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Kommentar från förvaltningschefen

Dialog är en viktig nyckel

Å

ret har präglats av dialoger i olika former
med engagerade medborgare men kanske främst avseende skolstrukturfrågor.
Den externa skolutredning som genomfördes
under 2018 gav inga beslut under 2019. En ny
intern skolutredning gjordes därför sommaren
2019 avseende de södra delarna av Krokoms
kommun och det gav upphov till en stor dialog.
Men inte bara skolor har diskuterats. Hur
företag kan utvecklas i hela kommunen, hur allmän service kan bibehållas och hur människor
kan ges möjlighet att fortsätta bo och leva i hela
kommunen var också ett genomgående tema
liksom äldres hälsa och välfärdsteknik. Även
via våra digitala medier strömmade åsikter och
idéer in. Mycket positivt.
I alla dialoger har nödvändigheten av att
uppdatera och förändra kommunens tillväxtstrategi blivit tydlig varför ett arbete påbörjades
hösten 2019 och målet är en ny strategi sommaren 2020. Där kommer Krokoms kommun
tydligare delas in utifrån de olika förutsättningar
och unika egenskaper kommundelarna har för
tillväxt. Med det som utgångspunkt är det lättare
att hitta bra lösningar i stället för att betrakta
kommunens alla delar som stöpta i samma
form.
Ett annat behov som blev allt tydligare var
att hitta nya former för medborgardialog där
fler grupper både kan och vill delta, inte minst
ungdomarna. Att öka inflytandet och ”medskapandet” i lokalsamhället kommer att vara en
framgångsfaktor. Här har vi mycket att lära.
Befolkningsmålet på 16 000 invånare år
2030 har blivit centralt för att känna att vi är en
kommun man vill bo och leva i men allteftersom 2019 gick började målet att förskjutas mot
17 000 och kanske fler. Om man kan arbeta
med alla delar av kommunen finns det stora
möjligheter att expandera och det ska kommunen dra nytta av. Det finns alla möjligheter.
En stor del av kommunens chefer har genomgått eller påbörjat ledarutvecklingsprogram-

met och jag vill tro att det ger ett mycket positivt resultat. Att sjukskrivningstalen sjunker
kan vara ett exempel på att satsningen är
rätt men också att vi får behålla våra chefer i
högre grad nu än tidigare. Det är viktigt med
stabilitet och kontinuitet i ledarskapet.
Trots allt positivt så gick 2019 med ett
stort ekonomiskt underskott vilket inte får
upprepas. Här måste hela kommunen gemensamt göra stora ansträngningar för ett
Jonas Törngren,
bättre utfall 2020.
kommundirektör
I mitt ansvar ingår också att leda kommunstyrelsens verksamheter som inordnas
i kommunledningsförvaltningen. Under 2019
har vi gjort stora satsningar på IT och kundcenter för att minska verksamhetsstörningar
i IT-infrastrukturen och bättre kunna möta
medborgarens behov och avlasta handläggare
med rutinfrågor. En ny webbplats för Krokoms
kommun har tagits fram och den lanserades under försommaren. Webbplatsen har tagits emot
mycket bra och var nominerad till "Publishingpriset". Förvaltningen har också arbetat med att ta
fram ett antal strategier, rutiner och riktlinjer för
att förtydliga och förenkla för både medborgare,
politiker och medarbetare.
Under 2019 har kommunstyrelsens verksamheter haft en mängd möten och samarbeten
med näringsliv, fritidssektorn och kulturarrangemang. Ett resultat av samarbetet mellan
olika aktörer är tillkommande av Smedjan där
förskola, fritidsgård, föreningar samarbetar i en
gemensam lokal. Mötet med medborgarna är
viktigt och arbetet med medborgardialogerna
är fortfarande i sin linda. Höstens stora engagemang ger den signal kommunen behöver för
att fortsätta och utveckla konceptet. Och för att
citera Gunnar Hellström, ordförande i kommunfullmäktige, mitt under en het diskussion på ett
av höstens möten; ”det här är demokrati när det
är som bäst”.
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Mats Hurtig, kultursamordnare,vid Krokoms guldkväll i Föllinge.
Foto: Anneli Åsén
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Kommunstyrelsen
Måluppfyllelse
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet är helt uppfyllt

—

Betyder att utvärdering inte har genomförts

Förändringsmål
Antal invånare ska följa plan mot befolkningsmålet 16000 invånare 2030
Utbud, antal och bredd av bostäder ska öka
Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska öka
De genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka
Miljö- och klimatavtrycket ska minska
Utveckling av infrastruktur ska ge förutsättningar för en god hälsa och ett attraktivt liv
Kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom organisationen ska öka
Äldre och unga ska ges bättre förutsättningar för en god hälsa och ett aktivt liv
Effektiviseringar för att lösa framtida utmaningar, via tex digitalisering och e-tjänster, ska genomföras
Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning

Mål 1. Antal invånare ska följa plan mot
befolkningsmålet 16000 invånare 2030

Uppdrag: KS förvaltning ska säkerställa genomförandet av utvecklings- och tillväxtstrategin. Uppdraget är uppfyllt. Medborgardialoger har förts i 6 olika
kommundelar; Alsen/Näskott, Offerdal/Rönnöfors, Hotagen, Föllinge/Laxsjö,Aspås/Krokom, Rödön/Dvärsätt/
Ås. Deltagarantalet och engagemanget var stort och
bedömningen är att kommunen fick mycket bra information och ett antal kontakter med olika grupperingar
skapades. Dialogerna kommer att fortsätta under 2020.
Näringslivskontoret har också träffat företagare via både
inbjudan till frukostmöten i kommunen tillsammans med
politiker och genom att vara ute på företagsbesök.
Smedjan har öppnats som en kombination av kommunal förskola (senare daglig verksamhet), föreningsliv
och fritidsgård. Här har föreningarna getts utrymme att
vara med och påverka i hög grad. I arbetet med att ta
fram konceptet Smedjan har många olika föreningar varit involverade för att så många som möjligt ska kunna
delta, oavsett härkomst, könstillhörighet eller eventuella
funktionsnedsättningar.
Ett stort arbete kvarstår för att utveckla tydliga strukturer för hur den samiska befolkningen ska involveras
tidigt i beslut som påverkar dem.

