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2016 i bilder

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Det nya biblioteket i Krokom 
lockar fram läslusten hos bar-
nen. Hissmoskolan besöker 

biblioteket i Krokom regelbundet för att 
låna böcker, något som barnen uppskat-
tar mycket. Vi träffade Denise Wikström 
och hennes kompisar i ettan när de lå-
nade sin allra första bok att ha i skolbän-
ken.

– Jag har valt Sälen Siv och som 
läsläxa har jag Olas bok. Det var roligt 
att gå på biblioteket med klassen, säger 
Denise.

Med jämna mellanrum får en av 
våra medarbetare ta över re-
daktörsskapet på kommunens 

Facebooksida. Sandra Eriksson jobbar 
som undersköterska på Hällebo och hon 
gjorde ett nedslag strax före jul då hon 
berättade om sitt viktiga arbete. Så här 
skrev hon bland annat: ”Jobbet som Un-
dersköterska innebär att vi agerar som 
en förlängd arm för den som inte kan få 
vardagen att gå runt själv. Men även det 
lilla extra som nu inför advent och jul 
där vi plockar fram alla fina julsaker och 
de äldre sitter med lycka i ögonen för att 
dom tycker de blir så mysigt och fint!”

För de skolor som inte har bibliotek 
i lokalerna eller på gångavstånd 
kommer bokbussen med jämna 

mellanrum. 
Bokbussen har hela kommunen i sitt 

upptagningsområde. Den nuvarande 
bussen har rullat på kommunens vägar 
i 21 år och börjar närma sig ”pensions-
åldern”. En ny buss är beställd och den 
kommer att vara i drift under hösten 
2017. 

1

2 3
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Bild 4 Bild 5 Bild 6

Jonas Nord och Krokoms Portfabrik 
AB blev årets företagare i Krokom 
2016. På ett banbrytande sätt har 

denna företagare startat en fabrik, vuxit 
ur den två gånger och på några få år fått 
konkurrenterna att se rött. Han har över-
träffat kundernas förväntningar genom 
att leverera de kundanpassade produk-
terna på ett fåtal dagar, i stället för flera 
veckor. Med stora portioner envishet, 
idéríkedom och vision, har han gjort sig 
ett namn som står sig väl på marknaden 
och med god lönsamhet i företaget.

Den 1 april sade vi hej då till 
Ola Skyllbäck och välkommen 
till Jonas Törngren, vår nye 

kommundirektör. Efter knappt sex år 
lämnade Ola uppdraget som högste chef 
i Krokom och Jonas tog över. 

Jonas kommer närmast från Region 
Jämtland Härjedalen där han har varit 
utvecklingschef.

För två år sedan kom det 16 
flyktingar till Alsen och varken 
de eller byborna var förberedda. 

Numera är flyktingarna på Tunan ett 
stor tillgång i byn. Maria Ericson bor i 
Alsen där hon driver en keramikverk-
stad hemma på sin gård där hon också 
har en del djur. Maria har, tillsammans 
med flera andra bybor, engagerat sig 
i flyktingarnas situation. Bland annat 
har man ett språkcafé en gång i veckan 
i församlingshemmet. Fem bybor 
ansvarar för lärarsysslan och det är en 
uppskattad aktivitet bland flyktingarna.

4 5
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Krokoms kommuns årsredovisning visar hur våra ge-
mensamma skattemedel har använts under 2016, hur 
mål inom verksamheterna uppfyllts. Verksamheten i 
kommunen är mycket omfattande och berör alla oss 
som lever och verkar här.

Krokoms kommun leds av samverkanspartierna; 
Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristde-
mokraterna. 

Samverkanspartiernas mål är att stärka och utveckla 
alla delar av Krokoms kommun. Tillsammans bygger 
vi en hållbar, företagsam och växande kommun. Un-
der 2016 ökade invånarantalet åter, nu är vi 14 845 
innevånare i kommunen. Vår målsättning är att invå-
narantalet ska öka till 16 000 innevånare 2030.

För 2016 redovisar Krokoms kommun ett överskott 
om cirka 3 mnkr, ett mycket lägre resultat än budge-
terat. Det låga resultatet beror dels på högre kostnader 
inom verksamheterna än budgeterat, men också på att 
vi i bokslutet valt att flytta en del av 2016 års intäkter 
till 2017. De medel vi överför är överskott av statsbi-
draget för flyktingmottagande och det statsbidrag för 
bostadsbyggande som kommunen sökte och erhöll i 
slutet av året. Sammanlagt överförs 12–14 mnkr till 
2017. 

Krokoms kommun har som mål att vara länets före-
tagsvänligaste kommun. För andra året i rad ligger vi 
i topp bland länets kommuner i Svenskt Näringslivs 
kommunranking när det gäller företagsklimat. 

Kommunen liksom kommunsektorn i stort står inför 
stora utmaningar, vi blir fler äldre samtidigt som kom-
munen har hög andel barn och skolungdomar, varför 
vi behöver mer äldreomsorg och mer barnomsorg och 
fler lärare i våra skolor. 

Bostadsbyggande och fler företagsetableringar står 
högt på dagordningen. 

Omfattande omställningsarbete
Under 2015 tog kommunen emot många flyktingar, 
ensamkommande barn och personer med uppehålls-
tillstånd. Kommunen planerade och förberedde för 
hem för vård eller boende (HVB) för ett stort antal 
ensamkommande barn och ungdomar enligt de pla-
neringstal som kommunen blev ålagd. Vid årsskiftet 
2015/16 ändrades politiken i Sverige och endast ett 
fåtal ensamkommande barn har kommit under året. 
Det har resulterat i stor omställning i den verksam-

heten, både personellt och i antalet platser på HVB-
hemmen.  En omställning som verksamheterna klarat 
fantastiskt bra, men som trots det har kostat mycket 
pengar och energi.

Krokom har varit framgångsrik, i Sverigetopp, i ar-
betet med att nyanländas etablering på arbetsmarkna-
den efter etableringstiden två år. 

Det starka engagemanget och viljan att hjälpa till 
bland enskilda och föreningar runt om i kommunen 
är fantastiskt. Detta är en viktig grund för framgång 
i arbetet med etablering av nyanlända i kommunen.

Behov av bostäder
Den största utmaningen för Krokoms kommun idag 
är att öka byggandet av bostäder. Det behövs olika 
typer av bostäder, för unga som vill flytta till ett eget 
boende, för äldre som önskar en mer lättskött bostad, 
fler vårdboenden. 

Arbetsgrupper har under året arbetat med planering 
för framtidens äldreboende, nytt demensboende i 
Krokoms kommun. I det arbetet har pensionärsorga-
nisationernas enkät och synpunkter vägts in.

Att bygga bostäder tar tid. Processen för fler bostä-
der i Krokom är igång, Sånghusvallen etapp 4 blev 
klar för försäljning under 2016 och ett tjugotal tom-
ter är sålda. De extra resurser som kommunen erhöll 
för bostadsbyggande kommer att användas till att på-
skynda planprocesser så att det ska finnas bostäder för 
dem som vill leva och verka i kommunen.

Företagsetableringar och turism
I Åsbacken har de första företagsetableringarna kom-
mit igång. Turistkompaniet har i samråd med kommu-
nen arbetat med utveckling av information kring be-
söksnäringen. Allt fler söker information på nätet och 
behovet av en fysisk turistbyrå har minskat drastiskt. 
Därav stängdes Turistbyrån i Krokomsviken hösten 
2016 och ersätts bland annat av digitala kanaler.

Kommunen valde att under hösten göra en analys av 
kommunens framtida ekonomi. Analysen är ett viktigt 
underlag i arbetet med utvecklings- och tillväxtstra-
tegin som håller på att formas med större fokus på 
medborgarna.

2016 – omställningens år 
Kommentar från politiken
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Maria Söderberg (C)

Björn Hammarberg  (M)

Jan Runsten (MP)

Lena Persson (KD)

Viktiga händelser 2016
• I april fick Krokom en ny kommundirek-

tör. Jonas Törngren anställdes efter Ola 
Skyllbäck som valde att avgå med pen-
sion.

• Utbyggnad av IT-infrastruktur övertas 
av IP-Only, vid slutet av året har cirka 
76 procent av kommunens hushåll och 
verksamheter tillgång till bredband med 
100 Mbit/s. 

• Polisen och kommunen har undertecknat 
ett gemensamt medborgarlöfte efter den 
medborgardialog som genomfördes un-
der året.

• Ny förskola med sex avdelningar i Sång-
husvallen invigd.

• Bra mottagande av nyanlända, förbere-
delseklass och förskola.

• Ny modul med två basutrymmen till Näl-
dens skola.

• Avslut av förskoleenheter. Ripan i Ås och 
Syttpigan i Alsen.

• Sanering av giftig kisaska har skett vid 
Nyhedens skola. Fortsatt sanering av kis-
aska på Hissmofors planeras under förut-
sättning att Naturvårdsverket medverkar 
och betalar.

• Kommunen deltar i ett större EU-projekt 
med namn Funktionella mittstråket. Må-
let är ett tågstopp i Nälden. I början av år 
2017 har dock trafikverket meddelat att 
de inte hinner genomföra planprocessen 
under projekttiden och det omfattande 
planarbetet som krävs gör tyvärr att för-
verkligandet av tågstoppet försenas. 

• Medborgardialog och diskussioner inför 
prioriteringar i kommande länstransport-
plan har genomförts.

• Under året har en stor diskussion om för-
ändring i regionindelning pågått utifrån 
en statlig utredning, förslaget var att hela 
norra Sverige skulle bli en region. Utred-
ningen stoppades och förändring i regi-
onindelning avfördes från dagordningen. 

• Projektet Rätt till heltid fortgår under 
året.

• Negativt är att sjuktalen i kommunen 
ökar återigen trots ansträngningar i för-
valtningarna att förbättra hälsoläget.

• En organisationsförändring/bodelning 
mellan Krokomsbostäder AB och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen har genom-
förts under året för att bättre möta beho-
ven internt och externt.

• Ny förvaltningschef för samhällsbygg-
nadsförvaltningen har rekryterats, Ulla 
Schill började i augusti.

• Riktlinjer för bostadsförsörjning antagen 
av kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktige har beslutat om ny 
budgetprocess i kommunen. Rambudget 
antas redan i april och detaljbudget under 
senhösten. 

• Igångsättningstillstånd för byggande av 
idrottshall vid Änge skola är beslutat och 
förberedelsearbetet är påbörjat. 
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2016 2015 2014 2013 2012

Verksamheternas nettokostnader (mnkr) 888,3 847,7 834,0 800,7 765,5

- i kronor per invånare 60 643 57 871 56 936 54 681 52 467

Årets resultat (mnkr) 3 10,9 0,9 12,6 21,9

- i kronor per invånare 205 744 61 860 1 501

Investeringsvolym (mnkr) 94,7 63,9 31,1 40,2 79,0

- i kronor per invånare 6 465 4 362 2 123 2 745 5 415

-	lånefinansieringsgrad	av	investeringar	(%) 35 29 26 29 33

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998 45 49 51 50 49

Låne- och pensionsskulder 740 697 665 699 687

- i kronor per invånare 50 519 47 583 45 399 47 736 47 087

Skattesats kommunen 22:17 22:17 22:52 22:52 22:52

Skattesats totalt 33:37 33:37 33:37 33:37 33:12

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr) 892,5 860,1 836,1 817,1 790,0

- i kronor per invånare 60 930 58 718 57 079 55 801 54 147

Totalt antal anställda 1 573 1 467 1 302 1 270 1 266

Personalkostnader 706,5 613,5 570,7 552,2 529,1

- i kronor per invånare 48 232 41 883 38 961 37 711 36 265

Befolkning 31 december 14 843 14 785 14 648 14 643 14 590

Fem år i siffror
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Höjdpunkter! 
Det händer många spännande saker i en kommun 
under ett år. Vi har valt ut ett antal händelser från 
2016 som vi presenterar på nästa uppslag. 

Bygg- och miljönämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Barn- och 
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Revision

Kommunala bolag
Krokomsbostäder AB

Jämtidrottshallen i Ås AB

Kommunförbund och 
samverkansnämnd

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jämtlands gymnasieförbund

Upphandlingsnämnd
Samordningsförbundet i Jämtlands län

Kommunledningsförvaltning

Socialförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltning

Bygg- och miljöavdelningen

Politikerna är uppdragsgivare
Det är politikerna i Krokoms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
som är ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kom-
munens verksamheter – vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras. 
Politkerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reg-
lementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom att 
ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser till de olika verksamhterna ur 
kommunens totala budget. 

De kommunanställda är verkställande
Det är de anställda, medarbetare och chefer, somansvarar för att politiska beslut 
genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och 
planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag 
för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till 
uppdragsgivarna - politikerna.

Kommunens organisation
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FLYTTEN ÖKADE UTLÅNINGEN
I mitten av december invigdes den nya mötesplatsen i 
centrala Krokom, Magneten. För biblioteket har de nya 
lokalerna inneburit ett ordentligt lyft för verksamheten.

För bibliotekspersonalen var det en lång väntan innan de  
hösten 2015 äntligen fick börja packa ner böckerna och 
påbörja flytten till Magneten. I mitten av december samma 
år invigdes den nya mötesplatsen och sedan dess har bib-
liotekets besökssiffror stadigt gått uppåt. 

– Både besökarantalet och utlåningen har ökat ordentligt 
och det är jätteroligt. Utlåningen har ökat med 44 procent 
sedan vi flyttade och besökarantalet med 100 procent, 
säger Eva Fresk, bibliotekschef.

I samband  med flytten investerade biblioteket i ny 
teknik för mediehantering. Besökarna sköter själva både 
utlåning och återlämning och det har tagits emot positivt. 

– Det underlättar för besökarna och för oss är det en 
arbetsmiljövinst eftersom vi slipper hantera lika mycket 
böcker, säger Dagny Nordmark, bibliotekarie.

Magneten har ett konferensrum som är öppet för för-
eningar och privatpersoner att hyra. Det går även att hyra 
cafédelen kvällstid om det är större sällskap. 

PERSONALEN VÅR VIKTIGASTE RESURS
Inom de närmaste åren kommer Krokoms kommun att re-
krytera många nya medarbetare. Det är en riktig utmaning 
eftersom konkurrensen om arbetskraft är stor. 
Krokoms kommun har drygt 1 300 tillsvidareanställda med-
arbetare. Inom de närmaste tio åren kommer ungefär 400 
personer att gå i pension vilket betyder att kommunens perso-
nalomsättning på grund av generationsväxlingen kommer att 
närma sig trettio procent. 

– Det här är en utmaning för oss. Alla kommuner har rekry-
teringsbehov vilket leder till hög konkurrens om personalen. 
Det är verkligen viktigt att vi är en schyst arbetsgivare som 
medarbetare söker sig till och vill jobba hos, säger Gunilla 
Sundqvist, personalchef.

En avgörande förutsättning för att en organisation ska 
kunna utvecklas är att personalens samlade kompetens och 
kreativitet tas tillvara. Nyckeln är att bygga en organisation 
med ett tillåtande och vänligt klimat, ansvar och befogenhet 
långt ut i linjen och samarbete över gränserna. 

FÖRETAGEN SATSAR I KOMMUNEN
Just nu investeras det mycket runt om i Krokoms kommun. 
Företag bygger ut och bygger nytt. Hallströms verkstäder 
som bygger en helt ny anläggning i Ås svarar för en av de 
allra största investeringarna i kommunen.

Sedan starten 1914 har Hallströms Verkstäders basproduktion 
funnits i Nälden, men nu tar alltså en ny epok i företagets 
historia vid. Nils-Åke Hallström, vd,  berättar att det finns 
framför allt två anledningar till flytten, som kostar runt 100 
miljoner kronor.

– Möjligheterna att expandera ytterligare i de nuvarande 
lokalerna är mycket begränsade. Det går helt enkelt inte att 
bygga mer i Nälden, då skulle vi vara tvungna att riva och 
bygga nytt. Tack vare flytten minskar också de tunga trans-
porterna i Nälden med 60–70 procent och vår logistik förbätt-
ras avsevärt. Om vi ska kunna konkurrera behöver vi ligga i 
framkant när det gäller teknik och logistik, säger han. 

Flytten till den nya produktionsanläggningen, hela 15 500 
kvadratmeter stor och 335 meter lång, skedde under hösten 
2016. Hallströms Verkstäder har kvar sitt huvudkontor i Näl-
den och vissa delar av verksamheten. Nybygget i Åsbacken 
medför även möjligheter för andra företag att utnyttja delar av 
lokalerna i Nälden.

EVA STÖTTAR NÄR KRISEN KOMMER
Posom-gruppen är en frivillig organisation och en ex-
tra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta hän-
delser. Eva Persson är en av dem som ingår i gruppen.
I samband med olyckor, dödsfall och liknande plötsliga 
händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomäs-
siga påfrestningar. Posom-gruppens uppgift är att försöka 
lindra i akuta situationer och förebygga psykisk ohälsa på 
lång sikt. Många upplever olika efterverkningar under en 
lång tid efteråt. Det är viktigt att få stöd och hjälp att bear-
beta det som har inträffat för att kunna gå vidare i livet. 

Initiativet att dra igång Posom-gruppens arbete kom-
mer från SOS via räddningstjänsten, polisen, ambulansen 
eller jourhavande läkare. Det operativa arbetet utförs av en 
krisstödsgrupp som består av personer från socialtjänsten, 
sjukvården, kyrkan och skolan. Eva Persson är en av tre 
samordnare i ledningsgruppen för kommunens Posom-
grupp. Det innebär bland annat att det är henne SOS 
Alarm kontaktar vid en olycka och därefter larmar hon ut 
krisstödjarna.
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MEDBORGARLÖFTEN FÖR TRYGGHET
Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor 
och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska 
känna sig trygga och säkra.
Polisens och Krokoms kommuns arbete med att identifiera 
riskområden och problem som påverkar både den upplevda 
tryggheten och den faktiska brottsutsattheten är ett ständigt 
pågående arbete. Det nya är att medborgar- och medarbetar-
perspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den 
lokala problembilden tydligare. Löftena ska innehålla det 
som medborgarna upplever som problem. Det handlar om 
konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kom-
mit överens om att göra för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten.

Medborgarlöften är de aktiviteter eller åtgärder som kom-
munen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kom-
municeras med medborgarna. Medborgarlöften syftar till ett 
effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 
genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar 
medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. 

LYCKAD OMSTÄLLNING I KROKOM
Det kommer allt färre ensamkommande flyktingbarn 
till Krokom och två boenden har därför stängts. Trettio 
medarbetare berördes av omställningen. Samtliga 
medarbetare har gått vidare i ny sysselsättning i form 
av studier eller nytt jobb i kommunen.

Malin Lodesjö är en av dem som började jobba som 
vägledare på ett boende för ensamkommande flyktingbarn 
under våren 2016. Hon berättar att det har varit en väldigt 
lärorik tid med många intryck från de människor hon har 
mött på boendet i Nälden. Sedan en dryg månad tillbaka 
vikarierar hon som webbredaktör vid kommunikations-
enheten i Krokoms kommun, ett uppdrag som hon också 
trivs väldigt bra med. 

– Det var jättejobbigt från början, vi fick höra talas om det 
redan i somras så det blev en ganska lång process. Men nu, 
med facit i hand, känns det jättebra, säger Malin Lodesjö.

Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige 
har minskat kraftigt under senare tid. Det har fått till följd 
att Krokoms kommun stänger två boenden. Totalt är det 
30 medarbetare som har påverkats av detta. Målsättningen 
har hela tiden varit att hitta nya arbetsuppgifter genom 
omplaceringar, något som glädjande nog har lyckats. 

MED FOKUS PÅ VUXNAS LÄRANDE
Lärcentrum är mötesplatsen för studier och 
kompetensutveckling för både invånare och näringsliv.  

Det är Lärcentrum som har det samlade ansvaret för vuxen-
utbildningen i Krokoms kommun. Mötesplatsen är röda pa-
viljongen på Nyhedens skola där de huserar tillsammans med 
Komvux, Särvux och SFI. Tillsammans fungerar de som en 
serviceorganisation för kommuninvånarna. Kjell Sundström 
är rektor på LärCentrum och han tycker att det finns goda 
möjligheter för den som vill satsa på kunskapsutveckling. 
   – Ja, det är många som tar chansen och just nu har vi cirka 
500 elever som är aktiva inom någon form av vuxenutbild-
ning, berättar Kjell.    
   En del av utbildningarna inom Särvux och SFI och utbild-
ningar inom vård och omsorg, sker på plats. Men många 
utbildningar bedrivs också på distans.

 DE ÄR VÄNNER UTAN GRÄNSER
Ida och Marzieh träffades förra hösten genom projektet 
Vänner utan gränser. I dag har de lärt känna varandra 
och träffas regelbundet, dessutom håller de kontakten 
via sociala medier. 

Från början bodde Marzieh, som kom till Sverige från Iran, 
på ett av kommunens HVB-hem för ensamkommande barn 
men i dag har både Marzieh och Ida egna lägenheter i Kro-
kom. 

Ida berättar att hon inte tror att de skulle ha träffats utan 
hjälp av Vänner utan gränser och att det var ett bra sätt att ta 
steget att lära känna någon med en annan bakgrund. 

På frågan om vad de har gemensamt, svarar de båda spon-
tant: Vi gillar inte idrott! Sedan berättar de att de tycker om 
att göra mat tillsammans och bara hänga. 

Marzie säger att det var jättebra att få lite hjälp inför den 
första träffen med att prata med varandra och planera lite 
för hur man vill träffas framöver. 

För mig har det varit väldigt lärorikt att genom Ida förstå 
hur det är att vara tjej i Sverige. Det kan vara svårt att få 
inblick i det om man bara umgås med människor från sitt 
eget hemland, säger Marzieh.

Till andra intresserade säger Marzieh och Ida, ta chansen 
att anmäla dig till Vänner utan gränser och få hjälp med att 
ta första steget! 
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Året i siffror
Krokoms kommun kan – för sextonde året i rad – notera ett plus-
resultat. Bokslutet för 2016 visade ett överskott med 3,15 miljoner 
kronor. Vinsten behövs bland annat för att vi ska kunna investera 
kommande år utan att behöva låna pengar, och för att även kom-
muner behöver buffertar ifall något oförutsett händer. 

Du hittar även årsredovisningen på www.krokom.se/ekonomi

Varifrån kommer kommunens pengar?
Övrigt (2,6%)

Hyror och arrenden (2,1 %)

Taxor och avgifter (4,9 %)

Bidrag (13,6%)

Kostnads- och intäktsutjämning (23,9 %)

Skatt (52,8 %)

0,00,20,40,60,81,0

Under 2016 hade Krokoms kommun 
1 163,7 miljoner kronor att använda till 
verksamheten. Den allra största delen är 
skatteintäkter från invånarna. Andra stora 
intäktskällor är kostnads- och intäktsut-
jämning och bidrag. Posten övrigt inne-
håller bland annat sålda tjänster, försälj-
ning och ränteintäkter.

Så här används dina skattepengar!
Räntekostnader (0,1%)

Avskrivningar (3,2 %)

Inköp av varor och material (5,0%)

Bidrag (2,63%)

Köp av tjänster (28,1%)

Personal (61,4%)

0,00,20,40,60,81,0

Pengarna som kommunen får in används 
till att bekosta verksamheten. Lönekost-
naden för exempelvis lärare, omsorgs-
personal och renhållningsarbetare utgör 
lite mer än hälften av de totala kostna-
derna som för 2016 var 1 160 miljoner 
kronor. En annan stor kostnadspost är 
köp av tjänster. Här ingår till exempel 
gymnasieskolan, räddningstjänsten och 
privata vårdgivare.

2016 I KORTHET
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SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR
Här har vi delat en vanlig hundralapp i olika stora delar 
för att visa hur mycket olika verksamheter kostar. Sum-
man av skatter, statsbidrag och andra intäkter uppgick år 
2016 till 892,5 miljoner kronor.  892 516 161

Kommunens skatter och intäkter i kronor

3 014 815
Kommunens resultat i kronor

94 666 620
Total investeringssumma

14 843
Antal medborgare i kommunen

58
Ökning av medborgare under året

45,5
Medelåldern på kommunens medarbetare

28 261
Medellön för tillsvidareanställda

1 573
Antal medarbetare i kommunen

Grundskola och skolbarnomsorg (26,21 kronor)

Vård och omsorg (22,96 kronor)

Förskola (12,39 kronor)

Stöd och service (10,35 kronor)

Övriga kostnader (7,39 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (6,84 kronor)

Kultur och fritid (3,21 kronor)

Samhällsbyggnad, bygg och miljö (3,00 kronor)

Räddningstjänst (1,68 kronor)

Kommunledning, politisk verksamhet (1,46 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,21 kronor)

Kollektivtrafik	och	färdtjänst	(0,41	kronor)

2016 I KORTHET
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Ekonomisk översikt

Balanskravet och god ekonomisk hushållning
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet med 
ett resultat om plus 3,0 mnkr. Även koncernen klarar det med 
plus 6,2 mnkr. (Se även balanskravsutredning, Not 6)

Resultatet är 6,7 mnkr sämre än budgeterat och är även sämre 
än den prognos på plus 6,1 mnkr vi lämnade i delårsbokslutet 
efter sex månader. Dessa prognoser är inte helt jämförbara, 
bland annat på grund av hur vi valt att hantera det extra stats-
bidrag för merkostnader kopplat till flyktingkatastrofen som 
staten betalade ut hösten 2015, och som avsåg främst åren 
2015 och  2016. I delårsrapporten lades då ej utnyttjad del av 
detta bidrag till resultatet. I bokslutet har vi valt att flytta med 
oss detta till 2017. Utfallet i verksamheterna blev något bättre 
i bokslutet än vad prognosen sa.   

I femton år har ekonomin kunnat stärkas. Vi har hittills kunnat 
tillgodogöra oss mycket av de ökade skatte- och bidragsintäk-
terna och stärkt vår balansräkning. Sammantaget sedan 2003 
har det egna kapitalet tillförts 262 mnkr i form av överskott i 
resultaträkningen. Ser man hur mycket resultatet tillför finan-
sieringen av kommunen är det under samma period 737 mnkr. 
Medel som har kunnat täcka nettoinvesteringar på 751 mnkr.
 
Diagram 1 Investeringsutgifter i förhållande till kassaflöde
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen är det sedan 2004 krav på att kommu-
ner ska ha verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, 
utöver de finansiella mål vi redan har. Läs mer om målstyr-
ning i avsnittet om god ekonomisk hushållning (sidan 28).

Utfallet i verksamheterna
Socialnämnden redovisar ett underskott med 13,4 mnkr för 
2016. Inom detta så redovisar integrationsverksamheterna ett 
överskott med 3,3 mnkr. Det innebär att nämndens traditio-
nella verksamheter gör ett resultat som är 16,7 mnkr sämre än 
budget.  I delårsrapporten prognostiserades ett underskott med 
12,3 mnkr. Underskotten för nämnden finns på flera fronter, 
men det är äldreomsorgen och stöd och service (LSS) som 
redovisar de beloppsmässigt största avvikelserna. Under tidig 

höst 2016 tog vi hjälp av en extern part för att beskriva nämn-
dens underskott. Denna utredning visade inga tydliga poster 
där verksamheten bedrivs ineffektivt. Däremot är det tydligt 
att nämnden över ett antal år tvingats ta i anspråk i princip 
hela sitt förfogandeanslag till kostnadsökningar i löpande 
drift. Detta har gjort nämnden nu inte har några buffertar 
för att hantera till exempel enstaka, oförutsedda kostsamma 
individärenden. Vi ser även kostnadsökningar både inom stöd 
och service och inom individ- och familjeomsorgen som är 
kopplade till dyra individärenden. Ett antal av dem är dess-
utom kopplade till statens förändrade syn på ersättningar. Det 
är även tydligt att tillväxten i antalet beviljade timmar inom 
hemtjänsten ökar. Det kan dock inte till fullo förklaras av att 
antalet äldre ökar. Sammanfattningsvis behöver nämndens 
kostnader analyseras ytterligare och arbetssätt ses över. Det 
kan vara så, att nämnden är underfinansierad, men mer analys 
krävs. I rådande ekonomiska läge skulle en förstärkning av 
nämndens budget slå direkt mot andra nämnder, då inga reser-
ver finns på koncernnivå.

Det finns ännu ingenting i förskjutningen i vår befolkning 
från yngre till äldre som föranleder en anslagsförskjutning 
från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden.  
För barn- och utbildningsnämnden visade prognoserna tidigt 
på en negativ budgetavvikelse med cirka 1 mnkr. Detta be-
rodde främst på högre kostnader för skolskjutsar och kost-
nader för integration. Utfallet i bokslutet visar på en positiv 
avvikelse för nämnden totalt med 1,1 mnkr, där intäkterna 
utvecklats positivt, medan kostnader för skolskjutsar, moders-
målsundervisning samt vikarier inom förskolan fortfarande 
är högre än budgeterat. I samband med att delårsrapporten 
behandlades i kommunfullmäktige flyttades medel från inte-
grationsverksamheten inom socialförvaltningen, till barn- och 
utbildningsförvaltningen för att täcka dess prognostiserade 
underskott kopplat till integration.  

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar totalt en negativ 
avvikelse med knappt 100 tkr. Den största budgetavvikelsen 
finns inom IT-enheten som har en negativ avvikelse på drygt 1 
mnkr. Detta är kopplat till sjuktal inom enheten och till ökade 
krav från verksamheterna. Underskotten är jämförbart med 
det tillskott som enheten fått från och med 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 
knappt 0,5 mnkr. Saby service redovisar dock ett underskott 
om knappt 1,3 mnkr kopplat till höga och sjuktal och därmed 
vikariekostnader, samt att fastighetsavdelningen redovisar ett 
större överskott kopplat till lägre energipriser och eftersläp-
ningar i underhållsåtgärder. 

Bygg- och miljönämnden redovisar ett plus med drygt 200 
tkr. Detta beror bland annat på större intäkter inom bygg än 
budgeterat. Detta beror bland annat på en ny taxa som införts 
under året.  



Årsredovisning 2016         19

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Tabell 1 Budgetutfall

(mnkr)
2016
Halvår

2016
Helår

2015
Halvår

2015
Helår

Kommunstyrelsens verksamheter -2,2 -0,1 -0,8 0,5

Räddningstjänstförbund 0,0 0,2 0,0 0,1

Gymnasieförbund 1 1,8 3,6 3,4

Socialnämnd -12,3 -13,4 5,6 -4,1

Barn- & utbildningsnämnd -0,9 1,0 -0,4 1,0

Samhällsbyggnadsnämnd 0 0,5 1,3 4,7

Bygg- & miljönämnd -0,3 0,3 -0,5 -0,5

Övriga -0,3 0,1 -0,2 -1,0

Totalt verksamheterna -15,0 -9,6 8,6 4,1

Kostnads- och intäktsutvecklingen
Bruttokostnaderna i verksamheterna ökade med 11,0 procent 
(+ 3,7 %), där personalkostnaderna ökade med hela 15,0 
procent (+ 7,7 %). Att notera är att köp av externa tjänster 
och köp av verksamhet återigen ökar efter att ha minskat 
under 2015;  +5,3 procent (-4,0 %). Minskningen under 2015 
berodde på att kommunen tagit över verksamheter inom 
äldreomsorgen i Föllinge från externa utförare, vi har inte 
ännu analyserat vad ökningen består av under 2016.  Växande 
verksamheter kopplat till flyktingmottagande är en tydlig del 
av förklaringen till att personalkostnaderna ökat markant.
Skatteintäkterna steg med 4,0 procent (+3,8%), statsbidrag 
inom skattesystemet ökar med 3,3 procent (+1,0%). 

Verksamheternas intäkter ändrades med 38,2 procent (+14%). 
Statsbidrag med koppling till flyktingmottagandet står för en 
stor del av förändringen. Den totala intäktsökningen var 10,2 
procent (4,8%). Bruttokostnaderna ökade således snabbare 
än bruttointäkterna under 2016. Detta är en utveckling som 
i skrivande stund tycks accelerera under 2017, vilket inte är 
hållbart. 

Stora delar av det statsbidrag som avser merkostnader för 
kommuner kopplat till flyktingsituationen, och som betalades 
ut före Jul 2015 var outnyttjat under 2016. Detta då kom-
munens merkostnader faktiskt täcktes av löpande statsbidrag 
under året. Däremot kommer vi att ha en underfinansierad 
integrationsbudget för 2017. Därför har vi valt att föra över 
drygt 8 mnkr av detta statsbidrag från 2016 till 2017. 

Under hösten 2016 fick kommunen ett statsbidrag som avser 
stimulans av bostadsbyggande. Vi fick detta kopplat till 
prestationer vi redan genomfört, men syftet med bidraget är 
fortsatt stimulans av bostadsbyggande. Därför för vi med 
oss merparten av detta bidrag från 2016 till 2017 (4,8 av 5,2 
mnkr) för att låta detta göra nytta för avsett ändamål istället 
för att stärka ett redan positivt resultat 2016.

Kommunfullmäktiges	finansiella	mål
Från och med 2013 har dessa nya finansiella mål antagits:
Vi når god ekonomisk hushållning genom bred delaktighet 
och kunskap.

• Resultat före extraordinära poster ska långsiktigt uppgå 
till 2 procent av skatte- och statsbidragsintäkter, vilket 
för 2016 motsvarar 17,8 mnkr. I budget för 2016 gjorde 
kommunen avsteg från detta långsiktiga mål, men resul-
tatet stannade på en nivå under den budgeterade vilket 
innebär att resultatmålet inte uppnåtts.   
Utfall 2016: 3,0 mnkr (0,3%)

• Likviditeten ska motsvara en månads lönekostnader (43,5 
mnkr för år 2016).  
Utfall 2016: 54 mnkr vid årsskiftet.

• Soliditeten/egenfinansieringen ska vara minst 44 procent. 
Utfall 2016: 45 procent (49 procent 2015)

Två av tre finansiella mål är alltså uppfyllda. (Utan reserva-
tion av medel ur statsbidragen för merkostnader för flyktingar 
resp. stimulans för bostadsbyggande, hade resultatet varit plus 
16 mnkr, vilket är över budget.)

Kommunalskatt och befolkningsutveckling
Skatte- och statsbidragsintäkterna är 1,3 mnkr lägre än 
budget. Under 2016 har folkmängden ökat med 58 personer 
(+137) och vid årsskiftet var antalet invånare 14 843. Födel-
seöverskottet uppgår sig till 7 personer och 192 personer netto 
har flyttat hit från annat land. Inrikes flyttningar uppgår till 
netto minus 141. Diagrammet på sidan 20 visar sammansätt-
ningen av befolkningsförändringarna 2004–2016.

Vi analyserar de bruttoflöden i vår befolkningsförändring 
de senaste åren. Under april månad 2017 kommer en första 
analys från ett externt företag vi anlitat. En av frågorna vi vill 
ha besvarade är mer tydligt vilka personer som väljer att flytta 
ut ur vår kommun.

Från och med 2004 har ökningen varit totalt 755 personer. 
I underlaget till budgeten förväntas en försiktig ökning av 
folkmängden tack vare fortsatt inflyttning till främst exploate-
ringsområden i Ås-Krokom-Dvärsätts området. I budgetförut-
sättningarna räknar vi med ökade skatteintäkter som en följd 
av ökad befolkning, men även med ökade kostnader som en 
följd av ökad efterfrågan av skola och omsorg.  

Poster på balansräkningen
De positiva resultaten det senaste decenniet har möjliggjort 
stora investeringar utan alltför stor upplåning. Under 2016 har 
kommunen ökat sin upplåning med 65 mnkr till 255 mnkr. 
Detta är dock betydligt mindre än planerat. I budgetförutsätt-
ningarna fanns en upplåning upp till cirka 310 mnkr, vilket 
inte har behövts då investeringsplanen långt ifrån följts fullt 
ut. Ett fortsatt mycket gynnsamt ränteläge håller de finansiella 
nettokostnaderna på en låg nivå. 

Avskrivningarna belastar resultatet med 37 mnkr, vilket är 
drygt 5 mnkr lägre än budget. 

Balanslikviditet
Balanslikviditeten, det vill säga betalningsförmåga på kort 
sikt, har ökat något från 80 till 87 procent mellan 2015 och 
2016, och likviditeten uppgick vid årsskiftet till 54 mnkr. 
Likviditeten är högre än vårt finansiella mål. 
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Soliditet
Soliditeten speglar hur mycket av de totala tillgångarna 
som finansierats med egna medel. En hög soliditet ger låga 
finansiella kostnader men kan samtidigt innebära att den nu 
skattebetalande generationen betalar för de investeringar, som 
den kommande generationen ska utnyttja. 

För Krokom har soliditeten varit låg bland annat till följd av 
infriade borgensåtaganden och tidigare stora minusresultat, 
vilket har tärt på kommunens egna kapital. Sedan 2001 då 
serien av positiva resultat inleddes har soliditeten mer än 
fördubblats, från 22 till 45 procent. Räknar man med den del 
av pensionsskulden som inte ingår i balansomslutningen har 
kommunen en negativ soliditet på minus 2 procent (-5 %). Se 
avsnitt nedan. 

Särskild medlemsinsats Kommuninvest
Kommunen har samtliga sina lån hos Kommuninvest. De 
ska liksom andra finansiella institut stärka sitt kapital. En 
målnivå är satt och ska uppnås senast år 2018. Det finns stora 
fördelar för både Kommuninvest och dess ägarkommuner att 
nå denna nivå tidigare, då det påverkar föreningens anseende 
och kreditvärdighet, vilket i sin tur innebär bättre villkor för 
ägarkommunerna vid upplåning. Därför beslutade Kommun-
fullmäktige under hösten 2015 att erlägga hela det kvarva-
rande belopp (5 451 012 kronor, motsvarande 900 kronor per 
invånare) som krävs för att nå högsta nivån för insatskapital 
i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunens totala 
insatskapital uppgår därmed till 13 183 200 kronor. Detta är 
bokfört som en finansiell tillgång/ägarandel.

