Årsredovisning 2015

Krokoms kommun, april 2016

Innehåll
2015 I KORTHET
2015 i bilder
Samverkanspartierna kommenterar 2015
Fem år i siffror

SIDAN FEM
6
8
10

Kommunens organisation
Höjdpunkter under året
Året i siffror

11
12
14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ekonomisk översikt
Investeringsredovisning

SIDAN SJUTTON
18
21

VÅRA VERKSAMHETER
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Bygg- och miljönämnd

Personalekonomisk redovisning
Styr- och ledningssystem

SIDAN TRETTIOETT
32
36
42
50
54

Revision
Gemensam nämnd för upphandling
Jämtlands gymnasieförbund
Jämtlands räddningstjänstförbund
Krokomsbostäder

VÅRA RÄKENSKAPER
Driftsredovisning
Resultatsräkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys

55
56
57
58
59

SIDAN SEXTIOETT
62
64
65
66

Noter
Redovisningsprinciper
Ord- och begreppsförklaringar

67
76
77

SIDAN SJUTTIONIO

REVISIONSBERÄTTELSE
Revisonsberättelse

23
27

80

Omslagsbild: Mostphoto
Årsredovisning 2015

3

4

Årsredovisning 2015

2015 i korthet

Årsredovisning 2015

5

2015 I KORTHET

Täv
ling
!

Vad ska det
stå på skylten?
Mötesplats Krokom växer fram och till hösten är det dags för invigning. Men vad
ska mötesplatsen heta? Vi behöver din hjälp att hitta ett namn. Har du ett bra förslag? Skicka in det till oss och delta i tävlingen med fina priser!

Gå in på vår hemsida (www.krokom.se/namntävling), fyll i formuläret och skicka in ditt
förslag senast den 31 augusti. Vi har fina priser till de fem bästa förslagen. Vinnarförslaget
kommer förstås att stå på skylten vid nya mötesplatsen. Lycka till!

2015 i bilder
S

immaren Therese Mattsson från
Skärvången var en av de 93 uttagna i den svenska truppen i Special
Olympics World Games i Los Angeles
och hon vann medalj i samtliga grenar
hon startade i. Vi från Krokoms kommun
ville naturligtvis gratulera henne till fina
prestationer. Tommie Jirhed och Björn
Hammarberg tog emot när hon landade
på Frösö flygplats med sina tre medaljer i resväskan. Special Olympics World
Games är ett av världens största idrottsarrangemang och är öppet för personer
med en utvecklingsstörning.
Bild 1
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S

trax innan sommaren utlyste vi en
namntävling för den nya mötesplatsen som tog form ordentligt
under 2015. Vi fick in över sextio förslag och det blev som bekant Magneten
som vann. Magneten invigdes i mitten
av december och sedan dess har det
varit full fart i både biblioteket och i
Kafé Kroken.

Bild 2

B

lomsterleden i Ansätten firade
trettioårsjubileum i början av
juli med allehanda upptåg och
aktiviteter. Under söndagens jubileumsvandring guidade bland andra Curt
Lofterud de förväntansfulla deltagarna.
Ansätten är ett av Sveriges artrikaste
fjäll. Den första inventeringen gjordes 1986 och sommaren 2014 hade vi
inte mindre än 405 arter på Ansättens
artlista. Sedan dess har mer än 50 000
personer besökt Ansätten. Flera av dem
har varit botaniker, orkidéexperter, forskare och studenter.
Bild 3
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I

laget Alla kan får alla vara med.
Stöd och service har varje år ett lag
med i St Olavsloppet med personal
och brukare och det går nästan att ta på
glädjen och lyckan över att få vara med
i laget. Träningen börjar i god tid innan
loppet och det är taggade löpare som
ställer sig på startlinjen när tävlingsdagen äntligen kommer.

Bild 4

U

nder Krokoms Guldkväll lyfts
kommunens hjältar fram, både
enskilda personer och företag.
Vinnare av det mest åtråvärda priset,
Guldkroken, blev Kaxås bygdegårdsförening. Den sjätte upplagan av Krokoms
Guldkväll genomfördes helt enligt
planerna; god mat, underhållning med
något för alla smaker och en spännande
prisutdelning.

Bild 5

V

änner utan gränser ger nyanlända en chans att träna
det svenska språket och lära
känna det svenska samhället genom en
svensktalande vän. En av de utflykter
som gjordes 2015 var till Åre där bland
annat Tännforsen besöktes. Vattenfallet
imponerade på alla och bilden visar Taj
Gol och Mimi Finnstedt som njuter av
miljön vid Tännforsen.

Bild 6

Årsredovisning 2015

7

2015 I KORTHET

Samverkanspartierna
kommenterar 2015
I denna årsredovisning kan du ta del av hur de olika verksamheterna inom Krokoms kommun har utvecklats under 2015. Måluppfyllelsen inom skola,
barnom-sorg, vård och omsorg beskrivs, liksom när
det gäller samhällsbyggande, miljöar-bete och integration. Verksamheten i kommunen är mycket omfattande och berör alla oss som lever och verkar här.
Efter valet 2014 leds Krokoms kommun av samverkanspartierna; Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Såväl bygg- och
miljönämnden, socialnämnden som samhällsbyggnadsnämnden har nya ordföranden, medan
kom¬munstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har samma ordförande som under den tidigare
mandatperioden.
Samverkanspartiernas mål är att stärka och utveckla
alla delar av Krokoms kom-mun. Tillsammans bygger vi en hållbar, företagsam och växande kommun.
Under 2015 ökade invånarantalet med 137 personer
till 14 785 vid årets slut. I Svenskt Näringslivs kommunranking när det gäller företagsklimat klättrade
Krokom 24 placeringar och ligger nu i topp bland
länets kommuner. Detta är positiva signaler inför de
utmaningar vi står inför, inte minst i form av stora
pensionsavgångar. I kommunen behöver vi bli fler,
både personer och företag, som arbetar för att nå våra
gemensamma mål.
För 2015 redovisar Krokoms kommun ett överskott
om 10,9 mnkr vilket är 5,9 mnkr bättre än budget.
Många nyanlända till kommunen
2015 blev ett intensivt och annorlunda år. Under sensommaren och hösten ökade flyktingströmmen till
Europa från krigets Syrien, men även från Irak, Afghanistan och andra länder. I förhållande till sin folkmängd har Sverige tagit emot flest flyktingar bland
EU:s medlemsländer. Detta har i hög grad även påverkat Krokom.
Från 2006 har kommunen tagit emot 24 ensamkommande flyktingbarn per år. Under hösten 2015 ökade
emellertid strömmen kraftigt och i slutet av året hade
hela 80 ensamkommande kommit till Krokom. Detta
har krävt nya HVB-hem med personal, fler gode män
och organisering av förberedelseklasser och skolgång.
Förutom den stora ökningen av ensamkommande
fick Krokom Migrationsverkets uppdrag att på sju
8