Som följd av diskussionen kring utvecklingen av kommunens olika idrottsanläggningar har kommunen
tagit över driftsansvaret för fastigheten Ås ridhus. Det
kvarstår en diskussion och beslut hur Krokoms kommun
framöver ska ställa sig till prioritering av de olika idrottsarenorna spridda i kommunen.
Bedömningen är att uppdraget är genomfört utifrån
tillväxtstrategins intentioner.

Mål 2. Utbud, antal och bredd av bostäder
ska öka

Uppdrag: KS förvaltning ska säkerställa genomförandet av utvecklings- och tillväxtstrategin. Uppdraget är uppfyllt. Detaljplaner tas fram i stora delar av
Krokoms kommun.
För att stödja samhällsutvecklingen på ett bättre sätt
möter vi upp genom samordning från kommunstyrelsen
men i praktisk hantering av samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljö.
Ständig dialog förs med Krokomsbostäder AB för att
bostäder ska byggas i takt med efterfrågan. Kommunstyrelsen har också varit delaktig i rekrytering av ny VD
för Krokomsbostäder.
Bedömningen är att uppdraget är genomfört trots att
aktiviteterna ovan inte har varit tillräckligt omfattande för
Kommunstyrelsen Årsredovisning 2019

5

KOMMUNSTYRELSEN
att hålla planen för befolkningsutveckling mål: 15000,
utfall: 14951). Ytterligare markförvärv och/eller kontakter
med privata aktörer krävs för att takten ska öka under
2020. Utbud, bredd och antal tillgängliga bostäder och
tomter har dock ökat och detaljplanearbetet är i full
gång.

Mål 3. Dialogen mellan kommunen och
näringslivet ska öka

Uppdrag: KS förvaltning ska säkerställa genomförandet av turism- och näringslivsstrategin. Uppdraget är uppfyllt. Näringslivskontoret har arbetat med
aktiviteter utifrån både näringslivsstrategin och turiststrategin. Näringslivskontoret har arbetat väldigt aktivt
med både företagsbesök och träffar för företag där
dialogen med näringslivet främjats. Näringslivskontoret
har fungerat som länk mellan företag och övriga förvaltningar i olika frågor. Under hela 2019 har drop in-träffar
arrangerats för att göra kommunen mer tillgänglig för
företagen. Några av de teman som har varit har handlat
om bygglov, miljö och hälsa, mark och lokaler, upphandling och träffa en politiker.
I maj anställdes en turismsamordnare som har som
uppdrag att verkställa strategin för besöksnäringen där
fokus under året har varit att utveckla turistinfopoints,
utveckla nya hemsideportalen Se och göra samt att
arbeta aktivt ut mot besöksnäringen för att stötta i olika
utvecklingsprojekt.
Bedömningen är att näringslivsenheten har arbetat
i stor utsträckning med genomförandet av turism- och
näringslivsstrategin. Vi kom igång sent på året med
att faktiskt intensifiera arbetet kring samverkan mellan
förvaltningar och utifrån kommunens upphandlingar och
lokala företags möjligheter att göra affärer med kommunen. Vi kommer att fokusera på det under 2020.

Mål 4. De genomsnittliga meritpoängen hos
skolans elever ska öka

Uppdrag: KS förvaltning ska med utgångspunkt i
folkhälsostrategin arbeta med ANDT-frågor och
psykisk ohälsa. Målgrupp barn- och ungdomar. Uppdraget är uppfyllt. Ett förslag till sammanslagning och
upprustning av skolorna i den södra delen av Krokoms
kommun presenterades för medborgarna i berörda delar
under hösten 2019. Reaktionerna var kraftiga och flera
"motförslag" lades fram från representanter i orterna.
Utifrån den dialog och det engagemang som visade sig
från berörda medborgare har kommunen tagit fasta på
delar av förslagen och kommer under våren 2020 fastställa en annan inriktning än den av tjänstemännen föreslagna vägen. Finansieringen är oklar men bedömningen är att Krokoms kommun måste arbeta betydligt mer
med att öka tillväxten och där har skolstrukturen stor
betydelse.
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Kommunstyrelsen har givit startbesked för nybyggnation
av en större förskola i Krokom.
Folkhälsosamordnaren har fått ett tydligare uppdrag
att hålla i de övergripande ANDT-frågorna och frågor
kring psykisk ohälsa.
Det pågår ett arbete med att ta fram en policy gällande ANDT. Ett förslag finns på att genomföra insatsen
ANDT på schemat för högstadiet - materialet är ute på
remiss.
Kommunen deltar i Länsstyrelsens länsnätverk i ANDTfrågor och samverkar också med brottsförebyggande
samordnarna och polisen.
Bedömningen är att kommunstyrelsen genomfört
uppdraget i den bemärkelsen att diskussioner och förslag till olika insatser genomförts där barnens bästa lyfts
fram. Som helhet måste dock kommunen ta ett tydligare
avstamp i folkhälsoinsatser som har långsiktig effekt
och lägga resurser på detta.

Mål 5. Miljö- och klimatavtrycket ska minska

Uppdrag: KS förvaltning ska säkerställa genomförandet av hållbarhetsstrategin. Uppdraget är inte
uppfyllt. Hållbarhetsstrategin finns nu i Stratsys (verksamhetssystem för planering och uppföljning). Mycket
arbete återstår att få strategin att genomsyra förvaltningarnas arbete. Hållbarhetsstrategin behöver uppdateras också till att inte bara innehålla det miljömässiga
perspektivet utan även det ekonomiska och sociala.
Bedömningen är att uppdraget inte är genomfört då
mycket arbete återstår för att strategiskt och planerat
kunna arbeta med hållbarhetsfrågor i kommunen.