Resultatutjämningsreserv
Hösten 2012 beslutade riksdagen om att införa en möjlighet 
för landets kommuner att i större utsträckning än förut kunna 
omfördela resultat mellan år. 

I november 2012 beslutade kommunfullmäktige att införa 
en så kallad resultatutjämningsreserv. Ändamålet med denna 
reserv är att under år med mycket goda resultat kunna bygga 
upp en reserv att nyttjas om det uppstår stora svårigheter att 
uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges 
möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska 
förutsättningarna mellan åren. Ianspråktagande av reserven 
får inte ske mer än två år i rad. 

I samband med beslutet om införande, bestämdes också att 
avsätta totalt 10,2 mnkr till reserven från överskotten för åren 
2010 resp. 2011. Kommunfullmäktige beslutade i februari 
2013 att ur resultatet för 2012 avsätta ytterligare 6,5 mnkr. 
Reserven uppgår vid utgången av 2016 till 16,7 mnkr (oför-
ändrat).

Pensionsförpliktelser  
Kommunens pensionsförpliktelser redovisas dels som en 
avsättning på skuldsidan av balansräkningen, dels som en 
ansvarsförbindelse utom balansräkningen och dels redovisas 
den del av kommunens pensionsåtagande som kallas av-
giftsbestämd ålderspension som kortfristig skuld. Den totala 
förpliktelsen har under 2016 minskat med 11,5 mnkr till 490,3 
mnkr. (Se även noterna till balansräkningen)

Pensionskostnaden kommer att ta en allt större del av kom-
munens resurser i anspråk under de kommande cirka femton 
åren. 41 mnkr av det egna kapitalet är öronmärkt för framtida 
ökade pensionskostnader. Detta gjordes i 2010 respektive 
2011 års bokslut. Dessa öronmärkningar innebär inte att vi 
skapat en förvaltning av likvida medel till detta ändamål, utan 
endast att vi har reserverat en del av det egna kapitalet för att 
kunna möta år då kommunen inte klarar balanskravet, bland 
annat på grund av de ökande pensionskostnaderna, och i ett 
sådant läge kan använda detta utrymme som förlusttäckning. 

Diagram 2 Befolkningsförändringens sammansättning

-150

-115

-80

-45

-10

25

60

95

130

165

200

 Immigrationsnetto  Inrikes nettoinflyttning  Födelseöverskott

20162015201420132012201120102009200820072006

Miljoner kronor

74,1

91,3

Diagram 3 Befolkningsförändring 2006–2016
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Visstidsförordnanden
Inom koncernen finns inga visstidsförordnanden med förtida 
pensionsåtaganden, så kallade fallskärmsavtal för anställda 
inklusive chefer. 

Visstidspensioner
Utifrån bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda, finns fyra åtaganden om visstidspension. Se 
även noterna till balansräkningen.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden har ökat marginellt med netto 
plus 4,1 mnkr och uppgår nu till 310,4 (306,3) mnkr, varav 
300 (295) mnkr avser Krokomsbostäder AB. Utanför kom-
munkoncernen har omfattningen av borgensansvar minskat 
marginellt och uppgår till 10,4 (11,3) mnkr. 

Tabell 2 Borgensåtaganden

(mnkr)
Bokslut

2016
Bokslut

2015
Krokomsbostäder 300,0 295,0
Bostadslån egna hem 1,2 1,6
Ishall 4,7 4,7
Bygdegårdar   2,5 2,7
Äldrekooperativ 1,2 1,5
Förskolor 0,7 0,7
Övrigt 0,1 0,1
Summa 310,4 306,3

Koncern, sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kommun 
och Krokomsbostäder AB till 100 procent.

Jämtlands räddningstjänstförbund, 14,3 procent (17%), och 
Jämtlands gymnasieförbund, 18 procent (19%), har konsoli-
derats i den sammanställda redovisningen med proportionell 
metod utifrån nämnda procenttal.

Överskottet för koncernen blev 6,2 (14,5) mnkr efter konsoli-
dering. 

Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar ett resultat på 
minus 1,8 mnkr. Jämtlands gymnasieförbund redovisar ett 
resultat på plus 1,8 mnkr och Krokomsbostäder AB överskott 
om 3,0 mnkr.

Ekonomin 2017 och framåt
Budgeten för 2017 når inte fullmäktiges långsiktiga resul-
tatmål om ett överskott om 1 mnkr (2 procent av skatte- och 
statsbidragsintäkter). Resultatet enligt budget stannar på plus 
10,8 mnkr, och för åren därefter plus 10,7 respektive 7,2 
mnkr. Värt att notera är, att fullmäktige sänkt resultatmålet 
under planperioden till 1 procent. Detta ligger i linje med vad 
som sägs bland annat i SKL:s ekonomirapport, hösten 2015. 
Anledningen till detta är att ett resultatkrav på 2 procent för 
många kommuner skulle innebära alltför stora påfrestningar 
i verksamheterna under rådande omständigheter med osäkra 
ekonomiska prognoser, stora utmaningar kopplat till integra-
tion och demografi. 

Enligt senast tillgängliga prognoser för skatteunderlaget 
(februari 2017) och med ledning av nämndernas ekonomiska 
uppföljningar efter februari månad, så visar en detta tillsam-
mans på att kommunen inte klarar en budget i balans 2017 om 
ingenting görs. För åren 2017 och 2018 innebär den senaste 
skatteprognosen att resultatnivåerna minskar jämfört med 
lagd budget. Det betyder att det i nämnderna finns ohanterade 
behov av kostnadsreduceringar för att klara en ekonomi i 
balans från 2017. Kommundirektören har begärt in förslag på 
kostnadsreducerande åtgärder från alla förvaltningar under 
februari och mars månad.

Enligt vår befolkningsprognos kommer antalet äldre över 80 
år att år 2025 vara 300 fler än idag. Kommunen har även en 
hög andel yngre barn. Detta är i grunden positivt, men ställer 
ökade krav på kommunal service. 

Under hösten 2016 tog vi med hjälp av företaget PwC fram 
en Långsiktig finansiell analys, med bäring på år 2030. Denna 
är baserad på den demografiska utveckling vi ser framför oss, 
och är uppdelad på två olika scenarier. Dels att vi år 2030 är 
15 300 invånare i kommunen, dels att vi når 16 000 invånare. 
Det förstnämnda alternativet baseras på de kända exploate-
ringar för bostäder som finns idag och med en framskrivning 
av den befolkning vi har idag, inklusive kända flyttmönster. 
Det andra alternativet kräver en fortsatt satsning på nya 
bostäder och ett större behov av kommunal service. Under 
våren 2017 arbetar den politiska ledningen med att ta fram en 
strategi för tillväxt och utveckling för kommunen.

Oavsett vilken befolkning vi väljer att sträva mot och vart vi 
når år 2030, så står det klart att Krokoms kommun liksom de 
allra flesta kommuner står inför en stor finansiell utmaning. 
Kortfattat handlar det om att om vi fortsätter agera som vi gör 
idag, kommer vi att ha en obalans i den kommunala ekono-
min år 2030 på minst 250 mnkr. Det finns tre huvudspår för 
att komma åt detta. Att höja skatten (med drygt 6 kronor fram 
till år 2030), att effektivisera våra verksamheter (med drygt 
1 procent per år) eller att dra ned på ambitionen. Mest troligt 
kommer en kombination av detta att bli aktuell.

Blandade tabeller och nyckeltal
Tabell 3 Översikt över resultaträkning och budget

Bokslut Budget

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamheternas nettokostnader -815 -851 -881 -906 -938

Avskrivning -33 -37 -43 -43 -42

Skatteintäkter 860 892 942 967 994

Finansnetto -1 -1 -6 -7 -7

Från resultatutjämningsreserv 0

Årets resultat 11 3 12 11 7

Fullmäktiges mål 9 9 9 10 10
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Bokslut 2016 Budget 2016

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utfall mot 
budget

Barn- & utbildningsnämnd  -2,7  -2,7 -10,7  -10,7 8,0
Kommunstyrelse            -3,9  -3,9 -7,3  -7,3 3,4
Socialnämnd               -0,7  -0,7 -0,1  -0,1 -0,6
Idrott -0,9  -0,9 -0,6  -0,6 -0,3
Samhällsbyggnadsnämnd

Vård och omsorg -14,1 -14,1 -13,3 -13,3 -0,8
Förskola/skola -33,7 -33,7 -56,9 -56,9 23,2
VA -11,5 0,2 -11,3 -20,6 -20,6 9,3
Renhållning               0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 1,3
Idrottshallar, samlingslokaler  -1,1 -1,1 -15,5 -15,5 14,4
Bostadsanpassning         -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,1
Vägar, park och mark        -0,2 -0,2 -2,4 -2,4 2,2
Energiåtgärder            -0,1 -0,1 -5,3 -5,3 5,2
Övrigt                    -8,3 0,1 -8,2 -17,8 -17,8 9,6
Exploatering för bostäder      -20,1 5,0 -15,1 -10,7 -10,7 -4,4
Exploatering industri o handel -1,6 -1,6 0,0 0,0 -1,6
Summa samhällsbyggnad -91,2 5,3 -85,9 -144,2 0,0 -144,2 58,3
Torsta-Rösta -0,6 0,0 -0,6 -14,2 0,0 -14,2 13,6
Summa investeringar totalt -100,0 5,3 -94,7 -177,1 0,0 -177,1 82,4

Tabell 9 Totalutgift för investeringar som färdigställts under 2012

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Tabell 4 Budgetavvikelser
 
(mnkr)

Bok

2015

Bok

2016
Budgetavvikelser
Budeterat Årets resultat 5 9,7
Avvikelse från budget 6 -6,7

Tabell 5 Kostnads- och intäktsutvecklingen
 
(mnkr)

2014 2015 2016 2014-
2015

2015-
2016

Personalkostnader -575,0 -619,4 -712,2 7,7% 15,0%
Materialkostnader -51,1 -55,3 -57,8 8,2% 4,5%
Tjänster och köpt verksamhet -322,3 -309,5 -325,8 -4,0% 5,3%
Bidrag och transfereringar -26,7 -26,8 -26,6 0,4% -0,7%
Summa kostnader -975,1 -1011,0 -1122,4 3,7% 11,0%

Kommunalskatt 569,3 590,7 614,4 3,8% 4,0%
Utjämningsbidrag mm 266,8 269,4 278,4 1,0% 3,3%
Övriga intäkter 172,1 196,2 271,2 14,0% 38,2%
Summa intäkter 1008,2 1056,3 1164,0 4,8% 10,2%

Tabell 6 Investeringar och finansiering 
(mnkr) 2014 2015 2016
Investeringar
Nettoinvesteringar 31 64 95
Finansiering av investeringar
Lån 0 30 60
Från årets resultat 31 34 34
Ut likvida medel 0 0 1

31 64 95

Tabell 7 Finansiella nyckeltal 

(procent)

2014 2015 2016 KF:s 

mål
Andel lån till anläggningstillgångar 26% 29% 35%
Balanslikviditet 72% 80% 87%
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse 51% 49% 45% 44%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse -8% -5% -2%
Årets andel av totala intäkter 0,10% 1,30% 30,0% 1,0%

Tabell 8 Känslighetsanalys
Ändring Effekt på re-

sultat (mnkr)
Löneökning 1% -6,0
Heltidstjänster 10 tjänster +/-5,3
Prisändring på varor och tjänster 3% +/-11,0
Ekonomiskt bistånd 10% -0,7
Minskad likviditet - 10 mkr -0,1
Förändrade marknadsräntor +/-1	% +/-1,3
Ökade taxor med 1% +0,5
-varav konsumtionsavgifter 1% +0,35
Förändrade stadsbidrag i skattesystemet 1% +/-2,7
Utdebitering av kommunalskatt +/-1 kr +/-31,0
Befolkningsförändring (skatteeffekt) +/-100 pers +/-6,5
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Investeringsredovisning
Lokaler och exploatering
Nettokostnaden för investeringar under 2016 uppgår till 
knappt 95 mnkr, varav 86,5 mnkr för lokaler och exploater-
ing. 

Under våren 2016 stod Sånghusvallens nya förskola med sex 
avdelningar färdig att tas i bruk. Därefter påbörjades arbetet 
med att anpassa den gamla förskolan till skollokaler.

Under hösten 2016 färdigställdes exploateringen av Sånghus-
vallen etapp fyra med slutbesiktning i september. Tomt- 
försäljningen startade under det fjärde kvartalet och vid års-
skiftet var 19 av 36 tomter sålda.

De tillfälliga flyktingboendena i Ås, Byskogen,Trångsviken 
och Kluk har nu avetablerats.

Ökade behov av skollokaler har lett till att en skolmoduler 
har färdigställts i Nälden och på Rödön. Dessutom har arbetet 
med utbyggnad av basenheter och slöjdsal i Ås skola inletts.
Under året har projektet att bygga en idrottshall i Änge påbör-
jats.

Arbetet med projektering och upphandling av ombyggnation 
av kundcenter och fd bibliotekslokalen i förvaltningshuset i 
Krokom pågår. Därutöver har diverse lokalanpassningar på 
bland annat Änge skola, Trångsvikens skola och köket på 
Blomstergården genomförts under året.

Övrig service mot verksamheterna såsom förstudier, prissätt-
ning och rådgivning har också krävt en stor arbetsinsats under 
året.

Vatten och avlopp
Nettokostnaden för investeringar under 2016 uppgår till 11,3 
mnkr för avdelningen vatten.  Arbetet med att installera vat-
tenmätare har fortsatt under året. Nu är cirka 2 800 vattenmä-
tare installerade av de totalt cirka 3 300 som ska installeras.

Energisparande åtgärder har genomförts på många av de stör-
re anläggningarna enligt tidigare framtagen energisparplan.
Projektet med att byta dricks- och spillvattenledning längs en 
sträcka på Aspåsvägen färdigställdes under 2016. Projektet 
syftade till att byta ut gamla ledningar, ta bort lukten och 
möjliggöra anslutning för fastigheter som inte tidigare varit 
anslutna till kommunalt vatten. 

Under året har Uddero vattenverk byggts ut för att göra plats 
för manganfilter. Projektet föll väl ut och det är nu minimalt 
med mangan som går ut i vattenledningsnätet i Ås, Dvärsätt, 
Rödön och Krokom.

Projektet med en ny avloppsreningsanläggning i Åkersjön 
påbörjades under hösten 2015 och stod klart vid årskiftet 
2016/2017. Förutom en ny modern teknik för rening av 
avloppsvatten skapar den nya avloppsanläggningen möjlighet 
till att ansluta fler abonnenter.

Personalekonomisk redovisning
Syftet med den personalekonomiska redovisningen är att följa 
upp de mål kommunen har satt utifrån sin roll som arbetsgi-
vare. Resultat och analys används i arbetet med att utveckla 
kommunens arbetsgivarpolitik på kort och lång sikt. 

Redovisningen beskriver uppgifter för 2016 i jämförelse med 
föregående år och avser tillsvidareanställda samt visstidsan-
ställda tre månader eller mer, om inte annat anges. 

Medarbetare
Totala antalet anställda är 1 573, en ökning med 106 personer 
jämfört med 2015. Av dessa är 1 388 tillsvidareanställda, en 
ökning med 94 personer. Ökningen av antal anställda är inom 
integration och hemtjänsten. Inom integration, boende för 
ensamkommande flyktingbarn, har antalet anställda ökat med 
42 personer, vilket är nästan en fördubbling. Under hösten 
2016 påbörjades dock en omställning som innebär personal-
neddragningar med anledning av att antalet ensamkommande 
flyktingbarn minskat kraftigt. Kommunens ambition har varit 
att berörda ska placeras på andra arbeten i kommunen med 
målet att ingen ska sägas upp på grund av arbetsbrist.  

Inom hemtjänsten har antalet anställda ökat med 25 personer. 
Trots den personalökningen är drygt 25 procent av arbetad tid 
inom hemtjänsten utförd av personal från bemanningspoolen, 
se diagram 8.  

Rätt till heltid 
Under året har även social-, samhällsbyggnads- samt kom-
munledningsförvaltningen infört rätt till heltid och därmed 
avslutades införandeprojektet. Enligt planen ska nu alla 
tillsvidareanställningar vara på heltid, med vissa undantag till 
exempel när medarbetaren har partiell sjukersättning. Under 
2016 har arbetsutbudet ökat med åtta årstjänster, till följd av 
införandet av rätt till heltid. 

Andel heltid 
Andel av månadsavlönade som har heltid har ökat med 9,6 
procentenheter till 81,4 procent, vilket är en mycket kraftig 
ökning. Kvinnor har ökat med 10,3 procentenheter till 79,1 
procent och män ökat med 6,2 procent till 89,1 procent. Den 
kraftiga ökningen beror givetvis på införande av rätt till heltid 
och är väldigt positiv utifrån arbetsgivarens behov att nyttja 
medarbetares hela arbetsutbud.

När det gäller tillsvidareanställda är andelen som har heltids-
anställning 85,1 procent, bland kvinnor 82,6 procent och män 
94,3 procent. Utifrån att alla tillsvidareanställda ska ha erbju-
dits anställning på heltid, borde andelen vara betydligt högre. 
Medarbetare har dock rätt att neka förändringar i sitt anställ-
ningsavtal. Vi har ingen uppgift om hur många som avböjt 
anställning på heltid. Detta vore intressant att titta närmare 
på under 2017. Diagram 4 och 5 på nästa sida visar andel av 
respektive yrkesgrupp som har tillsvidareanställning på heltid. 
Ökningar har skett främst inom undersköterska och personal 
inom kost. I övrigt har projektet haft liten påverkan.  
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Det är positivt att skillnaden mellan män och kvinnor 
minskar, men vi ser fortsatt mönstret att män har anställning 
på heltid i större utsträckning än kvinnor, oavsett yrke (se 
diagram 5). 

Sysselsättningsgrad 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad har ökat med 2,4 procent 
till 93,9 procent. Kvinnor 93,3 procent och män 95,9 procent. 
Ökningen är jämförelsevis stor mot tidigare år. Sannolikt en 
effekt av införande av rätt till heltid. 

Timtid
Behovet av korttidsvikarier, så kallade timvikarier, har i år 
minskat med motsvarande fem årsarbetare. Andelen timtid av 
totalt arbetad tid har också minskat. Vid beslutet om införande 
av rätt till heltid samt kommungemensam pool, sattes mål 
att minska timtiden till motsvarande hundra årsarbetare vid 
utgången av 2015 och ytterligare minskning till femtio årsar-
betare vid utgången av 2019. Om inget drastiskt görs, är det 
osannolikt att det målet uppfylls (se diagram 6, 7 och 9).

Inom vård och omsorg utförs en fjärdedel av den arbetade 
tiden av en timvikarie eller poolanställd. Även inom övriga 
verksamheter ökar andelen (se diagram 8). En sådan stor 

omfattning av tillfällig personal leder till störningar i form av 
försämrad kontinuitet och kvalitet, men även oro och otrygg-
het hos medarbetarna. Något som i sin tur kan leda till ohälsa 
bland medarbetare. Det finns anledning att reflektera över om 
det här sättet att organisera är rationellt och resurseffektivt. 
Vilka parametrar tas med i bedömningen av hur en verksam-
het ska bemannas? 

En annan viktig aspekt av att kommunen använder timvika-
rier i så stor utsträckning, är det avsevärt sämre anställnings-
skyddet, vilket inte är i linje med en god och ansvarsfull 
arbetsgivarpolitik. Att inte veta hur mycket en får jobba leder 
sannolikt till ökad stress och oro för sin försörjning, liksom 
det kan leda till en känsla av att aldrig kunna ta ledigt, på 
grund av oro för sin inkomst. 

Kommungemensam pool
Antalet timmar som poolanställda har utfört har ökat med 53 
procent från 36 200 timmar till 55 500 timmar.  Det innebär 
att tillfällig personal har utfört 12 000 fler timmar än 2015. 
Behovet av tillfällig personal fortsätter att öka. Trots denna 
ökning av personal har poolen, när vikariebehoven varit stora, 
inte fullt ut kunnat tillgodose dem. 

Diagram 4 Andel heltid för tillsvidareanställda
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Diagram 5 Andel heltid uppdelat på kön (tillsvidareanställda)
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Diagram 6 Timavlönades totalt arbetade tid i timmar (siffran i 
stapeln avser timmar omräknat till årsarbetare)
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Diagram 8 Andel av den totala arbetade tiden som utförs av timvi-
karier respektive poolanställda
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Förklaring till diagrammet: Den gröna delen av stapeln visar hur stor andel av 
totalt arbetad tid som arbetats av timvikarier. Den orange delen av stapeln visar 
hur stor andel av totalt arbetad tid som utförts av tillsvidareanställda "poolare".

Diagram 7 Andel timtid av totalt arbetad tid Diagram 9 Timtid per yrkesgrupp 
Siffrorna i staplarna motsvarar antal årsarbetare.
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Pensionsprognos
Totalt fyller 417 medarbetare 65 år inom de närmaste tio 
åren och 128 av dessa personer inom tre år. Det motsvarar en 
tredjedel av alla tillsvidareanställda. Prognosen för pensions-
avgångar har legat på denna nivå under lång tid och innebär 
fortsatt höga krav på att vara en attraktiv arbetsgivare.

Tabell 10 Pensionsavgångar
Antal som fyller 65 år inom tio år (tillsvidareanställda)

Vård- och omsorgsyrken (undersköterskekompetens) 116
Legitimerad personal och socionomer 35
Skola och fritidshem 77
Förskola 63
Personal inom kost och lokalvård 37
Tekniska yrken 16
Administrativ personal 52
Chefer 21
Totalt 417

Lön
Löneöversynen gav ett utfall på totalt 2,94 procent. Kvinnor 
3,04 procent och män 2,55 procent. När det gäller kvinnors 
andel av mäns lön har den stigit från 97 procent till 98,8 
procent.   

Sjukfrånvaro, obligatoriska nyckeltal
I de obligatoriska nyckeltalen ingår även timavlönade. 
 
Total sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter och uppgår 
till 8,3 procent av totalt arbetade timmar. Sedan 2011 då 
utvecklingen med stadigt sjunkande sjukfrånvaro bröts har 
sjukfrånvaron ökat med 2,1 procentenheter. Målet om högst 
6,5 procent sjukfrånvaro uppnås inte.

Riksgenomsnittet för kommuner är 7,2 procent. Bland kom-
munerna i Jämtland har Krokom den högsta sjukfrånvaron. 
För övriga kommuner i Jämtland varierar sjukfrånvaron från 
5,4 till 8,1 procent.

Sjukfrånvarotimmarna motsvarar 109 årsarbetare, en ökning 
med 9 årsarbetare. Fördelat på alla anställda blir det en ge-
nomsnittlig sjukfrånvaro på 17 arbetsdagar, vilket är oföränd-
rat från förra året. Den främsta anledningen till att sjuktalet 
omräknat till antalet årsarbetare ökar medan antal arbetsdagar 
är oförändrade är att antalet anställda ökat under året. Andelen 
långtidssjukfrånvaro är 58 procent, en minskning med 5 pro-
centenheter. Det innebär att den ökning av sjukfrånvaron som 
skett under året är sjukfrånvaro som avslutats inom sextio 
dagar. Målet att andelen långtidssjukfrånvaro ska vara högst 
50 procent uppnås inte. 

Kön
Sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat med 0,3 procentenheter 
till 9,4 procent. Männens sjukfrånvaro har ökat 0,6 procenten-
heter och uppgår till 5,1 procent. Det innebär att gapet mellan 
könen minskat något och uppgår till 4,6 procentenheter. Målet 
om en skillnad på högst 2,0 procentenheter uppnås inte (se 
diagram 10). 

Ålder och kön
Bland kvinnor ökar sjukfrånvaron bland de yngsta och äldsta. 
För kvinnor i åldersgruppen 30–49 år minskar sjukfrånvaron 
för första gången sedan 2011. Trots det har gruppen fortsatt 
högst sjukfrånvaro med 10,1 procent. Bland männen i samma 
åldersgrupp minskar sjukfrånvaron och är den lägsta i kom-
munen, 2,8 procent. Sjukfrånvaron har ökat mest för män 50 
år och äldre och uppgår till 8,2 procent. Kvinnor i samma 
åldersgrupp har en sjukfrånvaro på 9,3 procent.  

Förvaltning
Sjukfrånvaron fortsätter att minska för både kvinnor och 
män inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Sjukfrånvaron 
har också minskat inom kommunledningsförvaltningen. För 
de två stora förvaltningarna fortsätter sjukfrånvaron att öka. 
Sjukfrånvaron är högst för både kvinnor och män inom soci-
alförvaltningen, medan sjukfrånvaron ökat mest inom barn- 
och utbildningsförvaltningen. En förändring som påverkat 
utvecklingen av sjukfrånvaron är att all tid utförd av timav-
lönade via bemanningspoolen registrerats inom kommunled-
ningsförvaltningen från och med den 1 januari 2016 och inte, 
som det var tidigare, i den förvaltning som arbetet utförts (se 
diagram 11).

Yrkesgrupp
Bland de större yrkesgrupperna har lokalvårdare högst 
sjukfrånvaro även om sjukfrånvaron minskat med mer än sex 
procentenheter. Den yrkesgrupp som minskat mest är soci-
alsekreterare, som mer än halverat sin sjukfrånvaro. Även 
bland måltidspersonal fortsätter sjukfrånvaron att minska 
och på två år har den nästan halverats. De senaste årens trend 
med sjukande sjukfrånvaro bland barnskötare har brutits och 
sjukfrånavaron har istället ökat med två procentenheter. Bland 
lärare fortsätter sjukfrånvaron att stadigt öka något för varje 
år. Noterbart är också den stora ökningen som skett under året 
bland chefer (se diagram 12). 

Frisktal
Andelen anställda med högst fem sjukdagar var 52 procent, 
en minskning med fem procentenheter. Målsättningen var 
minst 6o procent. För kvinnor var andelen 48 procent och 
bland männen 64 procent. 

Uppföljning mål om antal medarbetare per chef
Kommunen har ett arbetsgivarpolitiskt mål att minska antalet 
chefer som har mer än trettio medarbetare. I bedömningen hur 
många medarbetare som är rimligt att ha ska även uppdragets 
komplexitet vägas in. 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ytterligare en en-
hetschef anställts, och därmed uppfylls målet i samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Även inom socialförvaltningen har fler 
chefer anställts, men det är fortfarande ett fåtal chefer som 
har fler än trettio medarbetare. Inom barn- och utbildnings-
förvaltningen är det sju av sjutton skolledare som har trettio 
medarbetare eller färre. Förskolechefer har generellt fler med-
arbetare än rektorer. Det är viktigt att arbetet fortsätter, och då 
särskilt med fokus på komplexitet, geografi och tillgång till 
administrativt stöd.
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2015 2016 2015 2016

Antal anställda 1467 1573 Sjukfrånvaro –29 år 5,2 6,2

- tillsvidareanställda 1294 1388 Sjukfrånvaro 30–49 år 9,2 8,3

- visstidsanställda 173 185 Sjukfrånvaro 50 år– 7,8 9,0

Antal kvinnor 1158 1223 Frisktal (medarbetare med <5 sjukdagar) 57% 52%

- varav tillsvidareanställda 1038 1092 -kvinnor 53% 48%

Antal män 309 350 -män 71% 64%

- varav tillsvidareanställda 256 296 Pensioner 27 29

Medelålder 45,8 45,5

Andel heltidsanställda 71,8 81,4 Personalkostnader (i mnkr)

- kvinnor 68,8 79,1 Personalkostnad, exkl PO 434,8 499,5

- män 82,8 89,1 PO	(41,2%) 178 207

Skillnad mellan män o kvinnor 14,0 10,0 Total sjuklönekostnad 7,8 10,6

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 91,5 93,9 Sjuklönekostnad, dag 2–14, inkl PO 6,7 8,5

- kvinnor 90,7 93,3 Sjuklönekostnad, dag 15–90,  inkl PO 1,1 2,1

- män 94,1 95,9 Övertidsskuld, inkl PO 2,1 2,3

Medellön kr (endast tillsv.anst.) 27368 28261 Semesterskuld, inkl PO 25,0 25,9

- kvinnor 27215 28191 Uppehålls-/ferielöneskuld, inkl PO 10,0 9,5

- män 27985 28521 Pensionsskuld 502,0 490,3

Total sjukfrånvaro 8,1 8,3 - därav avsatt till pensioner 49,2 51,5

- kvinnor 9,1 9,4 - därav ansvarsförbindelse 427,3 409,2

- män 4,5 5,1 - avgiftsbestämd pension 25,5 29,6

Diagram 10 Sjukfrånvaro uppdelat på kön
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Styr- och ledningssystem,  
god ekonomisk hushållning
Bedömning av måluppfyllelse för de övergripande målen 
för Krokoms kommun går inte att göra generellt. Målen är 
nämligen att betrakta som inriktningsmål mot vilka vi är på 
god väg. Inom varje målområde finns alltid mer att göra. Vår 
bedömning är att vi varken lyckats eller misslyckats helt inom 
något målområde.

Det grundläggande för kommunens mål- och resultatstyrning 
är att man kan följa ett ställningstagande i kommunfullmäk-
tige om en viss inriktning i en fråga. I kommunstyrelsens och 
nämndernas målbeskrivning anges vad som på nämndsnivå 
ska åstadkommas för att man ska uppnå vad kommunfullmäk-
tige har beslutat. Kommunfullmäktige har också beslutat om 
ett antal resultatindikatorer, direkt knutna till de övergripande 
målen, som när nämnderna målsatt dessa, är mått som an-
vänds i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda 
mål.

Nämnderna har i sina uppföljningar redogjort för nämndens 
måluppfyllelse ställd i relation till kommunens samtliga över-
gripande mål. Med detta som utgångspunkt görs en analys av 
kommunens måluppfyllelse med utgångspunkt i målområden. 
Genom denna analys har vi utvärderat målen, bedömt kom-
munens kvalitet och finner att vi är på väg i den riktning som 
beslutats.

Hållbar tillväxt och utveckling 
I Krokoms kommun skapar vi möjligheter för etablering och 
utveckling av företag genom att arbeta med försäljning av 
tomter och industritomter. Samhällbyggnadsförvaltningen 
arbetar också med att identifiera attraktiv mark för dessa 
ändamål. Kommunen bidrar till att det kollektiva resandet ska 
öka, exempelvis genom att erbjuda gratis ungdomskort för 
resor för barn mellan 6 och 18 år. 

Kommunen bidrar aktivt för att begränsa klimatpåverkan 
genom att minska resor i tjänsten. Ett sätt för att göra detta är 
att använda modern teknik för resefria möten. Genom att ar-
beta aktivt med att synas i olika sammanhang och visa upp de 
kommunala jobben för att attrahera framtidens medarbetare 
till att välja oss som arbetsgivare bidrar kommunen till att öka 

kopplingen mellan utbildning, forskning och arbetsmarknad. 
Vi har även under året tagit mot flera språkpraktikanter för att 
underlätta inträde till arbetsmarknaden för nyanlända. Detta 
bidrar även till att skapa förutsättningar för våra nyanlända 
att studera, arbeta och vilja bosätta sig i kommunen. Kultur, 
kreativitet och mångfald ska prägla kommunens utveckling. 
Fritid och föreningsliv ska ges möjlighet att utvecklas. Detta 
har gjorts genom att genomföra samrådskvällar i samarbete 
med föreningar i kommunen. Här har viktiga utvecklings-
frågor tagits upp. Samarbetet med föreningslivet är viktigt. 
Centralortens nya kulturhus som fyllts med aktiviteter har 
upplevts positivt. 

Krokoms kommun ska vara pådrivande för en positiv utveck-
ling av infrastrukturen i kommunen genom att aktivt arbeta 
för en utveckling av vägar, järnväg, kollektivtrafik, telefoni 
och bredband. Arbete pågår fortfarande med Mittstråket för 
att stärka ett hållbart mittstråk genom kortare restider med tåg 
och ökad kapacitet för godstransporter på järnväg. Planer för 
ett tågstopp i Nälden är under utarbetande. 

Krokoms kommun ska verka för fler bostäder, med varierat 
utbud och upplåtelseform, för att öka rörligheten på bostads-
marknaden och att stärka kommunens attraktionskraft. Här 
har ett nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder tagits fram, som 
på sikt kan innebära en utveckling av bostadsmarknaden.

Demokrati, delaktighet och inflytande
I Krokoms kommun ska medborgarna ha ett inflytande över 
kommunens utveckling. Detta tillgodoses i viss utsträckning 
genom synpunktshantering på vår hemsida och kommunika-
tion via vår Facebooksida. Dialog förs i olika sammanhang, 
exempelvis via företagarträffar, medborgardialog i samband 
med utveckling av länstransportplanen och medborgarförslag. 
Under året kom 34 medborgarförslag in till kommunfullmäk-
tige. Inom socialförvaltningen har ett integrationsråd inrättats, 
för att förbättra mottagandet av nyanlända. Arbetet med att 
synliggöra och stärka samernas rättigheter fortgår. Arbetet 
är viktigt. Kunskapsnivån hos varje enskild medarbetare om 
samernas kultur och vad som förväntas av oss som förvalt-
ningskommun behöver höjas. En översyn av handlingsplanen 
för samiskt förvaltningsområde har påbörjats och kraven på 
åtgärder i förvaltningarna kommer ytterligare att tydliggöras.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Tillgänglighet och service
I Krokoms kommun ska medborgarna få en god service, ett 
gott och respektfullt bemötande i en tillgänglig kommun och 
kommunens ambition är alltid att svara medborgaren i tid, 
vara trevlig och ge ett gott bemötande gäller också internt. 
Stödfunktionernas tillgänglighet och kompetens skapar förut-
sättningar för handläggare i direkt kontakt med medborgaren 
att uppfylla ambitionen. Tillgängligheten hos kommunens 
stödfunktioners har ökat liksom tillgängligheten i kommunen 
i stort sedan föregående år. Kundcenter är under kontinuer-
lig utveckling med målet att kunna hjälpa invånarna att få 
hjälp med att utföra sina ärenden redan vid första kontakten 
med kommunen. För att mäta invånarnas nöjdhet har flera 
verksamheter gjort nöjdkundmätningar. Kommunen ska även 
verka för att medborgarna i högre utsträckning ska ha möjlig-
het att välja utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster. Som 
ett led i detta finns även valmöjlighet att nyttja välfärdstek-
nologi. Detta kan exempelvis innebära att man kan välja en 
annan form för nattillsyn.

Folkhälsa
Krokoms kommun ska skapa förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor med bra boende och goda livsbetingelser för 
hela befolkningen. Barn- och utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa bra 
miljöer för trygghet och utveckling i barnomsorg och skola. 
Folkhälsoarbetet har även bestått i förebyggande arbete kring 
ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger, tobak), men även 

framtagande av handlingsplan mot våldsbejakande extre-
mism. Ett samarbete har inletts med Polisen avseende med-
borgarlöfte och folkhälsoplanen är under omarbetande. Båda 
dessa dokument kommer att fastställas under 2017. Detta ska 
bidra till att Krokoms kommun ska vara en trygg och säker 
kommun att växa, leva, arbeta och åldras i. En trygg miljö och 
kompetenta pedagoger ska vara två viktiga parametrar för att 
alla elever lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Kommunens effektivitet
Under 2016 har kommunens ledning arbetat för ökad samord-
ning mellan förvaltningarna i syfte att effektivisera de kom-
munala processerna, för att ge bättre service till företagare 
såväl som invånare i kommunen. Samverkan och inriktning 
på processeffektivisering ska även bidra till att kommunens 
anställda trivs och är stolta över sitt arbete och är goda am-
bassadörer för kommunen. Ett tydligt uppdrag har även getts 
till kommunförvaltningen att  utveckla former för e-förvalt-
ning vilket i sin tur kommer att öka servicen till invånare och 
företag. För att läsa om uppföljning av övriga mål, se avsnit-
tet Ekonomisk översikt (sidan 18) samt Personalekonomisk 
redovisning (sidan 23)

Hälsa och Ledarskap
Se avsnitt Personalekonomisk redovisning (sidan 23).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



30         Årsredovisning 2016



Årsredovisning 2016         31

Våra verksamheter



32         Årsredovisning 2016

VÅRA VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen

  

 

 

Kvalitetsuppföljning 2016

RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Krokoms kommun ska ha minst en bil 
med	supermiljöbilsklassificering.

Under 2016 har det varit stor omsättning i kommunens bilpark. På grund av en snabb neddragning av verksam-
heten	inom	Ensamkommande	barn,	så	har	några	av	de	fordon	som	nyttjats	av	denna	verksamhet	flyttats	till	
andra verksamheter. Detta har gjort att utbyte/nyanskaffning av fordon varit lägre.

Kommunen ska verka för att 100 procent 
av hushållen har tillgång till 100 Mbit 
internetanslutning 2020.

I	samband	med	att	kommunen	tillsammans	med	Jämtkrafts	övriga	ägarkommuner	överlåtit	ägarskap	för	fiberin-
frastrukturen	till	Jämtkraft	Telecom,	numer	IP-Only,	finns	ett	åtagande	att	IP-Only	ska	kunna	erbjuda	100	%	av	
kommunens hushåll 100 Mbit internetanslutning år 2020. Kommunen samarbetar med IP-Only för att kunna nå 
detta mål.

Under	2016	har	erbjudanden	om	fiberanslutning	gått	ut	till	2	612	kunder	i	kommunen,	i	huvudsak	i	tätorterna	
Föllinge,	Änge,	Nälden	och	Krokom	men	också	i	Dvärsätt	och	östra	Offerdal.	Av	dessa	har	endast	38	%	tackat	
ja till erbjudandet om anslutning, vilket till viss del är bekymmersamt och kommer att kräva informationsinsatser 
från både kommunen och IP-Only för att vi ska kunna nå målet till 2020.

Vid	utgången	av	2016	beräknas	att	ca	76	%	av	alla	hushåll	och	verksamheter	har	möjlighet	till	anslutning	till	
snabbt bredband.