Årsredovisning 2015

dagar i oktober iordningsställa boenden för att kunna
ta emot hundra asylsökande personer. Även detta klarade vi på ett efter omständigheterna bra sätt. Runt
om i kommunen finns dessutom sedan tidigare boenden för ungefär 270 asylsökanden. Arbetet med att
ta emot de nyanlända har fått organiseras snabbt och
stora krav har ställts på alla förvaltningar. Särskilt
under november och december var arbetssituationen
särskilt ansträngd.
Lyckligtvis var vi i viss mån förberedda genom den
medborgardialog som inleddes under våren 2015.
Medborgardialogen syftade till att ta fram en integrationsstrategi, en hjälp i arbetet för att de nyanlända
ska känna sig välkomna och vilja stanna i vår kommun.
Glädjande nog finns ett starkt engagemang och en
vilja att hjälpa till bland enskilda och föreningar runt
om i kommunen. Detta är en viktig grund för framgång i arbetet.
Behov av bostäder
Den största utmaningen för Krokoms kommun idag är
att lösa bostadsbristen. En utmaning som vi delar med
de flesta av landets kommuner. Det gäller att se till att
det finns såväl bostäder för unga som vill flytta till ett
eget boende och för äldre som önskar en mer lättskött
bostad. Till detta kommer att även de nyanlända som
har fått uppehållstillstånd också behöver någonstans
att bo.
Att bygga bostäder tar tid. Processen för fler bostäder i Krokom är igång och vi kommer att göra vad vi
kan för att det ska finnas bostäder för de som vill leva
och verka i kommunen.
•
•
•

Andra viktiga händelser
Efter en flerårig dialog och process antog fullmäktige en ny kommunomfat-tande översiktsplan.
En kommersiell serviceplan har antagits, syftet är
att säkerställa att hela kommunen har tillgång till
god service inom rimliga avstånd.
Alla ungdomar mellan 6 och 18 år har från höstterminen fått gratis ungdomskort på Länstrafikens bussar. Det medverkar till att öka det kollektiva resandet och ger större valfrihet i resandet
för de unga i kommunen.

2015 I KORTHET

•

•
•
•
•
•

I december var det en glädjens dag då
Krokoms nya mötesplats och bibliotek,
Magneten, namngavs och invigdes. Magneten har redan blivit en succé.
En ny modern, användarvänlig återvinningscentral har invigts och öppnat i
Krokom.
Arbetet med ett nytt reningsverk i Åkersjön har startats. Detta kommer att underlätta fortsatt utveckling i området.
Genom EPIR-projektet har energianvändningen i kommunens lokaler kunnat
sänkas med tjugo procent.
Projektet Rätt till heltid har inletts. Barnoch utbildningsförvaltningen har som
första förvaltning nått målet.
Inom socialförvaltningen har byte av planeringssystem för hemtjänsten skett. Det
medför mer delaktighet i arbetets planering och mindre bilåkande.

•

Under hösten återtog kommunen verksamheterna hemtjänst och särskilt boende i Föllingeområdet i egen regi.

Krokom är en barnrik kommun. Vi har den högsta andelen barn och ungdomar bland landets
kommuner norr om Tierp. Det ger framtidstro,
men ställer samtidigt stora krav på barnomsorg
och skola. En stor utmaning är exempelvis att
rekrytera förskollärare och lärare.
Samverkan och samarbete med myndigheter
och andra organisationer är av stor betydelse
för kommunens utveckling. Krokom har bland
annat deltagit i gemensamma projekt med
grannkommunerna som Jämtlandsstråket och
Vattenplan Storsjön. Tågstopp Nälden blir exempelvis en viktig investering. Överhuvudtaget
är investeringar i infrastruktur; väg, järnväg,
mobiltäckning och bredband, en förutsättning
för utveckling av hela Krokoms kommun.

Maria Söderberg (C)

Björn Hammarberg (M)

Jan Runsten (MP)

Lena Persson (KD)
Årsredovisning 2015
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Fem år i siffror
2015
Verksamheternas nettokostnader (mnkr)

2014

2013

2012

2011

847,7

834,0

800,7

765,5

733,0

- i kronor per invånare

57 871

56 936

54 681

52 467

50 347

Årets resultat (mnkr)

10,9

0,9

12,6

21,9

33,7

- i kronor per invånare

744

61

860

1 501

2 315

Investeringsvolym (mnkr)

63,9

31,1

40,2

79,0

91,3

4 362

2 123

2 745

5 415

6 271

- egenfinansieringsgrad av investeringar (%)

29

26

29

33

27

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998

49

51

50

49

51

- i kronor per invånare

Låne- och pensionsskulder

697

665

699

687

637

47 583

45 399

47 736

47 087

43 753

Skattesats kommunen

22:17

22:52

22:52

22:52

22:52

Skattesats totalt

33:37

33:37

33:37

33:12

33:12

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr)

860,1

836,1

817,1

790,0

769,9

- i kronor per invånare

58 718

57 079

55 801

54 147

52 881

Totalt antal anställda

1467

1 302

1 270

1 266

1 275

- i kronor per invånare

Personalkostnader

613,5

570,7

552,2

529,1

497

- i kronor per invånare

41 883

38 961

37 711

36 265

34 137

Befolkning 31 december

14 785

14 648

14 643

14 590

14 559

Befolkningsutvecklingen

Kommunens resultat

Invånare

Miljoner kronor
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Kommunens organisation
Kommunfullmäktige

Revision

Kommunstyrelse

Kommunledningsförvaltning

Barn- och
utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsförvaltning

Socialnämnd

Socialförvaltning

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltning

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljöavdelningen

Kommunala bolag
Krokomsbostäder AB
Jämtidrottshallen i Ås AB

Kommunförbund och
samverkansnämnd
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jämtlands gymnasieförbund
Upphandlingsnämnd
Samordningsförbundet i Jämtlands län

Överförmyndarnämnd
Valnämnd

Politikerna är uppdragsgivare

De kommunanställda är verkställande

Det är politikerna i Krokoms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder
som är ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kommunens verksamheter – vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras.
Politkerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, 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.

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.

Höjdpunkter!
Det händer många spännande saker i en kommun
under ett år. Vi har valt ut ett antal händelser från
2015 som vi presenterar på nästa uppslag.

Årsredovisning 2015
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FÖRETAGEN TRIVS I KROKOM
Krokoms kommun klättrar på Svenskt Näringslivs
ranking av näringslivsklimatet i landets 290 kommuner.
Krokoms kommun är den kommun i länet som placerar
sig bäst i årets mätning.

HÄR MÖTS SVERIGE OCH ERITREA
Många svenskar är intresserade av att resa och lära sig
om andra kulturer, smaka mat från andra länder och
att använda sina språkkunskaper. Vänner utan gränser
ger dig chansen till allt detta, så kom med du också!
Projektet Vänner utan gränser engagerar mer än trettio
Krokomsbor som har anmält sig till projektet och blivit vän
med en nyanländ flykting eller flyktingfamilj. En av dem
som tog chansen förra året är Lars som har blivit vän med
en ung man från Eritrea, Abdu Shum.
– Det har gett mig så mycket, säger Lars och lägger till att
han och Abdu ofta brukar fiska tillsammans eftersom det är
ett intresse de delar.
Lars berättar att de var ute i hans båt i somras och jämförde hur man fiskar i Jämtland med hur man dyker efter
sjögurka i havet utanför Eritrea. På hösten plockade de bär
i Näldens skogar och under vårvintern har de pimplat på
Storsjön. Abdu Shum har fått vara med om saker som de
flesta invandrare aldrig kommer i närheten av och Lars har
fått höra om erfarenheter från en helt annan värld som han
tidigare inte ens kunde föreställa sig.