Mål 6. Utveckling av infrastruktur ska ge förutsättningar för en god hälsa och ett attraktivt liv

Uppdrag: KS förvaltning ska säkerställa genomförandet av utvecklings- och tillväxtstrategin. Uppdraget är delvis uppfyllt. Kommunen har arbetat aktivt
med dialog och information om telefoni- och bredbandsutveckling till företag och medborgare genom kommunens bredbandssamordnare och näringslivsrådgivare
i samverkan med leverantörer, Region JH och andra
kommuner. Bland annat har det genomförts information,
förberedelser och bidragsansökningar för nya fiberprojekt i Laxsjö-Flykälen, Ytterån och Ås.
Post och Telestyrelsen (PTS): Tillgång till fiber 68%
av hushåll och arbetsställen. Tillgång till fiber inklusive
absolut närhet till fiber (dvs ej ännu anslutna) 78% av
hushåll och arbetsställen. IP-Only: Installationsgrad
72.5% - 1236 genomförda installationer av 1704 beställningar. Anslutningsgrad 54% - 1704 beställningar av
3166 möjliga kunder.
För att öka bredbandstillgången krävs att medborgaren beställer fiberanslutning vid erbjudande. IP-Only indikerar att man inte når tillräcklig anslutningsgrad i vissa
områden. Detta är bekymmersamt eftersom förutsätt-
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Medborgardialog på Hägragården
Foto: Anneli Åsén

ningarna för att få finansieringsstöd för ett fiberprojekt
kräver en anslutningsgrad om 60% per område. Detta
understryker vikten av fortsatt information och dialog.
Bedömningen av ovanstående statistik är att uppdraget inte kan anses uppfyllt avseende bredbandsutbyggnaden. Aktiviteter krävs under 2020 för att uppnå målet
95% de närmaste 5 åren.
Krokoms kommun deltar aktivt i trafiksamråd med
länstrafiken och Region Jämtland/Härjedalen, för att
förbättra kollektivtrafiken, samt samråd för den särskilda
kollektivtrafiken. Vi deltar även aktiv i trafiksamråd med
trafikverket och Region J/H för att förbättra infrastruktur
och trafiksäkerhet i det statliga väg och järnvägsnätet.
Vi deltar aktivt i projekt Mittstråket som utför en rad
investeringar i stråket men även utredningar inför framtiden.
Bedömningen är uppdraget är uppfyllt i den bemärkelsen att kommunen aktivt arbetar för att Trafikverk och
andra myndigheter ska prioritera vägnätet i Krokoms
kommun. Målet är dock inte uppfyllt utifrån utfallet av
diskussionerna med Trafikverk och andra myndigheter.

Mål 7. Kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom organisationen ska
öka

öka. Uppdraget är uppfyllt. Ett antal förändringsarbeten
i de olika förvaltningarna har genomförts med hjälp
av kommunstyrelsens utvecklingsfond. Utfallet av
dessa projekt är väldigt bra vilket visar behovet av en
utvecklingsfond.
Under våren har en sammanställning av kommunens
samlade portfölj av IT-system sett över med utgångspunkt av kostnader och verksamhetsnytta. Genomlysning kunde konstatera att vi i kommunen har god
kontroll över våra avtal samt ändamålsenligt utbud av
IT-system som i samverkan utgör god nytta för våra
medborgare i relation till kostnaden.
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett positivt ekonomiskt resultat.
Bedömningen är att uppdraget är genomfört utifrån
att KS verksamheter arbetat aktivt för att bidra till att
målet uppfylls.

Mål 8. Äldre och unga ska ges bättre förutsättningar för en god hälsa och ett aktivt liv

Uppdrag: KS förvaltning ska med utgångspunkt i
folkhälsostrategin arbeta med psykisk hälsa samt
ett aktivt kultur och fritidsliv för äldre. Uppdraget är
uppfyllt. En upphandling av nytt särskilt boende görs
under hösten (socialförvaltningen).

Uppdrag: Kostnadsmedvetenheten och
förändringsbenägenheten inom organisationen ska
Kommunstyrelsen Årsredovisning 2019
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Psykisk hälsa
Kommunen samverkar i både lokalt och regionalt
nätverk gällande psykisk hälsa, för att säkerställa att
vi genomför aktiviteter enligt handlingsplan. I Krokoms
kommun är handlingsplanen infogad i folkhälsoplanen.
Kommunen har fått medel från SKL som ska användas enligt handlingsplanen i psykisk hälsa samt enligt
prioriteringsområden i överenskommelsen. Vi utbildar
i MHFA (för alla ålderskategorier) samt Durewalls,
genomför elevmoduler via elevhälsan (åk 6 och 8) och
ska se över projekt för att stärka föräldrar i deras roll så
att de kan bli ett bättre stöd för sina unga. Vi ska utbilda
lärare och psykolog i PAX-metod för de yngsta skolbarnen. Vi ser över möjligheten till Generation Pep i mellanstadiet, för att stärka både fysisk och psykisk hälsa.
Kultur och fritid för äldre
Kommunen försöker samarbeta med PRO och SPF och
stötta deras arbete med att främja äldres hälsa och har
bland annat betalat ut bidrag för hälsocirklar. Kommunledningsförvaltningen har samverkan med kommunens
särskilda boenden för att hjälpa dem genomföra aktiviteter inom kultur och fritid. Vi sprider information om
statliga medel som går att söka gällande äldres hälsa
och att bryta äldres ensamhet.
Bedömningen är att uppdraget är genomfört utifrån
att aktiviteter pågår och att ämnet är på agendan i
många forum. Mer både kan och ska göras under 2020.