KS verksamheter ska erbjuda en praktik-
plats per avdelning till nyanlända under 
2016.

Några av våra avdelningar har haft praktikant under året.

Kommunfullmäktige ska under 2016 fatta 
beslut om en strategi för integration.

Kommunfullmäktige fattade beslut om strategin vid första sammanträdet 2017 vilket gör att målet får betraktas 
som uppfyllt

Resultat	inom	SFI	ska	vara	att	100	%	av	
de elever som börjar kurs B blir godkända 
på nationellt prov inom två år. För elever 
i	kurs	C	och	D	skall	75	%	av	dessa	ha	
uppnått minst godkänt/E inom ett år.

Verksamheten	inom	SFI	har	även	detta	år	nått	målet	att	de	elever	som	börjat	kurs	B	till	100%	nått	målet	att	
bli godkända på det nationella prover för kursen inom 2 år. Av de elever som studerat inom kurserna C och 
D	har	fler	än	75%	av	dessa	nått	godkänt	resultat	på	nationella	provet	inom	1	år.	Vi	har	under	året	haft	stor	
tillströmning till SFI samt att deltagarantalet från föregående år varit stort. Detta har medfört att vi under en stor 
del av året haft väntetider för nya deltagare som legat nära den lagstadgade maxtiden på 3 månaders väntetid 
beräknat från folkbokföringsdatum. Under senhösten har dock väntetiden sjunkit till ca 1 månads väntetid.

Påverkansfaktorer för en högre måluppfyllelse har bl a varit att eleverna i kurs C och D många gånger inte 
kunnat delta i de erbjudna 15 timmar/ vecka då de ofta har haft en etableringsplan som prioriterat annan 
verksamhet framför SFI. Detta medför onödigt långa utbildningsistider räknat i månader och innebär också att 
utbildningen blir svårplanerad.

Kommunstyrelsens verksamheter ska 
bidra till medborgardialog så väl som 
genom utveckling av teknik som metoder 
för dialog.

I slutet av 2016 genomförde kommunstyrelsen två medborgardialoger avseende länstransportplanen.

Kommunfullmäktige ska under våren 
2016 fatta beslut om en strategi för med-
borgardialog.

Statrategin var klar för beslut i kommunfullmäktige i september.

60 procent  av medborgarna som ringer 
till kommunen ska få direkt svar på sin 
fråga.

De insatser som gjordes på kommunövergripande nivå för att förbättra tillgängligheten för kommunen har gett 
resultat. I årets servicemätning får Krokoms kommun ett resultat som är bättre än kommungenomsnittet där 72 
%	av	de	som	ringer	kommunen	fick	direkt	svar	på	sin	fråga.	Vi	fortsätter	arbetet	med	att	förbättra	tillgänglighet-
en genom att ytterligare utveckla vår kundcenterfunktion.

90 procent av medborgarna som mailar 
till kommunen ska få svar inom två 
arbetsdagar

I	servicemätningen	2016	når	vi	upp	till	att	88	%	av	de	som	mailar	kommunen	får	svar	inom	2	arbetsdagar.	Även	
inom detta område har vi arbetat med att förbättra våra processer så att medborgaren så snabbt som möjligt 
ska	få	svar	på	sina	frågor.	Föregående	år	nådde	vi	endast	upp	till	61	%.	Arbetet	har	gett	resultat	och	vi	kommer	
att arbeta vidare för att ytterligare förbättra resultatet

100 procent av medborgarna ska uppfatta 
att de får ett gott bemötande i kontakt 
med kommunen.

I 2016 år servicemätning bedöms bemötandet hos handläggarna har oftast som god eller medelgod. Tyvärr 
även som dåligt. Andelen god har ökat från föregående år och andelen dåligt har minskat vilket vi är glada för. 
Andelen god är samma som snittet i riket. Målet att samtliga medborgare ska uppfatta ett gott bemötande är en 
viktig ambition och insatser att förbättra detta fortsätter att vara viktigt.

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts

Förklaring
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80 procent i SKL:s webbundersökning Krokoms resultat i 2016 års mätning sjönk ganska kraftigt till 61 procent (79 procent 2015). Mätningarna är 
dock inte helt jämförbara eftersom metoden har ändrats mellan åren. Dock kan vi konstatera att vi har mycket 
att jobba med när det gäller uppdaterad, korrekt och efterfrågad information på hemsidan. Krokom är på plats 
209 bland landets kommuner vilket är långt ifrån vår målsättning.

Kommunstyrelsens verksamheter ska 
internt, så väl som externt, ge god service 
med ett gott och respektfullt bemötande.

Samma krav på tillgänglighet och bemötande gäller såväl internt som externt. Under hösten anställdes en 
utvecklingschef vars uppgift är att bidra till att utveckla effektivare processer med målet att digitalisera våra 
tjänster i högre utsträckning. Detta kommer att bidra till tökad service för våra medborgare.

Kommunstyrelsen arbeta för att barn och 
unga ska ges möjlighet till en aktiv fritid, 
tillgänglighet till kulturutövande och kon-
sumtion, näringslivskontakter och forum 
för	inflytande.

Kulturenheten arbetar nära ungdomar. Ungdomskulturrådet är såväl inspiratörer som arrangörer av kulturak-
tiviteter för unga.Elever i grundskolan erbjuds varje år minst ett kulturarrangemang som besöker skolan och 
Skapande skola erbjuds också till alla elever. Här kommer en extern pedagog ut till skolan och genomför en 
aktivitet.Vi erbjuder kulturaktiviteter särskilt för unga på nyöppnade Magneten. Filmkvällar, men även nu i höst 
mer kreativa kvällar. Sommarlovsentreprenörer, Motorkollo samt externa pengar för särskilda sommarlovsak-
tiviteter för barn och unga i kommunen har haft kulturenheten som ansvarig. Dessutom samarbetar vi med 
studieförbund, föreningar och organisationer om en del aktiviteter.

100 procent budgetföljsamhet Ekonomin har följts upp regelbundet och rapporterats till Kommunstyrelsens presidium och till kommunstyrels-
en. Extra insatser har gjorts under året, bl.a för att analysera budgetavvikelser inom socialförvaltningen. Vi har 
under	året	tagit	fram	en	Långsiktig	finansiell	analys,	som	stöd	för	vårt	fortsatt	strategiska	arbete.	Kommunen	
har	just	nu	totalt	sett	en	kostnadsnivå	som	är	något	för	hög	för	att	på	sikt	klara	en	ekonomi	i	balans.	Det	finns	
skillnader mellan nämnder i hur väl ekonomin följer budget. Ett arbete är påbörjat för att få organisationen att 
tydligare än idag arbeta med ständiga förbättringar i vardagen.

Sjukfrånvaron ska för KS-verksamheter 
vara	högst	5,5	%

Sjukfrånvaron	för	KS-verksamheter	har	sjunkit	i	förhållande	till	2015	men	är	fortfarande	högre	(6,2%)	än	
målsättningen	(5,5%).

En förändring som kan ha påverkat utvecklingen av sjukfrånvaron är att all tid utförd av timavlönade via Be-
manningspoolen registrerats inom kommunledningsförvaltningen från och med 1 januari 2016 och inte, som det 
var tidigare, i den förvaltning som arbetet utförts.

Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor 
och män ska inte vara större än 1,5 
procentenheter

Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män inom KS-verksamheter är att kvinnor har 2,3 procentenheter 
högre sjukfrånvaro. Ett mönster som följer kommunen i övrigt.

VÅRA VERKSAMHETER

Uppföljning av nämndernas arbete med att nå 
kommunens övergripande  mål

Kommunstyrelsens verksamheter har i varierad grad uppfyllt 
de mål som satts. Många är på god väg men har inte nått ända 
fram. De områden kommunstyrelsen främst har låg målupp-
fyllelse gäller medarbetarna där sjukfrånvaron fortfarande är 
för hög liksom att skillnaden i sjukfrånvaro mellan män och 
kvinnor är för stor. Medarbetarindex kan inte redovisas då 
medarbetarenkät inte har genomförts. Istället kommer den 
att omarbetas och utföras två gånger per år med start hösten 
2017. Anledningen är att en mindre omfattande enkät som 
utförs oftare på ett bättre sätt kan hjälpa kommunen att se om 
vidtagna åtgärder har effekt. Nedan följer en sammanfattning 
per målområde:

Hållbar tillväxt och utveckling 
Näringslivsenheten har en bra organisation för arbete ut mot 
de befintliga företagen. Avtalet med Nyföretagarcentrum 
ger våra medborgare som funderar på att starta företag god 
rådgivning. Det har varit ett stort intresse från företag att 
etablera verksamhet i kommunen under 2016. Åsbacken har 
endast en tomt kvar till försäljning och Hallströms verkstäder 
och Stefans buss och bilplåt har påbörjat byggnationer. Även 
i Krokoms industriområde har det sålts tomter och byggnatio-
ner är påbörjade.

Totalt har 31 föreningar sökt det lokala aktivitetsstödet. Det 
finns även en stor oro i föreningslivet att det är svårt att enga-
gera personer ideellt samt att det är tufft för föreningarna att 
orka med driften av anläggningarna. Kommunen samverkar 
med både myndigheter, andra kommuner, organisationer och 
företag. Vi deltar i flera länsprojekt bland annat ”Etablerings-
främjande samverkan i Jämtland Härjedalen” och ”The power 

region”. Vi stöttar även flera olika näringslivsorganisationer 
och verksamheter som exempelvis Jämtland Härjedalen 
Turism, Ung företagsamhet och Coompanion. Krokoms kom-
mun är delägare (7,5%) i ett näringslivsbolag, Business Peak 
Region AB, som ska arbeta med inkubatorsverksamhet och 
näringslivsutveckling.

Demokrati , delaktighet och inflytande 
Fokus har under 2016 varit på att synliggöra kulturen och 
en rad aktiviteter ämnat för den samiska befolkningen har 
genomförts så som mönsterkonstuktionskus och aktiviteter 
för att knyta samman äldre samer. Kommunikationsenhetens 
bidrar via sitt arbete med hemsida och facebook till att kom-
munens varumärke stärks. Svåra frågor hanteras och kom-
munens ambition om transparens i de kommunala processerna 
stärks. Kommunen har under året genomfört flera medborgar-
dialoger. Kontakten med företag ger också kommunen god 
information om åsikter om kommunens utveckling.
 
Tillgänglighet och service 
Kommunstyrelsens verksamheter är verksam såväl internt 
som extern och kommunens ambition att alltid svara med-
borgaren i tid, vara trevlig och ge ett gott bemötande gäller 
också internt. Stödfunktionernas tillgänglighet och kompetens 
skapar förutsättningar för handläggare i direkt kontakt med 
medborgaren att uppfylla ambitionen. Tillgängligheten hos 
kommunens stödfunktioner har ökat tillika som tillgänglighe-
ten i kommunen i stort sedan föregående år.

Folkhälsa 
Kommunstyrelsens ansvar för folkhälsofrågor hanteras via 
vår Folkhälsosamordnare. Läs vidare under rubriken Viktiga 
händelser under året. 
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Hälsa och ledarskap 
Se avsnittet personalekonomiskt bokslut (sidan 23).

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens verksamheter har 2016 ett resultat med 
0 miljoner kronor. Det finns avvikelser från budget och de 
större underskotten finns hos IT-enheten, med ökade kost-
nader för personal och konsulter samt hos Lärcentrum där 
budgeten har överskridits främst för SFI-utbildning. Likaså 
Bemanningspoolen visar underskott, vilket är en konsekvens 
av vakanser inom personalgruppen och som leder till lägre 
intäkter än planerat.

När det gäller avvikelser i form av överskott har Färdtjänst 
lägre kostnader på grund av minskat resande. För kopie-
ringsmaskiner har leasingavtal avslutats och innebär sänkta 
kostnader, vilket medför överskott för verksamheten.

Verksamhetsberättelse 

Kort om framtiden
Krokoms kommun står, i likhet med övriga kommunsverige, 
inför betydande utmaningar framöver. Alla tecken talar för att 
behovet och kravet på god samhällsservice ökar medan intäk-
terna minskar relativt sett. Det innebär att kommunen måste 
möta framtiden genom skattehöjning eller effektivisering av 
verksamheten eller en kombination av båda.

Krokoms kommun står dock relativt väl rustade. Vi har ett 
friskt och spirande näringsliv, många engagerade föreningar 
och en kommunal organisation som vill mycket. Till detta 
finns både tillväxtstråk med närhet till större stad och glesare 
delar som tillsammans bildar en dynamisk helhet.

Under 2016 togs nulägesanalyser och framtidsscenarier fram 
med hjälp av externa kompetenser och under 2017 kommer 
en strategi för utveckling- och tillväxt fastställas. Parallellt 
drar kommunen igång ett arbete med att skapa en struktur och 
kultur för ständiga förbättringar och därmed effektiviseringar. 
Här ingår ett ledarutvecklingsprogram och översyn av befo-
genhetsplan för att på bästa sätt skapa en kreativ och innova-
tiv organisation där beslut kan fattas nära medborgaren och 
där medarbetarens kompetens syns och förvaltas. Detta har 
också stor betydelse för en hälsosam arbetsplats och därmed 
reducerad sjukfrånvaro.

Kompetensförsörjning är även det en avgörande faktor varför 
kommunen kommer att arbeta med olika modeller för karri-
ärsutveckling, löneväxling och vad som utmärker en attraktiv 
arbetsplats.

Viktiga händelser under året

Kommundirektören
Första halvåret av 2016 har präglats av att bereda plats för 
nyanlända. Under andra halvan har inströmningen minskat 
betydligt på grund av beslut från regeringen. Senare delen 
har därför till viss del handlat om avveckling av boenden och 
omplacering av personal samtidigt som etableringsansträng-

ningarna för de nyanlända fortsatt i oförminskad takt. Flera 
förvaltningar har varit involverade men främst socialför-
valtningen har tvingats till stora ansträngningar för att möta 
behovet. Ansträngningarna har dock gett väldigt bra resultat 
och Krokoms kommun har legat i framkant kring hur man tar 
emot och involverar flyktingar i samhället.

Ansträngningar av denna art ger dock ofta sidoeffekter som 
är svåra att planera för, exempelvis svårigheter med kompe-
tensförsörjning, kostnadskontroll och analyser. Generellt har 
kommunens förvaltningar trots detta löst sitt uppdrag mycket 
bra men förbättringspotential finns avseende samordning mel-
lan förvaltningar, tillgänglighet och sjukfrånvaro.

Ett resultat på cirka 16 mnkr vittnar om en stabil ekonomi 
men det är i viss mån en falsk trygghet. Överskottet beror 
bland annat på ej nyttjade bidrag för flyktingströmmar och 
ett bidrag för ökat bostadsbyggande. 13 mkr av dessa medel 
flyttas till 2017 och kvar blir då ett resultat på 3 mnkr. När 
socialförvaltningen dessutom redovisar ett kraftigt underskott 
vittnar det om att verksamheterna i stort har för stor kostym 
relaterat till kommande intäkter. Ökade kostnader för LSS (på 
grund av ändrade tillämpningar från Försäkringskassan) och 
äldreomsorgen står för det största underskottet. Socialförvalt-
ningen står dock inte ensam. En kommun måste hantera sin 
påse pengar utifrån nya förutsättningar och samtliga förvalt-
ningar har därför under senare delen av 2016 arbetat med att 
hitta kostnadsreducerande åtgärder för att klara budget 2017 
och dessa ansträngningar fortsätter med oförminskad kraft 
under överskådlig tid.

Sammanfattningsvis tycker jag att våra medarbetare, under 
stundtals svåra förutsättningar, lyckats mycket bra med att 
lösa sitt uppdrag till medborgarna 2016. Ekonomiska oros-
moln får vi leva med och hög kvalitet i leveransen ger på sikt 
alltid mervärde såväl ekonomiskt som i livskvalitet till den 
enskilde.

Folkhälsoarbetet
Folkhälsoarbetet har främst bestått i förebyggande arbete 
kring ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger, tobak), men 
även framtagande av handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. Ett samarbete har inletts med Polisen avseende 
medborgarlöfte och folkhälsoplanen är under omarbetande. 
Båda dessa dokument kommer att fastställas under 2017.
Tre sammanträden med folkhälsorådet har ägt rum.

Kommunikationsenheten
Kommunikationsenheten lanserade den sociala delen av 
intranätet i början av året. Detta var den sista pusselbiten vad 
gäller kanaler för den interna kommunikationen i enlighet 
med den kanalstrategi som fastställdes 2013. Under senare 
delen av hösten inleddes arbetet med en kommunikations-
strategi som kommer att omfatta både intern och extern 
kommunikation. Målsättningen är att strategin ska vara klar 
sommaren 2017.
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Administrativa avdelningen
IT-enheten har under 2016 haft en mycket hög arbetsbelast-
ning med en stressig arbetsmiljö, samt långa ledtider för 
IT-stöd och IT-supportärenden som följd. Detta kan härledas 
till: 1) en kommun i tillväxt med utbyggnad av verksamheter, 
anpassning av IT-miljö och en ökad användning av IT inom 
bl.a. integration, vård, omsorg och skola. 2) att kommunen 
inte anpassat resurser för IT-verksamhet i samma takt som 
behovet av IT.

Under 2016 har IT-enheten vidtagit ett antal åtgärder för att 
förbättra arbetsmiljön, säkra IT-drift och IT-stödfunktionerna: 
1) rekrytering/anställning av två IT-tekniker och en IT-
samordnare för att möta behov och vakans. 2) aktivt arbete 
med målstyrning, internkontroll, arbetsmiljö, uppföljning och 
förbättringar. 3) ökad kunddialog och tydliggörande av IT-
enhetens möjligheter och prioriteringar.

Utmaningar vid utgången av 2016 och den kommande perio-
den: 1) anpassa resurser för kommunens IT-verksamhet för att 
hantera tillväxt och IT-behov. 2) säkra IT-driftmiljön med ett 
omfattande behov av utbyte av gammal hårdvara och system. 
3) utbyggnad av trådlöst nätverk i skola och andra verksam-
heter.

Trots behov och utmaningar har vi under 2016 sett en positiv 
trend och att flera åtgärder har börjat ge resultat i form av för-
bättrad arbetsmiljö, kortare ledtider och ökad kundnöjdhet. Vi 

har en lång förbättringsresa kvar och arbetar målmedvetet för 
att möta våra utmaningar och lösa vårt uppdrag att leverera 
IT-stöd till kommunens verksamheter för att skapa nytta för 
medborgare.

Under hösten har vi tillsatt en utvecklingschef vars uppdrag 
är att utifrån olika perspektiv fokusering på Krokoms kom-
muns styrning, ledning och utveckling i riktning mot att 
skapa värde för medborgare och företag i sin kontakt med 
kommunen. Kommunens service och dialog med företag och 
medborgare behöver utvecklas och förbättras. För göra detta 
möjligt behöver kommunens processer effektiviseras och e-
tjänster utvecklas. Utvecklingschefen
• ger stöd till avdelningarna i arbetet med att effektivisera 

verksamheten i riktning mot e-förvaltning för att förbättra 
service till medborgare och företag.

• arbetar med planering, analys och uppföljning av kom-
munens så väl som de av kommunen upphandlade verk-
samheternas kvalitetsarbete

• ansvarar för den kommunövergripande internkontrollen
• ansvarar för mätning och uppföljning inom exempelvis 

Kommunens kvalitet i korthet
• deltar och samverkar i olika nätverk, exempelvis Sveri-

ges Kommuner och Landsting (SKL) och i länet i syfte 
att utveckla kommunens verksamhet

Personalavdelningen
Personalavdelningen redovisar ett överskott på 409 tkr vilket 
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beror på frånvaro/vakans under året. Det har varit och är ett 
hårt tryck på personalavdelningen som stödfunktion beroende 
på många nya chefer som har rekryterats där personalavdel-
ningen har bistått i rekrytering och i introduktion samt att 
nyanställda chefer har stort behov av stöd i arbetsgivarfrågor. 
Inom löneadministrationen är det ett stort tryck då antalet 
anställda har fortsatt att öka och med många nya chefer som 
är i behov av support. Detta härrör såväl från generationsväx-
ling som viss omsättning av personal i övrigt. Rekrytering 
av kommundirektör samt förvaltningschef för samhällsbygg-
nadsförvaltningen har genomförts.

Den nya förskriften ”organisatorisk och social arbetsmiljö”, 
som trädde i kraft den 31 mars 2016, har föranlett utbild-
ningsinsatser som personalavdelningen ansvarat för avseende 
chefer och skyddsombud. Detta har genomförts i arbets-
miljöforumet vid tre tillfällen/dagar under våren. Temat för 
arbetsmiljöforum under hösten var psykisk ohälsa och hur vi 
jobbar med det. Grundutbildning i personalsystemet Heroma 
har genomförts för nya chefer under både vår och höst. Nya 
chefer har också fått möjlighet att delta i grupphandledning 
som PA-konsulterna har hållit i. Utbildning för hälsoombud 
har genomförts.

”Hälsa som strategi” har varit ett genomgående tema under 
året där vi konstaterat att ledarutvecklingsprogram är viktigt 
att komma i gång med och att ge förutsättningar för ett nära 
ledarskap samt att det krävs ett genusperspektiv för att synlig-
göra de strukturer som driver hälsa/ohälsa och arbeta organi-
satoriskt och strukturellt med detta.

Införandeprojektet ”Rätt till heltid, deltid en möjlighet” som 
pågått under två år, avslutades den 31 december 2016. Aktivi-
teterna har genomförts enligt tidplanen varvid samhällsbygg-
nadsförvaltningen respektive kommunledningsförvaltning 
som sista förvaltningar har omfattats av ”Rätt till heltid, deltid 
en möjlighet" fr o m den 1 november 2016. Det är ett omfat-
tande förändringsarbete där cheferna har ansvar för att Rätt 
till heltid införs och där projektledaren/projektorganisationen 
har arbetat med att hitta strukturer, ta fram riktlinjer och se till 
att alla får bra information och goda förutsättningar. Slutrap-
port presenteras i kommunstyrelsen resp kommunfullmäktige 
i mars resp april 2017.

Under året har försäkringskassans förändrade handläggning 
och bedömning av rätt till sjukpenning resulterat i att kom-
munen enligt kollektivavtal i stället fått utbetala sjuklön under 
viss tid. Denna hantering har inneburit ytterligare tryck på 
personalavdelningen som stödfunktion i rehabiliteringsarbetet 
med mera där detta arbete har haft stor prioritet.

Utifrån minskad verksamhet inom ”ensamkommande” verk-
samhet har en lyckad omställning av personal motsvarande 
trettio personer skett under hösten med stöd av personalavdel-
ningen. Samtliga medarbetare har fått andra uppdrag i kom-
munen utifrån sin kompetens. Under hösten påbörjades nästa 
fas av omställning inom ensamkommande motsvarande trettio 
personer till. Detta arbete pågår fortfarande.

Strax innan årsskiftet startade vi ett projekt i syfte att utarbeta 
en övergripande strategi för kommunens kompetens- och 
personalförsörjning som kommunstyrelsen ska besluta om 
senast i juni 2017.
 
Ekonomiavdelningen inklusive upphandlingsfunktion
Avdelningen redovisar ett prognostiserat överskott för året 
med cirka 380 tkr. Ekonomiavdelningen har under 2016 bi-
dragit till olika analyser och förändringar i verksamheter och 
organisation i de olika förvaltningarna. Socialförvaltningens 
tuffa ekonomiska läge med ett stort underskott för 2016 har 
analyserats, delvis med extern hjälp. Barn. och utbildnings-
förvaltningens organisation har förändrats, samt att deras 
resursfördelningsmodell har uppdaterats.

Integrationsverksamheternas utveckling under 2016 har inne-
burit nya utmaningar för kommunen, från stark tillväxt till 
konsolidering och bantning. Detta har inneburit extra arbete 
även för ekonomiavdelningen.

Under hösten beslutade kommunfullmäktige om en ny modell 
för vår budgetprocess. Under hösten har kommunen även 
tagit fram en Långsiktig finansiell analys med hjälp av före-
taget PwC. Denna analys kommer att fungera som en viktig 
pusselbit i vår framtida planering och budgetering.

Vi har under 2016 påbörjat men inte slutfört en översikt över 
hur kommunens verksamheter framåt ska kunna hantera kon-
tanter, då bankernas fysiska närvaro minskar, samt alternativ 
till kontanthantering.

Kommunen har under 2016 haft en fortsatt stor personal-
omsättning på chefspositioner. Detta här för avdelningen 
inneburit extra arbete i form av introduktion och extra stöd på 
olika sätt.

Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid
Näringslivsenheten
Åtgärder utifrån kommunens beslutade kommersiella ser-
viceplan har åtgärdats men fortlöper. Bland annat har avtal 
tecknats med fyra butiker som utsetts till servicepunkter i 
kommunen. Avtalet innebär att butiken ska åta sig att uppfylla 
en sex punkters servicelista till ortsbefolkning och besökare.
Arbete och ett flertal möten har arrangerats med turistnäring-
en i kommunen med anledning av att avtalet mellan kom-
munen och Turistkompaniet skulle gå ut. En ny upphandling 
är gjord för ett uppdrag med turistisk verksamhet under ett år 
(2017). Vid årsskiftet stängdes den fysiska turistbyrån och där 
det nya avtalet med Turistkompaniet innebär att tillhandahålla 
turistinformation och utveckla turistinfopoints runt om i kom-
munen för att bättre nå våra besökare med information. Beslut 
om att en turiststrategi ska arbetas fram i nära samarbete mel-
lan turistnäringen och Krokoms kommun har tagits.

Arbetet med utveckling av Grönt center i Ås växlas upp då 
dels en affärsutvecklare rekryteras för att bland annat locka 
fler hyresgäster till Grönt center samt att en projektansökan 
har arbetats fram i samarbete mellan kommunen, Torsta AB, 
Eldrimner, LRF och Fröjas trädgårdar och cafe.

VÅRA VERKSAMHETER
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarkontoret arbetar aktivt med rekrytering av 
gode män.

Överförmyndarnämnden har under året haft minskat inföde 
av inkommande ärenden avseende ensamkommande flyk-
tingbarn. Överförmyndarkontoret har därför åter minskat sin 
bemanning och var vid årets slut två medarbetare.

Tabell 13 Ekonomisk redovisning för överförmyndarnämnden
Resultaträkning
(mnkr netto)

Budget 
2015

Bok  
2015

Utfall 
2015

Budget 
2016

Bok  
2016

Utfall 
2016

Intäkt 0,6 1,2 0,6 1,4 5,4 4,0

Kostnad -2,3 -3,7 -1,4 -3,0 -7,0 -4,0

Summa -1,7 -2,5 0,8 -1,6 -1,6 0,0

Valnämnd
Under 2016 har inga val eller folkomröstningar ägt rum. Val-
nämndens presidie och valkansliet har deltagit i ett möte med 
Länsstyrelsen/Valmyndigheten; Nytt i vallagen inför 2018.

Tabell 14 Ekonomisk redovisning för valnämnden 
Resultaträkning 
(mnkr netto)

Budget 
2015

Bok  
2015

Utfall 
2015

Budget 
2016

Bok  
2016

Utfall 
2016

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnad -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1

Summa -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1

Kommunfullmäktige
Tabell 15 Ekonomisk redovisning för kommunfullmäktige
Resultaträkning 
(mnkr netto)

Budget 
2015

Bok 
2015

Utfall 
2015

Budget 
2016

Bok  
2016

Utfall 
2016

Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnad -2,2 -2,3 -0,1 -2,4 -2,4 0,0

Summa -2,2 -2,3 -0,1 -2,4 -2,4 0,0

Tabell 12 Ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter 

(tkr) Budget 2015 Bokfört 2015 Utfall 2015 Budget 2016 Bokfört 2016 Utfall 2016 

Kommunstyrelsen -2 118 -2 201 -82 -2 247 -2 196 51

Gemensam administration -35 448 -35 769 -321 -32 367 -33 389 -1 022

Trafikfrågor -4 004 -3 910 94 -4 080 -3 223 857

Näringsliv, kultur, fritid -12 107 -11 986 120 -13 481 -13 371 110

Övrigt -14 982 -14 196 785 -16 037 -16 102 814

Summa -68 700 -68 100 600 -68 200 -68 300 -0,1

Dialogen med företag har varit god via både företagsbesök, 
”näringslivskontoret på hjul” och ett antal företagarträffar.
Tre tomter i Åsbacken är sålda till företag. Hallströms verk-
städer, Stefans buss och bilplåt och Avloppsservice bygger 
nytt. Näringslivskontoret har aktivt deltagit i regionens Eta-
bleringsfrämjande projekt med syfte att locka fler etableringar 
till kommunen och länet.

Kulturenheten
Kulturenheten har under våren genomfört samrådskvällar i 
samarbete med JKK, Jämtlands Kulturkompani, samt ”Heim-
bygdsalliansen i Krokoms kommun”. Här har viktiga utveck-
lingsfrågor tagits upp vid träffar med föreningar och organisa-
tioner. Samarbetet med föreningslivet är viktigt. Här handlar 
det om såväl kulturarrangemang som andra utvecklingsfrågor 
i hela kommunen. Kulturavdelningen har också med ekono-
miskt bidrag stöttat ett antal evenemang i kommunen. Under 
våren har en hel del handlat om Kultur på Magneten. Central-
ortens nya kulturhus som fyllts med aktiviteter har upplevts 
positivt. Ungdomskulturrådets verksamhet är fortsatt energisk 
och under våren startade man bland annat upp Magnetens 
filmklubb med bioverksamhet, arrangerade styrdans i Kälom 

för högstadieskolorna i Änge och Föllinge samt genomförde 
den årliga succén av 9:ans vårfest. Under våren har kulturav-
delningen i samarbete med arbetsmarknad arbetat med och 
förberett för konceptet sommarlovsentreprenörer, en möjlig-
het för unga i vår kommun att få prova på hur det är att vara 
företagare.

Fritidsenheten
Under vecka 11 utbildade Krokoms Fjällsäkerhetskommitté i 
samarbete med Birka folkhögskola eleverna i årskurs 9 i kun-
skap om fjällsäkerhet. Fjällsäkerhetskommittén genomförde 
även en informationsdag på skotereventet i Storåbränna.
Kommunens sommarsimskola lockade över 200 barn som 
under två intensiva veckor fick träna på att lära sig simma. 
Simskolan genomfördes på kommunens alla fyra badhus.
Krokomshallen har utrustats med fällbara läktare för att un-
derlätta för publik vid större arrangemang och matcher.
Tillsammans med SISU har vi arrangerat en föreningskväll 
för att lyfta frågan hur idrottsföreningarna och idrottsanlägg-
ningarna kan utvecklas i framtiden. Vi har även samarbetat 
kring en föreläsning angående barns idrottande på bästa sätt.

VÅRA VERKSAMHETER
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Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitetsuppföljning 2016

RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Initiera och sätta igång lokala processer 
för att utveckla lärande och respekt för 
hållbar utveckling.

Vid	samtliga	förskolor	finns	NT-inspiratörer	som	tillsammans	i	sitt	arbetslag	arbetar	med	teknik	och	naturveten-
skap i förskolan.

Barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter ska stimulera möjligheter att an-
vända modern teknik och utveckla digital 
kompetens.

E-tjänster för medborgarna har försenats på grund av leverantörerna.

Inom	förskolan	är	de	Ipads	som	idag	finns	i	verksamheterna	fyra	år	eller	äldre.	Förskolan	saknar	en	digital	
lärplattform	vilket	innebär	att	det	inte	finns	en	digital	uppdatering	av	barnens	utveckling	och	lärande	i	den	om-
fattningen som är önskvärd. Pedagogerna kan inte genomföra pedagogiska planeringar och samla pedagogisk 
dokumentation på ett tillfredsställande sätt.  Avsaknad av digital investeringsbudget och låg reinvesteringsbudg-
et innebär en svårighet att upprätthålla en godtagbar standard.

Fritidshemmens behov har inte prioriterats till förmån för skola och förskola.

BoUs nya strategi för digital kompetens och modern infrastruktur är väl förankrad inom BoUs förvaltning och 
kommunledningsförvaltningen och skall antas senast under våren 2017 då BoU fortfarande avvaktar att na-
tionell nivå skall anta en nationell strategi för digital kompetens.

Krokoms skolor har börjat med GAFE, och även musiklärarna inom kultursskolan har under hösten påbörjat 
utbildning i hur GAFE kan användas i undervisningen.

Biblioteken tillhandahåller e-böcker och e-ljudböcker och tidskrifter för nedladdning.

Skapa en organisation som främjar ett 
kvalitativt mottagande av nyanlända.

Kommunens skolor börjar ha god kontroll på mottagandet av nyanlända elever. Dock behövs fortfarande ge-
mensamma processer för att säkerställa likvärdigheten i relation till lagkrav och pedagogisk kompetens. Under 
året har en integrationspedagog anställts med uppdrag att kartlägga likvärdigheten, fortbilda pedagoger och ge 
utvecklingsförslag.

Alla	kommunens	nyanlända	elever	har	börjat	sin	skolgång	i	förberedelseklass	(FBK).	De	flesta	elever	har	gått	
vidare till den klass som de är placerad i och där deltagit i ordinarie undervisning med stöd av studiehandle-
dare.

De berörda fritidshemmen liksom skolan har utifrån givna förutsättningar tagit emot nyanlända elever. Pedago-
gerna behöver kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt samt mera språkstöd för att fullt ut klara av 
att arbeta integrativt.

Barn- och utbildningsnämnden och 
förvaltning ska möjliggöra för medborgare 
att delta i kommunens utveckling.

På kommunens förskolor och pedagogisk omsorg ges vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet genom daglig 
dialog och i barnens utvecklingssamtal.

Skolorna har fungerande elev- och vårdnadshavarforum för påverkan och samverkan även om detta kan se 
olika ut på olika skolor.

På biblioteken kan allmänheten lämna inköpsförslag på böcker och tidskrifter. De kan också lämna förslag på 
aktiviteter på Magneten.

Alla ska få omsorg, fritid och undervisning 
anpassad till egna förutsättningar.

Alla barn och elever får god omsorg och den omsorg de har behov av. Däremot räcker resurserna inte till för att 
täcka det behov (som ökar) avseende särskilt stöd även på förkola och fritidshem.

Behovet	av	särskilt	stöd	fortsätter	att	öka	och	på	flera	skolor	signaleras	det	om	att	resurser	som	specialped-
agoger, speciallärare, kuratorer och skolpsykolog inte räcker till för att möta behovet. Detta är skolans stora 
utmaning och förbättringsområde. Arbetet med omdömesskrivning, skrivningar angående extra anpassningar 
och särskilt stöd i lärplattformen InfoMentor behöver fortsatt utvecklas på skolorna.

Biblioteket är tillgängligt för alla och innehåller medier anpassat efter människors olika behov.

Alla medborgare ska uppfatta att de får 
ett gott bemötande.

Enligt servicemätningen och vårdnadshavarenkäten inom förskolan, pedagogisk omsorg och fritidhem ger kom-
munens verksamheter ett gott bemötande. Även inom skolan ges generellt ett gott bemötande. Arbetet med att 
uppmärksamma och utveckla bemötandet är något som fortgår kontinuerligt.

Biblioteket har utarbetat en bemötandepolicy.

Alla medborgare som tar kontakt via tele-
fon får ett direkt svar på en enkel fråga.

Medborgaren har fått svar på sin fråga via telefon i tillräcklig utsträckning.

Alla medborgare som skickar in en 
enkel fråga via e-post får svar inom två 
arbetsdagar.

Generellt får medborgarna svar på sina frågor via epost inom 1-2 dygn.

Webbinformationen på barn- och utbild-
ningsförvaltningens hemsida skall ge god 
information.

Webbinformationen behöver ses över och förbättras.

Förklaring

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts

VÅRA VERKSAMHETER
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Uppföljning av nämndernas arbete med att nå 
kommunens övergripande mål

Hållbar tillväxt och utveckling
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till att 
begränsa klimatpåverkan till exempel genom att kulturskolans 
personal minskar resorna i tjänsten så långt det är möjligt. 
Inom skolverksamheterna arbetas utifrån målen för läroplanen 
med att utveckla lärande och respekt för hållbar utveckling.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till att 
öka kopplingen mellan utbildning, forskning och arbets-
marknad genom att stimulera möjligheter för kommunens 
medborgare att använda modern teknik och utveckla digital 
kompetens. På biblioteket har medborgarna möjlighet att 
”Boka en bibliotekarie” för att få hjälp med bibliotekets 
digitala tjänster. En satsning har gjorts i grundskolan på 
Chromebooks. Dock behövs ytterligare satsningar samt att 
omsättandet i praktiken utvecklas rent pedagogiskt. Förskolan 
saknar ett digitalt stödsystem för uppföljning av utveckling 
och lärande för såväl det enskilda barnet som barngruppen 
samt att över tid upprätthålla en digital kommunikation om 
förskolans dagliga verksamhet med vårdnadshavarna.

En första grund till en organisation har skapats för att på bästa 
sätt mottaga nyanlända barn och elever till skolverksamhe-
terna. En integrationspedagog har under hösten kartlagt hur 
skolorna uppfyller lagkraven på mottagande och nyanlända 
elevers skolgång.

Kulturskolans elever får möjlighet att delta i någon form av 
utåtriktad verksamhet, där eleverna får vara med ”från ax till 
limpa”, till exempel i genomförande av en konsert.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till att 
medborgarna har ett inflytande över kommunens utveckling 
genom att erbjuda olika forum, till exempel klassråd, elevråd 
och föräldraråd. Det finns även möjlighet att lämna klagomål 
genom kommunens hemsida. På biblioteket finns en inarbetad 
rutin kring inköpsförslag genom direktkontakt med personal, 
mejl och webb. Kulturskolan informerar elever, föräldrar, och 
andra medborgare i kommunen via Facebook.

