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1 Sammanfattning 
KPMG har av Krokom kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrning och 
uppföljning av den strategiska samhällsplaneringen. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2022. 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en 
tillräcklig styrning och uppföljning med utgångspunkt i den strategiska 
samhällsplaneringen.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är kommunen till viss del 
har en tillräcklig styrning och uppföljning med utgångspunkt i den strategiska 
samhällsplaneringen. Vi anser dock att styrningen och uppföljningen kan och bör 
utvecklas. 
Vidare anser vi att det i kommunen arbetas med strategisk samhällsplanering på olika 
nivåer och i olika utsträckning dock är vår bedömning att det inte sker på ett tillräckligt 
strukturerat och sammanhållet sätt. Med den prognostiserade befolkningstillväxt 
kommunen förutspår och har som ambition/mål att uppnå behöver arbetet med den 
strategiska samhällsplaneringen bli ännu tydligare.  
Vår bedömning är att det till viss del finns direktiv och styrande dokument kopplat till 
styrning och ledning av kommunens arbete med strategisk samhällsplanering så som 
översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, tillväxtstrategi etc. Däremot saknas bland 
annat strategier/planer kopplat till för- och grundskolan samt VA. Vad gäller 
strategi/plan för äldreomsorgen finns Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
2019–2030 dock är denna allmänt hållen dvs. det saknas tydliga mål och 
vägval/prioriteringar.  
Vidare är vår bedömning att de strategiska styrande dokumenten (så som 
översiktsplan, detaljplan, tillväxtplan etc.) inte samspelar med varandra, det saknas en 
”röd tråd” som löper genom dessa styrande dokument.  
Förutom Budget och plan sker ingen uppföljning av strategier/planer/styrande 
dokument. Översiktsplanen (Framtidsplanen) är inte aktualiserad vilket PBL stipulerar 
ska ske minst en gång under varje mandatperiod. Genom att följa upp översiktsplanen 
kan kommunen klargöra om planen fungerar som vägledande dokument. Med 
uppföljning kan kommunen tydliggöra hur översiktsplanen förhåller sig till nya 
förutsättningar (så som expansion/tillväxt i kommunen) och anspråk. I en uppföljning 
kan översiktsplanens värde som styrinstrument för efterföljande beslut om bland annat 
detaljplaner eller bygglov utvärderas.   
 
  



 

 3 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Krokoms kommun 
 Granskning av strategisk samhällsplanering 
 
 2022-06-07 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Ta fram en sammanhållen gemensam strategisk samhällsplaneringsplan för 
hela kommunen (avsnitt 3.1), 

- Se över och koppla ihop de styrande dokumenten gällande strategisk 
samhällsplanering, ”den röda tråden” (avsnitt 3.1), 

- Aktualitetspröva översiktsplanen Framtidsplanen (avsnitt 3.1.1.1), 
- Följa upp och revidera Framtidsplan, Tillväxtstrategi, Näringslivsstrategi, 

Riktlinjer för bostadsförsörjning (avsnitt 3.1.3), 
- Ta fram en VA-plan (avsnitt 3.1.1.4 och 3.1.3), 
- Ta fram en plan för förskolan och grundskolan (avsnitt 3.1.3), 
- Revidera Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 2019–2030 alternativt ta 

fram en långsiktig plan för äldreomsorgen (avsnitt 3.1.3). 
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2 Bakgrund 
Vi har av Krokom kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
arbete med strategisk samhällsplanering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. 
Krokoms kommun har enligt Budget och plan 2022–2024 som mål att växa och bli 
17 000 i invånare år 2030. Befolkningstillväxten medför också ett antal utmaningar, och 
ställer stora krav på koordinering och framförhållning för att hantera eventuella hinder 
effektivt på vägen. Detta gäller såväl den fysiska planeringen som planering för den 
kommunala verksamheten. 
Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att kommunens arbete med strategisk samhällsplanering behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en 
tillräcklig styrning och uppföljning med utgångspunkt i den strategiska 
samhällsplaneringen.  
Granskningen har besvarat följande frågor: 

- Finns tillräckligt tydliga direktiv och riktlinjer för styrning och ledning av 
kommunens arbete med strategisk samhällsplanering?  

- Finns ett effektivt samspel mellan strategisk samhällsplanering och de formella 
fysiska planeringsprocesserna (ex översiktsplan, detaljplan, investeringsplan 
etc.)? 