Uppdrag: KS förvaltning ska leda arbetet med att
ta fram en modell för förändringsarbete i Krokoms
kommun. Uppdraget är uppfyllt. Ett värdegrundsarbete
är påbörjat, där alla chefer har i uppdrag att att förankra
vision och värdeord i sin arbetsgrupp. Material för stöd i
arbetet är utskickat.
Planering av medarbetardagar 2020 pågår. Arbete
med att ta fram gemensamma lönekriterier utifrån värdegrund påbörjas i september.
Kanslichefen har tillsammans med kvalitetssamordningsgruppen utarbetat en modell för tillitsbaserad styrning. I denna modell har vi tagit fasta på den utveckling
vi behöver göra med utgångspunkt i revisionen av vår
interna kontroll (februari 2019). Åtgärder som revisionen
föreslog var bland annat att:
• Utveckla styrningen så att internkontrollen integreras
• Identifiera kommunens väsentliga processer
Implementeringen av modellen har påbörjats under hösten 2019. Bedömningen är att uppdraget är genomfört.

Mål 10. Ledarskapet ska präglas av god
kommunikation, medborgarfokus och
utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig
styrning och uppföljning

Uppdrag: KS förvaltning ska genomföra ledarutvecklingsprogrammet. Uppdraget är uppfyllt. Bedömningen
är att uppdraget är genomfört eftersom ledarutvecklingsprogrammet pågår.

Mål 9. Effektiviseringar för att lösa framtida
utmaningar, via tex digitalisering och e-tjänster,
Mål 11. KS ska uppfylla författningskraven
ska genomföras
Uppdrag: KS förvaltning får i uppdrag att säkerställa
avseende kvalitetsarbete i vuxenutbildningen
genomförandet av IT- och E-strategierna. Uppdraget
är uppfyllt. Under 2019 har kommunerna i länet gemensamt upphandlat en ny e-tjänsteplattform. Den nya
plattformen kommer att börja användas i månadsskiftet
mars/april 2020. Nya e-tjänster kommer erbjudas i ökad
omfattning under 2020 och många av dessa kommer
att bidra till förändrade arbetssätt inom kommunens
verksamheter, som i sin tur kommer att skapa mervärde
för våra innevånare.
En plan för att införa e-förslag under 2020 har utarbetats. Syftet med att införa e-förslag är att ge boende,
företag, föreningar och besökare i Krokoms kommun
möjlighet att bidra till hela kommunens utveckling, genom att utifrån sina perspektiv föreslå hur vi tillsammans
skapar växtkraft i Krokoms kommun.
Bedömningen är att KS förvaltningen genomfört
uppdraget.
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Uppdrag: KS förvaltning ska införa systematiskt
kvalitetsarbete i vuxenutbildningen i samverkan
med barn- och utbildningsförvaltningen. Uppdraget
är delvis uppfyllt. Arbetet är påbörjat men ej fullgjort.
Fortsatt implementering kommer att genomföras under
2020. Under hösten 2019 gjorde skolinspektionen
gjorde en uppföljning av tidigare tillsyn vilket gav resultatet "utan anmärkning".
Bedömningen är att uppdraget delvis är genomfört
då det återstår en hel del arbete att tydliggöra styrsystemet. Parallellt med arbetet pågår resonemang och en
utredning om eventuell samverkan i länet om vuxenutbildning.

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomisk uppföljning
Årsbokslut
(tkr)
Intäkter
Kostnader
Verksamhetsnetto