Genom att stärka det samiska språket och kulturen för alla 
våra samiska barn och elever och att alla barn och elever i 
Krokoms kommun ska få kunskap kring det samiska språket 
och kulturen bidrar barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter till att samernas rättigheter synliggöras och stärks. 
Likvärdigheten mellan de olika enheterna kring hur mycket 
man utvecklar kunnandet kring den samiska kulturen varierar. 
Biblioteken bidrar med att köpa in samisk litteratur.

Tillgänglighet och service
I Krokoms kommun ska medborgarna få en god service, ett 
gott och respektfullt bemötande i en tillgänglig kommun. 
I barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska alla få 
omsorg, fritid och undervisning anpassad till egna förutsätt-
ningar. Resultatet på höstens enkätundersökningar visar att 
alla barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verk-

RI-mål/Nämndens mål Kommentar
I barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter får medborgaren en god service

Medborgarna får en god service men inte en tillräcklig god kvalitet i förskolan. Skälet till detta är att kommunen 
har många små enheter där andelen förskollärare är låg.Vissa förskolor har under lång tid saknat tillgång till 
legitimerade förskollärare. I praktiken får dessa barn en pedagogisk omsorg.

Skola och fritidshem ger generellt en god service. I de fall förvaltningen får kännedom om klagomål på verk-
samheten	finns	rutiner	för	hur	det	skall	följas	upp	genom	dialog	och	möjlighet	till	att	lämna	klagomål	som	sedan	
utreds.

Endast 2,4 procent av Kulturskolans elever har "hoppat av" verksamheten under hösten 2016 vilket är lägre än 
tidigare år.

Besöksantalet ökar på biblioteken.

Andel elever i åk 9 som uppnått målen 
i alla ämnen ska öka i förhållande till 
föregående år.

Andel elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen dvs. når minst E i alla betygsatta ämnen har minskat i 
förhållande	till	föregående	år	med	1,8	procentenheter	från	80.6	till	78,8%.	Många	nyanlända	elever	som	kom	
under året har inte hunnit nå kunskapskraven i alla ämnen vilket bidragit till det låga resultatet.

För att förbättra måluppfyllelsen är det viktigt med tidiga insatser redan i förskoleåldern eller när behov uppstår. 
Tillgången till specialpedagoger som stöd/handledning till personal är en viktig faktor i detta arbete och behöver 
stärkas.

Biblioteketet tillhandahåller böcker till elever utifrån dennes behov.

Andel elever i åk 9 som uppnått målen i 
alla ämnen ska överstiga snittet i Sverige.

Andel elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen är högre än snittet för skolorna i riket. Krokom 78,8; Riket: 
76,4%

Barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter ska bedriva en ändmålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhet utifrån 
gällande nyckeltal.

Förskoleverksamheten bedrivs idag inte kostnadseffektivt. Skälet till detta är många små enheter, vilket leder 
till	ökade	kostnader	för	både	BoU	specifikt	tillförsel	av	resurs	utöver	nyckeltal	och	Saby-förvaltningen	gällande	
avskrivning och drift av fastigheter samt kostnader för köks- och städpersonal.

För att verksamheten ska vara mer kostnadseffektiv bör förskolor om fyra avdelningar inrättas i så stor 
utsträckning som möjligt. Detta kräver initialt investeringsmedel men utöver kostnadsbesparingar även leda till 
någon/några behöriga förskollärare på varje förskola och därigenom en ökad kvalitet i verksamheten.

Fritidshemmen bedrivs idag inte kostnadseffektivt eftersom antalet små fritidhem är många och resur-
skrävande. Även skolornas storlek påverkar effektiviteten.

Barn- och utbildningsnämndens verksam-
heter är hälsofrämjande, sjukfrånvaron är 
högst 6,5 procent.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,44 procentenheter sedan 2015. Det är främst sjukfrånvaron i särskolan och 
kulturskolan samt i skolledargruppen som överstiger målvärdet.
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samheter inte får den omsorg, fritid och undervisning som 
är anpassad till deras förutsättningar och särskilda behov i 
tillräcklig utsträckning. Elevhälsan arbetar medvetet för att 
alla elever ska få sina behov tillgodosedda genom anpass-
ningar. Detta gäller oavsett om eleven har en diagnos eller ej. 
Arbetet sker framför allt i dialog med pedagoger och rektorer 
både vad gäller förhållningssätt och organisation, men också 
genom att direkt stötta elever med struktur och hjälpmedel. 
Närvaroteamet har tillsammans med skolornas personal arbe-
tat aktivt kring elever som är hemmasittare, ett framgångsrikt 
arbete under 2016. I det nya biblioteket är tillgängliga medier 
placerade på ett lättillgängligt och i lokalen synligt ställe, för 
att underlätta för människor med funktionshinder.

Genom att främja till fler enskilt drivna verksamheter bidrar 
barn- och utbildningsnämnden att verka för att medborgarna 
i högre utsträckning ska ha möjlighet att välja utförare av 
omsorgstjänster. Information om hur man går till väga för att 
starta enskild driven verksamhet har blivit mer tillgänglig på 
Krokoms kommuns hemsida. Ett företag har ansökt och bevil-
jats rätt till bidrag att bedriva enskild pedagogisk omsorg.

Folkhälsa
Genom att tillhandahålla biblioteksservice för alla efter deras 
behov och aktivt sträva mot att öka andel elever som har 
tillgång till kulturskolans aktiviteter bidrar barn- och utbild-
ningsnämnden till att ska skapa förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor med bra boende och goda livsbetingelser 
för hela befolkningen.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till att 
Krokoms kommun är en trygg och säker kommun att växa, 
leva, arbeta och åldras i genom att sträva efter att alla barn 
och elever ska känna trygghet i våra verksamheter. Genom ett 
gott förebyggande arbete på varje förskola och skola minskas 
antalet tillfällen där barn och elever inte känner sig trygga. 
När så sker ska varje fall följas upp och åtgärder vidtas. Ären-
degång framgår av varje enhets plan mot diskriminering och 
kränkande behandling.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till att 
uppnå kommunens övergripande mål att alla elever ska lämna 
grundskolan med behörighet till gymnasiet genom tidiga 
insatser i förskolan, utökat samarbete mellan skolan och fri-
tidshemmet samt att elevhälsans personal stöttar både elever 
och personal så att så god lärandemiljö som möjligt skapas. 
Dessutom arbetar elevhälsan med att hjälpa de elever som 
redan förlorat tron på sin förmåga. Många nyanlända med 
stora behov ställer höga krav på alla yrkesgrupper i skolan. 
Pedagogerna har en nyckelroll men också elevhälsan måste 
höja sin kompetens och få större möjlighet att vara tillgäng-
liga på alla skolor för att klara uppdraget. Biblioteken bistår 
elever och pedagoger med litteratur i relation till bibliotekets 
budget.

En kartläggning och inventering av gifter inom förskoleverk-
samheten har genomförts under hösten 2016. Det kommer 
att bidra till att Krokoms kommuns verksamhet för barn och 
ungdomar får en giftfri vardag.

Kommunens effektivitet
Barn- och utbildningsnämndens ledning bidrar till att an-
ställda trivs och är stolta över sitt arbete och är goda ambassa-
dörer för kommunen. Trygghet, tydlighet och begripliga mål 
tillsammans med god organisation och relevant resurstilldel-
ning säkerställer detta. Arbetet som pedagog ställer dock höga 
krav inte bara på själva undervisningen utan även på många 
andra processer som hör till det pedagogiska uppdraget men 
det krävs även mycket för att hantera alla våra olika system, 
digitala verktyg med mera.

Barn- och utbildningsnämndens bidrar till en ändmålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhet utifrån gällande nyckeltal 
genom ett budgetarbete där cheferna gör medvetna val utifrån 
organisationens behov. I budgetmallen ska de prioriteringar 
som är gjorda i lagd budget beskrivas för att kunna följa upp 
mål mot utfall. Mängden nyanlända barn och elever har krävt 
extraordinära resurser såväl ekonomiskt och personellt. Delar 
av kostnaderna kompenseras från Migrationsverket. Kommu-
nens extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen 
ger under 2016 ett tillskott för att stärka kvaliteten i verksam-
heterna. Skolskjutskostnaderna fortsätter att öka därför har nu 
barn- och utbildningsnämnden begärt en extern utredning av 
kommunstyrelsen för kunna sänka kostnaderna.

Hälsa
Kommunens och barn- och utbildningsnämndens mål är att 
sjukfrånvaron högst ska vara 6,5 procent vid utgången av 
2016. Sjukfrånvaron var under året 8,65 procent vilken är en 
ökning med 0,44 procentenheter sedan 2015. Det är främst 
sjukfrånvaron i särskolan och kulturskolan samt i skolledar-
gruppen som överstiger målvärdet.

Ledarskap
För att förbättra chefernas förutsättningar att utöva ett bra 
ledarskap ska antalet medarbetare per chef som i nuläget 
överstiger trettio personer minska. Några av skolledarna har 
haft fler än fyrtio medarbetare att arbetsleda under året trots 
två nya skolledare anställdes i augusti 2016.

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomisk analys
Barn och utbildningsnämnden redovisar för året 2016 ett 
positivt resultat på 1,0 miljon kronor. De stora budgetavvikel-
serna under året är följande:
• På kostnadssidan är det skolskjutskostnader, 

modersmålsundervisning samt vikariekostnader inom 
förskolan som överskridit budget för året. 

• Intäktssidan lämnar ett klart bättre resultat för året än 
budgeterat. Det är inom barnomsorgen och grundskolan 
intäkterna har ökat. Det beror på de statliga satsningar 
inom barnomsorgen och grundskolan som tillkommit 
under året. Vidare så har intäkterna för interkommunal 
ersättning ökat för förskola och grundskola, samt att 
barnomsorgsavgifterna för 2016 har lämnat ett positivt 
resultat.
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Från verksamheterna redovisas följande:
Elevhälsan har ett överskott, beroende på att vikarier inte har 
kunnat anställas för perioder på 2–3 månader. Gäller både 
skolsköterskor och kuratorer.

Inom förskoleverksamheten har även detta budgetår skjutits 
till medel för att klara öppettiderna på enavdelningsförskolor-
na vilket leder till att barnpengen drivs upp och medlen an-
vänds på ett ineffektivt sätt när det gäller resursfördelningen.

Inom grundskolan behöver kostnader för integration ses över. 
Det har blivit väldigt tydligt under 2016 att skolverksamheten 
inte har finansiering för alla merkostnader som har uppstått 
med anledning av den stora mängden nyanlända elever. Deras 
behov är av förklarliga skäl många gånger större, särskilt de 
första 1–2 åren, avseende social omställning, stöd för elevhäl-
sans kompetenser och inte minst pedagogiskt/inlärningsmäs-
sigt stöd.

Inom kulturskolan beror underskottet i verksamheten på korta 
respektive långa sjukskrivningar.

För biblioteksverksamheten har 2016 inte inneburit några 
större oplanerade kostnader. Flytten till det nya biblioteket 
i Krokom har dock inneburit några extra kostnader för till 
exempel inventarier och belysning som vi inte förutsåg i 
planeringen av bibloteket. Bokbussen har rullat på ganska 
tryggt och inte behövts reparerats. Den stora inflyttningen 
av människor med andra språk har inneburit att inköpen av 
utländskt material har ökat.

Kort om framtiden
Elevhälsan
För att stärka pedagoger i skolan har elevhälsan sökt och 
fått 500 000 kr från Skolverket för att utarbeta kompetensut-
vecklingsmoduler. Modulerna ska fokusera på de utmaningar 

som pedagoger beskriver i klassrummet, till exempel bete-
endeproblematik, koncentrations- och inlärningssvårigheter, 
psykisk ohälsa. Modulerna ska erbjudas arbetslag och skolor 
som söker stöd från elevhälsan. Alla elevhälsans kompetenser 
kommer att vara delaktiga i arbetet.

Förskola
Förskolan inom kommunen har fortfarande utmaningar inför 
framtiden att bibehålla och rekrytera legitimerade förskol-
lärare för att kunna bedriva en likvärdig undervisning och 
kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet. Positivt på sikt 
är att förskollärarutbildningen etableras i Östersund/MIUN 
från och med hösten 2017.

Det finns ett behov av specialpedagogisk kompetens i försko-
lan och den resursen bör tillföras för att även där möta barn 
med behov av särskilt stöd.

Fritidshem
Fortsatt arbete med kompetensförstärkning inom fritidshem-
men kvarstår. Därutöver behöver samarbetet mellan skola 
och fritidshem fortsätta utvecklas. Detta sker redan i viss 
utsträckning i olika verksamheter men behöver förstärkas. 
Utvecklingsarbetet inom fritidshemmen är lika viktigt som 
utveckling inom skolan.

Grundskola
Framtida utmaningar är rekryteringar och analyser av kun-
skapsresultatens förändringar över tid.

Krokom liksom andra kommuner i Sverige upplever en starkt 
ökad konkurrens om de behöriga lärarna. Skolorganisationen 
i Krokom med totalt 16 skolor på en population med 14 800 
invånare som dessutom är spridd över en stor geografisk yta 
ger svåra utmaningar i långsiktighet, likvärdighet, kvalitet och 
ekonomi.
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Det finns goda möjligheter att söka extern finansiering för 
olika slags utvecklingsprojekt, till exempel internationalise-
ring. Tyvärr finns i dagsläget inte de personella resurserna 
för att förverkliga dessa möjligheter. Detta bör dock vara en 
långsiktig strategi att ta i beaktande för kommunens skolor. 
Global kompetens och internationella relationer är viktiga 
kompetenser för kommunens elever för att de skall kunna 
konkurrera utifrån en bred bildning i framtiden.

Integrationsarbetet på skolorna behöver vidareutvecklas 
främst kring språkutvecklande arbetssätt, kompetens kring de 
behov nyanlända elever kan ha jämfört med svenska elever 
samt en allmän utveckling kring mottagande och integration 
in i ordinarie verksamhet av kommunens nyanlända elever.
Skolorna och förvaltningen behöver fortsätta vidareutveck-
lingen av det systematiska kvalitetsarbetet med fördjupat fo-
kus på analys och återkoppling av resultat även till eleverna.

Kulturskola
Kulturskolan har fått statliga medel för projektet ”Musikbuss” 
under 2017, vilket innebär att musiklärare från kulturskolan 
åker ut till kommunens skolor och ger elever i årskurs 4-6 
undervisning i ämnet musik, i syfte att ge eleverna en bättre 
möjlighet att nå målen i läroplanen. Hovs skola i Alsen är 
först ut. Projektet ger också Kulturskolan bättre möjligheter 
att nå fler elever som inte finns i verksamheten idag till exem-
pel nyanlända elever.

Bibliotek
Under 2017 ska den nya bokbussen byggas i Kiitokori Fin-
land.

Ett nytt bibliotekssystem ska upphandlas då Östersunds bib-
liotek har sagt upp samarbetsavtalet mellan kommunerna.
Skolbibliotek ska starta i Sånghusvallen och Dvärsätt för att i 
framtiden serva alla elever och pedagoger på respektive skola. 
Bokbussen kan på så sätt fokusera mer på de små skolorna.
En skolbiblioteksplan för Krokoms kommun behöver komma 
till stånd.

Viktiga händelser under året
Krokoms kommun är fortfarande en mycket barnrik kommun 
med flest barn per invånare norr om Hammarö.

Måluppfyllelsen i årskurs 9 och behörigheten till något gym-
nasieprogram har sjunkit kraftigt jämfört med föregående år. 
Den ökande andel nyanlända elever som nyligt kommit in i 
svenskt skolväsende och inte haft chansen att nå målen i alla 
ämnen bidrar till det värdet.

Förvaltningen sökte och erhöll medel från Skolverket för 
att minska antalet barn per avdelning i förskolan och för att 
anställa fler pedagoger i förhållande till antalet elever i fritids-
hemmet. Medel erhöll även för, Lärarlönelyftet, Karriärstjäns-
ter, Lovskola, Läslyftet och Specialpedagogisk kompetensut-
veckling.

Behörigheten på pedagogisk personal i förskola, fritidshem 
och grundskola har minskat påtagligt. Många pensionsav-

gångar och lärarbristen har gjort det svårt att rekrytera behö-
riga pedagoger. En kompetensförsörjningsplan är påbörjad 
och förväntas antas under 2017.

Förvaltningen har haft en trend med minskad sjukfrånvaro 
som nu har vänt. Sjukfrånvaron har ökat med 0,44 procenten-
heter till 8,65 procent och ligger på samma utfall som 2008.
Bemanningspoolen har haft svårt att tillgodose förskolans och 
fritidshemmens behov av vikarier.

Elevhälsan
Elevhälsan har utökat kurators-, skolspsykologs- och skolskö-
terskeresursen under året. Dels med bidrag från Skolverket 
och dels med integrationsmedel. Viktiga förstärkningar som 
tyvärr har reducerats och inte fått önskad effekt pga långtids-
sjukskrivningar.

Kommunens Elevhälsoplan, som togs fram 2015, har imple-
menterats men kräver ytterligare arbete ute på skolorna. De 
lokala elevhälsoplanerna har börjat växa fram, dock inte på 
alla skolor, och kräver också fortsatt arbete.

Många nyanlända har börjat på skolorna och detta har ställt 
höga krav på elevhälsans personal, främst på skolsköterskorna 
som inte har hunnit med att till exempel vaccinera fullt ut.

Förskola
Två förskolor, Syttpigans förskola/Alsen och Ripans förskola/
Byskogen och en pedagogisk omsorg i Änge har avvecklats. 
En ny 6-avdelningsförskola i Sånghusvallens bostadsområde 
har startats.

Tyvärr fortsätter andelen legitimerade förskollärare minska 
och ligger nu lägst i länet på 34 procent förskollärare. Detta 
får till följd att många förskolor saknar legitimerad personal.
En omorganisation inom skolledarorganisationen har genom-
förts där rollerna har renodlats och vi har fått förskolechefer 
som har enbart förskola. En konsekvens av detta är att antalet 
enheter per förskolechef i snitt har ökat med en förskola/
förskolchef, vilket i sin tur leder till att varje förskolechef har 
mellan 35 och 50 medarbetare.

Den låga andelen specialpedagoger och svårigheten att rekry-
tera gör att specialpedagogerna måste prioriteras för grund-
skolan. Det i sin tur minskar våra möjligheter att ge varje barn 
bästa förutsättningarna inför skolstarten.

Under detta år har vi sökt och erhållit medel från Skolverket 
för att minska antalet barn per avdelning.

Fritidshem
Omorganisation av skolledarorganisationen innebär att 
skolrektorerna i huvudsak ansvarar för fritidshemmen. Denna 
omstrukturering har medfört att verksamhetschef förskola 
fortsatt skall ansvara för administrativa delar emedan verk-
samhetschef skola skall ta över ansvaret för utvecklingsarbe-
tet i samordning med rektorerna. Under detta år har vi sökt 
och erhållit medel från Skolverket för att anställa fler pedago-
ger i förhållande till antalet elever.

VÅRA VERKSAMHETER
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Grundskola
Rektorer kommer att enbart ha ansvar för skolor och fritids-
hem i den nya skolledarorganisationen vilket underlättar 
chefsuppdraget. Dessutom anställdes två nya skolledare till 
terminsstarten för att minska antalet anställda per skolledare.
Sommarskolan genomfördes med drygt sjuttio deltagare jäm-
fört med 23 deltagare förra året. En större andel nyanlända 
deltog i sommarskolan med mycket gott resultat.

Under våren 2016 genomfördes en utredning kring utåtage-
rande barn på tre av kommunens skolor. Detta var en studie 
som genomfördes genom observationer och intervjuer av 
elever, pedagoger och rektor. Utredningen skall därefter 
användas för att diskutera långsiktiga strategier kring hur 
man bäst stödjer pedagoger som i vissa klasser har barn med 
utåtagerande beteenden.

I augusti anställdes en integrationspedagog med målet att 
kartlägga kvaliteten på vårt arbete med nyanlända elever samt 
att långsiktigt lägga en plan för hur våra skolor bäst bör och 
kan vidareutveckla integrationsarbetet på skolorna. Detta 
arbete är viktigt både för att personal, elever och vårdnads-
havare skall göras delaktiga i vikten av och formerna för 
integrationsarbete i hela samhället.

Under detta år har vi sökt och erhållit medel från Skolverket 
för; lärarlönelyftet, karriärstjänster, lovskola, läslyftet och 
specialpedagogisk kompetensutveckling. Några skolor har 
därutöver sökt medel från SPSM (Specialpedagogiska Skol-
myndigheten) för projekt som skall stärka likvärdighet och 
stöd till eleverna på lite olika sätt.

Kulturskolan
Valsjöbyns skola satte upp en musikal i samarbete med en 
av Kulturskolans musiklärare. Förutom att den visades i 
Valsjöbyn, så framfördes även en föreställning i Magneten i 
Krokom.

I integrationsarbetet har under hösten en av musiklärarna haft 
rytmikklasser för förskoleklasser på Sånghusvallen. Årets 
konsert för ”Musikhjälpen” inbringade 4000 kr.

Bibliotek
Krokoms nya bibliotek Magneten har fått en stor genomslag-
skraft hos medborgarna. Upphandlingen av ny bokbuss blev 
klar.

Tabell 16 Ekonomisk redovisning för barn- och utbildningsnämnden 

(tkr) Budget 2015 Bokfört 2015 Utfall 2015 Budget 2016 Bokfört 2016 Utfall 2016

Administration -5 864 -5 991 -127 -6 222 -6 385 -163

Övergripande BUN -3 042 -2 544 498 -3 977 -1 873 2 104

Barnomsorg -92 909 -91 571 1 338 -93 969 -95 941 -1 972

Grundskola -163 156 -162 755 401 -169 773 -168 846 927 

Kulturskola -3 848 -3 934 -86 -3 454 -3 528 -74

Bibliotek -5 265 -5 306 -40 -5 454 -5 381 72

Integration -460 1 466 -1 006 -1 582 -1 431 150

Summa -274 500 -273 500 1000 -284 400 -283 400 1000
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Socialnämnden

Kvalitetsuppföljning 2016

VÅRA VERKSAMHETER

RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Socialnämndens verksamheter ska mins-
ka användningen av förbrukningsvaror

För	att	minska	papperförbrukningen	använder	de	flesta	verksamheterna	funktionen	dubbelsidig	utskrift	och	
inom vissa områden använder personalen iPads.

Istället	för	att	använda	pappersmuggar	har	de	flesta	medarbetare	på	Bistånd	en	privat	kaffekopp.

Hälsa och sjukvård har påbörjat ett arbete med system för användande/förråd av sjukvårdsmaterial och hjälp-
medel. Ett nytt verktyg för att underlätta rätt förskrivning, beställning och användning av inkontinenshjälpmedel 
är under införande i verksamheten.

Ensamkommande och kommunens andra verksamheter återanvänder kontorsmöbler och andra inventarier 
allt eftersom förfrågan inkommer. Verksamheten har utsedda inköpsansvariga på boendena. Integration och 
Ensamkommande återanvänder möbler när HVB-hem stängs. När ett boende stängs, exempelvis HVB-hem-
men	i	Nälden	och	Trångsviken	eller	de	tillfälliga	boendena,	flyttas	möbler	och	inventarier	till	i	första	hand	andra	
verksamheter inom socialförvaltningen. De verksamheter som fått mest möbler och inventarier från ensamkom-
mande och integration är äldreomsorgen. Kläder som samlats in till boende på de tillfälliga boendena skänks till 
Röda Korset.

Socialnämnden ska utveckla använ-
dandet av välfärdsteknologi för ökad 
effektivitet i verksamheten, trygghet, 
självbestämmande och meningsfull tillva-
ro för personer med insatser.

Idag	pågår	arbete	inom	Krokomsbostäder	med	utbyggnad	av	fibernätet	till	äldreboenden	för	att	få	tillgång	till	
WiFi. Fakta om förskrivning och hantering av GPS-larm undersöks. Behovet av hotellås kvarligger och kan 
komma att verkställas i samband med det nya larmsystemet som måste tas i bruk under våren 2017. Inom 
hemtjänsten är det i dagsläget 60 stycken nyckelfrialås installerade fördelat inom olika områden. Under andra 
halvåret 2016 skulle verksamheten testa tre stycken nattkameror, projektet är tyvärr försenat.

För att förbättra kommunikationsmöjligheterna för individerna med insatser utifrån LSS inom Stöd och service 
används iPad. Det bidrar till att de känner trygghet genom att de kan förmedla sin vardag.

Viva omsorgsapp är införd i hemsjukvården och lovar mycket gott. Men införandet har varit besvärligt och 
varken appen eller SITHS-kortsanvändningen i IPad har fungerat/fungerar tillförlitligt. Detta tydliggör det stora 
behovet av tillgänglig teknisk kompetens vid införandet av nya tekniska lösningar.

På våra HVB-hem har vi gått över till en digital nyckellösning som gör att borttappade nycklar enkelt går att 
programmera om så de inte går att använda av obehöriga, istället för att hela låssystemet behöver bytas ut. De 
programmeras också så ungdomar kommer in genom ytterdörren vissa tider, medan ungdomen alltid kommer 
in i sitt eget rum.

Socialnämnden ska vara föregångare 
till att erbjuda de nyanlända praktik och 
arbete

Vård och omsorg har under många år haft utlandsfödda svenskar och nyanlända som getts möjlighet att prak-
tisera, arbeta och få språkpraktik inom verksamheten. Flera har studerat till undersköterska och fått anställning 
inom verksamheten. Under 2016 har verksamheten arbetat intensivt med servicetjänster som har bidragit till en 
hög etablering hos våra nyanlända samt skapat högre kvalitét i verksamheten. Arbetet fortsätter under 2017.

Arbetsmarknadsenhetens samtliga verksamheter har fokus på arbetsmarknad och självförsörjning. De som 
arbetar med försörjningsstöd ska ha ett bra samarbete med arbetsförmedlingen.

Stöd och service har haft en nyanländ praktikant i två månader. Verksamheten kommer även under 2017 att ha 
fortsatt	dialog	kring	att	ta	emot	fler	praktikanter	inom	verksamheten,	då	främst	daglig	verksamhet.

Ensamkommande är föregångare när det gäller att anställa nyanlända och människor med utländsk bakgrund. 
Vid all annonsering av vägledare anger vi att språkkunskaper kopplat till ungdomarnas hemländer är ett plus. 
Mer än halva ensamkommande staben är utlandsfödd. När det gäller enhetschefer ser vi ett behov av att öka 
mångfalden, hänsyn till det behöver tas vid framtida rekryteringar.

Integration är en föregångare när det gäller att erbjuda praktik och arbete. En majoritet av medarbetarna 
är	utlandsfödda,	flera	har	börjat	med	praktik,	därefter	arbete	med	anställningsstöd	och	numer	har	de	fasta	
anställningar.

Hälsa och sjukvård och Administration har inte tagit emot någon nyanländ för språkpraktik under 2016, däremot 
har administration erbjudit en nyanländ praktik under 2016 och hon kommer börja i februari 2017.

Socialnämnden ska verka för att de inom 
varje	verksamhetsområde	finns	medbor-
garråd liknande p-råd och h-rådet.

Socialnämnden har som mål att verka för att det under 2017 inrättas ett Integrationsråd. Under 2016 har so-
cialförvaltningen tagit fram ett förslag på reglemente för ett Integrationsråd samt ett förslag på sammansättning 
vilket kommer att lyftas i början av 2017.

Förklaring

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts
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RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Socialnämnden ska utveckla samarbetet 
och relationen med handikapprådet och 
pensionärsrådet

Tjänstemannarepresentationen i råden har förändrats under sista halvåret 2016 i syfte att få en bättre koppling 
mellan arbetet i socialnämnden/arbetsutskottet och de båda råden. Då råden träffas fyra gånger om år är det 
ännu för tidigt att säga om samarbetet och relationen utvecklats under 2016 men det arbetet kommer fortgå.

Nämnden har under 2016 inhämtat synpunkter från råden i vissa frågor/ärenden, exempelvis socialnämndens 
åtgärdsplan till tillgänglighetsprogrammet.

Genomförda medborgardialoger under 
2015 ska utvärderas och de ska tas fram 
en modell för en fortsatt medborgardialog 
med utgångspunkt i genomförda dialoger

En bra och fungerande modell är framtagen och har använts vid den nya medborgardialog som ägt rum i 
Nälden efter omvandlingen av HVB-hemmet där till lägenheter för nyanlända. Upplägget ska dokumenteras 
under första halvåret 2017.

Målen i tillgänglighetsprogramet ska följas 
upp i enlighet med plan.

Socialnämnden har sedan i början av 2015 en åtgärdsplan kopplat till tillgänglighetsprogrammet. Alla verksam-
heter arbetar aktivt med respektive åtgärder enligt planen.

Åtgärdplanen är ett levande dokument och arbetet med att revidera och uppdatera planen sker i samverkan 
med handikapprådet.

Socialnämndens verksamheter ska  
uppfattas som en tillgänglig förvaltning 
samt ge en god service, ett gott och 
respektfullt bemötande

Biståndshandläggare 
Resultatet	2016	visar	att	84	%	får	svar	på	sin	e-post	inom	1-2	dygn.

Resultatet	2016	visar	att	80	%	upplever	ett	gott	bemötande	vid	kontakt	med	Biståndshandläggare.

Resultatet	2016	visar	att	50	%	av	de	som	tar	kontakt	med	biståndshandläggare	via	telefon	får	ett	bra	svar	på	
en enkel fråga.

LSS-handläggare 
Resultatet	2016	visar	att	80	%	får	svar	på	sin	e-post	inom	1-2	dygn.

Resultatet	2016	visar	att	100	%	upplever	ett	gott	bemötande	vid	kontakt	med	LSS-handläggare.

Resultatet	2016	visar	att	17	%	av	de	som	tar	kontakt	med	LSS-handläggare	via	telefon	får	ett	bra	svar	på	en	
enkel fråga.

Individ - och familjeomsorgen 
Resultatet	2016	visar	att	67	%	får	svar	på	sin	e-post	inom	1-2	dygn.

Resultatet	2016	visar	att	75	%	upplever	ett	gott	bemötande	vid	kontakt	med	socialsekreterare.

Resultatet	2016	visar	att	33	%	av	de	som	tar	kontakt	med	socialsekreterare	via	telefon	får	ett	bra	svar	på	en	
enkel fråga.

Både i socialförvaltningens ledningsgrupp och i verksamheterna har man pratat om vikten av att uppfattas som 
tillgängliga, vårt bemötande och servicen gentemot våra invånare. Här har vi fortsatt ett antal förbättringsom-
råden att jobba vidare med.

Socialnämndens verksamheter ska se 
över de delar som påkallas från kommu-
nikationsenheten under 2016

Sveriges kommuner och landsting genomför undersökningar av KKiK-kommuners hemsidor. I KKiK:s webb-
granskning 2015 hade Krokom på övergripande nivå ett resultat på 79 procent. Socialförvaltningen har sett 
över vissa delar på hemsidan under året och kommer fortsätta att göra det under 2017. 

Verksamheten har överlag ett bra samarbete med kommunikationsenheten

80 procent av brukarna ska vara ganska/
mycket nöjda inom daglig verksamhet 
Stöd och service

Pict-O-Stat undersökningen är genomförd och klar för daglig verksamhet. Under början av 2017 kommer 
resultat och förbättringsområden att redovisas för nämnden. Undersökningen består av tio frågeställningar där 
brukarna svarat på dessa frågor med varierat resultat. Utifrån låg procentsats bedöms vilka förbättringsom-
råden verksamheten har att arbeta med.

Utifrån	att	det	finns	tio	frågeställningar	så	kommer	resultatet	inte	att	visa	att	brukarna	är	nöjda	till	80	procent	
då	det	inte	finns	någon	specifik	frågeställning	kring	detta.	Verksamheten	bedömer	dock	utifrån	resultat	att	våra	
brukare är ganska/mycket nöjda med sin dagliga verksamhet.

85 procent av brukarna ska vara ganska/
mycket nöjda med sitt särskilda boende

Resultatet från socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreomsorgen 2016 - 

88 procent av brukarna är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.

2016 har varit ett intensivt år där kvalitetsarbetet har varit i focus vilket har gett resultat. Vidare har verksam-
heten olika förslag till kvalitetsaspekter som skulle höja nöjdheten men som är svåra att genomföra relaterat till 
den personalbemanning som föreligger idag. Aktiviteter som bland annat dagliga utevistelser, kunna erbjuda tid 
för egna önskemål, sociala aktiviteter som är organiserade vardagar har förbättrats relaterat till servicetjänster-
na som avlastat undersköterskorna under 2016.

93 procent av brukarna ska vara ganska/
mycket nöjda med sin hemtjänst

Resultatet från socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreomsorgen 2016 – 94 procent av 
brukarna är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst.

Hemtjänsten har under 2016 fortsatt att arbeta aktivt med förändring av sitt arbetsätt med mindre arbetsgrupper 
och	med	mindre	geografiska	områden.	Det	har	medfört	färre	vårdare	hos	den	enskilde	samt	ökad	kännedom	
om	den	enskilde.	Olika	fixartjänster	som	gräsklippning	och	snöskottningen	finns	inte	idag	som	en	beviljad	
insats. Fönsterputsning kan den enskilde få beviljad som insats från hemtjänsten.

80	%	ska	vara	nöjd	med	service/tjänsten	
som helhet inom IFO

Individ- och familjeomsorgen (IFO) deltog inte i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) 
brukarundersökning 2016.



46         Årsredovisning 2016

RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Verksamheter inom socialnämnden som 
riktar sig mot barn och ungdomar ska un-
der 2016 utveckla samarbetet med BUN 
avseende skolstödjande insatser

Individ- och familjeomsorgen har under 2016 utvecklat samarbetet med skolan. Bland annat har personer från 
förvaltningarna besökt varandras ledningsgrupper och det har tillsatts en arbetsgrupp. Arbetet fortsätter under 
2017. Verksamheten har under 2016 haft person utsedd att ingå i närvaroteamets arbete.

Från Stöd och service fanns en representant på möten som hålls fyra gånger per år med barn och utbildnings-
förvaltningen. Fortsättningsvis är det inte aktuellt utifrån bedömning av förvaltningschef.

Ensamkommande och barn och utbildning samverkar kring sommarskolorna. Sommarskolan pågick under 
totalt 6 veckor och cirka 80 talet ungdomar har medverkat i den.

Omsorgs- och serviceutbud inom hemt-
jänsten i enlighet med tabell.

En revidering av riktlinjer för handläggning av bistånd har genomförts och riktlinjerna antogs av socialnämnden 
den 24 maj 2016. Verksamhetsområdet Bistånds riktlinjer är numera anpassade efter socialnämndens mål.

Den enskilde som har hemtjänstinsatser kan vid upprättandet av genomförandeplan delge sitt önskemål om att 
välja man eller kvinna för personlig hygien eller önskemål om vilken tid insatser ska ges. Verksamheten klarar 
dock	inte	att	till	100	%	uppfylla	den	enskildes	önskan	men	planeringen	strävar	att	alla	ska	vara	nöjda.	Att	kunna	
välja enbart personal som talar den enskildes språk är i dagsläget ej genomförbart.

Serviceutbudet inom LSS-grupp och ser-
viceboende ska uppfyllas enligt tabell.

För att uppnå och förbättra resultaten gällande målen för serviceutbudet inom särskilt boende krävs att 
verksamheten fortsätter att förbättra till exempel att kunna erbjuda dagliga utevistelser, erbjuda tid för egna ön-
skemål	och	att	det	finns	organiserade	aktiviteter	vardagar	och	helger.	Utifrån	den	personaltäthet	som	förligger	
inom särskilt boende idag har verksamheten svårigheter att uppfylla det fullt ut men förutsättningarna har ökat 
relaterat utifrån servicetjänsterna. Stimulansmedel från Socialstyrelsen har nyttjats under år 2016 vilket har 
bidragit till att 3,54 årstjänster fortsatt arbeta inom verksamheten vilket gett ökade möjligheter att bättre kunna 
tillmötesgå vissa serviceutbud.

Serviceutbudet inom särskilt boende ska 
uppnå målen enligt tabell.

För att uppnå och förbättra resultaten gällande målen för serviceutbudet inom särskilt boende krävs att 
verksamheten fortsätter att förbättra till exempel att kunna erbjuda dagliga utevistelser, erbjuda tid för egna ön-
skemål	och	att	det	finns	organiserade	aktiviteter	vardagar	och	helger.	Utifrån	den	personaltäthet	som	förligger	
inom särskilt boende idag har verksamheten svårigheter att uppfylla det fullt ut men förutsättningarna har ökat 
relaterat utifrån servicetjänsterna. Stimulansmedel från Socialstyrelsen har nyttjats under år 2016 vilket har 
bidragit till att 3,54 årstjänster fortsatt arbeta inom verksamheten vilket gett ökade möjligheter att bättre kunna 
tillmötesgå vissa serviceutbud.

Sjukfrånvaron ska minska i socialnämn-
dens verksamheter

Ohälsotalet	för	socialförvaltningen	2016	är	9,12	%.	Vilket	innebär	en	ökning	jämfört	med	helår	2015	på	0,23	%.	
Jämfört	med	första	halvåret	2016	är	det	en	minskning	på	0,78	%.	Socialförvaltningen	har	under	hösten	2015	
påbörjat och tagit fram en plan avseende aktiviteter för att minska ohälsan. Detta arbete har fortsatt under 2016 
och nedan redovisas några punkter:

• Närmare samarbete mellan socialförvaltningens ledningsgrupp, personalavdelningen och företag-
shälsovården med bland annat dialog kring psykisk ohälsa samt ett tydliggörande/repetition av de delar 
som ingår i kommunens avtal med företagshälsovården och chefens ansvar i samband med ohälsa

• Vi har tillsatt ytterligare två enhetschefer i verksamheter som hade ett för stort antal underställda per chef

• Socialchefen har haft två träffar med förvaltningens hälsoombud, i syfte att skapa en helhetssyn av orsak-
erna till de höga ohälsotalen samt faktorer som hälsofrämjande arbetsplatser

• Utöver detta pågår följande aktiviteter, grupphandledning för chefer, hälsofrämjande ledarskap, uppdatera 
och utveckla introduktionen av nya enhetschefer och nya medarbetare, se över och utvärdera samarbetet 
med våra 8 stödfunktioner, gratis vaccination till alla våra medarbetare i våra tre största verksamheter 
samt översyn av hanteringen av friskvårdstid.