- I vilken grad sker planering av kommunala verksamheter som förskola, 
grundskola och äldreomsorg utifrån den strategiska samhällsplaneringen? 

- Finns det ett effektivt sätt att öka engagemanget hos både politiker, 
tjänstepersoner, näringsliv och allmänheten? 

Granskningen har inriktats på kommunstyrelsens övergripande ansvar och styrande 
roll. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

- Kommunallagen (2017:725), KL 
- Plan och bygglagen (2010:900), PBL 
- Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande, kommunchef samt 
samhällsbyggnadschef.  
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Samtliga intervjuade har haft möjlighet att faktakontrollera rapporten.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Styrning och ledning, strategisk samhällsplanering 

Iakttagelser 

Den kommunala samhällsplaneringen består av två delar, detaljplanering och 
strategisk planering. Den strategiska planeringen är mer övergripande och kan 
exempelvis vara översiktsplanering eller att ta fram bostadsförsörjningsprogram. 
Detaljplaner kan ange hur ett begränsat område i kommunen ska bebyggas och hur 
mark- och vattenområden får användas etc. 
Kommunen ansvarar för översiktsplanering som handlar om långsiktiga frågor för 
markanvändning och byggande. Varje kommun ska enligt PBL 3 kap. § 1 ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska enligt PBL 3 kap. § 
2 ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska 
även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, och hur 
den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas. Översiktsplanen visar på 
hela kommunens samlade utveckling så som var det ska planeras för nya 
bostadsområden eller nya vägar.  
För att översiktsplanen ska kunna fungera som ett verktyg för politiken måste planen 
vara aktuell. Kommunfullmäktige ska därför ta ställning till ändrade 
planeringsförutsättningar i en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. 
Kommunen ska också redovisa hur översiktsplaneringen ska drivas vidare. 

3.1.1 Samspel mellan strategisk samhällsplanering och fysiska 
planeringsprocesser 
Krokom har de senaste två åren ökat med ca 500 personer (3–4 procents ökning) samt 
att det byggts ca 350 nya boenden. Denna ökning menade de intervjuade att de inte 
varit beredda på. Med anledning av detta har det både på det politiska planet och 
förvaltningsorganisationen ”lagat efter läge” för att möta expansionen.  
Utmaningarna med att växa är enligt de intervjuade att orka och hinna med att 
expandera samt att det behövs fler personella resurser. Diskussioner om att köpa 
tjänster för att klara av expansionen har även förts. Vidare framhölls vid intervju att det 
är en utmaning att få olika processer så som inflyttning, byggnation, vatten och avlopp 
(VA) etc. att gå hand i hand. 
Kopplat till en växande befolkning följer investeringsbehov. Vid intervjuer uppgavs det 
finnas en problematik med investeringar och växande befolkning. Större 
investeringsprojekt måste förberedas och planeras, ligga rätt i tiden och finansieras, 
samt hinna med att genomföras.  
I Krokom finns det 193 byar och i en av dessa byar, Ås, projekteras det för 1 200 – 
1 400 bostäder. Dock behöver detta område förses med bland annat vatten och avlopp 
innan det kan bli aktuellt att bygga där.    
I början av 2022 hölls en verksamhetskonferens för ledamöter i fullmäktige, styrelser 
och nämnder, med temat hållbar tillväxt. Frågeställningarna vid konferensen var; ”Hur 
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vill vi att kommunen ska utvecklas utifrån ett antal perspektiv?”, ”Hur ska vi göra den 
tänkta tillväxten hållbar?” samt ”Vad gör kommunen fortsatt attraktiv och hur skapar vi 
miljöer som främjar hälsa?”.  Tanken med verksamhetskonferensen var att det skulle 
vara startskottet för arbetet med att ta fram en ”roadmap”/”generalplan” för Krokoms 
kommun de närmaste 10–15 åren. Enligt de intervjuade förs/har det förts diskussioner 
kopplat till strategisk planering (exempelvis äldres hälsa) dock har inga konkreta beslut 
fattats. Under ledning av kommundirektören pågår nu ett arbete med att ta fram ett 
förslag till ”roadmap” vilken enligt uppgift kommer innehålla förslag på de olika 
processerna så som markinköp, hur kommunen ska arbeta med närområden/byar, 
var/hur kommunen ska satsa vad gäller exempelvis fritidsanläggningar, vad ska 
prioriteras etc. ”Roadmapen” tar enligt verksamhetsföreträdare avstamp i den 
beslutade Tillväxtplanen (se avsnitt 3.1.1.4 nedan) men kommer även koppla an mot 
styrande dokument så som översiktsplaner, budget etc. Förhoppningen, enligt 
verksamhetsföreträdare, är att ”roadmapen” ska mynna ut i ett strategiskt 
ställningstagande som kommunen ska arbeta efter. Ambitionen är ett 
kommunfullmäktigebeslut i slutet av året då den nya majoriteten formerats. 
Kommunen uppges ha varit i ett förvaltarläge men nu gått in i en utvecklings-
/expansionsfas. För att möta den expansion kommunen haft/står inför har det tillsatts 
fler personella resurser. På förvaltningsorganisationen arbetas det även enligt uppgift 
med att se över de styrande dokumenten exempelvis översiktsplanen (se avsnitt 
3.1.1.1 nedan).  
Vid intervjuer framkom att de inte hinner med tillväxttakten och att det finns behov av 
en mer tydligt sammanhållen strategisk planering. 