Budget 2018

Bokfört 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Bokfört 2019

Utfall 2019

39,5

30,4

-9,1

11,5

14,7

3,2

-112,9

-98,2

14,7

-86,3

-84,5

1,8

-73,4

-67,8

5,6

-74,8

-69,8

5,0

Budget 2018

Bokfört 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Bokfört 2019

Utfall 2019

Detaljramar
Kommunstyrelsen
Intäkter

0

0

0

0

0

0

Kostnader

-2 362

-2 222

140

-2 420

-3 204

-785

Verksamhetsnetto

-2 362

-2 222

140

-2 420

-3 204

-785

Budget 2018

Bokfört 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Bokfört 2019

Utfall 2019

32 434

21 021

-11 412

4 551

4 478

-73

Kostnader

-72 423

-59 888

12 536

-45 080

-42 229

2 851

Verksamhetsnetto

-39 990

-38 866

1 123

-40 529

-37 751

2 778

Budget 2018

Bokfört 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Bokfört 2019

Utfall 2019

200

225

25

200

203

3

Kostnader

-3 640

-3 182

458

-3 740

-3 254

486

Verksamhetsnetto

-3 440

-2 957

483

-3 540

-3 051

489

Budget 2018

Bokfört 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Bokfört 2019

Utfall 2019

Gemensam administration
Intäkter

Trafikfrågor
Intäkter

Näringsliv, kultur och fritid
Intäkter

639

2 671

2 032

758

4 885

4 127

Kostnader

-15 146

-16 859

-1 713

-14 988

-18 889

-3 901

Verksamhetsnetto

-14 507

-14 189

319

-14 230

-14 004

226

Budget 2018

Bokfört 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Bokfört 2019

Utfall 2019

Övrigt
Intäkter

6 232

6 470

239

5 968

5 168

-800

Kostnader

-19 327

-16 039

3 288

-20 053

-16 971

3 082

Verksamhetsnetto

-13 095

-9 569

3 526

-14 085

-11 803

2 282
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Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens verksamheter lämnar till bokslutet
2019 ett överskott med 5,0 miljoner kronor.
Avvikelser från budget återfinns inom Personalprogrammet med minskade kostnader för dels företagshälsovård men även för satsningar inom personalförsörjning. Överskott lämnas även hos HR-avdelningen,
IT-enheten samt ekonomiavdelningen, vilket beror dels
på vakanser men även på grund av besparingsdirektiv
för andra halvåret 2019. Därtill har för IT-enheten ett
nytt avtal inom kommunikationstjänster och telefoni
inneburit sänkta kostnader. När det gäller tryckerimaskiner inom administrativa avdelningen samt skrivare inom
Diverse & projekt har leasingkostnaden upphört vilket
ger överskott jämfört med budget.
Även Lärcentrum har lägre kostnader än budget vilket
beror på kostnadseffektiv medfinansiering av kommunens kostnader för rekvirering av statsbidrag.
Av de verksamheter som visar underskott finns KS
nämnd vilket främst beror på ekonomiskt omställningsstöd enligt regelverk för OPF-KL men också på grund
av ökade sammanträdeskostnader. Även Bilpoolen har
för 2019 underskott då intäkterna är relativt låga, något
som delvis beror på en oförändrad prismodell samt att
bilarna inte nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.

Verksamhetsberättelse
Viktiga händelser under året

Kommundirektören: Måluppfyllelsen varierar och
främst har det varit svårt att uppnå befolkningsmål, bostadsmål och mål för tillräckligt utvecklad infrastruktur.
Dessa mål är i viss mån svåra att nå eftersom kommunen inte har mandat att besluta i alla frågor utan ofta får
arbeta genom andra.
De direkt påverkbara målen har uppnåtts i hög grad.
Kommunledningsförvaltningen har deltagit i ledarutvecklingsprogrammet och deltar med flera chefer. Tre
grupper har startats upp och en av dessa har genomfört
samtliga utbildningstillfällen.
Satsningen visar på många sätt att det är väl investerade medel. Ledarskapsindexet har stigit och sjukfrånvaron har minskat under 2019.
Stora satsningar på IT och kundcenter har genomförts för att minska verksamhetsstörningar i IT-infrastrukturen och bättre kunna möta medborgarens behov
och avlasta handläggare med rutinfrågor.
En ny webbplats för Krokoms kommun har tagits fram
och lanserades under försommaren. Webbplatsen har
tagits emot mycket bra och var nominerad till "Publishingpriset".
Förvaltningen har också arbetat med att ta fram ett
antal strategier, rutiner och riktlinjer för att förtydliga och
förenkla för både medborgare, politiker och medarbetare.
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Under 2019 har Kommunstyrelsens verksamheter haft
en mängd möten och samarbeten med näringsliv, fritidssektorn och kulturarrangemang. Ett resultat av samarbetet mellan olika aktörer är tillkommande av Smedjan
där förskola, fritidsgård, föreningar samarbetar i en