Krokom klättrar 24 placeringar där bland annat ”politikers,
tjänstemäns och skolans attityder till företag” och ”företagens
tillgång till rätt kompetens” har rankats högre.
– Det känns roligt att vårt målmedvetna näringslivsarbete har
gett resultat, även om vissa faktorer i mätningen inte är så lätta
att påverka på kommunal nivå, säger kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg.
Näringslivschefen Anna-Carin Svedén berättar att kommunens näringslivskontor har haft möjlighet att kunna göra
många fler företagsbesök under 2014 och 2015 jämfört med
tidigare år.
– Det känns otroligt viktigt att komma ut och träffa företagen
för att skapa en bra dialog. Vi har också ett gott samarbete med
företagarföreningar i kommunen där vi tillsammans arrangerar
frukostträffar, Våga Växa-träffar och seminarier vilket också
bidrar till den goda dialogen, säger Anna-Carin Svedén.

VI SATSAR PÅ SERVICE I GLESBYGDEN

NU FÖRSVINNER DELTIDSJOBBEN

Nu finns verktyget som möjliggör bättre förutsättningar
för god service inom rimliga avstånd i Krokoms kommun.
Serviceplanen ska bidra till att servicenivån utvecklas ytterligare i de glesare delarna av kommunen.

Nu ska alla tillsvidareanställda i Krokoms kommun
kunna arbeta heltid – om de vill det. Kommunfullmäktige beslutade 2014 att heltid ska vara grunden när
man söker nya medarbetare.

– Serviceplanen är ett viktigt och nödvändigt verktyg för att
servicen i kommunen ska kunna upprätthållas. Krokoms kommun är först i länet med att ge de föreslagna lokala servicepunkterna en ekonomisk ersättning för uppdraget och det är
jag stolt över, säger Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande.
Syftet med den kommersiella serviceplanen är att skapa
förutsättningar för att alla kommuninvånare garanteras god
service inom rimliga avstånd. Detta bland annat genom utveckling av befintliga serviceorter (Krokom, Nälden, Offerdal
och Föllinge) och att bygga upp nya de nya servicepunkterna
i kommunen (Kluksbua, Fjällträffen Rötviken, Valsjöbua och
Laxsjöbua).

Under en tvåårsperiod införs Rätt till heltid, deltid en möjlighet. Tanken är att alla oönskade deltider ska vara borta
till januari 2017.
Barn- och utbildningsförvaltningen är först ut att införa
Rätt till heltid. I grunden har nu alla tillsvidareanställda
ett anställningsavtal på heltid. Alla medarbetare har önskat
sysselsättningsgrad inför läsåret och verksamheten har organiserats efter det val som medarbetarna gjort.
Birgitta Lundgren är chef för barn- och utbildningsförvaltningen och hon ser satsningen med flexibla arbetsvillkor som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.
– Vi hoppas att detta ska kunna locka ännu fler med
behörighet att söka sig till kommunen, säger hon.

12
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ATTRAKTIVT BOENDE PLANERAS I ÅS
Inom de närmaste åren har Krokomsbostäder för avsikt
att kunna erbjuda hyresbostäder i kvarteret Freja i centrala Ås och i ett nytt strandnära område i södra Ås.

JUST DINA IDÉER BEHÖVS!
Krokoms kommun bjuder in medborgarna till att vara
med och påverka hur vi välkomnar de flyktingar som
kommer till oss. Vi ska ta fram en strategi för bra integration och det vill vi göra tillsammans med er som bor
i kommunen.
Medborgardialogmöten anordnades under 2015 på tio orter.
Starten var i Föllinge i maj och turnén avslutades i Krokom
i oktober. Ett flertal områden har identifierats som viktiga
för att vi ska kunna ta emot flyktingarna på ett bra sätt.
– Det har varit väldigt bra samtal med många bra förslag.
På det här sättet får vi en bra grund att bygga vidare på,
säger Elisabeth Wickzell, integrationschef.
En väl utbyggd samverkan med frivilliga organisationer,
föreningsliv och engagerade privatpersoner är en framgångsfaktor i integrationsarbetet. Ett annat viktigt område
är förstås att den nyanlände snabbt får ett arbete. Några av
de förslag som lyftes fram i Föllinge var vikten av att blanda nyanlända och svenskar, att skapa jobb i förläggningen i
samarbete med Migrationsverket och att flera av de arbetsställen som finns på orten kan ta emot praktikanter.

SVERIGES MODERNASTE ÅVC INVIGD
Efter ett års intensivt byggande stod Krokoms nya återvinningscentral klar att tas i bruk i slutet av augusti. Anläggningen är centralt belägen och har fått en modern och
trevlig utformning.
– Målsättningen med vår satsning är att skapa en återvinningscentral där det är lätt att sortera rätt och erbjuda såväl besökare som personal en genomtänkt och bra miljö, säger Oscar
Aspman, enhetschef Renhållningen.

– Processen är igång och totalt handlar det om drygt hundra
nya lägenheter. Vi behöver möta behoven av mindre lägenheter för att underlätta generationsskiften, säger Kenneth Karlsson, vd Krokomsbostäder AB.
Bostadskön inom kommunen, och framför allt i Åsområdet,
har under de senaste åren ökat kraftigt. Efterfrågan på bostäder
är stor och för närvarande är det flera års väntetid. I kvarteret
Freja handlar det om en förtätning av bostadsområdet och här
planeras ungefär 60–70 lägenheter där tyngdpunkten ligger på
modell mindre. Planen är att bygget ska komma igång under
2016. I ett strandnära område nedanför Byskogen planeras ytterligare flerbostadshus med 40–60 hyresrätter.

NYANLÄNDA FÅR JOBB I KROKOM
Krokoms kommun har en hög målsättning, att bli bäst
i Sverige när det gäller praktisk integration. Det allra
viktigaste är förstås jobben och trenden är mycket positiv för nyanlända i Krokom.
Under de två första åren har Arbetsförmedlingen ansvar för
de nyanländas etablering och till en början handlar det förstås om att lära sig språket och få ett nätverk på sin ort. Så
fort som möjligt vill de nyanlända ut på arbetsmarknaden
och då är första steget praktik. Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande, säger att kommunen har ett stort ansvar när det gäller att erbjuda praktikplatser.
– Jag hade en språkpraktikant under fem veckor i höstas,
Loren Bakkalian, och det var jättespännande att få lära känna henne. Det var lika lärorikt för mig som för henne, tror
jag, säger Maria Söderberg
Att komma ut på praktik är det bästa sättet för de nyanlända att få lära sig språket ordentligt.
– Loren berättade att SFI var bra för att lära sig grunderna
i språket men att det krävs praktisk övning för att lära sig
ordentligt. Därför har vi bestämt i kommunen att vi ska ta
emot fler praktikanter, det är en framgångsfaktor i integrationen, säger Maria.
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2015 I KORTHET

Året i siffror
Krokoms kommun kan – för femtonde året i rad – notera ett plusresultat. Bokslutet för 2015 visade ett överskott med 10,9 miljoner
kronor. Vinsten behövs bland annat för att vi ska kunna investera
kommande år utan att behöva låna pengar, och för att även kommuner behöver buffertar ifall något oförutsett händer.
Du hittar även årsredovisningen på www.krokom.se/ekonomi

Varifrån kommer kommunens pengar?
Övrigt (3,0 %)
Hyror och arrenden (2,1 %)
Taxor och avgifter (5,1 %)
Bidrag (8,3%)
Kostnads- och intäktsutjämning (25,5 %)

Under 2015 hade Krokoms kommun
1 056 miljoner kronor att använda till
verksamheten. Den allra största delen är
skatteintäkter från invånarna. Andra stora
intäktskällor är kostnads- och intäktsutjämning och bidrag. Posten övrigt innehåller bland annat sålda tjänster, försäljning och ränteintäkter.