3.1.1.1 Översiktsplan (Framtidsplan) 
Kommunfullmäktige beslutade 2015 om en kommunomfattande översiktsplan, 
Framtidsplan1. Krokoms Framtidsplan syftar till att ge vägledning och stöd i beslut om 
användningen av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Planen är inte juridiskt bindande men ska ange hur kommunens mark och 
vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.  
Av beslutad Framtidsplan framgår var nya bostads-, handels- och industriområden 
föreslås ligga i framtiden. Planen ger vägledning för detaljplanering som i sin tur ligger 
till grund för exempelvis beslut om bygglov. 
Enligt plan- och bygglagen samt beslutad Framtidsplan ska aktualisering (dvs. om 
planen är aktuell eller om den behöver förnyas) ske minst en gång under varje 
mandatperiod. Sedan planen beslutades år 2015 har så inte skett.  
Verksamhetsföreträdare uppger att det finns beslut om revidering av planen och att i 
samband med detta kommer en planeringsstrategi att tas fram. Enligt den nya Plan- 
och bygglag (PBL) 3 § 23 ska kommunfullmäktige anta en planeringsstrategi senast 24 
månader efter ett ordinarie val2. Detta gäller dock första gången efter 11 september 
20243. Enligt kap. 3 § 25 PBL ska kommunen i planeringsstrategin fokusera på de 

 
1 KF, 2015-02-25 
2 Plan- och bygglag (2010:900) Lag (2020:76)   
3 https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-02/SFS2020-76.pdf  

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-02/SFS2020-76.pdf
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strategiska frågor som leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den 
fysiska miljön. Genom att jobba kontinuerligt med strategin kan kommunen fånga de 
ändrade planeringsförutsättningar som sker och beskriva prioriteringar och satsningar i 
kommunens fortsatta översiktsplanering. Planeringsstrategin kan därför ändras från det 
att den antagits och fram till nästa ordinarie val. Det är upp till kommunen att 
bestämma vilka delar som ska ändras. 
Framtidsplanen har enligt verksamhetsföreträdare inte explicit följts upp. 

3.1.1.2 Fördjupad översiktsplan 
Förutom den kommunövergripande översiktsplanen (Framtidsplanen) kan fördjupade 
översiktsplaner tas fram där fokus ligger på ett område eller en fråga.  
I områden med mer komplicerade förhållanden och där avsikterna med området 
behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. Mellan 
år 1979 – 2010 har det beslutats om 16 fördjupade översiktsplaner i kommunen. Dessa 
fördjupade planer gäller enligt Framtidsplanen parallellt med översiktsplanen. 

3.1.1.3 Detaljplan 
Förutom översiktsplan och fördjupade översiktsplaner finns andra strategiska 
dokument som stipulerar hur utveckling/hantering inom en viss fråga bör ske, 
exempelvis detaljplaner.  
Detaljplanen bestämmer användningen av marken inom ett område. Den kan reglera 
bebyggelse, gator, parker och natur. Exempelvis storlek på hus och dess placering på 
tomten. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och gäller tills den upphävs 
eller ersätts av en ny plan.  
I planeringsprocessen för detaljplanerna har medborgarna möjlighet att påverka 
planeringen. Vid tidpunkten för denna granskning4 fanns det 13 pågående detaljplaner i 
Krokom som medborgarna kunde lämna synpunkter på. Enligt uppgift har 74 
detaljplaner från år 2007 till mars 2022 vunnit laga kraft i kommunen.  