gemensam lokal. Medborgardialoger har planerats och
genomförts i sex kommundelar.
Trots att året har varit ekonomiskt mycket ansträngt
för kommunen redovisar kommunledningsförvaltningen
ett plusresultat. Förvaltningarna i övrigt har haft svårt
att hålla nere kostnaden i tillräcklig grad för att leva upp
till kommunfullmäktiges resultatmål och åtgärderna som
vidtogs efter delårsbokslutet har visat sig otillräckliga.
Kommunen redovisar därför som helhet ett minusresultat.
Administrativa avdelningen
IT-enheten: Under 2019 har en stor del av IT-enhetens
resurser nyttjats för åtgärder och anpassningar av ITmiljö och nätverk i samband med verksamhetsförändringar, flyttar och nya behov. Detta har fortsatt påverkat våra möjligheter att leverera planerat IT-stöd och
utveckling av IT-miljön. Med anledning av besparingsåtgärder har vi avvaktat med rekrytering av vakant tjänst,
vilket har påverkat generellt IT-stöd och nödvändig
utveckling inom IT-säkerhet, systemförvaltning och digitalisering. Vi har påbörjat ett nytt Team-baserat arbetssätt med fokusområdena Infrastruktur samt Kund och
fortsatt arbetat med målstyrning, kunddialog, prioritering
och uppföljning för att säkerställa ett grundläggande ITstöd i kombination med en godtagbar arbetsmiljö. Trots
detta har vi haft en fortsatt hög arbetsbelastning med
ökad sjukfrånvaro och mycket långa ledtider för IT-stöd,
beställningar och supportärenden som följd.
Resultatet av årets målstyrning med genomsnittligt
utfall och måluppfyllnad: Över mål (+): Kundnöjdhet
8,8/10, Servicegrad IT-support-telefon 98,8 %, Medarbetarnöjdhet 8,3/10. Under mål (-): Ärendetid felanmälan 7,7 arbetsdagar, Ärendetid beställningar 14,5
arbetsdagar. Antal pågående IT-supportärenden 340 st.
Jämfört med 2018 har ärendetiden för felanmälan ökat
med 58% (3 dagar) samt för beställningar med 23%
(3 dagar). Antal pågående IT-supportärenden har ökat
med 24% (66 ärenden). Detta är mycket bekymmersamt
och kan direkt kopplas till en ökad obalans mellan ITstödbehov och tillgängliga resurser.
IT-enheten har under 2019 bland annat levererat och
driftsatt;
Ny brandvägg och serverinfrastruktur med anslutning
till reservkraft. Ny nätverksinfrastruktur med WiFi-nät
till; Cederberg, Nälden, Kvarnback, Ås, och Änge skola,
ny förskola Larven, ny paviljong och salar på Ås skola,
nytt LSS-boende på Snickerivägen, samt ny lokal för
Bemanningspoolen. Datorbyte till Windows 10-plattform
för 75% av personal inom Barn- och utbildning, samt
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Medborgardialog i Aspås
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inventering och påbörjat byte för övrig personal. Nya
systemmiljöer för e-post, e-postfilter och fjärranslutning
samt påbörjat införande av Skype for Business samt
ny E-tjänsteplattform. Ny riktlinje och förenklad rutin för
IT-behörigheter, samt IT-systemöversyn genom APA
(Tieto). Vi har också genomfört upphandling (i samverkan) med nya avtal inom områdena Audio Video,
Programvaror samt Kommunikation. Upphandling inom
området Skrivare har fortsatt med fördröjning.
Arbetet för att öka IT-driftsäkerheten har fortsatt med
påbörjat införande av ny serverhall samt uppgradering
och flytt av serversystem till ny serverhårdvara. Vi har
också påbörjat införande av en ny telefoniväxelplattform med redundant datakommunikation. Vidare har vi
deltagit i förstudie IT-serverdrift (GNS) samt fört dialog med Region JH om driftsamverkan. Resultatet av
dessa indikerar fortsatt behov av egen IT-servermiljö
med egen driftorganisation och ökat inslag av externa
tjänster. Inom ramen för kommunens revisionsplan har
också KPMG genomfört en granskning av kommunens
Informations- och IT-säkerhet. Resultatet av denna visar
på organisatoriska utmaningar med kontroll och styrning
inom Informationssäkerhetsområdet.
Vi ser följande utmaningar den kommande perioden:
1) Kommunicera en justerad ambitionsnivå med längre
ledtider för IT-stöd. 2) Anpassa resurser för att hantera
tillväxt och IT-behov. 3) Säkra teknisk IT-driftmiljö med
serverhall, hårdvara och redundans. 4) Säkra IT-systemdrift med resurser och systemstöd för IT-säkerhet
och systemförvaltning. 5) Utbyggnad och anpassning
av nätverksinfrastruktur och trådlöst nätverk i skola och
andra verksamheter. 6) Standardisering och byte till
Windows 10 klientplattform för all verksamhet.
Vår positiva trend från tidigare år har brutits med
mycket längre ledtider för IT-stöd som följd. För att möta
detta har vi tvingats att justera ambitionsnivån och flaggat för långa väntetider för nya projekt. Vi arbetar trots