Skatt (55,9 %)

Så här används dina skattepengar!
Räntekostnader (0,5 %)
Avskrivningar (3,1 %)
Inköp av varor och material (5,3 %)
Bidrag (2,6 %)
Köp av tjänster (29,5%)
Personal (59,0 %)

Pengarna som kommunen får in används
till att bekosta verksamheten. Lönekostnaden för exempelvis lärare, omsorgspersonal och renhållningsarbetare utgör
lite mer än hälften av de totala kostnaderna som för 2015 var 1 011 miljoner
kronor. En annan stor kostnadspost är
köp av tjänster. Här ingår till exempel
gymnasieskolan, räddningstjänsten och
privata vårdgivare.
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
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SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

860 100 000

Här har vi delat en vanlig hundralapp i olika stora delar
för att visa hur mycket olika verksamheter kostar. Summan av skatter, statsbidrag och andra intäkter uppgick år
2015 till 860,1 miljoner kronor.

Kommunens skatter och intäkter i kronor

10 884 128

Kommunens resultat i kronor

63 907 274

Grundskola och skolbarnomsorg (26,31 kronor)

Total investeringssumma

14 785

Antal medborgare i kommunen

Vård och omsorg (23,35 kronor)

137

Ökning av medborgare under året
Förskola (12,75 kronor)

45,8

Medelåldern på kommunens medarbetare

27 368

Medellön för tillsvidareanställda

1 467

Antal medarbetare i kommunen

Stöd och service (10,40 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (7,19 kronor)

Övriga kostnader (5,07 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,36 kronor)
Kultur och fritid (3,48 kronor)
Samhällsbyggnad och miljö (2,89 kronor)
Räddningstjänst (1,62 kronor)
Kommunledning, politisk verksamhet (1,46 kronor)
Kollektivtrafik och färdtjänst (1,12 kronor)
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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 10,9 mnkr. Även koncernen klarar det
med plus 14,5 mnkr. (Se även balanskravsutredning, Not 6)
Resultatet är 5,9 mnkr bättre än budgeterat och ligger strax
över prognosen i delårsrapporten efter 6 månader.

I femton år har ekonomin kunnat stärkas. Vi har hittills kunnat
tillgodogöra oss mycket av de ökade skatte- och bidragsintäkterna och stärkt vår balansräkning. Sammantaget sedan 2001
har det egna kapitalet tillförts 295 mnkr i form av överskott
i resultaträkningen. Ser man hur mycket resultatet tillför
finansieringen av kommunen är det under samma period 782
mnkr. Medel som har kunnat täcka nettoinvesteringar på 704
mnkr. De år den orange linjen i diagrammet ligger över den
heldragna har investeringarna kunnat finansieras helt med
egna medel.
Diagram 1 Investeringsutgifter i förhållande till kassaflöde
100
90
80

60

(mnkr)

50

30
20

2015
2015
Halvår Helår
-0,8

0,5

Räddningstjänstförbundet

0,0

Gymnasieförbund

3,6

Kommunstyrelsens verksamheter

40

Barn- och utbildningsnämnd
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investeringsutgifter Mkr

Kassaflöde från årets resultat

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen är det sedan 2004 krav på att kommuner ska ha verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning,
utöver de finansiella mål vi redan har. Inför 2013 fastställde
kommunfullmäktige nya inriktnings- och strategiska (fleråriga) mål för kommunen. Läs mer om målstyrning i avsnittet
om god ekonomisk hushållning.
Utfallet i verksamheterna
Socialnämnden redovisar ett underskott med 4,1 mnkr för
2015. I delårsrapporten prognostiserades ett överskott med
5,6 mnkr. Ett antal faktorer gör den stora skillnaden mellan
prognos och slutligt utfall; Volymökningar i äldreomsorgen
under andra halvåret motsvarande 3 mnkr, lägre överskott än
budgeterat inom integrationsverksamheterna motsvarande
2 mnkr, ytterligare fördyringar inom stöd och service kopplat
till resurskrävande ärenden samt att det vid årsavstämning
i bokslutet av timlönekostnader under 2015 jämfört med
2014 innebar en kostnadsökning kopplat till ökat timuttag
med cirka 2 mnkr. För barn- och utbildningsnämnden visade
prognoserna tidigt på en negativ budgetavvikelse. Detta
Årsredovisning 2015

2014
2014
Halvår Helår
1,2

2,7

0,1

0,0

0,2

3,4

-0,2

0,3

5,6

-4,1

-5,6

5,6

-0,4

1,0

-0,6

-3,0

Socialnämnd

10
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Kommunstyrelsens verksamheter redovisar totalt en positiv
avvikelse med 600 tkr. I detta ligger ett överskott med runt
600 tkr för heltidsprojektet. För Samhällsbyggnadsnämnden
står verksamheten kring Torsta- och Röstafastigheterna i Ås
för den största positiva budgetavvikelsen med 2,7 mnkr bättre
än det minusresultat på cirka 1,7 mnkr som fanns i budget.
Saby service redovisar ett underskott om knappt 1,5 mnkr
kopplat till höga och ökande sjuktal och vikariekostnader,
samt att fastighetsavdelningen redovisar ett större överskott
kopplat till eftersläpningar i underhållsåtgärder. Bygg- och
miljönämnden har haft något högre personalkostnader kopplat
till pensionsavgång samt något lägre intäkter än planerat.
Tabell 1 Budgetutfall

70

0

berodde främst på högre kostnader för skolskjutsar. Utfallet i
bokslutet visar på en positiv avvikelse för nämnden totalt, där
intäkterna utvecklats positivt, medan kostnader för skolskjutsar fortfarande är högre än budgeterat. Detta trots att 2 mnkr
flyttats från kommunstyrelsens ram till Barn- och utbildningsnämnden under året. (Denna flytt är en anpassning till faktiskt
utfall för dels färdtjänstkostnader under kommunstyrelsen,
dels skolskjutsar under Barn- och utbildningsnämnden. I
samband med upphandling av bägge dessa tjänster för ett par
år sedan fördelades förväntad merkostnad utifrån en förkalkyl
som alltså inte visat sig stämma.)