Bistånd	har	vidtagit	flera	åtgärder	för	att	försöka	minska	sjukfrånvaron.	Bland	annat	så	har	verksamheten	ett	
hälsoombud och psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö tas upp för diskussion vid varje arbetsplatsträff. 
Verksamheten har aktivt arbetat med att ta fram riktlinjer och rutiner vilket har bidragit till att ny personal lättare 
kommer in i arbetet och inskolning sker mer effektivt. Gruppen har haft stöd av företagshälsovården bland an-
nat för att undvika långtidssjukskrivningar. Verksamheten har fortfarande mycket kvar att göra för att förhindra 
arbetsrelaterad stress, dock har en medarbetare delvis kommit tillbaka från en långtidssjukskrivning och inga 
nya långtidssjukskrivningar har tillkommit.

Inom Vård och omsorg har personalen fått ökad delaktighet i upplägget av sitt arbete, vilket förväntas ge en 
effekt på upplevd hälsa och arbetsglädje. Utökning av enhetschef inom hemtjänsten har genomförts under 
våren för att minska på antalet underställda per enhetschef. En planerad insats är att genomföra fysiska träffar 
med alla långtidssjukskrivna med start hösten 2016 men arbetet har skjutits upp. Uppföljning av sjukfrånvaron 
sker	varje	månad	på	ledningsträffar	och	på	APT.	Hälsoombud	finns	inom	varje	område	som	deltar	aktivt	på	bl	a	
samverkansträffar. Representant från Företagshälsovården och rehabkonsult har bjudits in till ledningsträff där 
hälsa var temat och en övergripande uppföljning gjordes utifrån verksamhetens ohälsotal. I projektet hälsofräm-
jande ledarskap har två av våra enhetschefer deltagit. Ett hälsofrämjande ledarskap är ett löpande arbete som 
pågår. Resultatet från projektet kan ännu inte redovisas.

Individ- och familjeomsorgen har under 2016 försökt fokusera på friskfaktorer. Stöd och service arbetar med att 
förbättra det nära ledarskapet i syfte att sänka sjuktalen. Att enhetschefer har möjlighet att vara nära sin per-
sonal främjar relationer vilket bidrar till bättre trivsel. För att minska sjukfrånvaron inom Ensamkommande har 
vi arbetat för ett nära ledarskap, vi har gett all personal utbildning vilket ökat deras trygghet och vi har lyckats få 
bort ensamarbetet på våra ensamkommande boenden. Vi lyfter och hanterar orsakerna till sjukfrånvaron. I den 
kommande personalomställningen ser vi redan nu tendenser till att sjukfrånvaron kan komma att öka. Därför 
har vi i god tid kontakt med Företagshälsovården för att minska detta. Integration är en liten verksamhet med 
bara 12 medarbetare i de få sjukskrivningar som förekommit sker ett nära samarbete med företagshälsovården. 
Ingen	långtidssjukskriven	finns	bland	personalen.

VÅRA VERKSAMHETER
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Uppföljning av nämndernas arbete med att nå 
kommunens inriktnings- och strategiska mål

Hållbar tillväxt och utveckling
Socialnämndens verksamheter har under 2016 minskat an-
vändningen av förbrukningsvaror genom att exempelvis an-
vända funktionen dubbelsidig utskrift samt ökat användandet 
av iPad. Vissa verksamheter återanvänder kontorsmöbler och 
andra inventarier när HVB-hem stängs. Verksamheterna har 
under 2016 utvecklat användandet av välfärdteknologi. Viva 
omsorgsapp är införd i hemsjukvården, vi har gått över till di-
gital nyckellösning på våra HVB-hem, installerat sextio styck-
en nyckelfria lås och för att förbättra kommunikationsmöjlig-
heterna för individerna med insatser utifrån LSS används iPad.

Verksamheterna arbetar aktivt med att kunna erbjuda praktik-
platser. Alla verksamheterna har avtal eller samarbeten med 
Mittuniversitetet alternativt andra utbildningsanordnare. När 
det gäller att anställa nyanlända är integration och ensamkom-
mande föregångare och vård och omsorg har under många år 
gett utlandsfödda svenskar och nyanlända möjlighet att prakti-
sera, arbeta och få språkpraktik inom verksamheten.

För att öka trivseln och välbefinnandet på kommunens särskil-
da boenden finns kulturombud och sysselsättningshandledare 
som regelbundet träffas och gör månadsplanering av under-
hållningar och olika aktiviteter. Personer som bor i våra grupp-
bostäder åker iväg på utflykter flera gånger i månaden och för 
ensamkommande barn och ungdomar anordnas aktiviteter som 
till exempel bowling, fiske, slalom, längdskidor och pulkaåk-
ning på alla lov.

Demokrati, delaktighet och inflytande 
Socialförvaltningen har under året påbörjat arbetat med att 
skapa ett integrationsråd med likande funktion och inriktning 
som pensionärsrådet och handikapprådet. Verksamheterna har 
ökat sin kommunikation med kommuninvånarna genom ökad 
aktivitet i till exempel Radio Krokom, Krokom idag, Facebook 
samt webben.

I syfte att fått en ökad kunskap och förståelse i samiska kultu-
ren och deras rättigheter har kommunens samordnare för sa-
miskt förvaltningsområde under 2016 utbildat socialnämnden 
samt personalen i vissa verksamheter.

Tillgänglighet och service 
Socialnämndens verksamheter ska uppfattas som en tillgänglig 
förvaltning samt ge en god service, ett gott och respektfullt 
bemötande. Resultatet i 2016 års servicemätning har inom de 
flesta områden förbättras jämfört med år 2015. Verksamheter-
na har ett antal förbättringsområden och kommer fortsätta att 
arbeta vidare med dessa genom att bland annat lyfta frågorna 
i socialförvaltningens ledningsgrupp och i verksamheterna. 
Socialnämndens verksamheter har under 2016 fortsatt arbetat 
för att brukarna ska vara nöjda med sitt särskilda boende, sin 
hemtjänst och dagliga verksamhet genom att exempelvis foku-
sera på kvalitetsarbetet och förändra arbetssätt, vilket har gett 
resultat.

Folkhälsa
Genom att genomföra olika typer av kompetenshöjande in-
satser i samtliga verksamheter utifrån verksamhetens, perso-
nalens och kommuninvånarnas behov skapar socialnämndens 
verksamheter förutsättning för god hälsa. Socialnämndens 
verksamheter skapar förutsättningar för fysisk aktivitet för per-
soner med insatser från nämndens verksamheter. Exempelvis 
så har den boende, genom servicetjänsterna större möjlighet 
att komma ut på till exempel promenader och inom stöd och 
service genomfördes St Olavsloppet med ett lyckat resultat i 
form av gemenskap, glädje och stolthet.

Kommunens effektivitet 
För att socialnämndens ansällda ska trivas, vara stolta över sitt 
arbete och vara goda ambassadörer för kommunen har social-
förvaltningens verksamheter under 2016 gjort ett antal olika 
aktiviteter såsom involverat personalen i de stora utmaning-
arna vi står inför kopplat till personalförsörjning samt utsett 
jobbambassadörer som deltog i tre stycken jobbmässor.

Hälsa 
Ohälsan i förvaltningen är fortfarande på en oacceptabelt hög 
nivå. Socialnämndens mål var att under 2016 minska sjuk-
frånvaron i socialnämndens verksamheter. Sjukfrånvaron för 
socialförvaltningen 2016 var 9,12 procent. Vilket innebär en 
ökning jämfört med helår 2015 på 0,23 procent. Arbetet un-
der året med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och sänka 
ohälsotalen har ännu inte gett resultat. Därför fortsätter för-
valtningen att tillsammans med samtliga chefer, arbetstagaror-
ganisationer och hälsoombud ta fram aktiviteter för att minska 
ohälsan i socialförvaltningen.

Verksamheterna har under 2016 arbetat aktivt med friskvård 
och hälsofrämjande insatser genom att exempelvis genomföra 
gemensamma friskvårdaktiviteter i verksamheterna och arbe-
tat för att hälsoombud ska finnas representerade i samverkans-
grupperna.

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomisk analys
Socialnämndens resultat för 2016 visar ett underskott på 16,7 
mnkr, exklusive integration. Resultatet inklusive integration 
visar ett underskott på 13,4 mnkr.

När vi nu summerar 2016 för hela socialförvaltningen så är 
det några underskott som sticker ut. Det är framför allt dyra 
placeringar på stöd och service, vilka vi har mycket små el-
ler inga möjligheter att påverka. Det gäller även placeringar 
inom Individ- och familjeomsorgen och barn och familj. Det 
vi även ser tydligt är att den ökande äldre befolkningen i 
Krokom nu börjar påverka hemtjänstens kostnader. Budgeten 
är inte realistisk och förankrad i verkligheten utifrån antalet 
äldre som ansöker och fått beviljade insatser utifrån social-
tjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det vi även ser 
inom hemtjänsten är att effektivitetsmåttet inte är realistiskt 
att uppnå utifrån det långa avstånd vi har inom vissa av våra 
hemtjänstområden.

VÅRA VERKSAMHETER
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Framöver skulle vi på ett tydligare sätt behöva verktyg för att 
kunna följa upp vad korttidsfrånvaron verkligen kostar inom 
våra verksamheter som är igång dygnet runt. I dag har vi svårt 
att med befintliga system få ut korrekta siffror som skulle 
kunna användas i målarbete och åtgärdsarbete.

Kostnaderna för bemanningspoolen har under de senaste åren 
skenat. Under andra halvåret 2016 har det genomförts en 
utvärdering av bemanningspoolen. Det fortsatta arbetet med 
att utveckla bemanningspoolen ser vi mycket positivt på och 
kommer förhoppningsvis att leda till sänkta vikariekostnader 
för socialförvaltningen.

Ensamkommande och integration har under 2016 genererat 
ett överskott på 3 306 tkr. Detta är bland annat är en följd av 
ett kreativt och framgångsrikt arbete med att söka projekt-
medel och samarbeten utanför kommunen samt att vi under 
ett halvår har hjälpt Östersunds kommun genom att de har 
kunnat placera barn och ungdomar hos oss. Under 2017 och 
framåt kommer det att bli svårare att generera ett överskott, 
främst med hänsyn till att ersättningsnivåerna för ensamkom-
mande barn och ungdomar sänks kraftigt från och med den 1 
juli 2017.

Administration 
Utfallet för år 2016 för administration blev minus 2 762 tkr. 
Detta beror på att den finansiering som socialförvaltningen 
i grunden har för bemanningspoolen inte räcker utifrån det 
vikariebehov som finns i förvaltningens verksamheter som 
är igång dygnet runt. OH-kostnaderna för bemanningspoolen 
betalas av gemensam administration och när vi summerar året 
blir det ett underskott på 3 346 tkr.

Bistånd
Bokslutet visar på ett underskott för verksamheten på 483 tkr 
vilket är kostnader för stafettsocionomer. Verksamhetsområde 
bistånd har haft en fortsatt hög personalomsättning och har 
inte lyckats rekrytera den personal som verksamheten kräver. 
Detta har orsakat höga kostnader från bemanningsföretag. 
Konkurrensen på arbetsmarknaden är mycket hård gällande 
den kompetens som verksamheten behöver för att klara sitt 
uppdrag. Två personer som inte har någon tidigare erfarenhet 
från myndighetsutövning är nu under inskolning för att på sikt 
kunna lösa personalsituationen utan att behöva ta in stafettso-
cionomer.

Hälsa och sjukvård
Utfallet för år 2016 för hälsa och sjukvård blev plus 899 tkr.
Svårigheterna att rekrytera legitimerad personal återspeglas i 
ekonomin som visar ett överskott för verksamheten 2016. Det 
är de för året nya gruppledartjänsterna och tjänster i Rehab 
där rekryteringen dragit ut på tiden, samt svårigheter att hitta 
ersättare vid längre sjukskrivningar i rehab- och distriktsskö-
terskegrupperna. Inför 2017 är bemanningen fulltalig i rehab, 
men vi börjar året med två tomma skötersketjänster. Här fyl-
ler de interna resurstjänsterna en mycket viktig funktion, men 
räcker i nuläget inte till.

De stora skillnaderna i resultat mellan sjuksköterske- och 
distriktssköterskegrupperna kan delvis förklaras med intern 
felkontering i förhållande till budget och delvis av att det i 
2016 års budget har fallit bort medel för totalt 1,5 tjänst (cirka 
900 tkr) i summeringen, som saknas i budgeten. Totalt har 
konsulttjänster för sjuk- och distriktssköterskor använts för 
närmare 300 tkr under året, i form av lokala egna företagare 
som ”hyr ut sig själva”.
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Intäkterna från primärvården för utförda tjänster blev högre 
än förra året och från och med 2016 ligger kostnaderna för 
personliga hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel samlade i 
hälsa och sjukvård efter att tidigare legat i vård och omsorg 
respektive stöd och service, detta för att underlätta överblick-
en av kostnaderna i kommunen. Kostnaderna för inkontinens-
hjälpmedel låg 160 tkr över budget. Kostnaderna för tekniska 
hjälpmedel blev totalt 400 tkr högre än budgeterat, varav 
rullstolskostnaderna stod för 140 tkr. Under 2017 kommer 
ett nytt hjälpmedelsavtal med ett nytt system för fördelning 
av rullstolskostnader mellan region och kommun att påverka 
våra kostnader.

Vård och omsorg 
Utfallet för år 2016 för vård och omsorg blev minus 7 222 tkr.

Hemtjänst
Utförda beviljade insatser omräknat i timmar inom hemtjänst-
en område Krokom/Ås, Nälden och Offerdal har under år 
2016 varit 64 717 timmar mot budgeterade 61 000 timmar. 
Verksamheten har inte klarat att hålla effektivitetsmåttet 68 
procent (exklusive restid) hos personer med beviljade insatser 
och har ett underskott på 3 758 tkr (inklusive Föllinge). Detta 
kräver analys och fortsatta åtgärder under 2017. Hemtjänsten 
har under 2016 haft ökade kostnader för köp av vikarier på 
grund av höga ohälsotal och svårigheter att rekrytera under-
sköterskor.

I Föllinge har antalet beviljade insatser omräknat i timmar 
legat relativt konstant kring 7 000 budgeterade timmar. Vid 
årsskiftet var antalet 610 timmar per månad vilket motsvarar 
7 320 timmar på årsbasis. Under året har framför allt våra 
ytterområden dragits med stora problem att rekrytera vikarier 
vilket påverkar ekonomin med ökat antal inbeordringar.

Särskilt boende
År 2016 har varit ett år med återkommande överbeläggningar 
på demensavdelningarna. Extra personal har behövts både 
på Blomstergården och Orion och då specifikt på kvällar och 
helger. Vårdtyngden har markant ökat under året på Orion 
och där har vi haft ett behov av dubbelbemanning hos flera 
av de boende. Det har krävts en ökad bemanning under vissa 
perioder då tillbud av hot och våld förekommit relaterat till 
demensliknade tillstånd hos boende. Extra personal har även 
krävts när verksamheten tagit emot dementa vårdtagare till 
vanliga äldreboendeplatser när arbets- och boendemiljön inte 
varit acceptabel.

Blomstergården/Orion har ett mindre överskott på 293 tkr. 
Enhetscheferna har aktivt arbetat med optimal personalbe-
manning inom hela boendet.

Hällebo har under 2016 stått för externa placeringskostnader, 
kopplat till en tidigare boende. Dessa uppgår till 1 018 tkr.
Solbacka har under året haft en felaktig budget kopplat till 
övertagandet. Budgeten beräknades på 32 boendeplatser 
medan det fanns 38 boende vid övertagandet. Fokus har varit 
att komma ner till antalet budgeterade boendeplatser samt 
anpassa personal utifrån behovet. Både Hällebo och Solbacka 

har under året haft stor bemanningsproblematik samt hög 
frånvaro. Hällebo har ett underskott på 1 100 tkr. Solbacka 
landade på ett underskott på 2 658 tkr.

Stöd och service 
Utfallet för år 2016 för stöd och service blev minus 6 098 tkr. 
Underskottet beror till största del på att verksamheten fick 
dyra placeringskostnader under året. På Solsidan, som är ett 
LSS-boende för äldre, ökade även behoven av resurser. Detta 
på grund av att en boende flyttade upp en våning samt att 
verksamheten fick en ny boende som krävde mer resurser.
Kostnaden för personlig assistans ökar dramatiskt utifrån 
övervältringskostnader till kommunen från Försäkringskas-
san. Verksamheten kommer att öka i volym med nya boende 
vilket bidrar till ökade kostnader. Verksamheten arbetar efter 
att finna lösningar på hemmaplan för att försöka undvika dyra 
externa placeringar.

Verksamheten tar ofta emot personer som får insatser via 
socialtjänstlagen gällande dagverksamhet detta innebär fördy-
rade kostnader för daglig verksamhet enligt LSS och totalt för 
stöd och service.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
IFO uppvisar under året ett underskott på 1 406 tkr och förde-
lar sig enligt följande:
• Arbetsmarknadsenheten + 496
• Försörjningsstöd + 2 012
• Placeringar - 5 918 tkr

Underskottet beror framför allt på ökade kostnader för köpt 
vård avseende barn och familj. Detta med anledning av att 
utredningsarbete under 2015 var eftersatt vilket lett till att det 
fanns ett ackumulerat behov av placeringar som gjorts under 
2016. Det ökade antal asylärenden har inneburit ytterligare 
en belastning samt att vårdbudgeten totalt minskades med 1 
miljon kronor jämfört med 2015. Dock lyckades IFO under 
senare delen av året minska det prognostiserade underskott 
från halvåret. IFO har under året lycktas bedriva verksamhe-
ten utan att ta in externa konsulter från bemanningsföretag.

Volymen avseende utredningar och behov av insatser av-
seende Barn och familj är alltid svårbedömd och varierar 
mycket över tid och därmed även vårdkostnaderna. Det vi vet 
är att IFO ännu inte är i kapp med idag kända ärenden och 
bedömningen är att kostnadsutvecklingen för 2017 i viss mån 
fortsätter att öka.

Ensamkommande 
Under 2016 har ensamkommandes verksamhetsområde lyfts 
ut ur budgeten och har som tidigare fått i uppdrag att säker-
ställa att de pengar vi får för att ta emot ensamkommande 
används till detta ändamål oavsett var den kostnaden uppstår. 
Ensamkommande redovisar ett resultat med överskott på 
2 302 tkr.

Integration 
Integration har under 2016 inte haft någon egen budget utan 
förväntats arbeta så kostnadseffektivt som möjligt framför 
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allt med målet att få nyanlända ut i jobb. Grunduppdraget när 
det gäller ekonomin har varit att de statliga ersättningar som 
kommit till integration ska räcka för att täcka kostnaderna för 
nyanlända under deras första två år inom vilken förvaltning 
kostnaderna än uppstått.

Under 2016 har Krokoms kommun fått extra anslag på drygt 
14 miljoner för att täcka kostnader kopplat till det stora mot-
tagandet av flyktingar under flyktingkrisen, av dessa medel 
har drygt 2 miljoner gått till integration. Pengarna har bland 
annat använts till den framgångsrika satsningen på service-
tjänster inom vård och omsorg.

Verksamheten integration redovisar ett överskott på 1 388 tkr. 
Överskottet har varit möjligt dels tack vare ett snabbt omställ-
ningsarbete i samband med att kommunens tillfälliga boenden 
för asylsökande avvecklats, men också för att vuxenutbild-
ningen inte fått full ersättning från integration för alla SFI-
elever.

Kort om framtiden
Med en kraftigt ökande äldre befolkning i Krokoms kom-
mun står socialförvaltningen och framför allt verksamheterna 
bistånd, hälsa och sjukvård samt vård och omsorg inför stora 
utmaningar. Vi behöver omgående skapa en organisation som 
bättre kan hantera de utmaningar som en ökande äldre befolk-
ning medför. För att lösa dessa utmaningar behöver vi skapa 
ett närmare samarbete mellan bistånd, hälsa och sjukvård 
samt hemtjänsten. 

Vi behöver även på kommunövergripande nivå tillsammans 
komma fram till hur vi kan stimulera våra invånare mellan 
65–75 år som ännu inte kommit i kontakt med socialförvalt-
ningen, att genom god kosthållning, fysisk aktivitet och social 
samvaro längre kan klara sig utan insatser från hemtjänsten 
och hemsjukvården.

Det pengar som har avsatts i budgeten för investeringar i 
socialförvaltningen, till exempel nytt demensboende, nya 
LSS-boenden, taklyftar och carportar, behöver verkställas 
utan fördröjning eftersom detta kommer att påverka våra möj-
ligheter att lösa vårt uppdrag samt skapa en bättre arbetsmiljö 
för våra framtida brisyrken.

Socialförvaltningen behöver ha fler personer med kunskap 
och förutsättningar (tid) att delta i länsgemensamma grupper 
och nätverk för att i framtiden kunna påverka viktiga frågor 
för socialförvaltningen på en länsövergripande nivå.

Ohälsan i förvaltningen är fortfarande på en oacceptabelt 
hög nivå. Arbetet under året med att skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser och sänka ohälsotalen har ännu inte gett resultat. 
Därför fortsätter förvaltningen att tillsammans med samtliga 
chefer, arbetstagarorganisationer och hälsoombud ta fram 
aktiviteter för att minska ohälsan i socialförvaltningen. En av 
många aktiviteter är att fortsätta skapa förutsättningar för att 
samtliga medarbetare kan nyttja sin friskvårdtid.

Den enskilt största framtida utmaningen som förvaltningen 
står inför är kompetens- och personalförsörjning inom vissa 
yrkesgrupper. Här har vi påbörjat ett arbete med hand-
lingsprogram för socionomer som börjar ge resultat. Detta 
handlingsprogram behöver vi återanvända och anpassa i andra 
framtida bristyrken. Om arbetet med servicetjänsterna fortsät-
ter lika bra som det har börjat kan detta vara en av nycklarna 
till att lösa delar av rekryteringsbehoven till undersköterske-
yrket.

Bistånd
För att möjliggöra verksamhetsutveckling och bibehålla kvali-
teten på arbetet, samt undvika höga sjuktal krävs att verksam-
heten lyckas behålla kompetent personal. Detta är i särklass 
den största utmaningen som verksamheten står inför. Under 
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förutsättning att verksamheten klarar detta avser bistånd att i 
liten skala påbörja arbetet med införande av Individens behov 
i centrum (IBIC) under 2017 samt arbeta mer med ett rehabi-
literande förhållningssätt.

Hälsa och sjukvård
Rekryteringen av sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbets-
terapeuter och sjukgymnaster förväntas fortsatt att bli svår, 
konkurrensen om personal är hård och vi har flera pensions-
avgångar de närmaste åren. Vi behöver fortsatt arbeta aktivt 
för att säkra att vi har kompetens på plats dygnet runt.
Den kommande sammanslagningen med vård och omsorg 
kan ge större förutsättningar för gemensam utveckling av 
förebyggande och rehabiliterande arbetssätt i hemsjukvård 
och hemtjänst tillsammans med biståndsenheten men innebär 
också utmaningar i samband med ändringar i chefsroller.
Det nya hemsjukvårdsavtalet som träder i kraft i april kan 
komma att förändra kommunens ansvar i hemsjukvården, 
kommande ny lag om tidig hemgång från sjukhus kan också 
komma att påverka vår verksamhet. De personer vi ansvarar 
för kommer utifrån dessa förändringar troligen att i högre 
utsträckning kräva mer omfattande och avancerad sjukvård. 
Samtidigt ser vi ett stort behov av att arbeta tidigt förebyg-
gande med de äldre som fortfarande är relativt självständiga, 
och som ännu inte tillhör kommunens hälso- och sjukvårds-
ansvar.

Vård och omsorg 
En omorganisation kommer att genomföras inom vård och 
omsorg under år 2017 där även andra verksamheter kommer 
att bli involverade. Under de följande åren kommer de övriga 
äldreboendena att behöva samma utveckling av ny teknik 
inom trygghetslarm och tillbehör som Blomstergården får un-
der 2017. Verksamheten vård och omsorg kommer med sina 
jobbambassadörer fortsätta att vara delaktiga i olika insatser 
för att kunna öka möjligheten att rekrytera kompetent perso-
nal inom olika yrkesprofessioner till vår förvaltning.

Ekonomisk uppföljning varje månad kommer under 2017 att 
genomföras tillsammans med varje enhetschef för analys och 
fortlöpande åtgärder. Den nya organisationen måste fortsätta 
att skapa förutsättningar för vårdpersonalen att kunna ta ut 
sin friskvårdstid och att vi med olika insatser får ett trendbrott 
gällande ohälsotalen. Arbetet kommer till stor del att riktas 
mot psykisk ohälsa, bland annat via reflekterande samtals-
grupper.

Under år 2017 kommer vi att satsa på utveckling av de 
personer som jobbar inom våra servicetjänster så att de ska 
kunna gå vidare till vårdarbete med möjlighet att arbeta som 
sommarvikarier. Handledare är utsedda för att kunna möta 
upp utifrån intresse från dessa personer.

Stöd och service 
Framtiden ser ljus ut för Stöd och service. Under 2017 plane-
ras det att bygga ett nytt gruppboende som ger förutsättningar 
för bättre planerade lägenheter för personer med stora om-
vårdnadsbehov. Daglig verksamhet planeras det en omorga-
nisation för att skapa grund för en mer intressant verksamhet 

där syftet torde vara att arbeta mer för att personer ska kunna 
utvecklas till att nå den öppna arbetsmarknaden.

Personlig assistans verkar ge övervältringskostnader till 
kommunen från försäkringskassan. Detta får stor påverkan 
på ekonomin eftersom ärenden normalt ligger kvar hos den 
externa assistansanordnaren.

Individ- och familjeomsorgen 
Svårigheten att rekryterera och behålla personal med socio-
nomkompetens är den enskilt största utmaningen. Detta inte 
bara för att upprätta hålla verksamheten utan även för att 
skapa rimliga arbetsförhållanden för både medarbetare och 
chefer. Det är även en förutsättning för att kunna bedriva 
verksamhetsutveckling och arbeta kostnadseffektivt.

För att skapa bättre förutsättningar för de barn som far illa 
och samtidigt minska kostnaderna för externa placeringar 
bedöms Individ- och familjeomsorgens öppenvård behöva 
utvecklas ytterligare mot att intensivt kunna arbeta på hem-
maplan bland annat för att förhindra och förkorta intuitions-
placeringar. För att lyckas med detta krävs dock att någon 
form av 24 timmars beredskap tas fram.

I dag bedrivs arbetsmarknadsenhetens verksamhet (exklusive 
chef) genom projektfinansiering, bedömning är att enheten 
fortsättningsvis inte kan räkna med att få projektmedel i 
samma grad. Bland annat bedrivs arbetet med det kommu-
nala aktivitetsansvaret inom ramen för projekt UVAS som 
tar slut 2017, aktivitetsansvaret är lagstadgat och kommunen 
är skyldig att upprätthålla denna funktion. Samtidigt behö-
ver de lyckade projekten övergå i ordinarie verksamhet för 
att upprätthålla den goda utvecklingen avseende minskat 
antal hushåll i behov av försörjningsstöd. Samtidigt behöver 
förändringarna hos försäkringskassans mer strikta hållning 
avseende att pröva sjukas arbetsförmåga mot hela arbetsmark-
naden mötas. 

Självklart ska arbetsmarknadsenheten även framledes vara 
”projektorienterad” men det behöver övervägas att tillföra 
resurser för att permanenta vissa delar av verksamheten.

Ensamkommande
På grund av nytt ersättningssystem kommer verksamheten för 
ensamkommande att avveckla och ställa om några HVB-hem 
till stödboende. Samtidigt med det får vi övertalig personal 
som vi försöker omplacera till andra arbeten i kommunen. 
Med detta följer också att behov av enhetschefer minskar så 
hela organisationen håller på att ses över.

Integration
Under 2017 väntar inga större förändringar som påverkar 
nivån på de statliga ersättningarna för integration, inte heller 
finns några tecken på att nivån på mottagandet av nyanlända 
kommer att förändras i någon större omfattning. Det som 
förändras är att fler nyanlända än tidigare kommer att lämna 
etableringen det vill säga de första två åren då arbetsförmed-
lingen står för deras ersättning. När fler nyanlända samtidigt 
lämnar etableringen behöver integrations arbete intensifieras 
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för att säkerställa att de som lämnar etableringen även framö-
ver huvudsakligen arbetar och inte behöver försörjningsstöd.
Under slutet av 2017 väntas Migrationsverket stänga asylbo-
endet på Föllingegården och under 2018 väntas Migrations-
verket säga upp lägenheter som hyrs för asylsökande. Totalt 
bor drygt 300 asylsökande i Krokoms kommun. När de asyl-
sökande försvinner innebär det att det dels finns en risk för att 
Krokoms kommun får en mängd tomma lägenheter och dels 
att antalet nyanlända som själva väljer att bosätta sig i Krok-
oms kommun minskar drastiskt. Under 2016 har 80 personer 
valt att bosätta sig i Krokoms kommun så kallade egenbosät-
tare. Att personerna väljer att egenbosätta sig i kommunen 
beror dels på att de under asyltiden får nätverk i byarna och 
också upptäcker att det är större chans att få jobb i Krokoms 
kommun än i andra kommuner. Eftersom integrations eko-
nomi bygger på den schablonersättning som följer med varje 
nyanländ som flyttar in kommer verksamheten att behöva 
skalas ned rejält när antalet nyanlända minskar, samtidigt som 
insatser fortsatt behövs för dem som inte fått jobb.

Viktiga händelser under året
År 2016 var händelserikt på många sätt. Året inleddes med att 
individ- och familjeomsorgen fick en ny verksamhetschef på 
plats. I juni gick förvaltningens kvalitetscontroller sen många 
år tillbaka i pension och förvaltningen fick en ny kvalitetscon-
troller som numera även jobbar som verksamhetsutvecklare. 
Under året har förvaltningen genomfört utvecklingsarbeten 
och utredningar som vi tror kommer få positiva effekter på 
verksamheten i framtiden. Bland dessa kan särskilt nämnas 
nulägesrapporten avseende socialförvaltningens boenden samt 
efterföljande boendeutredning avseende framtidens äldrebo-
ende, nytt förfrågningsunderlag LOV, ny internkontrollplan 
för 2016–2017 samt utredning och underlag till beslut för att 
höja maxtaxan inom hemtjänsten.

Representanter från förvaltningen har under året deltagit i ett 
länsgemensamt nätverk för framtagande av en ny handlings-
plan avseende psykisk ohälsa i länet. Handlingsplanen omfat-
tar perioden 2016–2020.

Vi har under året fått två viktiga igångsättningstillstånd, dels 
installation av nytt larmsystem på Blomstergården men även 
projektstart avseende nytt demensboende. Vi har under året 
påbörjat utvärdering av våra åtta stödfunktioner, utvärde-
ringen av stödfunktionen IT har lett till ett bättre samarbete 
samt bättre upplevelse av stöd och support från förvaltningens 
verksamheter.

Flyktingkrisen under hösten 2015 ledde till att förvaltningarna 
tvingades samarbeta på ett annat sätt en tidigare. Detta har 
under 2016 utvecklats till en känsla av ökad samhörighet och 
en ökad vilja att samarbeta och lösa problem tillsammans.

I början av året genomfördes en verksamhetskonferens på 
Wången där socialförvaltningen fokuserade på att skapa en 
samsyn hos politiker, tjänstemän och fackliga företrädare av-
seende förvaltningens utmaningar. Detta ledde till att förvalt-
ningen, efter budgetkonferens och kommunfullmäktige i juni 
fick en välbehövd utökad ram med 7 mnkr inför 2017.

Under slutet av året genomförde PwC en beställd genomlys-
ning av kostnaderna i socialförvaltningen utifrån det stora 
underskott som förvaltningen har dragits med under hela året. 
Genomlysningen visade på ett antal utvecklingsområden men 
hittade inga ”svarta hål”.

Bistånd
Tre handläggare har under året bytt arbetsplats och lämnat bi-
stånd, en av dem valde att komma tillbaka efter några måna-
der. Rekryteringsläget har varit mycket svårt då konkurrensen 
om den specifika kompetensen är mycket hård, både i länet 
och i övriga landet. Förutom andra kommuner så konkurrerar 
vi även med bemanningsföretagen vid rekrytering.

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen 
har fastställts av socialnämnden. Detta bidrar till en jämnare 
och mer rättsäker biståndsbedömning. Under året har bistånd 
färdigställt riktlinjerna för handläggning och dokumentation. 
Verksamheten har även tagit fram ett flertal rutiner för att 
kvalitetssäkra och förenkla handläggningen. Även rutiner gäl-
lande hot och våld har färdigställts.

Verksamheten bistånd har bytt namn (hette tidigare bestäl-
larenheten).

Hälsa och sjukvård
• Legitimerad personal har bytt namn till hälsa och sjuk-

vård och teamledare har tillsatts och är på plats.
• Infört årshjul för kompetens/utbildningsprogram (sta-

tionsdagar) för all omvårdnadspersonal för att säkra och 
öka kompetensen inom hälsa- och sjukvård, rehab/hab.

• Utökad intern resurstid har kommit på plats helt under 
hösten och har underlättat bemanningen.

• Omsättning av personal och rekryteringssvårigheter har 
tidvis skapat oro och inneburit tung belastning på perso-
nalen och försvårat verksamheten.

• Sjuksköterskor och distriktssköterskor blev särskilt prio-
riterade i 2016 års löneöversyn. 

• Arbetet med att utveckla hemrehabilitering har påbörjats 
under hösten, med utökad bemanning och områdesindel-
ning för arbetsterapeut/sjukgymnast.

• Viva journal i mobil app-form används nu i skarpt läge. 
Den förbättrade åtkomsten till journalerna innebär bättre 
patientsäkerhet och underlättar arbetet för vår personal 
ute i hemsjukvården. Tyvärr har vi haft krångel med 
tekniken.

• Påbörjat arbete med förbättring av vård- och rehabilite-
ringsplaner samt avvikelsehantering.

Vård och omsorg
Hemtjänsten i Krokom/Ås, Nälden, Offerdal och Föllinge har 
under år 2016 arbetat i mindre arbetslag och i mindre geogra-
fiska områden. Planeringsfunktionen för hemtjänsten har om-
fördelats till att ske i respektive arbetslag vilket har förbättrat 
planeringen kring kontinuitet, personkännedom, restider och 
övrig information om det geografiska området. Hemtjänsten 
utökades med en enhetschef relaterat till att enhetschef inte 
ska ha mer än trettio underställda. Enhetschefen har Offerdal 
som sitt ansvarsområde. Sextio nyckelfria lås har under året 
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installerats i ordinärt boende vilket har medfört mindre hante-
ring av nycklar. Planering för tillsyn nattetid via nattkameror 
har påbörjats.

Särskilt boende har under andra halvåret haft servicetjänster 
utifrån ett projekt som Arbetsmarknadsenheten ansvarar över 
och där finanseringen är säkerställd under hela 2017. Servi-
cetjänsterna riktar sig till personer med försörjningsstöd och 
till dem som står långt bort från arbetsmarknaden. Syftet är 
att avlasta undersköterskor med arbetsuppgifter som köksar-
bete, tvätt, förrådsarbete samt till möjlighet för ökad social 
samvaro och utevistelser för våra äldre på kommunens tre 
äldreboenden.

Under våren 2016 deltog verksamheten vård och omsorg 
med sina ambassadörer i olika jobbmässor för att kunna öka 
möjligheten att rekrytera kompetent personal inom olika yr-
kesprofessioner till vår förvaltning. Ny teknik som underlättar 
för vårdpersonal, planering- och uppföljningsverktyg med 
olika tillbehör är något som ”utvecklar” verksamheten och är 
något som ”ligger i framtidsplaneringen” för alla våra enheter. 
Under hösten togs ett beslut om att ersätta det gamla trygg-
hetslarmet på Blomstergården vilket kommer att förbättra 
kvaliteten inom boendet.

På Hällebo har två nya enhetschefer rekryterats på vakanta 
tjänster. Detta har medfört en brist i kontinuitet och erfarenhet 
på flera punkter. Ett område som kan nämnas är introduktion 
då det inte funnits möjlighet att gå bredvid avgående enhets-
chef. Nu är läget stabilt och arbetet präglas av att säkerställa 
rutiner och arbetsmiljö. I övrigt håller Hällebo att genomgå 
en renovering där yttertak och foajé varit i fokus. Hällebo har 
ett föråldrat larmsystem där det är svårigheter att få tag på 

fungerande larmtillbehör, och det måste bytas senast 2018.
Solbacka återgick till kommunen den 1 oktober 2015 vilket 
har medfört att arbetet under 2016 har varit på grundläggande 
nivå. Arbetet med att få till rutiner, fungerande system, perso-
nalsituation och rekrytering har varit omfattande.

Stöd och service 
Fem nya enhetschefer på stöd och service ger naturligtvis 
effekt i organisationen i form av ny energi och nya ögon 
på verksamheten, men också osäkerhet, oro med mera hos 
både personal och chefer. En ny ledningsgrupp ger också en 
möjlighet att skapa nya arbetssätt i verksamheten. Det nära 
ledarskapet har gett effekter som verksamheten måste hantera. 
Att vara ute i verksamheten som chef gör att man bättre kan 
skapa relationer vilket i slutändan förhoppningsvis även 
bidrar till ökat förtroende och en starkare vi känsla.
Under hösten 2016 har boendestöd enligt socialtjänstlagen 
startat och den insatsen växer i antal beslut.

Avlastningslägenhet enligt socialtjänstlagen är en annan insats 
som startat under 2016. Verksamheten har möblerat upp en 
lägenhet i Nälden där personer, oftast barn med personlig 
assistans kan bo någon helg i månaden. Syftet är ofta att fa-
miljen behöver avlastning samt att barnet/ungdomen behöver 
förberedas för vuxenvärlden.