detta målmedvetet för att möta våra utmaningar och att
lösa vårt uppdrag att leverera IT-stöd till kommunens
verksamheter för att skapa nytta för medborgarna.
Kundcenter och Utveckling: Under 2019 har kundcenter tagit till sig ytterligare uppdrag för att på detta sätt
erbjuda ökad tillgänglighet och service till våra medborgare och andra som har anledning att kontakta kommunen. Sett över hela 2019 löser kommunvägledarna 59%
av de ärenden som kommer in till kommunen, direkt.
Kundcenters resultat när det gäller tillgänglighet,
bemötande och nöjdhet följs upp varje vecka och på en
sexgradig skala ligger kundnöjdheten sammantaget på
5,5.
Under senare delen av 2019 infördes tryckvalsfunktion i växeln, där kunden kan välja mellan endera VA-/
renhållningsärende eller övriga ärenden. Det kommer
att påverka besvarandegraden under 2020 eftersom
svarsfrasen blir lång och därmed förlänger tiden från
uppringning till svar från kommunvägledare.
Kommunens kvalitetssamordningsgrupp har under
året utarbetat en modell för införande av e-förslag i Krokoms kommun i syfte att erbjuda kommunmedlemmarna
ökade möjligheter att aktivt bidra till kommunens utveckling. En införandeplan har utarbetas och möjligheten att
lämna e-förslag ska erbjudas under 2020.
En ny e-tjänsteplattform har upphandlats och arbetet
med att utarbeta nya e-tjänster riktade till medborgare
och medarbetare pågår i förvaltningarna. Den nya etjänsteplattformen kommer att börja användas under
andra kvartalet 2020.
I slutet av 2019 bildades en förvaltningsövergripande
digitaliseringsgrupp i syfte att synliggöra och utveckla
arbetet med att förändra arbetssätt med stöd av digitala
verktyg.
Kanslienheten: Arbetet med säkerhetssamordning
har under 2019 påbörjat arbetet med grundläggande
Kommunstyrelsen Årsredovisning 2019
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riskanalyser inom socialförvaltningens och VA/renhållnings verksamheter samt Barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetet syftar till att uppfylla lagen om extraordinära händelser, säkerhetsskyddslagen och att säkra
kommunens information. En översyn och revidering
av vår krisorganisation samt rutinerna runt denna har
setts över och under hösten övades densamma. Även
vårt kommunövergripande arbete med brandskydd är
uppdaterat och de flesta verksamheter har ordning på
sin dokumentation och rutiner för övning och utbildning.
Samordningen av de samiska frågorna har varit inriktat
på utbildning och dialog samt att utveckla samrådet
med den samiska befolkningen. Miljöstrategen har följt
saneringar av föroreningar från Hissmofors fd. pappersmassefabrik som påbörjats. En hållbarhetsstrategi,
för kommunen, är beslutad och arbetet med att förankra den i förvaltningarna har påbörjats. Inom kommunkansliet utvecklas de flesta rutiner och vi får bättre
hantering av vår författningssamling i synnerhet och
övrig dokumenthantering i allmänhet. Vi strävar också
efter en större enhetlighet över nämndsgränserna och
vår nya kommunsekreterare leder arbetet för effektivare
administrering av beslutsprocesserna samt fokus mot
ett tydligare utvecklingsinriktat, långsiktigare arbetssätt. Under våren genomfördes två val, ett extraval för
Faluns kommun samt val till Europaparlamentet.
LärCentrum: Lärcentrum har under året 2019 inlett ett
samarbete med Exlearn Education AB som utförare av
SFI samt utbildningar inom Vård- och omsorgsområdet
som övertagit det avtal kring dessa utbildningar efter
den tidigare anordnaren MIROIs konkurs i november
2018. Vi har också så som i föregående år tillsammans
med regionens övriga kommuner söker och blivit beviljade statsbidrag för att genomföra regionala Yrkesvuxutbildningar. Antalet platser för 2019 ligger på en
jämförbar nivå med föregående år och kräver också en
motfinansiering med egna kommunala medel för att fullt
statsbidrag skall utbetalas. Antalet ansökningar till Yrkesvux låg under det första halvåret på en något högre
nivå gentemot föregående år vilket hittills inneburit att vi
för det första halvåret uppnått den grad av genomförda
Yrkesvuxplatser samt platser för motfinansiering för att
vi skall kunna rekvirera fullt statsbidrag för de beviljade
Yrkesvux-utbildningarna.Under det andra halvåret har
ansökningarna även legat på en hög nivå, dock har vi
inte uppfyllt de platser vi sökt statsbidrag för under kategorin yrkesutbildning i kombination med SFI / Svenska
som andraspråk vilket gjort att vi inte kunnat rekvirera
statsbidraget fullt ut. Detta beror på att det inte funnits
sökande till de platser som vi blivit erbjudna i samverkan med LärCentrum i Östersund.En annan orsak till
att antalet elever ökat inom kategorin Yrkesvux i övrigt
tros vara det under andra halvåret 2018 startades ett
antal längre yrkesutbildningar där stora delar av utbild12
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ningarna genomförs under 2019 samt att det fortfarande
är relativt stor efterfrågan från de som söker utbildning
med start 2019. Under hösten 2019 har antalet sökande
till yrkesutbildningar också ökat utifrån den nya gymnasielagen.
Utifrån att vuxenutbildningen våren 2018 hade en
granskning av verksamheten från Skolinspektionen, där
de hade synpunkter på det systematiska kvalitetsarbete
på såväl huvudmanna- som på verksamhetsnivå där
ett förbättringsarbete behövde göras har ett samarbete
med BUN påbörjats för att implementera det systematiska kvalitetsarbetet i Stratsys. Arbetet har påbörjats men
ännu ej fullföljts utan detta arbete planeras fortsätta
under 2020.
Under hösten 2019 gjorde skolinspektionen en
uppföljning av tidigare tillsyn vilket gav resultatet "utan
anmärkning".
Kommunikationsavdelningen: I juni lanserades
kommunens nya hemsida. Den togs emot väl och blev
även nominerad i två olika tävlingar, Guldhanden och
Publishingpriset. Det är vi stolta över. För att en kommunal hemsida ska leva upp till de krav vi, och framför
allt våra besökare, ställer krävs en hel del arbete som
inte syns. Ett arbete pågår för att bygga upp en optimal
organisation som ska se till att hemsidan innehåller rätt
och korrekt information. I det här arbetet ingår även en
satsning på klarspråk.
Sociala medier är en prioriterad kanal och vi strävar
efter att se till att medborgarna får svar på sina frågor
inom 24 timmar. Mot slutet av året lanserade vi en ny
kanal på Instagram och Facebook, Veckans växtkraft.
Här presenterar vi sådant som spirar i vår kommun och
som vi är stolta över. Först ut var gänget inom daglig
verksamhet på Stöd och service som spelade teater
tillsammans.
HR-avdelningen: Stort fokus ligger fortsatt på arbetsgivarstödet till förvaltningarna, från såväl HR som
från Lön. Majoriteten av frågorna är som tidigare kring
arbetsrätt och behov av stöd vid arbetsrättsliga utredningar. Även behovet av stöd i rekryteringar är stort och
HR har deltagit vid flertalet chefs- och specialistrekryteringar.
Sjuktalen har sjunkit jämfört med fjolåret, men är
fortsatt relativt höga och stort fokus läggs på att stötta
chefer i rehabilitering. Som ytterligare stöd i arbetet har
rehabiliteringsverktyget Adato införts under hösten. En
särskild insats har genomförts inom vid Socialförvaltningen genom regelbundna träffar med cheferna för att
ge stöd i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Arbete
pågår även för att styra fler åtgärder till grupp- och organisationsnivå och förebyggande och främjande insatser. En förebyggande insats som fortsatt under året är
kollegiala samtalsgrupper ledda av företagshälsovården
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för medarbetare inom Socialförvaltningen. Exempel på
främjande insatser är de aktiviteter som Trivselkommittén arrangerat, med bland annat deltagande i Vårruset.
Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet startade upp
med första gruppen i april och gruppen slutförde sitt
program i början av december 2019. Grupp två påbörjades i november 2019 och grupp tre börjar i mars 2020.
Ledarforum har genomförts vid fyra tillfällen med fokus
på ledarskap, värdegrund och arbetsgivarvarumärke,
tillväxtstrategi samt kriskommunikation.
Löneöversyn har slutförts för alla kollektivavtalsbärande
förbund.
Ekonomiavdelningen inklusive upphandlings-funktion: Ekonomiavdelningen har under året på olika sätt
ägnat mycket uppmärksamhet åt det tuffa ekonomiska
läget i våra stora förvaltningar. En ökad personalomsättning bland kommunens chefer kräver mer tid för
ekonomerna att bistå chefer i ekonomistyrningsfrågor.
Inför och under 2019 har rambudgetbeslut reviderats
både för budgetåret 2019 och 2020, vilket inneburit
extra arbete. Arbetet med att administrera ett stort antal
riktade statsbidrag innebär också en stor arbetsinsats.
Avdelningen har på olika sätt medverkat i beräkningar,
analys och beskrivning av förutsättningarna för kommunens fortsatta tillväxt, framtida äldreboenden, skol- och
förskolestrukturer mm. Under sommaren och hösten har
ett antal underlag tagits fram, kopplat till de medborgardialoger som förts under hösten.
Under våren utökades leverantörernas möjlighet att