Samhällsbyggnadsnämnd

1,3

4,7

-1,1

-1,2

Bygg- och miljönämnd

-0,5

-0,5

0,0

-0,6

Övriga

-0,2

-1,0

-0,1

0,2

8,6

4,12

-6,4

4,2

Totalt verksamheterna

Ekonomin 2016 och framåt
Budgeten för 2016 når inte fullmäktiges långsiktiga resultatmål om ett överskott om 17,5 mnkr (2 procent av skatte- och
statsbidragsintäkter). Resultatet stannar på plus 9,7 mnkr, och
för åren därefter +5,5 respektive +2,1 mnkr. Värt att notera
är, att fullmäktige sänkt resultatmålet under planperioden
till 1 porocent. Detta ligger i linje med vad som sägs bl.a. 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 integration och demografi.
Enligt senast tillgängliga prognoser för skattekraften (februari 2016), så stannar resultatet för året på 14,1 mnkr. För
åren 2017 och 2018 innebär den senaste skatteprognosen att
resultatnivåerna ökar jämfört med lagd budget. Det bör dock
poängteras att det i nämnderna finns ohanterade krav på besparingar för att klara en ekonomi i balans från 2017.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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. Kommunen planerar
även för att påbörja försäljningen av det sista tomtområdet i
bostadområdet Sånghusvallen i Ås, på gränsen till Östersund.
Denna satsning spär på behovet ytterligare av kommunal service i den södra kommunänden. Detta har vi tagit hänsyn till
i budget för 2015 och framåt, men det är viktigt att exploateringen håller tidplanen och att tomtförsäljningen inte drar ut
på tiden.
Kostnads- och intäktsutvecklingen
Bruttokostnaderna i verksamheterna ökade med 3,7 procent
(+ 2,4 %), där personalkostnaderna ökade med 7,7 procent
(+ 3,5 %). Att notera är att köp av externa tjänster och köp av
verksamhet minskade med -4,0 procent (0,8 %). Minskningen
beror på att kommunen tagit över verksamheter inom äldreomsorgen i Föllinge från externa utförare. Det och växande
flyktingmottagande är också en delar av förklaringen till att
personalkostnaderna ökat markant.
Skatteintäkterna steg med 3,8 procent (+2,6%), statsbidrag
inom skattesystemet ökar med 1,0 procent (+1,8%).

knappt 1,5 mnkr för 2015, och resterande 14 mnkr till 2016.
Periodiseringen har gjorts med stöd av Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation.
Under 2015 har folkmängden återigen ökat med hela 137 personer (+5) och vid årsskiftet var antalet invånare 14 785. Födelseöverskottet uppgår sig till 45 personer och 198 personer
netto har flyttat hit från annat land. Inrikes flyttningar uppgår
till netto -106. Diagrammet nedan visar sammansättningen av
befolkningsförändringarna 2004–2015.
Från och med 2004 har ökningen varit totalt 697 personer.
I underlaget till budgeten förväntas en försiktig ökning av
folkmängden tack vare fortsatt inflyttning till främst exploateringsområden i Ås-Krokom-Dvärsätts området. I budgetförutsättningarna 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. Ökningen
under det gångna året är större än planerat. Om detta är en
tillfällighet eller inte är svårt att säga.
Diagram
2 Befolkningsförändringens sammansättning
Miljoner kronor
200
165

Verksamheternas intäkter ändrades med 14,0 procent (-9,1%).
Statsbidrag med koppling till flyktingmottagandet står för en
stor del av förändringen. Under 2015 har erhållits intäkter i
form av engångsåterbetalning med cirka 6,4 mnkr från FORA
av försäkringspremier. Den totala intäktsökningen var 4,8
procent (0,2%). Bruttointäkterna ökade således snabbare än
bruttokostnaderna under 2015.

130

Kommunfullmäktiges finansiella mål

-115

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 2015 motsvarar 17,2 mnkr. I budget för 2015 gjorde
kommunen avsteg från detta långsiktiga mål, och resultatet stannade på en nivå över den budgeterade vilket
innebär att resultatmålet uppnåtts. Utfall 2015: 10,9
mnkr (1,27%) )
•
Likviditeten ska motsvara en månads lönekostnader (37
mnkr för år 2015. Utfall 2015: 51,2 mnkr vid årsskiftet.
•
Soliditeten/egenfinansieringen ska vara minst 44 procent.
Utfall 2015: 49 (51) procent
Samtliga tre finansiella mål är alltså uppfyllda.

Kommunalskatt och befolkningsutveckling

Skatte- och statsbidragsintäkterna är 6,4 mnkr lägre än budget. I december beslutade riksdagen i enlighet med regeringens extra ändringsbudget för 2015, att tillföra 9,8 miljarder
kronor som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med
anledning av flyktingsituationen. Stödet utbetalades 2015,
men avser även täcka kostnader som kan förväntas uppstå
2016. Krokoms kommun har valt att fördela vår andel av
detta statsbidrag, som totalt uppgår till knappt 15,5 mnkr, med
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Poster på balansräkningen
De positiva resultaten det senaste decenniet har möjliggjort
stora investeringar utan alltför stor upplåning. Under 2015 har
kommunen ökat sin upplåning med 30 mnkr. Detta är dock
betydligt mindre än planerat. I budgetförutsättningarna fanns
en nyupplåning med drygt 120 mnkr, vilken 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 33 mnkr, vilket är
drygt 3 mnkr lägre än budget.
Balanslikviditet
Balanslikviditeten, det vill säga betalningsförmåga på kort
sikt, har ökat något från 72 till 80 procent mellan 2014 och
2015, och likviditeten uppgick vid årsskiftet till 51,2 mnkr.
Likviditeten är högre än vårt finansiella mål.
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 49 procent. Räknar man med den del
av pensionsskulden som inte ingår balansomslutningen har
kommunen en negativ soliditet på minus 5 procent (-11 %).
Soliditeten ökar således även inklusive ansvarsförbindelsen.
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 Kommunfullmäktige under hösten 2015 att erlägga hela det kvarvarande 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.

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 respektive 2011. Kommunfullmäktige beslutade i
februari 2013 att ur resultatet för 2012 avsätta ytterligare 6,5
mnkr. Reserven uppgår vid utgången av 2015 till 16,7 mnkr.
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 avgiftsbestämd ålderspension som kortfristig skuld. Den totala
förpliktelsen har under 2015 minskat med 3,5 mnkr till 501,9
mnkr. (Se även noterna till balansräkningen)
Pensionskostnaden kommer att ta en allt större del av kommunens 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.
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 sjunkit med netto -17,0
mnkr (15,6 mnkr) och uppgår nu till 306,3 (323,3) mnkr,
varav 295 (310) mnkr avser Krokomsbostäder AB. Utanför
kommunkoncernen har omfattningen av borgensansvar minskat marginellt och uppgår till 11,3 (13,3) mnkr.
Tabell 2 Borgensåtaganden
(mnkr)
Krokomsbostäder

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
20

Årsredovisning 2015

Bokslut
2015

Bokslut
2014

295,0

310,0

Bostadslån egna hem

1,6

1,9

Ishall

4,7

4,7

Bygdegårdar

2,7

2,9

Äldrekooperativ

1,5

1,7

Förskolor

0,7

0,7

Övrigt

0,1

1,4

306,3

323,3

Summa
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Koncern, sammanställd redovisning

Tabell 7 Finansiella nyckeltal

I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kommun
och Krokomsbostäder AB till 100 procent.

2013

2014

2015

Andel lån till anläggningstillgångar

29

26

29

Balanslikviditet

84

72

80

Soliditet exkl. ansvarsförbindelse

50

51

49

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse

-11

-8

-5

1,50

0,10

1,30

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

Årets andel av totala intäkter

Överskottet för koncernen blev 14,5 (4,3) mnkr efter konsolidering.