Beslut togs att verksamheten kommer att får bygga nya 
gruppbostäder. Detta påbörjas redan under 2017 med ett bo-
ende för vårdtunga som planeras öppna 2018. Därefter byggs 
ett ersättningsboende till Nobelvillan under 2018 som plane-
ras öppna under 2019 samt ett ungdomsboende som planeras 
under 2019 och som beräknas öppna under 2020.

VÅRA VERKSAMHETER
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Individ och familjeomsorgen
Under året anmälde verksamheten sig själv enligt Lex Sarah 
då utredningar inte blev genomförda inom lagstadgad tid samt 
att anmälningar som kom in hade blivit liggande. En åtgärds-
plan togs fram och efter detta förklarade sig Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) nöjda med vidtagna åtgärder. I 
samband med detta infördes även en rutin som gör att nämn-
den fattar beslutet om att förlänga utredningstider då lagen 
egentligen inte lämnar utrymme och därmed flyttas ansvaret 
upp på en politisk nivå.

Situationen avseende personalrekryteringen är fortsatt mycket 
ansträngd och berör egentligen alla positioner som kräver 
socionomexamen dock kan vi se att handlingsprogrammet där 
traineesystem är en del i vilken uppvisad kompetens och ökat 
ansvar kopplas ihop med löneutveckling, har positiv effekt 
bland annat genom att situationen har gått att hantera utan 
att konsulter har behövt tas in och det omnämns som ett av 
skälen till att man sökt sig till Krokom.

Ensamkommande
• Ensamkommande myndighet har blivit en egen enhet 

under individ- och familjeomsorgen.
• Vi har haft en tillförordnad verksamhetschef under andra 

halvåret.
• Ensamkommande har haft en jobbambassadör som delta-

git i fyra jobbmässor.
• Migrationsverket tecknade ett nytt avtal om mottagande 

av ensamkommande. Detta avtal sades upp den 1 juli 
vilket innebär att avtalet upphör att gälla 21 mars 2017.  

• Vi har under året öppnat tre nya HVB-hem/avdelningar 
för kommunens egna ensamkommande barn och ungdo-
mar.

• Vi har under året öppnat fyra nya HVB-hem/avdelningar 
som har används för att hjälpa Östersund med 34 platser 
under sex månader.

• Vi har rekryterat tre nya enhetschefer till våra HVB-hem/
avdelningar.

• På grund av neddragningar inom ensamkommande verk-
samheten till följd av minskat antal anvisade barn och 
ungdomar till Krokom har vi haft tre omställningsgrupper 
som har jobbat med personalomställning, lokalomställ-
ning samt prylar/bilaromställning.

• Vi har under året avvecklat sju HVB-hem/avdelningar.

• Vi har ställt om cirka trettio vägledare till andra lediga 
jobb i kommunen.

• Vi har avvecklat ett antal bilar/bussar som gått över till 
andra verksamheter i kommunen.

• Vi har utbildat samtlig personal i bemötande samt hot 
och våld.

Integration
• Vi har arbetat hårt och framgångsrikt med att få ut 

nyanlända i arbete. Bland landets 290 kommuner ligger 
Krokoms kommun på femte plats när det gäller att få 
nyanlända ut i jobb. I Krokom har 56 procent jobb när de 
lämnar etableringen efter två år. De sifforna är bättre än 
vad genomsnittskommunen lyckas med på åtta år!

• Tillfälliga boenden i Kluk, Trångsviken och Ås har stängt.
• Från maj har vi delat upp verksamheten i två delar inte-

gration och ensamkommande.
• Vi har tagit initiativ till ett flertal integrationsprojekt med 

stöd av extraanslag från kommunstyrelsen; servicetjäns-
ter inom vård och omsorg, språkutvecklingstjänster inom 
samhällsbyggnadsnämnden, språkträning för asylsö-
kande, frivilligpott för att stötta eldsjälar, förberedande 
körkortsteori för de språkgrupper där körkortsboken inte 
finns översatt och integrationsassistenter på servicekontor 
i Föllinge och Änge.

• Den 1 november gick enhetschefen på integration vidare 
till annat arbete, den tjänsten har sparats in och ersatts av 
en arbetsledare på deltid.

• Integration har med stöd av projektmedel haft en boen-
desamordnare som stöttat privata hyresvärdar att hyra ut 
till nyanlända och som också hjälpt till att omvandla de 
stängda HVB-hemmen i Nälden och Trångsviken till små 
lägenheter för nyanlända.

• En asyl- och frivilligsamordnare har anställts med hjälp 
av projektmedel. Asyl- och frivilligsamordnaren har 
stöttat civilsamhället med allt ifrån ekonomiskt stöd, till 
hjälp med kontakter och undervisningsmaterial.

• Vi har sökt och fått klartecken till fortsättning för flera 
framgångsrika projekt med extern delfinansiering, det 
gäller vår boendesamordnare (§ 37 medel via Länsstyrel-
sen), en utveckling av flyktingguideprojektet Vänner utan 
gränser (§ 37 a via Länsstyrelsen), servicetjänster inom 
vård och omsorg (Samordningsförbundet) och etable-
ringskoordinatorn (Arbetsförmedlingen).

Tabell 17 Ekonomisk redovisning för socialnämnden 
(tkr) Budget 2015 Bokfört 2015 Utfall 2015 Budget 2016 Bokfört 2016 Utfall 2016 

Administration -9 453 -9 316 137 -10 836 -13 598 -2 762

Biståndsenheten -71 722 -64 977 6 745 -5 141 -5 624 -483

Hälsa och sjukvård 632 -1 989 - 2 621 -22 830 -21 931 899

Äldreomsorg -73 428 -81 177 -7 749 -128 449 -135 671 -7 222

Stöd och service -75 401 -79 862 -4 461 -72 395 -78 493 -6 098

Individ- och familjeomsorg -43 515 -40 851 2 665 -41 498 -42 904 -1 406

Integration 953 2 177 1 224 0 3689 3689

Projekt 0 0 0 0 0 0

Summa -271 900 -276 000 4 100 -281 200 -294 600 -13 400



Årsredovisning 2016         55

Samhällsbyggnadsnämnden

Kvalitetsuppföljning 2016
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RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Andelen återvunnet hushållsavfall ska 
vara	30%	eller	mer

Målet bör omformuleras eller bytas ut.

Målet	är	oprecist	då	det	inte	definieras	vad	som	avses	med	"återvinning"	eller	vad	som	ska	inkluderas	i	begrep-
pet "hushållsavfall".

Energianvändningen per kvadratme-
ter	ska	minska	med	25%	jämfört	med	
basåret 2009

Energiuppföljningen	för	2016	visar	att	energianvändningen	per	kvadratmeter	minskat	med	23%	jämfört	med	
basåret 2009.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska 
vara	15	%	eller	bättre

Inköpen	av	ekologiska	livsmedel	uppgick	under	året	till	23,2%.

De	ekologiska	livsmedel	som	köps	är	i	huvudsak	mjölkprodukter,	MSC-märkt	fisk,	bananer	och	kaffe.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska mö-
jliggöra för medborgare att aktivt kunna 
delta i kommunens utveckling

Under planarbete, både gällande detaljplaner och översiktsplaner, sker samråd med kommunens medborgare 
genom att planer och planförslag anslås i kommunhusets entré och på kommunens hemsida. Om planen 
har stort allmänt intresse anslås planerna även via andra medier så som tidningar. Allmänheten ges på detta 
sätt möjlighet att komma in med åsikter och synpunkter på planerna. Synpunkterna sammanställs sedan och 
utgör underlag för vidare arbete. Bland annat har den fördjupade översiktsplanen över Åsbygden, under 2016, 
varit på samråd fram till den 9:e september. Yttranden från samrådet sammanställs nu och utgör underlag för 
utställning av planen, vilket kommer att ske under våren 2017.

Andelen medborgare som direkt svar på 
enklare fråga ska vara minst fem procen-
tenheter bättre än föregående mätning, 
dvs	minst	70%.

Mätning	görs	på	kommunövergripande	nivå.	Det	finns	ingen	mätning	på	Samhällsbyggnadsförvaltningens	delar	
isolerat.

Inom förvaltningen är det avdelningen vatten och renhållning som är de som har den största andelen 
kundärenden. Sedan 2015 använder sig vatten och renhållning av kommunens kundcenter och ärendehanter-
ingssystemet	”Artvise”.	Kundcenter	svarar	på	en	mängd	enklare	frågor	med	hjälp	av	information	som	finns	på	
hemsidan och kundcenterpersonalens egen kompetens. Med hjälp av ärendehanteringssystemet styrs en fråga 
direkt till den handläggare som har bäst kompetens inom frågeområdet. Detta gör att kunder snabbt får svar på 
både enklare och mer komplicerade frågor. Andelen frågor som stängs som "snabbärenden" det vill säga att 
kunden	har	fått	svar	direkt	uppnår	inte	målet	på	70	%,	men	av	de	ärenden	som	gick	vidare	till	handläggare	är	
den genomsnittliga svarstiden 1-3 timmar.

Avdelningen plan och fastighet har många interna kunder d.v.s. personal från andra förvaltningar men de får 
även frågor från kommunmedborgare, framför allt inom området gator och vägar samt kartor. Under 2017 ska 
även plan och fastighet anslutas till kundcenter och börja använda ”Artvise”.

Avdelningen kost och lokalvård är den avdelning inom förvaltningen som har lägst antal kundärenden. 
Avdelningen hanterar fortfarande dessa genom att kundcenter kopplar samtal direkt på de olika enhetschefer-
na.

Andelen e-postsvar inom två arbetsdagar 
ska vara minst 5 procentenheter bättre än 
föregående	mätning,	dvs	minst	90%.

Mätning görs på Kommunövergripande nivå.

All personal på samhällbyggnadsförvaltningen har fått information och är medveten om kommunens servicega-
ranti att målet är att en kund ska få svar inom två arbetsdagar.

I och med användandet av Kundcenter och ärendehanteringssystemet ”Artvise” är det en väg in för alla ären-
den. E-post styrs ej till personliga brevlådor. Inkommande e-post hamnar direkt hos rätt handläggare utan att 
vidarebefordras	i	flera	steg.	Det	är	alltid	flera	handläggare	som	kan	se	ärendet	och	svara	kund	om	en	handläg-
gare är sjuk eller ledig. Som ett stöd börjar ärendet lysa rött när två arbetsdagar har gått sedan ärendet kom in. 
Detta leder till korta svarstider. Den genomsnittliga svarstiden är 1-3 timmar.

För närvarande är det avdelningen Vatten och renhållning som använder ”Artvise”, men under 2017 ska även 
avdelningen Plan och fastighetsavdelningen börja använda Kundcenter och ”Artvise”.

Andelen medborgare som anser sig fått 
ett gott bemötande via telefon vid enklare 
fråga ska vara minst 5 procentenheter 
bättre än föregående mätning, dvs minst 
70%.

Mätning görs på Kommunövergripande nivå. I mätningen har dock några frågor som varit riktade till vår förvalt-
ning lyfts fram som "goda exempel" på gott bemötande.

Förklaring

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts
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Webbinformationen rörande samhälls-
byggnadsförvaltningen på kommunens 
hemsida ska ge god information.

Generellt	är	information	rörande	förvaltningen	god	på	hemsidan.	Nämndens	information	finns	under	flertalet	
olika rubriker på hemsidan tillsammans med andra förvaltningars information.

Fastighet: På grund av hög arbetsbelastning på fastighetsavdelningen har arbetet med att gå genom, förbättra 
och uppdatera avdelningens delar på hemsidan inte hunnits med i önskvärd omfattning.

Plan:	Kommunens	hemsida	visar	alla	detalj-	och	översiktsplaner	som	är	på	gång.	Det	finns	även	information	
om bland annat adress- sättning och referenssystemet som kommunen använder i kartarbetet.

Vatten och Renhållning: Avdelningen Vatten och renhållning jobbar kontinuerligt med att förbättra, och uppdat-
era informationen på hemsidan. Hemsidan är väl utbyggd med svar på "vanliga frågor".

Kost och lokalvård: Den information som är mest eftersökt rörande kost och lokalvård är menyer för skolor, 
förskolor	och	äldreomsorg.	Denna	information	finns	på	hemsidan.	Menyerna	finns	även	att	ladda	ner	som	en	
mobilapplikation.

100%	budgetföljsamhet Samhällsbyggnadsnämnden	redovisar	ett	samlat	resultat	på	+409	tkr.	Det	finns	dock	en	del	interna	avvikelser	
inom	de	olika	verksamheterna	och	av	den	anledningen	nås	inte	målet	100	%	budgetföljsamhet.	Se	även	avsnitt	
1.2.2, ekonomisk analys.

Högst 6,5 procent sjukfrånvaro. För 
enheten Lokalvård ska målet uppfyllas 
under planperioden

Förvaltningen	utan	enheten	lokalvård	har	en	sjukfrånvaro	under	året	på	5,7	%	fördelat	enligt	nedan.	(2015:	6,9	
%)

Förvaltningen	inklusive	enheten	lokalvård	har	en	sjukfrånvaro	under	året	på	7,2	%	fördelat	enligt	nedan.	(2015:	
8,7	%)

Siffror i parentes nedan = 2015.

Vatten och Renhållning

3,5	%	(1,8	%)

Kost och lokalvård

8,6	%	(10,5%)

Kost:	7,0	%	(8,7	%)

Lokalvård:11,5%	(14,2%)

Plan- och Fastighetsavdelningen

3,7	%	(6,8	%)

Uppföljning av nämndernas arbete med att nå 
kommunen sövergripande  mål

Hållbar tillväxt och utveckling
Under detta område har nämnden totalt tolv mål och det rör 
sig om allt från livsmedel, avfallshantering, energi, inköp av 
mark, utveckling av bostadsbyggande och fritidslivet samt 
kollektivtrafik. Detta speglar den bredd som finns i förvalt-
ningens uppdrag. Nedan följer ett axplock av förvaltningens 
utförda arbete som bidragit till måluppfyllelse. 

Exploatering av den fjärde etappen av Sånghusvallens bo-
stadsområde har färdigställts under året och försäljning av 
de 36 tomterna kunde påbörjas under det fjärde kvartalet. 19 
tomter är hittills sålda. Industritomter har under året sålts i 
Krokom, Ytterån och Åsbacken där etablering av nya verk-
samheter nu pågår. Arbetet med identifiering av attraktiv mark 
för bostäder, industri och handel pågår och vissa förhandling-
ar om markförvärv har inletts. Under året har ett antal detalj-
planer påbörjats och några har avslutats. Diskussioner kring 
”Åsbacken” med framtida trafiklösning och anslutning till 
kollektivtrafik med gångbro över E14 har påbörjats i dialog 
med Trafikverket och regionen. I samverkan med Trafikverket 
och Regionen har lokalisering av tågstopp Nälden analyse-
rats. Inköpen av ekologiska livsmedel ökar och uppgick under 
året till 23,2 procent. De ekologiska livsmedlen är i huvudsak 
mjölkprodukter, MSC-märkt fisk, bananer och kaffe. En fler-
årig underhållsplan för vatten har utarbetats och en dagvat-
tenstrategi är framtagen.

Demokrati, delaktighet och inflytande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tre mål när det gäller att 
möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveck-
ling. Detta görs bland annat genom att ha samråd med kom-
munens medborgare i planarbetet, till exempel anslås planer 
och planförslag i kommunhusets entré och på kommunens 
hemsida. I uppdraget ingår att ha det regionala perspektivet 
vilket görs i ett samarbetsprojekt ”Jämtlandsstråket”. Fast-
ighetsavdelningen har dagligen kontakt med kommunens 
medborgare som har frågor och synpunkter om kommunens 
mark- och parkområden, skötsel och underhåll av vägar samt 
övriga kommunala anläggningar.

Tillgänglighet och service
Vad gäller måluppfyllelsen under ”tillgänglighet” mäts tre av 
sex mål endast på kommunövergripande nivå, det finns ingen 
mätning på samhällsbyggnadsförvaltningens delar isolerat. 
Inom förvaltningen är det avdelningen vatten och renhållning 
som är de som har den största andelen kundärenden. Avdel-
ningen använder sig av kommunens kundcenter och ärende-
hanteringssystemet Artvise vilket möjliggör att kunder snabbt 
får svar på både enklare och mer komplicerade frågor. Vatten 
och renhållning uppdaterar regelbundet hemsidan och skickar 
provaktivt ut information till kunderna. En ”Nöjd kundun-
dersökning” är genomförd till renhållningskunderna, många 
synpunkter har delgivits från kunderna och resultatet är under 
bearbetning. Den information som är mest eftersökt rörande 
kost och lokalvård är menyer för skolor, förskolor och äld-
reomsorg. Denna information finns på hemsidan. Menyerna 
finns även att ladda ner som mobilapplikation.

VÅRA VERKSAMHETER
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Folkhälsa
Nämndens bidrag till målet att alla elever ska lämna grund-
skolan med behörighet till gymnasiet handlar om att:
• skapa bättre och fler utemiljöer som bidrar till aktivitet 

och spontan lek
• skapa säkrare och tryggare utemiljöer bland annat genom 

årliga besiktningar av kommunens lekplatser
• servera en god och näringsrik mat på förskolor och skolor
• genom att näst intill avbrottsfritt producera bra dricksvat-

ten och miljövänligt omhändertagande av avloppsvat-
ten och sopor bidrar vatten och renhållning till en god 
folkhälsa

Kommunens effektivitet
För att nå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
har nämnden arbetat mot sex mål. Vad gäller hundra procent 
budgetföljsamhet redovisar samhällsbyggnadsnämnden ett 
samlat resultat på plus 409 tkr. Det finns dock en del interna 
avvikelser inom de olika verksamheterna. För att på bästa sätt 
kunna tillgodose övriga verksamheters lokalbehov har fastig-
hetsavdelningen inrättat regelbundna möten med representan-
ter från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Hälsa
Sjuktalen följs, redovisas och analyseras varje månad på led-
ningsmöte samt på sabysam. Inom förvaltningens verksam-
heter är det stora variationer vad gäller sjukfrånvaron. Detta 
har uppmärksammats under senaste åren och det har därför 
initieras ett riktat arbete på kost- och lokalvårdsavdelningen 
för att sänka sjuktalet. ”Hälsoresan” drivs av ledningen på 
avdelningen i samarbete med företagshälsovård, personal-
konsult samt i samverkan med Kommunal. Arbetsgruppen 
har kontinuerliga möten cirka en gång per månad. Syftet är 
att skapa en god arbetsmiljö, såväl organisatoriskt som socialt 
samt att öka organisationens förmåga att främja hälsa och 

motverka ohälsa. Avdelningen vatten och renhållning har i 
samarbete med företagshälsovården genomfört, trepartsam-
tal i förebyggande syfte, arbetsplatsbesök för utepersonalen 
på renhållningen samt stödstamtal. Avdelningen plan- och 
fastighet har använt företagshälsovården för stödsamtal på 
individnivå.

Ledarskap
Den 1 juni 2016 anställdes ytterligare en enhetschef för 
lokalvården för att skapa förutsättningar för cheferna att hinna 
med arbetet som förväntas och krävs av en chef. Tack vare 
det uppfylls målet vad gäller max antal medarbetare per chef 
inom förvaltningen.

Verksamhetsberättelse 2015

Ekonomisk analys
Nämndens anslagstäckta verksamheter levererar ett samlat 
överskott på 409 tkr för 2016 inklusive Torsta-Rösta.
Planavdelningen redovisar ett överskott på 666 tkr, vilket 
främst beror på lägre personalkostnader.

Fastighetsavdelningen lämnar ett överskott på 633 tkr. Detta 
beror bland annat på lägre energikostnader. Effekterna av 
genomfört energisparprogram har nu fått genomslag. Kostna-
derna för fastighetsdrift har varit högre än budgeterat, till stor 
del beroende på höga kostnader för snö- och halkbekämpning. 
Kostnaderna för det akuta underhållet har däremot varit lägre 
än beräknat. Även kostnaderna för inhyrda lokaler har varit 
lägre än budget.

Under året har väglyseföreningarna ansökt och beviljats 
anordningsbidrag för utbyte av kvicksilverarmaturer i högre 
utsträckning än vad som varit budgeterat. Det har varit ange-
läget stimulera föreningarna till att byta till led och lågen-
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ergibelysning, dels för att få bort kvicksilverarmaturer, dels 
eftersom det kommer att innebära lägre kostnader i framtiden 
för utbetalning av driftbidrag till föreningarna.

Kostnaderna för bostadsanpassning har varit väsentligt högre 
under 2016 än tidigare år då mera resurser lagts ned för på att 
komma tillrätta med eftersatta behov.

Kost och lokalvård redovisar ett underskott på cirka 1 300 tkr 
då kostnaderna för bland annat inhyrning av personal från be-
manningspool, timvikarier, reparationer samt köp av inventa-
rier och material överskridit budget. Driftsättningen av en ny 
förskola samt de ergonomigenomgångar som genomförts har 
bidragit till att kostnaderna för inköp varit höga under 2016 
för båda enheterna.

Resultatenheten Torsta-Rösta redovisar ett resultat på 15 tkr. 
Intäkterna har varit något lägre än budgeterat, vilket balan-
serats av att underhåll inte genomförts i den omfattning som 
planerats, delvis beroende på att integrationsverksamheten 
hyrt in sig i en del  av lokalerna.

De taxefinansierad verksamheterna, vatten och renhållning, 
redovisar ett totalt underskott på 521 tkr.

För enheten Vatten finns avvikelser på både intäkts- och kost-
nadssidan. Intäkterna för både konsumtionsavgifter och an-
läggningsavgifter har varit högre än budgeterat. På kostnads-
sidan har det förebyggande underhållet överskridit budget, 
liksom kostnaderna för inköp av material och inventarier.

Renhållning håller i stort sett budget, men avvikelser finns 
även här på både kostnads- och intäktssida, kopplat till vat-
tenskada på nya återvinningscentralen i Krokom.
 
Investeringar
Lokaler och exploatering
Nettokostnaden för investeringar under 2016 uppgår till 86,5 
mnkr för lokaler och exploatering.

Under våren 2016 stod Sånghusvallens nya förskola med sex 
avdelningar färdig att tas i bruk. Därefter påbörjades arbetet 
med att anpassa den gamla förskolan till skollokaler.

Under hösten 2016 färdigställdes exploateringen av Sånghus-
vallen etapp 4 med slutbesiktning i september. Tomtförsälj-
ningen startade under det fjärde kvartalet och vid årsskiftet 
var 19 av 36 tomter sålda.

De tillfälliga flyktingboendena i Ås, Byskogen,Trångsviken 
och Kluk har nu avetablerats.

Ökade behov av skollokaler har lett till att en skolmoduler har 
färdigställts i Nälden och på Rödön. Arbetet med utbyggnad 
av basenheter och slöjdsal i Ås skola inletts.

Under året har projektet att bygga en idrottshall i Änge påbör-
jats.

Arbetet med projektering och upphandling av ombyggnation 
av Kundcenter och före detta bibliotekslokaler i förvaltnings-
huset i Krokom pågår.

Därutöver har diverse lokalanpassningar på bland annat Änge 
skola, Trångsvikens skola och köket på Blomstergården ge-
nomförts under året.

Övrig service mot verksamheterna såsom förstudier, prissätt-
ning och rådgivning har också krävt en stor arbetsinsats under 
året.

Vatten
Nettokostnaden för investeringar under 2016 uppgår till 11,3 
mnkr för vatten.

Projektet med en ny avloppsreningsanläggning i Åkersjön 
påbörjades under hösten 2015 och stod klart vid årskiftet 
2016/2017. Förutom en ny modern teknik för rening av 
avloppsvatten skapar den nya avloppsanläggningen möjlighet 
till att ansluta fler abonnenter.

Arbetet med att installera vattenmätare har fortsatt under året. 
Nu är cirka 2 800 vattenmätare installerade av de totalt cirka 
3 300 som ska installeras.

Energisparande åtgärder har genomförts på många av de stör-
re anläggningarna enligt tidigare framtagen energisparplan.
Projektet med att byta dricks- och spillvattenledning längs en 
sträcka på Aspåsvägen färdigställdes under 2016. Projektet 
syftade till att byta ut gamla ledningar, ta bort lukten och 
möjliggöra anslutning för fastigheter som inte tidigare varit 
anslutna till kommunalt vatten.

Under året har Uddero vattenverk byggts ut för att göra plats 
för manganfilter. Projektet föll väl ut och det är nu minimalt 
med mangan som går ut i vattenledningsnätet i Ås, Dvärsätt, 
Rödön och Krokom.

Kort om framtiden
Fastighet
Planavdelningen och fastighetsavdelningen har organisato-
riskt gått ihop till en avdelning från och med 2017. För att 
möta kommande pensionsavgångar och det höga arbetstrycket 
på avdelning är det avgörande att lyckas med rekrytering av 
ingenjörer.

En förstudie av nybyggnation av ett äldreboende och en sport-
hall i Änge har påbörjats och planeras övergå i projekterings-
fas under 2017. Uppstart av projektering av ett LSS-boende 
för vårdtunga brukare och efterföljande upphandling planeras 
komma igång under våren 2017.

Arbetet med att ta fram nya markområden för bostäder, 
industri och handel bedöms vara ett område som avdelningen 
kommer att prioritera under de närmsta åren.

Upprustning av utemiljön i Krokoms centrum planeras påbör-
jas och utföras under barmarksperioden 2017.
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Plan
Det ställs stora krav på den fysiska planeringen för att klara 
efterfrågan på bostäder och lokaler för verksamheter. Om 
målet på 16 000 invånare år 2030 ska nås förutsetts att cirka 
500 nya bostäder skapas fram till år 2030. Planeringen med 
fördjupade översiktsplaner för Ås och Krokom med omnejd 
måste intensifieras. För att skapa byggrätter förutsetts att 
nämnden beslutar om att ett flertal detaljplaner tas fram.

Under år 2017 ska den fördjupade översiktsplanen för Åsbyg-
den antas. Fördjupad översiktsplan för Krokom med omnejd 
ska påbörjas. Ett fördjupat arbete med bostadsförsörjnings-
program ska genomföras. Under förutsättning att nämnden 
beslutar om att detaljplaner för bostäder och verksamheter, 
främst inom Ås och Krokom ska upprättas, kommer arbetet 
med detta att prioriteras.

Kost och lokalvård
Kost och lokalvård belastas sen några år av höga sjuktal och 
ett av verksamhetens största fokusområden är därför att arbeta 
med att skapa en mer hälsosam arbetsplats.

Synpunkter och rekommendationer från Företagshälsovården 
rörande arbetsmiljö har tagits in. Under 2016 har företags-
hälsovården haft en genomgång av arbetsplatser och enskilda 
samtal med samtlig personal. Under 2017 kommer föreslagna 
aktiviteter att prioriteras och genomföras.

En omorganisation kommer att genomföras inom kostenheten 
under året och områdesindelningen förändras något. Orsaken 
till detta är en återgång till tre enhetschefer på 100 procent. 
En ny förskola på Rödön kommer att tas i drift under året, 
vilket medför en utökning av kombinationstjänst kök och 
lokalvård. Även Krokomsbostäders nya lokaler kommer troli-
gen att städas av lokalvårdenheten.

Vatten och renhållning
Arbetet med att ta fram en VA-plan ska påbörjas under 2017. 
En flerårig underhållsplan har tagits fram under 2016. Nu ska 
vi påbörja arbetet enligt planen.

Enheten renhållning fortsätter medverka till en regional 
helhetslösning för insamling av källsorterat hushållsavfall. 
Under 2017 inleds projektering av en ny återvinningscentral i 
Änge. En ny avfallsplan ska tas fram i samverkan med andra 
förvaltningar.

Viktiga händelser under året
Kost och lokalvård
Kost och lokalvård har under året arbetat intensivt med att 
sänka sjuktalen. Projektet Hälsoresan har under 2016 fortsatt 
med positiva effekter. Det har skett i ett nära samarbete med 
företagshälsovården under hela 2016 i form av ergonomige-
nomgångar och vid behov samtalsstöd och besök hos läkare 
eller sjukgymnast.

En ergonomigenomgång har gjorts på samtliga arbetsställen 
där ergonom och sjukgymnast från Företagshälsovården har 
tittat på den fysiska arbetsmiljön och haft enskilda samtal 
med alla anställda. Återkoppling har skett där det framgår 
vilka åtgärder både fysisk i arbetsmiljön och med individuella 
behov som bör åtgärdas. Denna sammanställning kommer att 
ligga till grund för kommande förbättringsarbete under 2017.
Kost och lokalvård har under året arbetat med projektet Rätt 
till heltid. I november gick de medarbetare som valt en högre 
sysselsättningsgrad in på sina nya tjänster.

På kostenheten har kompetensutveckling av personalen bland 
annat skett i projektet ”Offentlig gastronomi” där delar av 
kökspersonalen har varit delaktiga i inspirationsdagar, bak-
kurser och gemensamma föreläsningar. Utbildning har även 
skett i specialkoster och livsmedelshygien.
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På Sånghusvallens förskola har ett nytt produktionskök 
driftsatts. Tidigare produktionskök på nuvarande Sånghusval-
lens skola har konverterats till mottagningskök. På Syttpigans 
samt Ripans förskoor har verksamheten avslutats. Den perso-
nal som hade tjänster inom kost och lokalvård på Syttpigan 
eller Ripan har fått andra tjänster.

Under 2016 har kostavdelningen haft ett omfattande arbete 
med att lösa matförsörjning till de olika integrationsboenden 
som upprättades inom kommunen.

Kostavdelningen har utökat grundbemanningen, enligt bud-
get, genom att en kock har anställts. Detta har löpt väl ut med 
att den personen ersätter personal vid planerade ledigheter 
och poolen ersätter personal vid akuta ärenden.

Lokalvårdsavdelningen har utökats med en enhetschef. Detta 
har medfört att det funnits mer tid för att arbeta med före-
byggande åtgärder och med rehabilitering. Arbetet har gett 
resultat med bland annat minskade sjuktal.

Under året har några ytterligare medarbetare inom lokalvårds-
enheten certifierats genom SRY (Städbranschens yrkes-
nämnd). Mer än 85 procnent av lokalvårdspersonalen är nu 
certifierade.

Under året har enheten använt Eco On Line för att ta fram sä-
kerhetsdatablad på de kemikalier som används inom lokalvår-
den. Säkerhetsdatabladen finns tillgängliga i alla städförråd.

Fastighet
Fastighetsavdelningen lämnar ett överskott på 663 tkr. Detta 
beror bland annat på lägre energikostnader. Effekterna av 
genomfört energisparprogram har nu fått genomslag. Kostna-
derna för fastighetsdrift har varit högre än budgeterat, till stor 
del beroende på höga kostnader för snö- och halkbekämpning. 
Kostnaderna för det akuta underhållet har däremot varit lägre 
än beräknat. Även kostnaderna för inhyrda lokaler har varit 
lägre än budget.

Under året har väglyseföreningarna ansökt och beviljats 
anordningsbidrag för utbyte av kvicksilverarmaturer i högre 
utsträckning än vad som varit budgeterat. Avdelningen har 
valt att vara generösa eftersom bytet till LED och lågenergi-
belysning på sikt kommer att generera lägre kostnader i form 
av driftbidrag till föreningarna.

Kostnaderna för bostadsanpassning har varit väsentligt högre 
under 2016 än tidigare år då mera resurser lagts ner under året 
på att komma tillrätta med eftersatta behov.

Under våren 2016 stod Sånghusvallens nya förskola med sex 
avdelningar färdig att tas i bruk. Därefter påbörjades arbetet 
med att anpassa den gamla förskolan till skollokaler. Under 
hösten 2016 färdigställdes exploateringen av Sånghusvallen 
etapp 4 med slutbesiktning i september. Tomtförsäljningen 
startade under det fjärde kvartalet och vid årsskiftet var 19 av 
36 tomter sålda.

De tillfälliga flyktingboendena i Ås, Byskogen, Trångsviken 
och Kluk har nu avetablerats.

Det ökade behovet av skollokaler har lett till att skolmoduler 
har färdigställts i Nälden och på Rödön. Dessutom har arbetet 
med utbyggnad av basenheter och slöjdsal i Ås skola inletts.
Under året har projektet att bygga en idrottshall i Änge påbör-
jats.

Arbetet med projektering och upphandling av ombyggnation 
av Kundcenter och före detta bibliotekslokaler i förvaltnings-
huset i Krokom pågår.

Därutöver har diverse lokalanpassningar på bland annat Änge 
skola, Trångsvikens skola och köket på Blomstergården ge-
nomförts under året.

Övrig service till verksamheterna såsom förstudier, prissätt-
ning och rådgivning har också krävt en stor arbetsinsats under 
året.

Plan
Under året har ett antal detaljplaner påbörjats och några har 
avslutats. För att möjliggöra utbyggnaden av bostäder har 
plan för småhus, med möjlighet till mindre flerbostadshus, 
färdigställts inom Sånghusvallen 5. En plan för utbyggnad av 
tio stycken småhus inom Rödögården 1:33 har antagits. Inom 
Ås Hov 1:13 har en planändring medfört att bostadsbyggna-
der på upp till fem våningar kan uppföras.

Detaljplan över Norrgård 1:94 i Föllinge har ändrats och ger 
utrymme för bostäder. Inom fastigheten Hissmoböle 2:242 
kan, genom planändring, kontorsverksamhet numera inrym-
mas.

Ett planprogram över Ås Hov 1:173 (Sjövillan) har upprättats 
och skickats ut på samråd.

Påbörjade planer under året är: Täng 2:42 som avser ett min-
dre planområde för totalt 6 bostäder samt en planändring för 
uppförande av carport inom fastigheten Hissmoböle 2:83.
Lokaliseringsutredning för särskilt boende har tagits fram och 
arbete kring detta kommer att fortgå under inledande av 2017
Diskussioner kring "Åsbacken" med framtida trafiklösning 
och anslutning till kollektivtrafik med gångbro över E14 har 
påbörjats i dialog med Trafikverket och Regionen.

Ansökan om bidrag till fortsatt arbete med ett kulturmiljöpro-
gram har skickats till Länsstyrelsen

I samverkan med Trafikverket och regionen har lokalisering 
av tågstopp Nälden analyserats.

Kartförsörjning har skett efter hand då underlag krävts för ar-
betet, t ex vid framtagande av detaljplaner, analyser vid risksi-
tuationer mm. Alla kartdatabaser ajourhålles kontinuerligt.
ABT (adresser, byggnader, topografi) ajourhålles på uppdrag 
av lantmäteriet.
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Tabell 18 Ekonomisk redovisning för samhällsbyggnadsnämnden 

(tkr) Budget 2015 Bokfört 2015 Utfall 2015 Budget 2016 Bokfört 2016 Utfall 2016 

SABY nämnd -550 000 -597 000 -47 000 -552 000 -515 000 37 000

Administration -1 673 000 -1 432 000 241 000 -2 227 000 -1 897 000 330 000

Planenheten -2 441 000 -2 399 000 42 000 -3 068 000 -2 402000 666 000

Fastighetsenheten -84 494 000 -81 406 000 3 089 000 -82 601 000 -81 968 000 633 000

Kost och lokalvård -45 693 000 -47 128 000 -1 435 000 -49 402 000 -50 674 000 -1 273 000

VA och renhållning 0 -770 000 -770 000 0 -521 000 -521000

Torsta-Rösta -1 700 000 999 000 2 699 000 -400 000 -385 000 15 000

Summa -136 600 -132 700 3 800 000 -138 250 -137 841 408 600

VÅRA VERKSAMHETER

Vatten
Vid årsskiftet 2016/2017 stod en ny avloppsreningsanlägg-
ning i Åkersjön klar. Förutom ny modern teknik för rening 
av avloppsvatten skapar den nya anläggningen möjlighet att 
ansluta fler abonnenter.

Under året har avdelningen arbetat med att ta fram underlag 
för att kunna upprätta så kallade vattenskyddsområden för de 
kommunala vattentäkterna.

Projektet med att byta dricks- och spillvattenledning längs en 
sträcka på Aspåsvägen färdigställdes under 2016. Projektet 
syftade till att byta ut gamla ledningar, ta bort lukten och 
möjliggöra anslutning för fastigheter som inte tidigare varit 
anslutna till kommunalt vatten.

Under året har Uddero vattenverk byggts ut för att göra plats 
för manganfilter. Projektet föll väl ut och det är nu minimalt 
med mangan som går ut i vattenledningsnätet i Ås, Dvärsätt, 
Rödön och Krokom. En dagvattenstrategi har tagits fram och 
kommer att skickas ut för fastställande under 2017.

Arbetet med att installera vattenmätare har fortsatt under året. 
Nu är cirka 2 800 vattenmätare installerade av de totalt cirka 
3 300 som ska installeras. En VA-ingenjör har anställts under 
året.

Energisparande åtgärder har genomförts på många av de stör-
re anläggningarna enligt tidigare framtagen energisparplan.

Renhållning
Den nya återvinningscentralen i Krokom har tagits i bruk och 
haft över 15 000 besökande fordon.

Sophämtningen har fungerat störningsfritt och en ny chaufför 
har utbildats för att ytterligare stärka redundansen på enheten.
Krokom har deltagit aktivt i frågan om biogasanläggning i 
regionen och ett nytt insamlingssystem för fastighetsnära 
källsortering.

Slamtömning av enskilda avloppsbrunnar har vidareutveck-
lats med bland annat mer träffsäkra aviseringar och fokus på 
förbättrat kundbemötande.

Arbetet med inkommande kundärenden har effektiviserats i 
takt med utvecklingen av kommunens kundcenter och infö-
randet av Artvise.

Enhetens bokslut uppvisar ett litet överskott för 2016, huvud-
sakligen till följd av goda bokföringsrutiner och arbete med 
registervård.
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Bygg- och miljönämnd

Kvalitetsuppföljning 2016

RI-mål/Nämndens mål Kommentar
Verka för att luft, -vatten och markpåver-
kan sker på ett hållbart sätt.