skicka fakturor till kommunen med elektroniska fakturor,
till att nu omfatta alla kommunens leverantörer.
En fordonsenhet är inrättad, som ska avlasta verksamheterna när det gäller skötsel av kommunens bilar,
och på sikt ge ett mer kostnadseffektivt bilinnehav i
kommunorganisationen.
Upphandling och inköp: Kommunen har bland annat
upphandlat sanering vid Hissmofors sulfitfabrik för två
olika etapper, tekniska konsulttjänster, saneringsförsäkring, tjänstereseförsäkring, olika kommunförsäkringar,
lärplattform och en handelsutredning för Krokomsporten. Under hösten har vi förberett upphandling av
el. Detta kommer att annonseras under våren 2020.
Objektsupphandling av ett särskilt boendet för äldre
beslutades i kommunfullmäktige i juni. Under hösten har
arbetet med detta tagit fastare former. Upphandlingen
beräknas slutföras under sommaren 2020.
Förvaltningarnas ledningsgrupper har genomfört
SKL´s egenvärdering gällande inköp och upphandling
för att ta reda på vad organisationen har för kunskaper
och arbetssätt kring LOU – lagen om offentlig upphandling. Ledningsgrupperna har sedan utbildats i LOU
och diskuterat förbättringsåtgärder. En handlingsplan
har utarbetats av den lokala upphandlingsgruppen för
att kommunen ska kunna arbeta mer strategiskt för
att uppnå bästa möjliga upphandlingar med hänsyn till
ekonomi och kvalitet.
Anbudsskolor för företag respektive företag inom de
gröna näringarna har genomförts.
Kommunstyrelsen Årsredovisning 2019
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Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid
Näringslivsenheten: Näringslivsenheten har arbetat
nära företagen via både företagsbesök och olika företagsträffar men även genom informationsspridning via
facebooksidan Näringslivskontoret i Krokom och genom
nyhetsbrevet Näringslivsnytt. Enheten har aktivt arbetat
i länets samarbetsprojekt Etableringsfrämjande samverkan för att locka företagsetableringar till kommunen.
Fokus har bland annat varit Krokomsporten och Grönt
center i Ås genom det samarbetet. En handelsutredning har tagits fram utifrån handel i Krokomsporten och
Krokoms centrum. Enheten har samarbetat med olika
regionala och nationella aktörer för att främja näringslivsutvecklingen i kommunen. Enheten arbetar med
aktiviteter utifrån de utpekade områdena i näringslivsstrategin och strategin för besöksnäringen.
Under sommaren arrangerades Sommarlovsentreprenörer där ungdomar gavs chansen att lära sig grunderna och att testa på att starta eget företag.
Under våren anställdes en turismsamordnare som
har uppdrag att arbeta med besöksnäring och utveckling av turistisk information.
Kulturenheten: Kulturenheten har samarbetat med
föreningslivet genom såväl olika kulturarrangemang
som andra utvecklingsfrågor. Vi har också tillsammans
med riksteatern och Region Jämtland Härjedalen samt
studieförbund genomfört arrangörsutbildningar för att
stärka våra arrangerande föreningar. Kulturenheten har
också med ekonomiskt bidrag stöttat ett antal evenemang i kommunen. Ett nära samarbete med kommunens ungdomskulturråd har fortsatt där vi tillsammans har arrangerat olika evenemang för ungdomar i
kommunen och vi har börjat att se över förutsättningar
att arbeta mer systematiskt med ungdomsinflytande,
med UK som gott exempel. Under året har kulturenheten i samarbete med näringslivsenheten arbetat med
konceptet sommarlovsentreprenörer, en möjlighet för
unga i vår kommun att få prova på hur det är att vara
företagare. Enheten har också arbetat med att fördela
pengar som staten skjutit till för att föreningar skall
kunna genomföra särskilda lovaktiviteter. Vi har påbörjat
att försöka systematisera arbetet med tillgänglighet och
inkludering, vilket vi vill föra över till våra föreningar. Vi
har också deltagit i regionens arbete kring RUS för att
tala för kulturen och dess påverkan i vår kommun.
Fritidsenheten: Enheten har fortlöpande samarbete
med ett flertal föreningar kring olika projekt som de vill
genomföra för att utveckla sina arenor och verksamheter. Fritidsenheten har arrangerat Sommarsimskolan
som är en två veckors intensivutbildning, i Föllinge,
Krokom och Änge badhus. Fritidsenheten har betalat ut
ett flertal bidrag till föreningar, bland annat aktivitetsstöd
och vinteranläggningsbidrag. En översyn över både
14
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anläggningsbidrag och anläggningar är påbörjad, liksom
ett arbete för att se om vi kan systematisera arbetet
kring inkludering och tillgänglighet, i syfte om att föra
ut tankesättet till våra föreningar (för när de arrangerar
tävlingar och event). Enheten är också engagerad i
uppbyggnaden av Smedjan där delar är tänkt att bli ett
levande föreningshus. Vi har genomfört fjällsäkerhetsutbildningar för årskurs 9 i kommunen i samarbete med
vår lokala fjällsäkerhetskommitté. Enheten har börjat
att förbereda en satsning på medvetenhet kring psykisk
hälsa i våra olika föreningar; främst de som har ungdomsverksamhet – en satsning som äger rum under
2020.

Kort om framtiden

Under 2020 står kommunstyrelsens verksamheter inför
stora ekonomiska utmaningar vilka förstärks under 2021
och 2022.
Kommunens generella ekonomiska situation kräver
stora förändringar i arbetssätt och bemanning för att
kunna lösa uppdraget. Kommunstyrelsen måste därför
aktivt leda arbetet med förändringar.
Med detta sagt finns det dock många positiva delar i
förändringsarbetet. Krokoms kommun har stora möjligheter att utvecklas och med detta kan intäkter öka.
Digitaliseringsarbetet har tagit fart och många idéer om
förändrade och automatiserade arbetssätt har kommit
fram.
Samverkan med andra kommuner och Regionen ger
även det stora framtida möjligheter.
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