Ändring
Löneökning

Blandade tabeller och nyckeltal

Förändrade marknadsräntor

Tabell 3 Översikt över resultaträkning och budget
Budget

2014

2015

2016

2017

2018

Verksamheternas nettokostnader

-802

-815

-835

-858

-887

Avskrivning

-32

-33

-43

-43

-44

Skatteintäkter

836

860

892

901

940

-1

-1

-4

-6

-7

Från resultatutjämningsreserv

0

Årets resultat

1

11

10

-6

2

Fullmäktiges mål

8

9

9

9

9

Tabell 4 Budgetavvikelser
(mnkr)

Bok

Bok

2014

2015

Budgetavvikelser
Budeterat Årets resultat
Avvikelse från budget

1

5

-3

6

Tabell 5 Kostnads- och intäktsutvecklingen
2013

2014

2015

20132014

20142015

Personalkostnader

-555,5

-575,0

-619,4

3,5%

7,7%

Materialkostnader

-50,9

-51,1

-55,3

0,4%

8,2%

-319,6

-322,3

-309,5

0,8%

-4,0%

(mnkr)

Tjänster och köpt verksamhet
Bidrag och transfereringar

-25,9

-26,7

-26,8

3,1%

0,4%

-951,9

-975,1

-1011,0

2,4%

3,7%

Kommunalskatt

555,1

569,3

590,7

2,6%

3,8%

Utjämningsbidrag mm

262,0

266,8

269,4

1,8%

1,0%

Övriga intäkter

189,4

172,1

196,2

-9,1%

14,0%

1006,5 1008,2 1056,3

0,2%

4,8%

2013

2014

2015

40

31

64

Summa kostnader

Summa intäkter

Tabell 6 Investeringar och finansiering
(mnkr)
Investeringar
Nettoinvesteringar
Finansiering av investeringar
Lån
Från årets resultat
Ut likvida medel

Heltidstjänster
Prisändring på varor och tjänster
Ekonomiskt bistånd
Minskad likviditet

0

0

30

40

31

34

0

0

0

40

31

64

44
1,0

Effekt på resultat (mnkr)

1%

-6,0

10 tjänster

+/-5,3

3%

+/-11,0

10%

-0,7

- 10 mkr

-0,1

+/-1 %

+/-1,3

Ökade taxor med

1%

+0,5

-varav konsumtionsavgifter

1%

+0,35

Förändrade stadsbidrag i skattesystemet

(mnkr)

Finansnetto

mål

Tabell 8 Känslighetsanalys

Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar ett resultat på
+2,6 mnkr. Jämtlands gymnasieförbund redovisar ett resultat
på -0,9 mnkr och Krokomsbostäder AB överskott om +3,4
mnkr.

Bokslut

KF:s

(procent)

Utdebitering av kommunalskatt
Befolkningsförändring (skatteeffekt)

1%

+/-2,7

+/-1 kr

+/-31,0

+/-100 pers

+/-6,5

Investeringsredovisning

Lokaler och exploatering
Under hösten har ombyggnaden av gamla konsumfastigheten
i Krokom färdigställts och blivit Krokoms nya mötesplats
Magneten. Där inryms bland annat kommunens bibliotek och
Kafé Kroken.
Arbetet med exploatering av tomter på etapp fyra i Sånghusvallen har pågått under året. Där byggs också en ny förskola
med sex avdelningar som beräknas stå klar under våren 2016.
Den ersätter den befintliga förskolan i Sånghusvallen som
kommer att ställas om till skollokaler.
Under året har antalet ensamkommande barn som kommit
till Krokom ökat kraftigt. Den kraftiga ökningen har satt stor
press på kommunen att iordningställa HVB boende, under
andra halvåret 2015 har förvaltningen levererat 2–4 HVB
avdelningar var 6–8:e vecka till kommunens integrationsenhet.
Utöver HVB hem iordningställde förvaltningen fyra stycken
tillfälliga asylboenden för hundra flyktingar.
Arbetet med energieffektiviseringar inom Epir-projektet har
fortgått under året och det har gjorts en mängd energiinvesteringar såsom installationer av värmepumpar, styr- och övervakningssystem i kommunens fastigheter. Fas ett i projektet
avslutades den 31 december 2015 då målet med tjugo procent
lägre energiförbrukning jämfört med 2009 har uppnåtts med
de åtgärder som genomförts. Arbetet med energieffektiviseringar kommer dock att fortsätta.
Bland andra investeringar som har pågått under året kan
nämnas iordningställande av skolgård i Ås, ombyggnad och
anpassning av lokaler i kommunhuset, hyresgästanpassningar
Årsredovisning 2015

21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

i Krokoms brandstation och på Torsta-Rösta. Övrig service
mot verksamheterna, såsom förstudier, prissättning och rådgivning har också krävt en stor arbetsinsats under året.

Vattenmätarinstallationer har fortgått och under året har det
nåtts upp till cirka 2 800 installerade vattenmätare av de totalt
cirka 3 200 vattenmätarna som ska installeras.

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

Energisparande åtgärder på många av de större anläggningarna enligt tidigare framtagen energisparplan har fortsatt.
Under slutet av året startades projektet med att byta dricksoch spillvattenledning längs en sträcka på Aspåsvägen. Projektet syftar till att byta ut gamla ledningar, ta bort lukten och
möjliggöra anslutning för ej tidigare ansluta fastigheter.

Projektet med en ny avloppsreningsanläggning i Åkersjön
påbörjades under hösten och beräknas stå klart under 2016.
Förutom en ny modern teknik för rening av avloppsvatten, så
skapar nya avloppsanläggningen möjlighet till att ansluta fler
abonnenter.

Renhållning
Den nya återvinningscentralen i Krokom färdigställdes och
togs i bruk i augusti 2015.

Tabell 9 Totalutgift för investeringar som färdigställts under 2012
Bokslut 2015
Utgift

Budget 2015
Inkomst

Netto

Utgift

Inkomst

Netto

Utfall mot
budget

Barn- & utbildningsnämnd

-0,8

-0,8

-3,5

-3,5

2,7

Kommunstyrelse

-4,6

-4,6

-7,2

-7,2

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

0,0

Förskola/skola

-9,3

-9,3

-39,0

-39,0

29,7

Utbyggnad demensplatser

-0,3

-0,3

-0,6

-0,6

0,3

VA

-6,7

0,2

-6,5

-15,9

-15,9

9,4

Renhållning

-6,9

3,8

-3,1

-6,8

-6,8

3,7

-23,2

-23,2

-37,5

-37,5

14,3

Bostadsanpassning

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

0,0

Vägar, park och mark

-0,5

-0,5

-1,9

-1,9

1,4

Energiåtgärder

-4,7

-4,7

-9,5

-9,5

4,8

Socialnämnd
Idrott
Samhällsbyggnadsnämnd

Idrottshallar, samlingslokaler

Övrigt

-10,1

0,1

-10,0

-12,2

-12,2

2,2

Exploatering för bostäder

-4,1

5,0

0,9

-23,4

-23,4

24,3

Summa samhällsbyggnad

-66,2

9,1

-57,1

-147,2

0

-147,2

90,1

-0,8

0,0

-0,8

-15,0

0

-15,0

14,2

-73,0

9,1

-63,9

-173,5

0

-173,5

109,6

Torsta-Rösta
Summa investeringar totalt
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Det är positivt att gapet mellan män och kvinnor minskar.
Fortsatt är det andelen med heltidsanställning lägst i yrken
med stor kvinnodominans. För männen erbjuds heltid generellt i högre utsträckning än för kvinnor. Utbildningsnivå är
en tydlig faktor som ger kvinnor större chans att få heltid. I
och med införandprojektet ”Rätt till heltid”, kommer det fortsättningsvis att vara mycket aktuellt att följa utvecklingen.
Observera att diagram 4 och 5 visar endast tillsvidareanställda. Införande av rätt till heltid innebär att alla tillsvidareanställda ska få ett anställningsavtal på heltid, och därefter
önska vilken sysselsättningsgrad de vill arbeta på. Utifrån att
barn och utbildning var först ut att införa rätt till heltid, borde
staplarna för lärare, barnskötare och förskollärare ha ökat

Kvinnor

Personlig assistent

Andel heltid
Andel som har heltid har ökat med 0,7 procentenheter till 71,8
procent. Kvinnor med 0,5 procentenheter till 68,8 procent och
män minskat knapp till 82,8 procent.