Genom att exempelvis säkerställa att all byggnation som sker efter ansökan om bygglov eller anmälan av 
en åtgärd, följer plan- och bygglagen och Boverkets byggregler, verkar byggenheten för att luft-, vatten- och 
markpåverkan sker på ett hållbart sätt.

Verka för att Krokom är en trygg och 
säker kommun.

Avdelningen verkar för detta i livsmedelskontrollen genom att kontrollera att livsmedelsföretagare, inkl dricks-
vattenleverantörer levererar säkra livsmedel och säkert dricksvatten. Avdelningen verkar för en trygg och säker 
kommun också genom att kontrollera att skolorna serverar säkra livsmedel, så att risken för att behöva stanna 
hemma från skolan pga matförgiftning är låg.

Genom att säkerställa att all byggnation som sker efter ansökan om bygglov eller anmälan av en åtgärd följer 
plan- och bygglagen och Boverkets byggregler, verkar byggenheten för att Krokom är en trygg och säker 
kommun.

Genom samverkan med övriga nämnder 
och myndigheter bidra till ett effektivt 
integrationsarbete.

Avdelningen	har	tagit	initiativ	till	samverkan	mellan	flera	förvaltningar	och	andra	myndigheter	och	finns	alltid	
representerad vid inbjudningar till möten från desamma.

Minst två träffar per år med allmänhet och 
företagare.

Avdelningen är aktiv och anmäler sig till de sammanhang och träffar där information inom avdelningens ansvar-
sområden kan vara av värde. Under hösten träffade vi LRF och vid de företagarträffar och föreningsträffar som 
anordnas	finns	representanter	från	avdelningen	alltid	närvarande.

90	%	av	medborgarna	som	skickar	in	en	
enkel fråga via e-post ska få svar inom 2 
arbetsdagar.

Enligt	Serviceundersökningen	som	genomfördes	under	hösten	uppnådde	avdelningen		inom	bygglov	84	%	
och	miljö	och	hälsa	100	%	svar	inom	2	dagar.	Generellt	har	kommunen	förbättrat	sitt	reultat	både	när	det	gäller	
service via telefon, e-post och bemötande. Detta gäller även Bygg och miljöavdelningen och vi fortsätter arbeta 
för att så väl företag som privatpersoner ska uppleva att de får ett gott bemötande med snabb och proffesionell 
hjälp.

Informationen på hemsidan ska vara 
aktuell.

Informationen på hemsidan är ett utmärkt sätt att ge invånare och företag råd och stöd i sina projekt och 
verksamheter. Att utveckla hemsidan är ett ständigt pågående arbete där vårt kundcenter både är hjälpta av vår 
hemsida och kan hjälpa oss att utveckla densamma utifrån de frågor som kommer in till kommunen. Vi kommer 
kontinuerligt följa upp hur upplevelsen av informationen är och utveckla hemsidan i takt med det.

100%	budgetföljsamhet. Avdelningen gick med ett litet överskott på ca. 300 tkr. Dock har planeringen varit svår då verksamheten befun-
nit sig i en utvecklingsfas där extraresurser satts in. Även sjukskrivningar och föräldraledigheter har förekommit 
vilket skapat både luckor i bemanningen.

En arbetsplats där sjukfrånvaron är högst 
5%

Målet för 2016 är inte nått då ett par medarbetare varit långtidssjukskrivna under året. Insatser för att motverka 
sjukskrivning är igång såväl individuellt som strukturellt.

Index för Hållbart medarbetarengage-
mang (HME) ska öka.

Ingen undersökning har genomförts under 2016.

Förklaring

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt 

Betyder att utvärdering inte har genomförts

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk analys
För 2016 visar bygg- och miljöavdelningen ett resultat på 0,3 
miljoner kronor. Överskottet beror främst på ökade bygg-
intäkter, vilket är kopplat till ny taxa inom bygglov. Andra 
avgifter har inneburit högre intäkter än vad som budgeterats.
De kostnader som avviker består dels av personalkostnader 
inom miljö- och byggverksamheterna men även för köpta 
tjänster inom miljötillsyn.

Kort om framtiden
Nämnden kommer under perioden prioritera planerad tillsyn. 
Avdelningens har under 2016 arbetat fram en verksamhets-
plan vilken tillsammans med tillfälliga förstärkningar i form 

av personalresurser kommer att göra att avdelningen arbetar 
av den skuld inom tillsynsområdena som finns. Avdelningen 
kommer inför verksamhetsåret 2018 ligga mer i fas och den 
planerade tillsynen kommer då att kunna genomföras enligt 
plan.

Under 2017 kommer också taxorna för tillsyn för miljö- och 
hälsoskydd samt livsmedel att ses över. Därför är det viktigt 
att anläggningar har fått den tillsyn som de har rätt till och 
är nöjda med de råd och det stöd de fått från avdelningen. 
Verksamheten har en plan för arbetet och när taxorna är juste-
rade kommer det också i sin tur bidra till att avdelningen kan 
fullgöra sitt uppdrag på ett bättre sätt.

VÅRA VERKSAMHETER
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Tabell 19 Ekonomisk redovisning för bygg- och miljönämnden 

(tkr) Budget 2015 Bokslut 2015 Utfall 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Utfall 2016

Summa -3 300 -3 800 -500 -3 400 -3 100 -300

VÅRA VERKSAMHETER

Viktiga händelser under året
Arbetet under andra halvåret 2016 har till största delen varit 
framåtsyftande med utgångspunkt från att förbättra strukturer, 
effektivisera handläggningen, arbeta med bemötande frågor, 
förbättra samverkan samt särskilda insatser för att förbättra 
arbetsmiljö och hälsa.

Bokslutet 2016 slutade på ett överskott på 265 tkr. Prognosen 
vid delåret var minus 300 tkr. Förändringen beror på intäk-
ter (sanktions- och tillsynsavgifter) som inte var upptagna i 
prognosen.
Under hösten arbetade avdelningen fram en verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanen tydliggör uppdraget för respektive hand-
läggare. Vidare tydliggörs också prioriteringsområden och 
också vad som inte prioriteras under 2017. Detta väntas ha en 
positiv effekt på handläggarnas arbetssituation och därmed 
bidra till bättre hälsa.

Vidare har vi tillsammans med företagshälsovården arbe-
tat såväl på organisatorisk nivå som på individnivå för att 
förbättra arbetsmiljön på avdelningen. Även insatser avseende 

förbättring av struktur och administration pågår.
Framåt kommer uppföljning av verksamhetsplanen och de 
beslut som fattas i nämnden avseende mål och övriga öns-
kemål om uppföljning tydligare styras upp och redovisas för 
nämnden.

Vidare sker också en ekonomisk uppföljning till nämnden 
med samma intervall.

Under 2017 kommer en översyn att ske av livsmedelstaxa och 
miljö- och hälsoskyddstaxan. En förutsättning för att kunna 
justera taxorna är att vi ligger mer i fas med den planerade 
tillsynen. Verksamhetsplanen medger detta och förutsättning-
arna för verksamhet och bemanning kommer därför vara ha 
bättre förutsättningar inför 2018.

Nämnden har under hösten 2016 varit mycket involverad i 
processen mot att färdigställa verksamhetsplanen för 2017 
(beslut den 1 februari). Kvartalsvis kommer nämnden att få ta 
del av uppföljningen kopplad till planen.
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Revision

Enligt kommunallagen granskar revisorerna all verksamhet 
som bedrivs av styrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar, ge-
mensamma nämnder, enskilda förtroendevalda i dessa organ 
utifrån ett risk och väsentlighetsperspektiv. Genom utsedda 
lekmannarevisorer granskar revisorerna även den verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag.

Revisorerna granskar och prövar om styrelse och nämnder 
fullgör fullmäktiges uppdrag och hur återrapportering sker till 
fullmäktige. Revisorerna granskar om verksamheten bedrivs 
på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna granskar även tillförlit- 
lighet och säkerhet i redovisning, system och rutiner och att 
delårsrapport och årsredovisning ger en rättvisande bild av 
verksamhet och ekonomi samt att räkenskaperna uppfyller 
god redovisningssed.

Revisorerna har även skyldighet att anmäla misstanke 
om brott av förmögenhetsrättslig karaktär och att anmäla 
åsido- sättande av avgöranden i allmän förvaltningsdomstol. 
Revisorerna ska även bedöma om resultatet i delårsrapporten 
och årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Resultatet av revi-
sorernas granskning redovisas i revisionsberättelsen.

Årets revisionsinsatser
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits inom kom- 
munstyrelsens och nämndernas ansvarsområden, den ge-
men- samma nämnden mellan Region Jämtland/ Härjedalen 
och länets kommuner för inköp av sjukvårdsprodukter samt 
den för alla länets kommuner gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. Genom lekmannarevisorerna har vi 
granskat verksamheten i Krokomsbostäder AB och Jämt-
idrottsthallen i Ås AB.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revi- 
sionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions- 
reglemente. Revisionen för år 2016 har omfattat bland annat 
följande granskningsinsatser:
• Rutiner för diariehantering inom kommunstyrelsen och 

socialnämnden
• Från beslut till åtgärder inom samhällsbyggnadsnämnden 

och barn och utbildningsnämnden
• Reglementet och delegationsordningen inom barn- och 

utbildningsnämnden

• Kompetensförsörjning inom kommunen – kommunsty-
relsens rutiner

• Socialnämndens ledning och styrning av ekonomin
• Kommunens ägande och engagemang i Torsta och Rösta
• Övergripande ansvarsutövande för samtliga nämnder
• Delårsrapport 2016
• Årsredovisning 2016

Resultatet av granskningsinsatserna redovisas i skriftliga 
rapporter, som överlämnats till granskade nämnder och till 
fullmäktiges presidium efter slutförd formell behandling av 
rapporterna.  

Ett särskilt skriftligt utlåtande över granskningen av del- 
årsrapporten har överlämnats till fullmäktige där vi bedömt 
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål och 
riktlinjer som finns för den ekonomiska förvaltningen som 
fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan.

Under året har vi träffat fullmäktiges presidium vid två 
tillfällen för ömsesidigt erfarenhetsutbyte samt träffat repre- 
sentanter för kommunstyrelsen och nämnder för genomgång 
av deras ansvarsutövande. Vi har även deltagit i revisionsut- 
bildningar och aktiviteter som vi bedömt vara av vikt för att 
vi ska utföra vårt revisionsuppdrag på bästa sätt. Vi har som 
ett led i detta arbete genomfört studiebesök inom vård och 
omsorg, bland annat på Blomstergården, tagit del av informa-
tion kring kostverksamheten och besökt Nyhedens skola med 
information kring bedriven verksamhet.

Vi sammanfattar årets granskning av kommunen i revisions- 
berättelsen och Krokomsbostäder AB och i Jämtidrottshallen i 
Ås AB i granskningsrapporter.

I vårt granskningsarbete har vi biträtts av Deloitte AB.

Ekonomisk redovisning
Under året har vi disponerat vårt anslag enligt följande: 
• Budget   2016 1 021 000
• Kostnad 2016 1 024 500
• Budget   2015 998 900
• Kostnad 2015 998 900
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Tabell 20 Ekonomisk redovisning för Gemensam nämnd för upphandling

(tkr) 2014 2015 2016 Prognos aug Prognos april

Summa intäkter 5 225 5 331 6 018 6 240 6 340

Summa kostnader 5 225 5 331 6 018 6 240 6 340

Resultat 0 0 0 0 0

VÅRA VERKSAMHETER

Gemensam nämnd för upphandling

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamver-
kan består av kommunerna i Jämtlands län. Nämnden 
har nio ledamöter, två från Östersunds kommun och en 
vardera från övriga kommuner.

Upphandlingskontorets verksamhetsidé/uppdrag är att 
tillhandahålla en hög kompetens i frågor kring effektivi-
sering, miljö och kvalitet inom upphandlingsområdet. 

Viktiga händelser under året
• Översyn av den gemensamma ramavtalslistan
• Informations- och utbildningsdagar
• Uppdatering av arbetsrutiner
• Förstudie och beslut avseende införande av e-

handel, inköpsstyrning och samordnad varudistri-
bution för Östersunds kommun

Årets resultat 
Viss personalomsättning har präglat året vilket bland 
annat resulterat i att något färre ramavtalsupphand-
lingar genomförts än beräknat och att färre upphand-
lingsgrupper besökts. Under hösten har en rekrytering 
genomförts och en ny medarbetare startar 2016. I övrigt 
har verksamheten under året i stort sett löpt i enlighet 
med upprättad plan. 

I samråd med samverkande kommuner har en översyn 
av den kommungemensamma ramavtalslistan genom-
förts. Resultatet har blivit en mer ändamålsmässig 
lista utifrån såväl upphandlingskontorets uppdrag som 
resurser.

Aktiviteter avseende kompetensutveckling har genom-
förts för att verksamheten ska vara väl förberedd inför 
ikraftträdandet av den nya lagstiftningen gällande 
offentlig upphandling som ska träda ikraft 2016. En 
utbildningsdag har genomförts och samtliga medarbe-
tare har deltagit i en regional konferens anordnad av 
Sveriges offentliga inköpare (SOI).

Arbetsrutiner har uppdaterats och implementerats i 
verksamheten. 

En förstudie avseende e-handel, inköpsstyrning och 
samordnad varudistribution har genomförts för Ös-
tersunds kommun. Östersunds kommun har, baserat på 
förstudien, beslutat om införande av e-handel, inköps-
styrning och samordnad varudistribution i enlighet med 
förstudien. 

Två kunduppföljningar har genomförts och resultatet 
av dem visar att upphandlingskontorets kunder är nöjda 
eller mycket nöjda. 

Ekonomi
Upphandlingskontorets resultat är i princip ett nollresul-
tat i enlighet med upprättat samverkansavtal. Återbetal-
ning med 27 tkr har gjorts. Orsak till återbetalning är att 
härleda till något lägre kostnader än beräknat. 

Framtid 
Under 2016 förändras regelverket kring offentlig 
upphandling på ett mer omfattande sätt. En ny lag om 
offentlig upphandling ska träda ikraft. 

Under 2016 anställs två nya medarbetare varav den ena 
tjänsten är en utökning i enlighet med budget.

Under året kommer också satsningar avseende kom-
petensutveckling att göras. Att nämna särskilt är att två 
medarbetare ska genomgå en mycket omfattande spe-
cialistutbildning inom offentlig upphandling. 

Under våren arrangerar kontoret en konferens inom 
hållbar upphandling. Under hösten arrangeras även en 
konferens inom offentlig upphandling tillsammans med 
Region Jämtland Härjedalen.

Upphandlingskontorets resultat är ett nollresultat i enlighet med upprättat samarbetsavtal. Återbetalning med 221 tkr har gjorts. Orsaken till överskottet och återbetal-
ningen är att härleda till tillfälliga personalvakanser samt god ekonomisk hushållning. Samtliga vakanser är tillsatta.
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Jämtlands gymnasieförbund

Förbundet ägs av Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds 
kommuner. Förutom gymnasieskola och gymnasiesärskola 
ingår i förbundets verksamhet även vuxenutbildning, upp-
dragsutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt kvalifi-
cerad vuxenutbildning.

Resultat	och	finansiell	ställning
För verksamhetsåret 2016 visar förbundet ett överskott på 1,8 
mnkr, att jämföras med budget som låg på ett nollresultat. En-
ligt ägardirektivet för 2016 fick förbundet räkna upp elevplat-
spriserna med i genomsnitt 1,9 procent, att jämföras med 
uppräkningen för 2015 som var på 2,6 procent. Förbundet har 
därmed under året haft ett fortsatt krav att anpassa såväl utbud 
som organisation till elevutvecklingen, samt att driva verk-
samheten så kostnadseffektivt som möjligt.

Viktiga händelser under året
Under året har förbundet fått fler elever än beräknat, både på 
nationella program och på introduktionsprogram. 2015 års 
kraftiga ökning av antalet elever på språkintroduktion avstan-
nade till följd av ändringar i migrationspolitiken. Trots det 
var Språkintroduktion förbundets största gymnasieprogram 
hösten 2016.

För att möta en ökad efterfrågan har det under året genonförts 
anpassningar av lokalbeståndet, främst i Ragunda och Öster-
sund. Sporthallen i Östersund färdigställdes under november 
månad.

Förbundet har rekryterat cirka femtio nya medarbetare till 
följd av ökat elevantal, pensionsavgångar och personalomsät-
tning. Särskilda statliga lönesatsningar på lärare har införts 
enligt en modell som utarbetades i samråd med lärarfacken.

Åre kommun har ansökt om medlemskap i förbundet efter att 
kommunen utrett frågan i samarbete med förbundet. 

Förhandlingar mellan nuvarande medlemskommuner och 
Åre kommun pågick under hösten 2016 för att förbundet ska 
kunna ombildas den 1 juli 2017.

Måluppfyllelse
Förbundet uppfyller 10 av de 18 resultatmål som direktionen 
fastställde inför 2016. Resultaten på flera av de mål som inte 
uppfylldes låg nära måluppfyllnad. Med hänsyn till förbun-
dets goda ekonomi och medlemskommunernas förhålland-
evis låga kostnader för gymnasieutbildning – i relation till 
redovisade utbildningsresultat –  bedöms lagreglerna om god 
ekonomisk hushållning vara uppfyllda.
Tabell 21 Ekonomisk redovisning Jämtlands gymnasieförbund

Resultaträkning 2016 2015
Kommunbidrag Krokom 60,8 60,8

Kommunbidrag övriga 265,3 272,4

Intäkter 181,8 154,7

Kostnader -495,7 -480,2

Avskrivningar -10,3 -8,7

Verksamhetens netto 1,8 -0,9

Finansnetto 0 0

Resultat 1,8 -0,9

Balansräkning 2016 2015
Tillgångar

Anläggningstillgångar 26,3 24,7

Omsättningstillgångar 75,3 64,9

Summa tillgångar 101,5 89,5

Eget kapital 11,6 9,8

- därav årets resultat 1,8 -0,9

Avsättningar 23,1 23

Skulder

Långfristiga 0 0

Kortfristiga 66,8 56,8

Summa skulder 101,5 89,5
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Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund 
bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, 
Ragunda och Härjedalens kommuner.  Härjedalen är medlem 
sedan januari 2015 och är den nyaste medlemmen. Syftet med 
förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kom-
munal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. 
Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och 
egendom samt miljön med hänsyn ytill de lokala förhållan-
dena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
Krokoms ägarandel är för närvarande17 procent.

Förbundet har till uppgift att svara för medlemskommunernas 
räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamhe-
ter. 

Resultat	och	finansiell	ställning
Förbundet redovisar ett negativt resultat på minus 1,8 mnkr. 
Förbundet uppfyller därmed inte sitt finansiella mål om ett 
nollresultat. Driftmässigt redovisar förbundet ett mindre 
underskott mot budget med cirka minus 300 tkr. Av årets 
negativa resultat ingår en kostnad för avgångsersättning till 
förbundets förbundschef som avgick den sista juli. Kostnaden 
belastar i sin helhet 2016 med cirka minus 1,5 mnkr.   Årets 
omsättning uppgick till 127,3 mnkr, varav kommunbidragen 
från ägarkommunerna uppgick till 120,6 mnkr. Förbundets 
likviditet är fortsatt ansträngd och checkkrediten har krävts 
även under 2016 för att förbundets betalningsförmåga ska 
kunna behållas i slutet av varje kvartal. Målsättningen är att 
kontinuerligt stärka likviditeten.

Viktiga händelser under året
Förbundets verksamhet har i stort genomförts i enlighet med 
verksamhetsplanen för 2016.

Larmfrekvensen ökade med 15 procent, en förändring av 
ledningsorganisationen skedde under hösten, ett nytt treårigt 
avtal för förbundets personal har träffats som skapat en livlig 
debatt i räddningstjänsterna runt om i landet.

Polisens ledningscentral har under året lämnat Trygghetens 
hus, vilket har krävt nya rutiner för samverkan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som 
ansvarar för kompetensutveckling av brandmän, har ställt 
frågan till Jämtlands räddningstjänstförbund om det finns 
intresse och möjlighet att vara en av tre utbildningsorter i 

Sverige. Rekryteringen av deltidsanställda brandmän har som 
vanligt bedrivits som en prioriterad uppgift. 45 personer har 
valt att lämna förbundet och 44 personer har rekryterats. Un-
derskottet/vakanser uppgår till 13 personer. En rekryterings-
strategi har utarbetats, med syfte är att skapa samsyn mellan 
förbundet och medlemskommunerna om hur rekryteringsarbe-
tet ska bedrivas.  

Mål och måluppfyllelse, beslutade av direktionen, har följts 
upp och redovisas i förbundets årsredovisning. Måluppfyllel-
sen är varierande.

Tabell 22 Ekonomisk redovisning för Räddningstjänstförbundet
Resultaträkning 2016 2015

Kommunbidrag Krokom 16,9 16,7

Kommunbidrag övriga 104 100

Intäkter 6,7 9,1

Kostnader -124 -118

Avskrivningar -5,3 -5,1

Verksamhetens netto -1,5 3

Finansnetto -0,3 -0,4

Årets resultat -1,8 2,6

Balansräkning 2016 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar 51,8 51,7

Omsättningstillgångar 38,7 38,9

Summa tillgångar 90,5 90,6

Eget kapital 10 11,8

- därav årets resultat -1,8 2,6

Avsättningar 21,3 20,7

Skulder

Långfristiga 7,6 8,7

Kortfristiga 51,6 49,4

Summa skulder och eget kapital 90,5 90,6
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Krokomsbostäder AB
Krokomsbostäders uppdrag är att på marknadsmässiga villkor 
tillhandahålla hyresrätter och lokaler av bra kvalitet med god 
service och boendemiljö, både ute och inne, till enskilda per-
soner, företag och offentlig sektor. Bolaget ska tillsammans 
med kommunen och andra samhällsaktörer på ett tydligt sätt 
vara med och stärka kommunens attraktionskraft.

Ägardirektiv – uppföljning
Bolagets årsredovisning har upprättats i enlighet de nya redo-
visningsregler (K3) som gäller för bolaget.
  
Bolaget har under 2016 fått nya ekonomiska mål att förhålla 
sig till och som ska gälla för perioden 2016–2018. Målen är:

• En genomsnittlig direktavkastning för de tre åren om 
lägst 5 procent. Där direktavkastningen definieras som 
kvoten mellan driftnetto under ett år och fastighetstill-
gångarnas bedömda marknadsvärde. 

• Bolagets soliditet ska vara lägst 10 procent. Soliditet 
definieras som synligt eget kapital i procent av balansom-
slutning. 

• Bolagets belåningsgrad får högst vara 70 procent. Belå-
ningsgrad definieras som bolagets lån i förhållande till 
fastigheternas bedömda marknadsvärde.  

• Bolaget skall varje år redovisa ett resultat efter finansiella 
poster om minst 1,5 mnkr, vilket bolaget har uppnått de 
senaste fyra sista åren.

Direktavkastningen för 2016 blev 4,96 procent, detta beräknat 
på bolagets nettoomsättning minus direkta drift- och under-
hållskostnader, fastighetsskatt/-avgift dividerat med förvalt-
ningsfastigheternas marknadsvärde. För perioden 2016–2018 
är det bolagets prognos att målet om lägst 5 procent i di-
rektavkastning kommer kunna nås.

Soliditeten har för 2016 ökat från 16,4 till 16,7 procent. Vid 
beräkning av soliditeten för 2015 och 2016 har inte ersätt-
ningsfonden för branden Tors- och Lokes väg tagits med i 
beräkningen, detta då ersättningsfonden kommer minska 
anskaffningskostnaden för det hus som ska byggas som 
ersättning för det hus som brann ned i Ås under 2014. Under 
perioden räknar bolaget med att nyproduktion kommer sänka 
soliditeten men att den aldrig kommer understiga 10 procent.

Belåningsgraden var vid utgången av räkenskapsåret 57,6 
procent. Belåningsgraden kommer öka under perioden under 
förutsättning att planerad nyproduktion genomförs men även 
här är bolagets prognos att målet kommer att nås under hela 
perioden.  

Snabb och omfattande information ges löpande till ägaren. 
Ekonomisk redovisning har skett i form av kvartalsrapporter 
per den sista mars, juni och september. Vid varje rapport har 
även en prognos för helåret lämnats.  Bolaget följer tillämp-
liga rutiner och policyer som gäller för Krokoms kommun.

De totala avskrivningarna uppgår till 13,4 mnkr, varav 
fastighetsavskrivningarna svarar för 11,8 mnkr samt övriga 
avskrivningar med 1,6 mnkr. Inga nedskrivningar av bokförda 
värden har gjorts under året. Soliditeten har ökat stadigt de 
senaste tio åren från 5,7 till 16,7 procent. 

Bruttoräntan på fastighetslånen har under året uppgått till 1,4 
procent vilket är 0,5 procentenheter lägre än föregående år. 
Bolaget har utöver räntan betalat en borgensavgift till kom-
munen om 1,180 mnkr, motsvarande 0,4 procent av bolagets 
genomsnittliga låneskuld. Bokslutsdispositionen avser återfö-
ring av avsättning till ersättningsfond. Detta då försäkringser-
sättningen vid slutreglering av skadan blev 1,5 mnkr lägre än 
den beräknade försäkringsintäkten som bolaget redovisade år 
2014.

Underhåll
Under 2016 har följande större underhållsåtgärder gjorts på 
fastighetsbeståndet: Renovering i varierande omfattning av 
cirka 125 lägenheter, ombyggnad av tak samt ytskiktsrenover-
ing entré, Hällebo, asfaltering vid Offerdalsvägen i Krokom, 
utvändig målning av byggnaderna på Lokesväg i Ås, fön-
sterbyte på Kyrkvägen i Krokom. Utöver detta har en rad 
mindre underhållsinsatser gjorts under bolagets eget energis-
parprojekt (EPIR) för att minska energiåtgången och förbättra 
fastigheternas driftnetto. 

Det totala underhållet, både planerat underhåll och akut 
underhåll i form av reparationer, har minskat något från 226 
kronor år 2015 till 209 kr per kvadratmeter år 2016. 

Investeringar
Större investeringar som utförts under året
På Ede 514 A-E vid Hällebo, Moviksvägen i Trångsviken och 
Orionvägen 12 i södra Ås har totalt sju stycken tak bytts ut. 
Digitala kommunikations- och bokningssystem har installe-
rats på Björkvägen, Offerdalsvägen och Genvägen i Krokom. 
Renovering av tvättstugor på Slingervägen i Nälden, Björk- 
och Albertinavägen i Krokom.  

Den 1 november 2016 förvärvade bolaget fastigheten Hiss-
moböle 2:242 av Bygg & Färg i Krokom AB.

Utöver detta har bolaget tagit investeringar inom sitt en-
ergisparprojekt (EPIR) för att minska energiåtgången och 
förbättra fastigheternas driftnetto. Den största investeringen 
som gjorts är på Slingervägen i Nälden där befintliga ventila-
tionssystem har bytts ut. 

Uthyrning
Lägenhetsbeståndet består av 1 119 lägenheter samt 111 bo-
städer i äldreboenden totalt 1 230 bostäder, vilket är två fler än 
föregående år. Detta då två lägenheter hyrdes ut som lokaler 
under året. Antalet lediga lägenheter uppgick vid årets slut till 
nio stycken motsvarande 0,8 procent av lägenhetsbeståndet 
vilket är sex stycken fler än 2015. Antalet avflyttningar har 
minskat från 203 stycken år 2015 till 190 stycken år 2016.
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Personal
Antalet anställda vid årsskiftet var fyrtio personer, totala 
sysselsättningen var 36,85 heltidstjänster vilket är lika med 
antalet tjänster jämfört med föregående år. Bolagets totala 
sjukfrånvaro för 2016 är 7,33 procent jämfört med 2015 som 
låg på 10,06 procent. Korttidsfrånvaron har för året minskat 
från 3,26 till 2,27 procent och långtidsfrånvaron mer än sextio 
dagar har minskat från 6,8 till 5,06 procent.

Framtid
Bolaget är väl rustat inför framtiden, driftnettot har förbättrats 
successivt och vid en intern värdering av bolagets fastigheter 
så framkommer det att det bedömda marknadsvärdet väl sva-
rar upp mot det bokförda värdet för bolagets fastigheter. 

Bolagets uthyrningsgrad är hög och bedöms ligga på en hög 
nivå framöver då bristen på lediga lägenheter lett till att anta-
let sökande till varje ledig lägenhet ökat kraftigt och därmed 
ökande bostadsköer.

För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar bolaget 
aktivt med att arbeta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i 
attraktiva områden, bolaget planerar bland annat för att kunna 
nyproducera tre stycken flerbostadshus vid kvarteret Freja i 
centrala Ås innehållande cirka sextio lägenheter, detaljplanen 
är antagen av kommunfullmäktige men har ej vunnit i laga 
kraft då den blivit överklagad. Vidare framskrider planproces-
sen avseende flerbostadshus innehållande 40–60 lägenheter 
vid sjövillan, södra Ås. 

Bolaget förvärvade under 2016 fastigheten Offerdalsvägen 25 
i Krokom av Bygg & Färg i Krokom AB. Fastigheten kommer 
att genomgå en större ombyggnad inför en kommande flytt av 

bolagets huvudkontor. I och med denna flytt kommer bolaget 
att samla all sin verksamhet i Krokom på samma adress samt 
att bolaget kan skapa en tillgänglig och trivsam miljö för vårt 
bovärdskontor och bobutik till fördel för bolagets hyresgäster 
och besökare.   

Tabell 23 Ekonomisk redovisning för Krokomsbostäder AB
Resultaträkning 2016 2015

Rörelseintäkter 101,8 101,7

Rörelsekostnader -94,4 -90,9

Rörelseresultat 7,4 10,8

Finansiella nettokostnader -5,3 -6,8

Beslutsdispositioner 1,5 0,4

Skatt -0,6 -1,0

Årets resultat 3,0 3,47

Balansräkning tillgångar 2016 2015

Anläggningstillgångar 368,1 369,0

Omsättningstillgångar 31,5 19,1

Summa tillgångar 399,6 388,1

Eget kapital 66,6 63,6

Långa skulder 308,6 305,1

Korta skulder 24,4 19,4

Summa skulder och eget kapital 399,6 388,16
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Driftsredovisning

 
 
(tkr)

Redovisat 
2016

Kostnad

Redovisat 
2016 
Intäkt

Redovisat 
2016
Netto

Budget 
2016 
Netto

Budget-
avvikelse 

2016

Redovisat 
2016
Netto

Kommunfullmäktige/revision -2 464 -2 464 -2 428 -36 -2 598

Valnämnd -11 8 -3 -100 97 -26

Revision -1 024 0 -1 024 -1 021 -3 -1 000

Överförmyndare -7 036 5 456 -1 580 -1 580 0 -2 474

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen -2 197 1 -2 196 -2 247 51 -2 201

Gemensamma verksamheter -60 542 27 153 -33 389 -32 367 -1 022 -35 778

Kommunikation -3 438 215 -3 223 -4 080 857 -3 910

Näringslivsavdelningen -15 114 1 743 -13 371 -13 481 110 -11 986

Övrigt -21 007 4 905 -16 102 -16 037 -65 -14 234

Summa -102 298 34 018 -68 280 -68 211 -69 -68 109

Räddningstjänst -17 087 0 -17 087 -17 300 213 -16 832

Gymnasieförbund -63 140 1 058 -62 082 -63 900 1 818 -61 385

SOCIALNÄMND

Administration -14 183 585 -13 598 -10 836 -2 762 -9 317

Individ/familjeomsorg -54 766 11 862 -42 904 -41 497 -1 407 -40 850

Beställarenheten -5 624 0 -5 624 -5 141 -483 -64 977

Legitimerad personal -24 535 2 604 -21 931 -22 830 899 -1 989

Äldreomsorg -144 668 8 997 -135 671 -128 449 -7 222 -81 177

Stöd och service -91 026 12 533 -78 493 -72 395 -6 098 -79 862

Integration -94 978 98 667 3 689 0 3 689 2 178

Bemanningspool 0 0 0

Summa -429 780 135 248 -294 532 -281 148 -13 384 -275 994

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Administration -6 416 32 -6 385 -6 222 -163 -5 991

Övergripande BUN -1 873 0 -1 873 -3 977 2 104 -2 544

Barnomsorg -119 415 23 475 -95 941 -93 969 -1 972 -91 571

Grundskola inkl SYV & särskola -183 463 14 617 -168 846 -169 773 927 -162 755

Kulturskola -3 997 469 -3 528 -3 454 -74 -3 934

Bibliotek -5 633 251 -5 381 -5 454 72 -5 306

Kultur /Turism 0 0 0 0 0 0

Idrott 0 0 0 0 0 0

Integration -11 406 9 974 -1 431 -1 582 150 -1 466

Summa -332 203 48 818 -283 385 -284 430 1 045 -273 566
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Driftsredovisning (forts)

Redovisat 
2016

Kostnad

Redovisat 
2016 
Intäkt

Redovisat 
2016
Netto

Budget 
2016
Netto

Budget-
avvikelse 

2016

Redovisat 
2016
Netto

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Fastighetsenheten -102 029 20 061 -81 968 -82 601 633 -81 326

Renhållning -15 317 15 317 0 0 0 0

Vatten- och avloppsverksamhet -22 383 22 383 0 0 0 0

Planenheten -2 628 226 -2 402 -3 068 666 -2 399

SABY service -61 470 10 796 -50 674 -49 402 -1 272 -47 128

Övriga SABY verksamheter -3 103 691 -2 412 -2 779 367 -2 029

Torsta-Rösta -9 482 9 096 -386 -400 14 998

Summa -216 412 78 570 -137 842 -138 250 408 -131 884

Bygg- och miljönämnd -6 863 3 769 -3 094 -3 359 265 -3 728

GEMENSAMMA ANSLAG

Förfogandeanslag 0 -22 22 0

Lönereserv 0 -150 150 0

Lönereserv läraravtal 0 0 0 0

Indexreserv 0 0 0 0

Ej verksamhetsanknutet -4 360 2 401 -1 959 236 -2 195 -297

Återbetalning försäkringspremier 0 0 6 431

Interna poster 113 066 -39 325 73 741 72 800 941 66 810

Pensionskostnader -52 216 -52 216 -45 325 -6 891 -47 573

Semesterlöneskuld -561 -561 -500 -61 -2 530

EPIR energiprogram 0 0 0

Drift större byggprojekt 0 -700 700 0

Avyttring/rivning av anläggningstillgång 1 135 1 135 1 135 -12

Summa gemensamma anslag 55 929 -35 789 20 140 26 340 -6 200 22 829

Summa verksamhetskostnader -1 122 389 271 156 -851 233 -835 388 -15 846 -814 767
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KOMMUNEN KONCERNEN

Verksamhet 
(belopp i mnkr)

Not Bokslut
2016

Budget 
2016

Avvikelse 
mot budget

Bokslut
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Intäkter 1 271,2 260,3 10,9 196,2 172,1 364,7 286,4

Kostnader 1 -1 122,4 -1 095,7 -26,7 -1 010,9 -974,3 -1191,4 -1 074,7

Avskrivningar 2-3 -37,1 -42,5 5,4 -33,0 -31,8 -53,1 -48,9

RESULTAT 1

Verksamheternas nettokostnad

-888,3 -877,9 -10,4 -847,7 -847,7 -879,8 -837,2

KOMMUNALSKATT

Skatteintäkter

4 614,1 615,3 -1,2 590,7 569,3 614,1 590,7

Generella statsbidrag och utjämning 4 278,4 276,7 1,7 269,4 266,8 278,4 269,4

Resultat efter kommunalskatt 4,2 14,1 -9,9 12,4 2,1 12,7 22,9

FINANSIELLA

Intäkter 5 3,2 2,4 0,8 4,2 4,7 2,1 3,0

Kostnader 5 -4,4 -6,8 2,4 -5,7 -5,9 -8,6 -11,4

RESULTAT 2

Resultat före extraordinära kost-
nader/intäkter

3,0 9,7 -6,7 10,9 0,9 6,2 14,5

KOSTNADER/INTÄKTER

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Avsättning

Disp ur resultatutjämningsreserv

ÅRETS RESULTAT 6 3,0 9,7 -6,7 10,9 0,9 6,2 14,5

Resultaträkning

NYCKELTAL Bokslut
2016

Budget 
2016

Bokslut
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Utdebitering (kr/skkr) 22,17 22,17 22,52 22,52 22,52 22,52

Intäkter i andel av kostn 24% 24% 19% 18% 31% 26%

Resultat 1 i andel av skatt/bidrag 100% 98% 99% 100% 99% 94%

Räntenetto i andel av skatt/bidrag 0,1% 0,5% 0,2% 0,1% 0,7% 1,8%

Årets resultat i andel av totala intäkter 
Finansiellt	mål	=	1%	(kommunen)

0,3% 0,8% 1,0% 0,1% 0,5% 3,5%

Årets resultat i andel av skatteintäkterna 0,3% 1,1% 1,3% 0,1% 0,7% 4,6%
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Balansräkning

KOMMUNEN KONCERNEN

(belopp i mnkr) Not 2016 2015 2014  2016 2015
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 2 656,8 595,3 563,9 1002,1 939,8

Inventarier 3 23,0 23,0 23,5 35,6 36,1

Summa materiella anläggningstillgångar 679,8 618,3 587,4 1037,7 975,9

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 7 26,0 25,8 18,5 20,3 20,2

Långfristiga fordringar 7 16,5 16,6 17,5 38,8 39,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 42,5 42,4 36 59,1 59,9

Summa anläggningstillgångar 722,3 660,7 623,4 1096,8 1035,8

Omsättningstillgångar

Förråd mm. 0,3 0,3

Fordringar 8 90,3 78,8 57,3 102,1 97,5

Kassa och bank 9 54,0 51,2 48,6 56,2 58,6

Summa omsättningstillgångar 144,3 130,0 105,9 158,6 156,4

Summa tillgångar 866,6 790,7 729,3 1255,4 1192,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 6 385,6 374,7 373,8 446,8 432,3

Årets förändring av eget kapital 6 3,0 10,9 0,9 6,2 14,5

Summa eget kapital 388,6 385,6 374,7 453,0 446,8

Avsättningar

Avsättning för pensioner 15 51,5 49,1 46 58,8 56,3

Avsättning för återställande av deponier 4,3 4,4 1,9 12,9 14,5

Skulder

Långfristiga skulder 11 255,9 190,0 160,0 557,0 486,2

Kortfristiga skulder 10 166,3 161,6 146,7 173,7 188,4

Summa skulder 422,2 351,6 306,7 730,7 674,6

Summa skulder och eget kapital 866,6 790,7 729,3 1255,4 1192,2

Ställda panter och ansvarsförbindelser mm

Borgensåtaganden 12 310,4 306,3 307,7 10,4 11,3

Ansvarsförbindelser pensioner 13 409,2 427,3 453,9 436,6 436,6

Framtida årliga förfallobelopp leasing 14 x 3,8 4,1 4,1

Villkorat ägartillskott

Villkorat ägartillskott, Krokombostäder AB 16 12,7 12,7 12,7

NYCKELTAL

Balanslikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) 87% 80% 72% 91% 83%

Lån till anläggningstillgångar 35% 29% 26% 51% 47%

Soliditet (långsiktig betalningsförmåga) 45% 49% 51% 36% 37%

Soliditet inkl ansvarsförbindelse för pensioner -2% -5% -11% 1% 1%

* Krokomsbostäder har korrigerat sin ingående balans med +4,5 mnkr till följd av nya regler och med +23,5 mnkr till följd av gynnande beslut i omprövning av tidigare 
taxeringar. 2013 års belopp är inte justerade för denna förändring. Se vidare under ekonomisk översikt.