3.1.1.4 Övriga strategiska planer 
Enligt verksamhetsföreträdare är översiktsplanen grunden för den strategiska 
samhällsplaneringen och därmed styrande för de därpå följande processerna. Kopplat 
till översiktsplanen har det beslutats om ett antal strategier, policys, riktlinjer etc. vilka 
beskrivs nedan.  
För att utveckla och förtydliga den strategiska samhällsplaneringen nyttjas enligt 
verksamhetsföreträdare Tillväxtstrategin och andra strategier och planer såsom 
Näringslivsstrategi.  
 
 
 

 
4 2022-03-25 
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Tillväxtstrategi  

Tillväxtstrategin5 beskriver nuläge (2019) och de utmaningar kommunen står inför. 
Vidare görs en framtidsanalys för bland annat kommunen som helhet men även ett 
antal delområden. 
Med utgångspunkt i hur efterfrågan på bostäder och flyttmönster utvecklas ska 
Krokoms kommun enligt Tillväxtstrategin skapa förutsättningar för exploatering av 
hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboende och villabebyggelse där det finns en 
efterfrågan och det bedöms vara ekonomiskt hållbart över tid. Kommande bebyggelse 
bör placeras där det finns exempelvis kommunal service i form av för- och grundskolor, 
VA och kommunikation.  
En förutsättning för att möjliggöra nya handels-, industri och bostadsområden är enligt 
strategin att kommunen bygger ut sitt VA-nät. Hur detta ska ske ska tydliggörs i en VA-
plan. Vid intervjuer framkom att denna plan ännu inte finns på plats.  
Tillväxtstrategin har enligt uppgift inte följts upp. 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Av Tillväxtstrategin framgår att Riktlinjer för bostadsförsörjning6 är ett övergripande 
strategiskt styrdokument som fastslår kommunens mål för bostadsförsörjning och 
utveckling av bostadsbeståndet. Syfte med riktlinjen är att bidra till en långsiktigt hållbar 
bostadsförsörjning i kommunen. Riktlinjen ska vara en länk mellan Framtidsplanen (här 
ska byggas) och Tillväxtstrategin (så ska kommunen växa) genom att svara på vad 
kommunen behöver i form av olika typer av bostäder.  
Av Riktlinjer för bostadsförsörjning framgår att kommunen vill växa. Målet är att 
kommunen ska vara minst 16 000 invånare år 2030, vilket motsvarar en årlig ökning 
med omkring hundra personer. För att uppnå det behöver kommunen enligt riktlinjen 
cirka femtio nya bostäder årligen.  
Riktlinjer för bostadsförsörjning har inte följts upp. 
Näringslivsstrategi 

Krokom kommuns målsättning är enligt Näringslivsstrategin7 att skapa en 
företagsvänlig miljö som både stöttar befintliga företag men även uppmuntrar såväl 
nyföretagande som nyetableringar. För att nå visionen och stimulera till ett bra 
företagsklimat har Krokoms kommun genom strategin prioriterat bland annat 
företagsmark, lokaler och infrastruktur.  
Näringslivsstrategin har enligt verksamhetsföreträdare inte följts upp. 
Budget och plan  

Av Budget och plan 2022–2024 framgår målet att invånarantalet ska öka till minst 
17 000 år 2030. För det krävs en god matchning mellan medborgarnas behov och 
utbudet av bostäder, förskola, skola omsorg och övrig samhällsservice.  