Män
Procent

Barnskötare

2015 var första året för den nya kommungemensamma poolen. För att tillgodose det tillfälliga behovet av personal, har
antalet tillsvidareanställda i poolen ökat från 25 till 56. Rekrytering av korttidsvikarier för vägledare och sjuksköterskor
har under året tagits över av Bemanningspoolen. Trots denna
ökning av personal har poolen, när vikariebehoven varit stora,
inte fullt ut kunnat tillgodose dem.

Diagram 5 Andel heltid uppdelat på kön (tillsvidareanställda)

Totalt hela kommunen

Kommungemensam pool

Personlig assistent

Under 2015 har det lagts mycket arbete på att ta fram och
även revidera rutiner och arbetssätt kring införande av rätt till
heltid.

Barnskötare

0%

Kock

10%
Måltidspersonal

Under året har heltid införts inom barn- och utbildningsförvaltningen, som var först ut med att införa heltid. Förvaltningen har kunnat tillmötesgå alla önskemål om sysselsättningsgrad.

2015

100%

Kock

Rätt till heltid

2014

Måltidspersonal

Totala antalet anställda är 1 470, en ökning med 165 jämfört
med 2014. Av dessa är 1 300 tillsvidareanställda, en ökning
med 130 personer. Visstidsanställda har ökat med 35 personer.
Det är främst antalet anställda inom Integration som ökat,
men kommunen har under året även tagit tillbaka driften av
särskilda boendet Solbacka och Föllinge hemtjänst, vilket var
cirka 40 anställda. Det har även skett en utökning av personal
inom bemanningspoolen.

2013
Procent

Lokalvårdare

Medarbetare

Diagram 4 Andel heltid för tillvisdareanställda

Undersköterska

Redovisningen beskriver uppgifter för 2015 i jämförelse med
föregående år och avser tillsvidareanställda samt visstidsanställda tre månader eller mer, om inte annat anges.

Lokalvårdare

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

under året. Anledningen till att de inte ökat nämnvärt är att de
flesta inom barn och utbildning som önskar heltid hade heltid.
Av de som inte önskar heltid finns de som kombinerar med
arbete i eget företag eller med anställning hos annan arbetsgivare. Det finns även medarbetare som har varaktig partiell
sjukersättning, vilket inte gör anställning på heltid möjlig.

Undersköterska

Personalekonomisk redovisning

Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad har ökat marginellt till 91,5
procent. Kvinnor 90,7 procent och män 94,1 procent. Även
om andelen heltid för kvinnor är förhållandevis låg, så är den
Årsredovisning 2015
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genomsnittliga sysselsättningsgraden hög, vilket visar att de
som arbetar deltid ändå gör det på hög procentandel.Införandeprojektet ”Rätt till heltid” kommer att följa även denna
utveckling.

Diagram 8 Andel ”vikarietid” av totalt arbetad tid
Timtid

Pooltid

Procent
25%

Timtid

Behovet av korttidsvikarier, så kallade timvikarier, fortsätter
att öka för femte året i rad. Den sammanlagda tiden, 264 000
timmar, som timavlönade arbetar, motsvarar 147 årsarbetare.
Det är viktigt att notera att andelen timtid av totalt arbetad tid
har minskat. Det beror på att antalet månadsanställda har ökat
kraftigt under 2015. Vid beslut om införande av rätt till heltid
samt kommungemensam pool, sattes ett mål att minska timtiden till motsvarande 100 årsarbetare vid utgången av 2015.

20%

15%

10%

300000
250000
200000
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50000
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50000
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Diagram 7 Andel timtid av totalt arbetad tid
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Diagram 9 Timtid per yrkesgrupp (siffran i stapeln avser timmar
omräknat till årsarbetare)

Måltidspersonal

150000

Kök

Antal timmar

Förskola och
fritidshem

Hemtjänst och
särskilt boende

0%

Stöd och
service

5%

Diagram 6 Timavlönades totalt arbetade tid i timmar (siffran i
stapeln avser timmar omräknat till årsarbetare)

Det finns verksamheter där mer än en femtedel av den arbetade tiden utförs av en timvikarie eller poolanställd. Den
omfattningen på korttidsvikarier och poolanställda leder till
störningar i form av försämrad kontinuitet och bristande
kvalitet. Det kan i sin tur leda till ohälsa bland personalen.
Det finns anledning att reflektera över om det här sättet att
organisera är rationellt och resurseffektivt.
En annan viktig aspekt av att kommunen använder timvikarier i så stor utsträckning är det avsevärt sämre anställningsskyddet som gäller för timvikarier vilket inte är i linje med en
god och ansvarsfull arbetsgivarpolitik.
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Pensionsprognos

Totalt fyller 399 medarbetare 65 år inom de närmaste tio åren.
Det motsvarar en tredjedel av alla tillsvidareanställda. Prognosen för pensionsavgångar har legat på denna nivå under
lång tid och innebär fortsatt höga krav på att vara en attraktiv
arbetsgivare.
Exempelvis kommer cirka 90 medarbetare som arbetar i
yrken där det i de flesta fall ställs krav på undersköterskekompetens att fylla 65 år under de närmaste tio åren. Inom skola,
förskola och barnomsorg är det nästan 140 medarbetare som
fyller 65 år inom tio år. Bland cheferna är andelen 55 år eller
äldre 35 procent.
Tabell 10 Pensionsavgångar (antal som fyller 65 inom tio år)
Antal
Vård- och omsorgsyrken undersköterskekompetens

93

Legitimerad personal och socionomer

41

Skola och fritidshem

79

Förskola

64

Personal inom kost och lokalvård

35

Tekniska yrken

12

Administrativ personal

50

Chefer

25

Summa intäkter

399

Lön

Löneöversynen gav ett utfall på totalt 3,23 procent. Kvinnor
3,25 procent och män 3,13 procent. Männens lägre utfall i
löneöversynen hör samman med kommunens handlingsplan
mot osakliga löneskillnader på grund av kön. När det gäller kvinnors andel av mäns lön har den stigit från 95 till 97
procent.