VÅRA RÄKENSKAPER



76         Årsredovisning 2016

Kassaflödesanalys

0

20

40

60

80

Likviditet från resultaträkningen

Årets resultat
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Förklaring till diagrammet

Diagrammets nedre kurva visar årets resultat och den övre 
kurvan är rensad från transaktioner som inte är in- eller ut-
betalningar, t ex avskrivningar. Den visar hur resultatet förbättrar 
likviditeten. Likviditetstillskotten har möjliggjort amortering av lån 
och investeringar.

KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2016 2015 2014 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat från resultaträkningen 3,0 10,9 0,9 6,2 14,5

Justering för av- och nedskrivningar 37,1 33,0 31,8 53,2 48,9

Justering för gjorda avsättningar 2,3 3,1 2,8 2,4 3,5

Justering för ianspråktagna avsättningar -1,5 -0,4

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1,4 2,2 -0,2 -0,7 5,5

Medel från löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapitalet (delsumma)

41,0 49,2 35,3 59,6 72,0

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 8 -11,5 -21,5 5,9 -2,8 -23,6

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga lager 0,1

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 10 4,7 14,9 -4,2 12,2 15,2

34,2 42,6 37,0 69,1 63,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 2-3 -94,7 -63,9 -31,1 -111,0 -77,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2-3 1,1 0,4 0,3 1,1 0,4

Investering	i	finansiella	anläggningstillgångar 7 -0,1 -7,4 -1,9 -0,1 -7,4

Försäljning	av	finansiella	anläggningstillgångar 7

-93,7 -70,9 -32,7 -110,0 -84,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 11 62,2 30,0 67,2 31,1

Amortering av skuld 11 -20,0 -0,2 -15,0

Ökning långfristiga fordringar 7 -0,5 -0,5

Minskning av långfristiga fordringar 7 0,6 0,9 0,6 0,6 1,0

62,3 30,9 -19,4 67,1 17,1

ÅRETS KASSAFLÖDE 2,8 2,6 -15,1 26,2 -3,4

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 9 51,2 48,6 63,7 58,0 62,0

Likvida medel vid årets slut 9 54,0 51,2 48,6 84,2 58,6

2,8 2,6 -15,1 26,2 -3,4
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Noter

NOT 1 Externa kostnader/intäkter i verksamheterna

KOMMUNEN

Kostnad Intäkt Resultat Budget Avvikelse

Saldo enligt driftredovisning: -1 122 389 271 156 -851 233 -835 388 -15 845

KONCERNEN

Gymnasieförbundet	19	% -92 463,0 94 730,0 2 267,0

Räddningstjänstförbundet	14	% -17 621,0 18 166,0 545,0

Krokomsbostäder	100	% -80 146,0 101 831,0 21 685,0

Avgår koncerninterna poster 121 208,0 -121 208,0 0,0

delsumma förbund och bolag -69 022,0 93 519,0 24 497,0

Koncernens externa -1 191 411,0 364 675,0 -826 736,0

INTÄKTSFÖRDELNING KOMMUNEN 2016 2015 Ändring (%)

Skatter och bidrag

Skatter 614,4 590,7 4,0%

Utjämning 278,4 269,4 3,3%

Summa skatter och bidrag 892,8 860,1 3,8%

Övriga externa intäkter:

Försäljningsmedel 10,6 10,2 3,9%

Taxor och avgifter 57,2 54,2 5,5%

Hyror och arrenden 24,1 22,3 8,1%

Bidrag 158,6 87,8 80,6%

Sålda tjänster/verksamhet 17,8 10,7 66,4%

Sålda anläggningstillgångar 1,2 0,2 500,0%

Övrigt (inkl återbet FORA 6,4 mnkr 2015) 1,7 10,8 -84,3%

Summa övr externa intäkter 271,2 196,2 38,2%

Summa externa intäkter 1164,0 1056,3 10,2%

KOSTNADSFÖRDELNING KOMMUNEN 2016 2015 Ändring (%)

Bidrag och transfereringar 26,6 26,8 -0,7%

Personal 712,2 619,4 15,0%

Material 57,8 55,3 4,5%

Tjänster inkl köp av verksamhet 325,8 309,5 5,3%

Summa externa kostnader 1122,4 1011,0 11,0%

Underlag	för	kommunens	belopp	återfinns	i	driftsredovisningen	direkt	efter	noterna

VÅRA RÄKENSKAPER
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NOT 2 Fastigheter/anläggningar
Underlag	för	kommunens	belopp	återfinns	i	driftsredovisningen	direkt	efter	noterna

KOMMUNEN KONCERNEN

2016 2015 2016 2015

Markreserv

Anskaffningsvärde 21,6 21,6 31,4 31,4

Årets nyanskaffningar 0,3 0,0 1,1 0,0

Ackumulerade upp/nedskrivningar -2,7 -2,7 -3,1 -3,0

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets försäljningar, bokfört värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsumma 19,2 18,9 29,4 28,4

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde 604,9 558,8 604,9 558,8

Årets nyanskaffningar 54,1 46,4 54,1 46,4

Ackumulerade avskrivningar -203,6 -185,2 -203,6 -185,2

Årets avskrivningar -21,9 -18,7 -21,9 -18,7

Ackumulerade upp/nedskrivningar 2,7 2,7 2,7 2,7

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets försäljningar, bokfört värde 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Överflyttat	till	Markreserv 0,0

Delsumma 436,2 403,9 436,2 403,9

Fastigheter för affärsverksamhet

Anskaffningsvärde 101,2 88,3 101,2 88,3

Årets nyanskaffningar 11,3 13,2 11,3 13,2

Ackumulerade avskrivningar -30,5 -27,8 -30,5 -27,8

Årets avskrivningar -3,6 -3,1 -3,6 -3,1

Ackumulerade upp/nedskrivningar 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,2 0,0 0,2

Årets försäljningar, bokfört värde 0,0 -3,8 0,0 -3,8

Bokfört värde Krokomsbostäder netto 332,9 334,2

Delsumma 78,4 66,9 411,3 401,1

Publika fastigheter

Anskaffningsvärde 61,0 61,1 61,0 61,1

Årets nyanskaffningar 0,9 0,3 0,9 0,3

Ackumulerade avskrivningar -25,2 -23,3 -25,2 -23,3

Årets avskrivningar -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

Ackumulerade upp/nedskrivningar -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Årets upp/nedskrivningar -0,1 0,0 -0,1

Årets försäljningar, bokfört värde 0,0 0,0

Delsumma 34,5 35,7 34,5 35,7
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NOT 2 Fastigheter/anläggningar (forts)
Underlag	för	kommunens	belopp	återfinns	i	driftsredovisningen	direkt	efter	noterna

KOMMUNEN KONCERNEN

2016 2015 2016 2015

Fastigheter för annan verksamhet

Anskaffningsvärde 32,7 31,7 32,7 31,7

Årets nyanskaffningar 0,6 1,0 0,6 1,0

Ackumulerade avskrivningar -5,6 -4,1 -5,6 -4,1

Årets avskrivningar -1,6 -1,5 -1,6 -1,5

Ackumulerade upp/nedskrivningar -8,3 -8,3 -8,3 -8,3

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0

Årets försäljningar, bokfört värde 0,0 0,0

Delsumma 17,8 18,8 17,8 18,8

Exploateringsfastigheter

Anskaffningsvärde 50,6 50,7 50,6 50,7

Årets nyanskaffningar 19,7 5,0 19,7 5,0

Ackumulerade upp/nedskrivningar 0,4 0,5 0,4 0,5

Årets upp/nedskrivningar 0,0 0,0

Årets försäljningar, bokfört värde -5,2 0,0 -5,2

Flyttningar

Delsumma 70,7 51,0 70,7 51,0

Pågående ny- till- ombyggnad

Anskaffningsvärde

Årets nyanskaffningar 2,2 0,9

Ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

Ackumulerade upp/nedskrivningar

Årets upp/nedskrivningar

Årets försäljningar, bokfört värde

Justerat anskaffningsvärde

Delsumma 0,0 0,0 2,2 0,9

Summa fastigheter/anläggningar 656,8 595,2 1 002,1 939,8
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NOT 3 Maskiner och inventarier

NOT 4 Skatteintäkter
Kommunalskatt 22:52

KOMMUNEN KONCERNEN

2016 2015 2016 2015

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 76,2 69,1 125,6 101,6

Årets nyanskaffningar 7,9 7,3 11,5 13,4

Ackumulerade avskrivningar -53,2 -45,6 -89,4 -67,7

Årets avskrivningar -7,9 -7,8 -12,0 -11,1

Summa maskiner och inventarier 23,0 23,0 35,6 36,1

 
(tkr)

KOMMUNEN

Bokslut 
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 616 681 616 600 591 392

Slutavräkning föregående år -2 432 -1 200 -496

Mellankommunal utjämning -146 -100 -154

Summa skatteintäkter 614 103 615 300 590 742

Bidrags- och avgiftsintäkter

Inkomstutjämningsbidrag 168 136 165 900 152 635

Strukturbidrag 11 378 11 400 12 781

Kostnadutjämningsbidrag 52 484 52 700 55 275

Bidrag för LSS-utjämning 16 756 16 500 17 023

Regleringsavgift -506 -400 -566

Fastighetsavgift 30 165 30 600 29 697

Övriga generella bidrag * 0 0 2 582

Summa bidragsintäkter 278 413 276 700 269 427

Totalt 892 516 892 000 860 169

* I december beslutade Riksdagen i enlighet med Regeringens extra ändringsbudget för 2015, att till-
föra 9,8 miljarder kronor som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsi-
tuationen. Stödet utbetalades 2015, men avser även täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016.
Krokoms kommun valde att fördela vår andel av detta statsbidrag, som totalt uppgår till 15.480.582 
kr, med 1.480.582 kr för 2015, och resterande 14 mnkr till 2016.
Periodiseringen har gjorts med stöd av Rådet för kommunal redovisnings rekommendation.
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn 
fördelning fr.o.m. december 2015 eller från den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna 
för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning, t.o.m. 2016.
Stora delar av det statsbidrag som avser merkostnader för kommuner kopplat till flyktingsituationen 
och som betalades ut före Julen 2015 var outnyttjat under 2016. Detta då kommunens merkostnader 
faktiskt täcktes av löpande statsbidrag under året. Däremot kommer vi att ha en underfinansierad 
integrationsbudget för 2017. Därför har vi valt att föra över drygt 8 mkr av detta statsbidrag från 
2016 till 2017.
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NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

NOT 6 Årets resultat/eget kapital
Det egna kapitalet förändras enligt följande:

 
(tkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2016 2015 2016 2015

Intäkter:

Likvida medel 35 34 89 38

Utdelning 1 439 2 301 1 445 2 342

Borgensavgift 1 180 1 200 0

Övrigt 551 675 551 675

Summa intäkter: 3 205 4 210 2 085 3 055

Kostnader:

Anläggningslån 3 700 5 017 7 876 10 672

Ränta pensionsskuld 582 591 615 640

Övrigt 129 120 134 123

Summa kostnader 4 411 5 728 8 625 11 435

(mnkr)
KOMMUNEN

2016 2015

Ingående balans 385,6 374,7

Förändring utanför resultaträkning

Årets resultat 3,0 10,9

Utgående balans 388,6 385,6

(varav jämförelsestörande poster:

- återbetalning försäkringspremier 0,0 6,4

Specifikation av förändring över resultaträkning

Anläggningskapital -6,6 1,7

Rörelsekapital 9,6 9,2

Förändring över resultaträkning 3,0 10,9

Balanskravsutredning KOMMUNEN

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Årets resultat 12,6 0,9 10,9 3,0

Justeringar realisationsvinster -1,0 0,0 0,0 0,0

Justering synnerliga skäl 0,0 0,0 0,0 0,0

Balanskravsresultat 11,6 0,9 10,9 3,0

"Öronmärkning" pensioner

Justerat resultat 11,6 0,9 10,9 3,0

2	%	av	summa	skatter/utjämning/bidrag 16,3 16,7 17,2 17,2

Avsättning resp år Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Disponerat Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerad Resultutjämningsreserv 16,7 16,7 16,7 16,7
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NOT 7 Finansiella anläggningstillgångar

NOT 9 Likvida medel

NOT 8 Kortfristiga fordringar

Fakturafordringarnas värde har nedjusterats med 1 257,5 tkr avseende obetalda fordringar per 2016-12-31 med förfallodag t o m 2015-12-31.  
Motsvarande belopp 2015 var 1 257,5 tkr.

De likvida tillgångarna hos Krokomsbostäder AB och Krokoms kommun samlas i ett koncernkonto som möjliggör ett ur räntesynpunkt effektivare  
likviditetsutnyttjande.

KOMMUNEN KONCERNEN

2016 2015 2016 2015

Spec. utlämnade lån

-Näskottshallen 0,5 0,5 0,5 0,5

-Länstrafiken 0,5 0,5

-Förlagslån Kommuninvest 2,7 2,7 2,7 2,7

-Jämtidrottshallen i Ås AB 12,8 13,4 12,8 13,4

-uppskjutna skattefordringar 20,5 21,3

-Östersunds kommun 1,8 1,8

Summa: 16,5 16,6 38,8 39,7

KOMMUNEN KONCERNEN

2016 2015 2016 2015

Specifikation värdepapper mm

-aktier/andelar koncernföretag 6,5 6,5 0,8 0,7

-aktier/andelar övriga företag 18,9 18,7 18,9 18,9

-grundfondskapital 0,6 0,6 0,6 0,6

Summa: 26,0 25,8 20,3 20,2

 
(mnkr)

KOMMUNEN

2016 2015

-statlig fordran 56,2 19,8

-div avgifter 15,6 12,0

-periodiserat 8,8 6,5

-EU-fordran 0,1 0,1

-mervärdesskatt 6,2 9,1

-övrigt 3,4 31,3

Summa 90,3 78,8

Förändring (+= ökning) 11,5 -5,9

 
(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2016 2015 2016 2015

Totalsaldo koncernkonto kommunen och Krokomsbostäder

-banktillgodohavanden 53,9 51,1 56,2 58,5

-kontanter 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa 54,0 51,2 56,3 58,6

Förändring (+= ökning) 2,8 2,6
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NOT 10 Kortfristiga skulder

NOT 11 Långfristiga skulder

Låneskulden	har	ökat	med	60	mnkr	i	kommunen	och	ökat	med	5	mnkr	i	Krokomsbostäder	AB.	Genomsnittlig	ränta	på	låneportföljen	per	2016-12-31	var		1,66	%	
(2,38%).

 
(mnkr)

KOMMUNEN

2016 2015

-periodiserat 53,0 53,1

-leverantörsskulder 29,0 30,8

-personalens skatter 10,4 9,5

-semesterlöneskuld inkl okompens. övertid 45,2 46,3

-skatteskulder 7,0 5,1

-övrigt 21,7 16,8

Summa: 166,3 161,6

Förändring (+= ökning) 4,7 14,9

 
(mnkr)

KOMMUNEN

Skuldförändring 2016 2015

Ingående låneskuld 190,0 160,0

Nyupplåningar/amortering 60,0 30,0

Utgående låneskuld 250,0 190,0

Förfallotider KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

mnkr procent mnkr procent mnkr procent

Låneskuldens struktur - lånelängd

Andel som förfaller inom 1 år 90 36% 100 33% 190 35%

Andel som förfaller mellan 1-2 år 35 14% 100 33% 135 25%

Andel som förfaller mellan 2-3 år 25 10% 100 33% 125 23%

Andel som förfaller mellan 3-4 år 25 10% 0% 25 5%

Andel som förfaller mellan 4-5 år 50 20% 0 0% 50 9%

Andel som förfaller mellan 5-6 år 25 10% 0 0% 25 5%

Andel som förfaller mellan 6-7 år 0 0% 0 0% 0 0%

Summa 250 100% 300 100% 550 100%

Räntor 
Låneskuldens struktur - räntor

KOMMUNEN KROKOMSBOSTÄDER SAMMANLAGT

Andel med rörlig ränta 0% 0% 0%

Andel med fast ränta 100% 100% 100%

Genomsnittsränta 1,66% 1,28% 1,45%

0

40

80

120

160

200 KBABKommunen

6-7 år5-6 år4-5 år3-4 år2-3 år1-2 år0-1 år

91,3



84         Årsredovisning 2016

VÅRA RÄKENSKAPER 

NOT 12 Borgensåtaganden

Anmärkning: Kommunen har inte behövt lösa in några borgensåtaganden 2016

Kommuninvest
Krokoms kommun har i juni månad 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommunin-
vest ekonomisk förening. 

Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	Krokoms	kommuns	ansvar	enligt	ovan	nämnd	borgensförbindelse,	kan	noteras	att	per	2016-12-31	uppgick	Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktel-
serna	uppgick	till	704	466	439	kronor,	0,20355	%	(0,20524	%)	och	andelen	av	de	totala	tillgångarna	uppgick	till	655	441	182	kronor,	0,19383	%	(0,20510%)

NOT 13 Ansvarsförbindelser

NOT 14 Framtida årliga belopp leasingavgifter

 
(mnkr)

KOMMUNEN KONCERNEN

2016 2015 2016 2015

-Krokomsbostäder 300,0 295,0

-bostadslån egna hem 1,2 1,6 1,2 1,6

-ishall 4,7 4,7 4,7 4,7

-bygdegårdar 2,5 2,7 2,5 2,7

-äldrekooperativ 1,2 1,5 1,2 1,5

-förskolor 0,7 0,7 0,7 0,7

-övrigt 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa: 310,4 306,3 10,4 11,3

KOMMUNEN

2016 2015

 Pensioner intjänade t o m 1997-12-31

 Ingående pensionsskuld 427,3 436,6

 Utbetalningar -14,5 -13,9

 Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 4,7 6,4

 Aktualisering -1,4 -0,4

 Grundändring

 Förändrad diskonteringsränta 0,0 0,0

 Övrigt -3,4 0,4

	Årets	förändring	av	löneskatt,	24,26% -3,5 -1,8

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt 409,2 427,3

 
(tkr)

KOMMUNEN

2016 2015

Betalda leasingavgifter 4 417 3 288

Årliga förfallobelopp 6 764 5 297

Varav

- Förfallotidpunkt, inom 1 år 3 705 2 845

- Förfallotidpunkt, inom 2-6 år 3 059 2 452
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NOT 15 Pensionsförpliktelser

Pensionskuldens storlek baserar sig på beräkningar av Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (KPA). Fr o m 1998 redovisas, enligt kommunal re-
dovisningsslag, intjänade pensioner före 1998 som en ansvarsförbindelse. Fr o m år 2000 redovisas även upplupen löneskatt för såväl avsättning som ansvars-
förbindelse. 

Pensioner intjänade fr o m 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.Inga särskilda placeringar för de totala förpliktelserna är gjorda.

* Se även under redovisningsprinciper

NOT 16 Villkorat ägartillskott

Bidrag motsvarande lånekostnaderna för ett femårigt underhållslån har under 1994-99 utbetalats till Krokomsbostäder AB med respektive 1 740, 2 792, 2 612,  
2 432, 2 252 och 872 Tkr. Kommunens ägartillskott ska återbetalas då företagets reservfond återuppbyggts till 10 mnkr.

KOMMUNEN KONCERNEN

Förpliktelse per 31 dec 2016 2015 2016 2015

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 51,5 49,0 59,0 56,3

Ansvarsförbindelser för pensionsskuld 409,2 427,3 409,2 427,3

Avgiftsbestämd ålderspension 29,6 25,5 32,1 27,6

Finansiella placeringar (bokfört värde) 0,0 0,0 0,0 0,0

Totala förpliktelser 490,3 501,8 500,3 511,2

(varav statlig löneskatt på pensioner 24,26 procent)* 95,7 97,9 98,1 100,8

KOMMUNEN

Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt 2016 2015

Ingående avsättning inkl löneskatt 46,9 43,7

Utbetalningar -1,5 -1,2

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 0,4 0,6

Nyintjänande under året 4,1 3,1

Förändrad diskonteringsränta 0,0 0,0

Övrigt -0,1 0,1

Årets	förändring	av	löneskatt,	24,26% 0,7 0,6

Avsättning för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 exkl ÖK-SAP 50,5 46,9

KOMMUNEN

Avsättningar för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 ÖK-SAP, 4 st 2016 2015

Ingående avsättning inkl löneskatt 1,5 2,2

Utbetalningar -0,4 -0,6

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp

Arbetstagare som pensionerats

Övrigt

Årets	förändring	av	löneskatt,	24,26% -0,1 -0,1

Summa avsättning 1,0 1,5

Varav visstidspensioner förtroendevalda, 3 st 1,2 1,3

Aktualiseringsgrad ÖK-SAP, Överenskommen särskild avtalspension 95,0% 94,0%
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Redovisningen har i huvudsak skett enligt god kommunal 
redovisningssed i överensstämmelse med Kommunallag och 
Kommunal redovisningslag och enligt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning, RKR.

Tillgångar
Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är 
försiktighetsprincipen, som innebär att skulder inte undervär-
deras och tillgångar inte övervärderas.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar ska värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell 
prövning tagits upp till det belopp som de beräknas inflyta.

Periodisering av upplupna intäkter och förutbetalda kostna-
der har med smärre undantag skett vid bokslutsdagen.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaff-
ningsvärdet, efter avdrag för planenliga avskrivningar som 
beräknas utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Eventuella 
investeringsbidrag och anläggningavgifter och tomtförsälj-
ning i exploateringsområden reducerar anskaffningsvärdet. 
Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst avskrivs 
inte. 

För att en aktivering ska ske, ska värdet uppgå till minst 
halvt basbelopp och den förväntade livslängden överstiga 2,5 
år. 

Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaff-
ningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. 
Avskrivningen påbörjas månaden efter anskaffning/färdigstäl-
lande.

Följande avskrivningstider har tillämpats tom 2015: 
Byggnader och anläggningar 20 och 33 år, maskiner, fordon, 
inventarier 5-10 år, PC:n 3 år, VA-anläggningar 25 och 50 
år. Från och med 2016 tillämpas komponentredovisning på 
nya investeringsprojekt enligt  RKR:s (Rådet för kommunal 
redovisning) rekommendation 11.4. Komponentredovisning 
innebär att  varje objekt delas upp i flera  komponenter med 
olika avskrivningstider och syftet är att bättre spegla tillgång-
arnas verkliga värde. Befintliga större objekt kommer också 
att delas upp i komponenter för tillämpning av regelverket.

Immateriella anläggningstillgångar RKR 12.1 Utgifter hän-
förliga till vad som enligt RKR 12.1 kan klassificeras som im-
materiella tillgångar har kostnadsförts och således redovisas 
inga immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen.

RKR 18 Redovisning av intäkter, erhållna bidrag till an-
läggningstillgångar ska periodiseras över anläggningstillgång-
ens nyttjandeperiod. Kommunen följer RKR 18 när det gäller 
anslutningsavgifter men inte investeringsbidrag.     

Skulder och eget kapital

Avsättningar och pensionsskuld
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i 
komPensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår 
i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens 

allmänna råd. Visstidspensioner följer enligt kommunens 
pensionspolicy avtalen i §10 i PA-KL och §10 PBF. Enligt 
dessa avtal sker beräkning av visstidspension genom att mul-
tiplicera en bruttopensionspoäng som beror på anställningstid 
med för varje tid gällande basbelopp. Visstidsförordanden 
redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att 
leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse.

Pensionsrätt intjänade från och med 1998 redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Ränta på pensionslöften intjäna-
de fr o m 1998 redovisas under posten finansiella kostnader.

Kommunens skuld för pensioner intjänade före 1998 är 
409,2 mnkr, redovisas utanför balansräkningen under rubri-
ken ansvarsförbindelser och ställda panter. 

Som kortfristig skuld redovisas den del av kommunens 
pensionsåtagande som kallas avgiftsbestämd ålderspension. 
Mellan 3,4 och 4,5 procent av lönen ska sättas av till en 
avgiftsbestämd ålderspension. Denna delbetalas ut till ”pen-
sionsvalet” och placeras efter den anställdes önskemål. För 
2016 är beloppet 23,8 mnkr plus löneskatt  5,8 mnkr, sam-
manlagt 29,6 mnkr.

Avsättning för återställande av deponier
RKR 10.1 En avsättning till återställande av avfallsdeponier 
gjordes 2005 med 2,5 mnkr varav återstår 1,8 mnkr per 2016-
12-31. Ytterligare 2,5 mnkr avsätts 2015 för nu aktiva depo-
nier.

Avsättningen om 1,8 mnkr för återställande deponier är inte 
grundad i en detaljerad kalkyl utan är att se som en reserv för 
verksamheten

Skulder
Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor som kommit in efter årsskiftet, till och 
med 21 januari  men som avser tjänster eller varor som be-
ställts eller erhållits under 2016 har belastat årets resultat.

Diverse
Löner
Löner, semesterersättningar och andra liknande skulder till 
personalen redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden med 
några undantag. Outtagen semester och övertidskompensation 
har periodiserats, med 37,7 mnkr, vilket är ökning med 0,6 
mnkr. Löner för visstidsanställda, OB-tillägg mm har periodi-
serat till ett belopp av 7,4 mnkr.

Personalförsäkringar
Personalförsäkringar och andra personalavgifter i löpande 
bokföring görs personalomkostnadspåslag på bokförda löner 
med 38,00% för huvudparten av de olika lönetyperna. Slutliga 
kostnader för året har räknats fram och periodisering har skett. 

Kostnadsräntor
Lånekostnader RKR 15.2 Lånekostnader hanteras enligt hu-
vudmetoden, det vill säga de belastar resultatet för den period 
de uppkommer – ingen aktivering görs.

Redovisningsprinciper 

VÅRA RÄKENSKAPER  
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Kostnader och intäkter
Kostnader och intäkter fördelas till det år de hör i enlighet med 
RKR 18.1. 

Stora delar av det statsbidrag som avser merkostnader för 
kommuner kopplat till flyktingsituationen, och som betalades 
ut före Julen 2015 var outnyttjat under 2016. Detta då kom-
munens merkostnader faktiskt täcktes av löpande statsbidrag 
under året. Däremot kommer vi att ha en underfinansierad 
integrationsbudget för 2017. Därför har vi valt att föra över 
drygt 8 mkr av detta statsbidrag från 2016 till 2017. 

Under hösten 2016 fick kommunen ett statsbidrag som 
avser stimulans a bostadsbyggande. Vi fick detta kopplat till 
prestationer vi redan genomfört, men syftet med bidraget är 
fortsatt stimulans av bostadsbyggande. Därför för vi med oss 
merparten av detta bidrag från 2016 till 2017 (4,8 av 5,2 mkr) 
för att låta detta göra nytta för avsett ändamål istället för att 
stärka ett redan positivt resultat 2016.

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kommun 
och Krokomsbostäder AB till 100%. Jämtlands Räddnings-
tjänstförbund, 14,3 procent, och Jämtlands gymnasieförbund, 
18,65 procent. Konsolidering har skett i den sammanställda re-

dovisningen med proportionell metod utifrån nämnda procent-
tal. På resultaträkningen har eliminering av kommunbidraget, 
smärre direkta mellanhavanden och räntekostnader skett. 
Övriga kostnader och intäkter är upptagna i förhållande till 
kommunens andel. Balansräkningens poster är upptagna helt 
i proportion till andelstalet, liksom koncerninterna elimine-
ringsposter.

Skatteintäkter
Skatteintäkten uppstår och redovisas det år då den skatteplik-
tiga inkomsten tjänas in. Slutavräkningen prognostiseras när 
bokslutet upprättas för inkomståret. Slutavräkningen och de 
preliminära skatteinbetalningarna utgör således årets skatte-
intäkter. Slutavräkningen 2015 och 2016 bygger på Sveriges 
kommuner och landstings prognos.

Leasingavtal
Kommunens leasing av lös egendom har klassificerats som 
operationell leasing och redovisas följaktligen som hyresavtal. 

Värdet av de fordon som ingår i leasingavtalet var den 31 
december 2016 15,8  mnkr varav 9,2 mnkr är restvärden vid 
avtalens utlöpstid. Kostnaden för kommande år framgår av not 
till balansräkningen.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Inde-
las i materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Avskrivningar
Avskrivningarna redovisas som en egen rad och är en planmäs-
sig nedskrivning av de materiella anläggningstillgångarna. Ska 
i princip motsvara förslitning och/eller förbrukning av anlägg-
ningstillgång. Se även redovisningsprinciper.

Avsättningar
För ekonomiska förpliktelser som ej är helt bestämd i tid eller 
storlek kan kommunen avsätta medel. Framförallt redovisas 
avsättning för personalens framtida pensioner här. Se även re-
dovisningsprinciper.

Ansvarsförbindelser
Möjliga åtaganden beroende på osäkra framtida händelser som 
bara delvis kan kontrolleras av den redovisningsskyldige. Åta-
gandets storlek kan ofta inte fastställas med tillförlitlighet.

Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning den 
31 december för aktuellt år och innehåller tillgångar, skulder, 
avsättningar och eget kapital.

Balanslikviditet
Betalningsberedskap på kort sikt. Beräknas genom att omsätt-
ningstillgångarna divideras med kortfristiga skulder. Anges i 
procent.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder är kommunens egna 
kapital och delas in i rörelsekapital och anläggningskapital.

Extraordinära kostnader och intäkter
Kostnader eller intäkter av engångskaraktär och av större om-
fattning kallas extraordinära kostnader och intäkter.

Finansiella anläggningstillgångar
Tillgångar av karaktären aktier, andelar, bundna värdepapper, 
grundfondskapital och långfristiga utlämnade lån.

Finansiella kostnader och intäkter
Här redovisas kostnader och intäkter för kommunens finans-
verksamhet, t ex räntebetalningar på lån, intäktsräntor på bank-
konton, och utdelning på aktier samt finansiell kostnad i pen-
sionsavsättning.

Fordringar
Fordringar med löptid längre än ett år kallas långfristiga, öv-
riga kortfristiga. 

Kassaflödesanalys
Översiktlig redovisning av hur årets drift- investerings- låne-
verksamhet med mera har bidragit till förändringen av kom-
munens ekonomiska ställning. 

Ord- och begreppsförklaringar

VÅRA RÄKENSKAPER
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Ord- och begreppsförklaringar, forts

Kapitaltjänstkostnader
Består av avskrivningar och intern ränta. Internräntan är en 
kalkylerad räntekostnad för kommunens anläggningstillgång-
ar. Utgör en tänkt ersättning för internt nyttjande av kapital 
som t ex byggnader.

Kommunalskatt
Under rubriken kommunalskatt redovisas skatteintäkter från 
kommunmedborgarna, utjämnings- och generella statsbidrag 
från staten, skatteväxling mellan kommunerna i länet.

Kostnader och intäkter på resultaträkningen
I ”kostnader” och ”intäkter” ingår verksamheternas kostnader 
och intäkter med de interna transaktionerna borträknade. Där 
ingår även avsättning till framtida pensionsutbetalningar och 
försäljning av anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar
Fast eller lös egendom avsedda att stadigvarande innehas, ex 
fastigheter, byggnader, fordon, inventarier och maskiner.

Nettoinvestering
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag och an-
läggningavgifter och tomtförsäljning i exploateringsområden.

Nettokostnad 
Driftkostnader med avdrag för driftbidrag, avgifter och ersätt-
ningar. 

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna omfattar kassa- och banktillgodoha-
vanden, fordringar med kortare löptid än ett år, lager och pe-
riodiseringar.

Panter och ansvarsförbindelser
I anslutning till balansräkningen redovisas ställda panter och 
ansvarsförbindelser. Det är i första hand frågan om pensionsut-
fästelser och borgen för lån, som inte ingår i balansräkningen.

Periodiseringar
Fördelning av kostnader eller intäkter på det bokföringsår de 
hör via balansräkningen.
 
Resultaträkning
Resultaträkningen är en översiktlig sammanställning av årets 
driftverksamhet och hur den påverkar det egna kapitalet.

Skulder
Skulder med löptid längre än ett år kallas långfristiga, övriga 
kortfristiga. Undantagna är lån upptagna utöver checkkredit i 
långfristig finansiering även om de har kortare löptid än ett år.

Soliditet
Visar andelen eget kapital i förhållande till anläggningstill-
gångarna. Långsiktig betalningsförmåga.

Årets resultat
Slutsumman av resultaträkningen heter årets resultat och för-
ändrar kommunens egna kapital. Vid förlust en minskning, vid 
vinst en ökning.

Enheter: 
mnkr = miljontals kronor, 
tkr = tusentals kronor

VÅRA RÄKENSKAPER



Årsredovisning 2016         89

Revisionsberättelse



90         Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse

Redogörelse
Enligt kommunallagen och god revisionssed granskar vi kommunens verksamheter i styrelser, nämn-
der och genom lekmannarevisorer i kommunens företag och prövar om de bedrivs ändamålsenligt och 
ekonomiskt tillfredsställande samt i enlighet med kommunfullmäktiges måloch riktlinjer. Vi granskar 
också om kommunens räkenskaper är rättvisande och om nämndernas kontroll är tillräcklig. Gransk-
ningen har genomförts med den inriktning och omfattning S0111 behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning.

I arbetet har vi biträtts av Deloitte AB.

Vi har under året sammanträffat med berörd styrelse/nämnd för att diskutera resultatet av genomförda 
granskningar och pågående verksamhet. Vi har även träffat fullmäktiges presidium vid två tillfällen..
Granskningens inriktning
Under år 2016 har vi bland annat granskat rutiner för diariehantering inom kommunstyrelsen och so-
cialnämnden, från beslut till åtgärder inom samhällsbyggnadsnämnden och barn och utbildningsnämn-
den, reglementet och delegationsordningen inom barn och utbildningsnämnden, kommunstyrelsens 
rutiner för kompetensförsörjning inom kommunen, socialnämndens ledning och styrning avekonomin, 
kommunens ägande och engagemang i Torsta och Rösta och övergripande ansvarsutövande för samt-
liga nämnder. Vi har även granskat årsredovisningen och delårsrapporten.

Vi haräven följt den gemensamma nämnden avseende upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner samt nämnden 
för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner (GNU).

Vi har kontinuerligt följt kommunens verksamhet och resultatutveckling under året och föredragit 
revisionsrapporter och iakttagelser vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Granskningens resultat
Kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2016 och redovisar ett över-
skott på 3 Mkr. Om kommunen följer god redovisningssed är överskottet 11,7 mnkr. Nettoinvestering-
arna uppgår till ea 94,7 mnkr och är finansierade med eget kapitaloch nyupptagna lån med 60 mnkr.

Beträffande de tre finansiella målen och resultatmålet + 9,7 mnkr når kommunen upp till resultatmålet 
för 2016 om god redovisningssed tillämpas (+ 11,7 mnkr). Även de övriga två finansiella målen om en 
likviditet på minst 43,5 mnkr samt att soliditeten ska vara minst 43 procent uppfylls.

Budgetföljsamheten för socialnämnden är otillfredsställande och nämndens underskott mot fastställd 
budget är drygt 16 mnkr exklusive integration, vilket är ohållbart och oacceptabelt på sikt. Vår bedöm-
ning är att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att minska kostnaderna och styra upp verksamheten 
mot den av fullmäktige fastställda budgetramen. I detta sammanhang har kommunstyrelsen en viktig 
uppgift att fylla utifrån sin uppsiktsplikt.

Eftersom det saknas en samlad bedömning av respektive nämnds måluppfyllelse av verksamhetsmål av 
betydelse för god ekonomisk hushållning i årsredovisningen kan vi sammantaget inte bedöma målupp-
fyllelsen..

REVISIONSBERÄTTELSE 
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Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Vi tillstyrker att samhällsbyggnadsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Vi tillstyrker att barn - och utbildningsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Vi tillstyrker att socialnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Vi tillstyrker att bygg - och miljönämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Vi tillstyrker att valnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Vi tillstyrker att överförmyndarnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Vi tillstyrker att den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjuk-
vårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner samt nämnden för upphand-
lingssamverkan mellan länets kommuner (GNU) och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Vi tillstyrker att den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjuk-
vårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner samt nämnden för upphand-
lingssamverkan mellan länets kommuner (GNU) och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.

Godkännande av årsredovisning
Vi tillstyrker också att årsredovisningen godkänns, vilken i huvudsak är upprättad i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och i allt väsentligt redovisar utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen..

Krokom den 27 april 2017
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