 
5 KF, 2019-06-12 
6 KS, 2018-06-11 
7 KS, 2018-06-11 
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Under planperioden kommer kommunen enligt budgetplanen ha ett intensivt arbete 
med att skapa goda förutsättningar för bostäder, förskolor, skolor och annan nödvändig 
infrastruktur.  
Strategiska markinköp och god framförhållning i planeringen anses viktigt för att 
kommunen ska klara att utveckla nya industri- och bostadsområden. Vidare uppges det 
vara viktigt att planerad nyinvestering i infrastruktur för vatten och avlopp kan 
genomföras på ett adekvat sätt. Fördjupad översiktsplan över Älvområdet kring Krokom 
kommer att ligga till grund för arbetet i den delen av kommunen. 
Enligt budget och plandokumentet byggs det både småhus och flerfamiljshus i 
kommunen och under planperioden kommer ett stort antal villor, bostadsrätter och 
hyresrätter att färdigställas runt om i kommunen. I det ingår ett ökat antal lägenheter 
och platser inom ramen för LSS8, särskilda boenden för äldre och trygghetsboenden.  
Stora investeringar i VA-infrastruktur i södra delen av kommunen kommer enligt 
intervjuade att möjliggöra byggande av bostäder för uppemot 18 000 invånare i 
kommunen.  
För perioden 2021 – 2024 har medel avsatts för investeringar bland annat till 
infrastruktur VA 229 mnkr, förskola/skola 384 mnkr, idrottshallar/samlingslokaler 118 
mnkr, markköp 81 mnkr etc.  
Budget och plan följs upp ett antal gånger under året.  

3.1.1.5 Delaktighet 
Med anledning av pandemin har det enligt de intervjuade varit svårt att genomföra 
exempelvis samråd där näringslivet och allmänheten kunnat delta. Dock har det nu 
börjats öppna upp för dessa forum exempelvis sammankomsten ”Planer för Krokoms 
centrum” där bland annat näringslivet och allmänheten bjöds in. 
För att lyfta, belysa och kunskapshöja politiker och tjänstepersoner har det genomförts 
en konferens i hållbar tillväxt, som nämndes ovan. Det har även testats en ny modell 
av medborgardialog, vilken enligt uppgift håller på att utvärderas.  
I kommunens ledningsgrupp förs diskussioner hur Krokoms kommun ska utvecklas på 
samtliga plan och att utvecklingen går i takt med varandra exempelvis hur ett beslut om 
att lägga ner en förskola påverkar hela kommunen så som näringsliv, var arbetar 
föräldrarna etc. 

3.1.2 Bedömning - Styrning och ledning, strategisk samhällsplanering 
Vi anser är att det i kommunen arbetas med strategisk samhällsplaneringen på olika 
nivåer och i olika utsträckning dock är vår bedömning att det inte sker på ett tillräckligt 
strukturerat och sammanhållet sätt. Med den prognostiserade befolkningstillväxt 
kommunen förutspår behöver arbetet med den strategiska planeringen bli ännu 
tydligare. Utveckling kopplat till strategiska processer sker i princip alltid under en lång 
tidshorisont, därför gäller det att ligga i framkant innan angelägenheter uppstår. Att 

 
8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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”laga efter läge” med snabba insatser riskerar att inte gagna utvecklingen ur ett 
långsiktigt perspektiv.  
Vår bedömning är att det till viss del finns direktiv och styrande dokument kopplat till 
styrning och ledning av kommunens arbete med strategisk samhällsplanering så som 
översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, tillväxtstrategi etc. Däremot saknas bland 
annat strategier/planer kopplat till för- och grundskolan och VA (se avsnitt 3.1.3 nedan). 
Vad gäller strategi/plan för äldreomsorgen finns Strategi för äldres hälsa i Krokoms 
kommun 2019–2030 (se avsnitt 3.1.3 nedan) dock är denna allmänt hållen dvs. det 
saknas tydliga mål och vägval/prioriteringar.  
Vidare är vår bedömning att de strategiska styrande dokumenten (så som 
översiktsplan, detaljplan, tillväxtplan etc.) inte samspelar med varandra, det saknas en 
”röd tråd”. Det anges olika befolkningsmål i de styrande dokumenten och 
översiktsplanen är inte aktualiserad vilket PBL stipulerar ska ske minst en gång under 
varje mandatperiod. Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens 
översiktsplan är aktuell och kan exempel inbegripa nya förutsättningar (så som 
expansion/tillväxt i kommunen), nya kunskaper, lagändringar eller annan politisk 
uppfattning som medför att översiktsplanen behöver revideras. Vår bedömning är att 
de styrande dokumenten behöver ses över och ”kopplas ihop” på ett tydligare sätt.  
Genom att följa upp exempelvis översiktsplanen kan kommunen klargöra om 
översiktsplanen fungerar som vägledande dokument. Med uppföljning kan kommunen 
tydliggöra hur översiktsplanen förhåller sig till nya förutsättningar (så som 
expansion/tillväxt i kommunen) och anspråk. Uppföljning av översiktsplanen medför att 
kommunen kan kommunicera och hålla dialogen kring översiktsplanen levande. I en 
uppföljning kan översiktsplanens värde som styrinstrument för efterföljande beslut om 
bland annat detaljplaner eller bygglov utvärderas. Förutom Budget och plan sker ingen 
uppföljning av strategier/planer/styrande dokument, därför rekommenderar vi 
kommunstyrelsen genomföra uppföljning av dokumenten Framtidsplan, Tillväxtstrategi, 
Näringslivsstrategi samt Riktlinjer för bostadsförsörjning. Uppföljningar tillsammans 
med analyser av nya förutsättningar och anspråk kan regelbundet ställas samman och 
tas upp löpande till politisk diskussion för att säkerställa relevans och pröva behovet av 
revideringar och omprioriteringar. 
Vi anser att det, med hänsyn taget till pandemin, finns forum/kanaler för att öka 
engagemanget hos politiker, tjänstepersoner, näringsliv och allmänheten vad gäller 
den strategiska samhällsplaneringen. 
Sammanfattningsvis utifrån ovanstående resonemang rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att ta fram en sammanhållen gemensam strategisk plan för hela 
kommunen dvs. där samtliga verksamheter som är inblandad i expansionen ingår och 
deltar i planeringen. I detta arbete kan arbetet med den påbörjade ”roadmapen” vara 
en lämplig utgångspunkt.  
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3.1.3 Strategisk planering av verksamheter 
Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 2019–2030  

Strategin9 syftar till att utifrån tillgänglig kunskap identifiera vilka handlingslinjer som 
över tid både kan möta ökande behov, utveckla och höja äldreomsorgens kvalitet och 
samtidigt begränsa kostnadsökningen.   
För områdena särskilda boendeformer, demensboende, boende och social aktivitet 
med fler har det beslutats om mål så som att; Krokoms kommun erbjuder särskilt 
boende för äldre samt ett välutvecklat och anpassat särskilt boende för dementa med 
särskilt stora behov etc.  
År 2023 kommer det stå klart ett nytt särskilt boende som kommer drivas i privat regi. 
Vid intervjuer framhölls att det kommer finnas behov av både trygghetsboenden och 
seniorlägenheter då befolkningen blir äldre. Dock pågår det enligt 
verksamhetsföreträdare inte något systematiskt arbete kopplat till att möta detta behov. 
Det förs diskussioner om alternativa utförare ska tillåtas bygga eller ej, enligt uppgift 
finns det intresse från privata aktörer.  
Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 2019–2030 har inte explicit följts upp. 
Förskola och grundskola 

Det saknas en antagen strategi för vilken väg/hur förskola och grundskolan ska 
hanteras. Vid intervju framkom att skolstrukturen behöver ses över och beslut tas om 
vilken riktning den ska ta.  
Kopplat till det ”nya” området Ås, där det ska byggas nya bostäder, kommer det även 
finnas behov av förskolor- och grundskolor. Enligt uppgift pågår det inte något arbete 
med att möta kommande behov av för- och grundskolor i området.  
Enligt uppgift har det varit svårt att samsas om en strategisk skolutvecklingsplan, även 
om försök har gjorts.   
Renhållningsordning och VA-plan 

För de kommunaltekniska delarna ska det enligt verksamhetsföreträdare tas fram en 
VA-plan samt att renhållningsordningen ska revideras. Detta ska enligt uppgift gå hand 
i hand med tänkt utveckling enligt översiktsplan och tillväxtstrategi. 

3.1.4 Bedömning - Strategisk planering av verksamheter 
Det finns en strategi/plan för äldreomsorgen i kommunen, Strategi för äldres hälsa i 
Krokoms kommun 2019–2030, dock är vår bedömning att denna är av svepande 
karaktär dvs. det saknar tydliga mål, vägval/prioriteringar, hur det förebyggande arbetet 
ska hanteras eller dyl.  
Vad gäller förskolan och grundskola saknas det strategier/planer. Att det ska finns en 
långsiktig strategisk planering för förskola och grundskola är av största vikt då 
expansionen i kommunen med största sannolikhet medför fler barn och ungdomar.  

 
9 KF, 2019-02-27 
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Att planera och bygga ut vatten och avlopp är processer som tar många år, varför en 
VA-plan, ur ett strategiskt samhällsplaneringsperspektiv, är ett viktigt styrande 
dokument. I samband med att Tillväxtstrategin fastslogs 2019 (se avsnitt 3.1.1.4 ovan) 
beslutades även att en VA-plan skulle tas fram. Då VA-plan fortfarande saknas och att 
kommunen står inför expansion rekommenderar vi kommunstyrelsen att skyndsamt ta 
fram en VA-plan som är kopplad mot den övergripande samhällsplaneringsstrategin.   
Vår sammanfattande bedömning vad gäller strategisk samhällsplanering i 
verksamheterna är att det inte i tillräcklig grad sker planering för grundskola, förskola 
eller äldreomsorg. Vi bedömer inte heller att renhållnings och VA-planeringen är 
tillräcklig. Med anledning av ovanstående resonemang och den prognostiserade och 
önskade expansionen i kommunen rekommenderar vi kommunstyrelsen ta fram en 
långsiktig strategi/plan för äldreomsorgen samt för förskolan och grundskola i 
kommunen.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är kommunen till viss del 
har en tillräcklig styrning och uppföljning med utgångspunkt i den strategiska 
samhällsplaneringen. Vi anser dock att styrningen och uppföljningen kan och bör 
utvecklas. 
Vi anser är att det i kommunen arbetas med strategisk samhällsplaneringen på olika 
nivåer och i olika utsträckning dock är vår bedömning att det inte sker på ett tillräckligt 
strukturerat och sammanhållet sätt. Med den prognostiserade befolkningstillväxt 
kommunen förutspår behöver arbetet med den strategiska planeringen bli ännu 
tydligare.  
Vår bedömning är att det till viss del finns direktiv och styrande dokument kopplat till 
styrning och ledning av kommunens arbete med strategisk samhällsplanering så som 
översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, tillväxtstrategi etc. Däremot saknas bland 
annat strategier/planer kopplat till för- och grundskolan samt VA. Vad gäller 
strategi/plan för äldreomsorgen finns Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
2019–2030 dock är denna allmänt hållen dvs. det saknas tydliga mål.  
Vidare är vår bedömning att de strategiska styrande dokumenten (så som 
översiktsplan, detaljplan, tillväxtplan etc.) inte samspelar med varandra, det saknas en 
”röd tråd”.  
Förutom Budget och plan sker ingen uppföljning av strategier/planer/styrande 
dokument. Översiktsplanen (Framtidsplanen) är inte aktualiserad vilket PBL stipulerar 
ska ske minst en gång under varje mandatperiod. Genom att följa upp översiktsplanen 
kan kommunen klargöra om planen fungerar som vägledande dokument. Med 
uppföljning kan kommunen tydliggöra hur översiktsplanen förhåller sig till nya 
förutsättningar (så som expansion/tillväxt i kommunen) och anspråk. I en uppföljning 
kan översiktsplanens värde som styrinstrument för efterföljande beslut om bland annat 
detaljplaner eller bygglov utvärderas.   
Sammanfattningsvis utifrån genomförd granskning rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att ta fram en sammanhållen gemensam strategisk plan för hela 
kommunen dvs. där samtliga verksamheter som är inblandad i expansionen ingår och 
deltar i planeringen.  
  



 

 15 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Krokoms kommun 
 Granskning av strategisk samhällsplanering 
 
 2022-06-07 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:   

- Ta fram en sammanhållen gemensam strategisk samhällsplaneringsplan för 
hela kommunen (avsnitt 3.1), 

- Se över och koppla ihop de styrande dokumenten gällande strategisk 
samhällsplanering, ”den röda tråden” (avsnitt 3.1), 

- Aktualitetspröva översiktsplanen Framtidsplanen (avsnitt 3.1.1.1), 
- Följa upp och revidera Framtidsplan, Tillväxtstrategi, Näringslivsstrategi, 

Riktlinjer för bostadsförsörjning (avsnitt 3.1.3), 
- Ta fram en VA-plan (avsnitt 3.1.1.4 och 3.1.3), 
- Ta fram en plan för förskolan och grundskolan (avsnitt 3.1.3), 
- Revidera Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 2019–2030 alternativt ta 

fram en långsiktig plan för äldreomsorgen (avsnitt 3.1.3). 
 
 
Datum som ovan 

KPMG AB 

Camilla Strömbäck   Mikael Lindberg 

Certifierad kommunal yrkesrevisor   
Certifierad kommunal yrkesrevisor tillika 
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