Total sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och uppgår till 8,1 procent
av totalt arbetade timmar och målet om högst 6,0 procent
sjukfrånvaro uppnås inte.
Riksgenomsnittet för kommuner är 7,0 procent. Bland kommunerna i Jämtland varierar sjukfrånvaron mellan 5,2 till 9,0
procent.
Sjukfrånvarotimmarna motsvarar hundra årsarbetare, en
ökning med 20 årsarbetare. Den stora ökningen beror både
på ökad sjukfrånvaro och att antalet anställda ökat under
året. Den totala sjukfrånvaron motsvarar att varje anställd i
genomsnitt varit frånvarande 17 arbetsdagar under året vilket
är en ökning med 1,5 dag. Andelen långtidssjukfrånvaro har
inte ökat utan ligger kvar på 63 procent. Det innebär att det är
sjukfrånvaro som avlutas inom 60 dagar som ökat. Målsättningen att andelen långtidsfrånvaro ska vara högst 40 procent
uppfylls däremot inte.

Kön

Sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat med 1,3 procentenheter
till 9,1 procent. Männens sjukfrånvaro har minskat och uppgår till 4,5 procent. Det innebär att gapet mellan könen ökat
kraftigt från 2,9 till 4,6 procentenheter. Kvinnorna har därmed
mer än dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Målet om en
skillnad på högst 1,5 procentenheter uppnås inte.

Ålder och kön

I de obligatoriska nyckeltalen ingår även timavlönade.

Bland kvinnor ökar sjukfrånvaron i alla åldersgrupper och
den är fortsatt högst bland kvinnor i åldersgruppen 30–49 år.
Det är också den åldersgrupp som ökat mest, från 8,5 till 10,7
procent. Bland männen ökar sjukfrånvaron i åldersgrupperna
upp till 50 år. Jämfört med kvinnorna i ålder 30–49 år är männens sjukfrånvaro ändå tre gånger lägre. Den minskning som
skett bland männen finns i åldersgruppen 50 år och äldre.

Diagram 10 Sjukfrånvaro uppdelat på kön

Diagram 11 Sjukfrånvaro uppdelat på förvaltning

Sjukfrånvaro, obligatoriska nyckeltal
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Kommunen har ett arbetsgivarpolitiskt mål att minska antalet
chefer som har mer än 30 medarbetare. I bedömningen hur
många medarbetare som är rimligt att ha ska även uppdra-

Förskollärare

0%

Uppföljning mål om antal medarbetare per chef

Socialsekreterare

5%

Barnskötare

Bland de större yrkesgrupperna är det fortsatt lokalvårdare
som har högst sjukfrånvaro. Övriga yrkesgrupper som ökat
mest är undersköterska och personlig assistent. Trenden att
sjukfrånvaron minskar bland barnskötare och ökar bland lärare håller i sig. Även bland socialsekreterare finns en ökande
sjukfrånvaro. Den yrkesgrupp som minskat mest är måltidspersonal.

Diagram 12 Sjukfrånvaro uppdelat på yrkesgrupp

Vårdare

Yrkesgrupp

gets komplexitet vägas in. I alla större förvaltningar pågår ett
arbete för att uppfylla målet och både inom barn- och utbildning och socialförvaltningen har ytterligare chefer anställts.

Lärare

Alla förvaltningar utom samhällsbyggnadsförvaltningen har
ökad sjukfrånvaro. Socialförvaltningen har högst sjukfrånvaro
medan kommunledningsförvaltningen har ökat mest. Högst
sjukfrånvaro bland både kvinnor och män finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen, detta trots att kvinnorna minskat
sjukfrånvaron med 0,9 procentenheter. Största skillnaden
mellan könen finns inom barn- och utbildningsförvaltningen
och kommunledningsförvaltningen. Här har kvinnor mer än
dubbelt så hög sjukfrånvaro som män.

Chefer

Förvaltning

Tabell 11 Personalekonomiska nyckeltal 2014-2015
2014

2015

2014

2015

Antal anställda

1 302

1467 Sjukfrånvaro –29 år

4,4

5,2

- tillsvidareanställda

1 162

1294 Sjukfrånvaro 30–49 år

7,2

9,2

173 Sjukfrånvaro 50 år–

7,8

7,8

1158 Frisktal (medarbetare med <5 sjukdagar)

58%

57%

1038 -kvinnor

55%

53%

70%

71%

37

27

- visstidsanställda
Antal kvinnor

140
1 050

- varav tillsvidareanställda

943

Antal män

252

309 -män

- varav tillsvidareanställda

219

256 Pensioner

Medelålder

46,6

45,8

Andel heltidsanställda

71,1

71,8 Personalkostnader (i mnkr)

- kvinnor

68,3

68,8 Personalkostnad, exkl PO

405,2

434,8

- män

82,9

82,8 PO (41,2%)

166,7

178,7

Skillnad mellan män o kvinnor

14,6

14,0

Total sjuklönekostnad

6,5

7,8

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

91,4

91,5

Sjuklönekostnad, dag 2–14, inkl PO

5,7

6,7

- kvinnor

90,6

90,7

Sjuklönekostnad, dag 15–90, inkl PO

0,85

1,1

- män

94,3

94,1

Övertidsskuld, inkl PO

2,2

2,1

Medellön kr (endast tillsv.anst.)

26 771

27368

Semesterskuld, inkl PO

22,9

25,0

- kvinnor

26 513

27215

Uppehålls-/ferielöneskuld, inkl PO

- män

27 880

27985

Pensionsskuld

Total sjukfrånvaro

7,2

8,1

- därav avsatt till pensioner

45,3

49,2

- kvinnor

7,8

9,1

- därav ansvarsförbindelse

436,7

427,3

- män

4,9

4,5

- avgiftsbestämd pension

22,8

25,5
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Styr- och ledningssystem, god ekonomisk hushållning
Det grundläggande för en väl fungerande mål- och resultatstyrning är att man kan följa ett ställningstagande i kommunfullmäktige 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
kommunfullmäktige har beslutat. Kommunfullmäktige har
också beslutat om ett antal resultatindikatorer, som när nämnderna målsatt dessa, är mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål.
Nämnderna har i sina uppföljningar redogjort för nämndens
måluppfyllelse ställd i relation till kommunens samtliga övergripande mål. Med detta som utgångspunkt görs en analys av
kommunens måluppfyllese med utgångspunkt i målområden.
Genom denna analys kan vi belysa kommunens kvalitet och
skapa underlag för politikerna att göra prioriteringar på kort
och lång sikt.
Demokrati
Nämnderna har i sina redovisningar beskrivit att den dialog som pågår i olika forum behöver utvecklas till fokus på
delaktighet och inflytande från informationsutbyte parterna
emellan. Under 2016 kommer en strategi för medborgardialog att tas fram för att utveckla dialogen mellan politiker

och medborgare. I våra brukarråd, så som handikapprådet,
pensionärsråd, elevråd, föräldraråd etcetera, möter vi medborgare som på olika sätt redan är engagerade i kommunens
utveckling och vår utmaning är att nå de grupper som vanligtvis inte själv söker dialog som har värdefulla åsikter för vår
verksamhet.
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 förvaltningskommun behöver höjas. Under 2016
kommer handlingsplanen att uppdateras och kraven på
åtgärder i respektive förvaltning kommer ytterligare att tydliggöras. Den samiska samrådsgruppen kommer att följa vilka
resurser som läggs på arbetet med att synliggöra språk och
kultur utöver de aktiviteter som är statsbidragsfinansierade.
Kommunen har under 2015 arbetat mycket framgångsrikt
med att ta emot såväl ensamkommande flyktingbarn som att
bereda plats för tillfälliga boenden för asylsökanden. Dialog
med medborgaren har genomförts och dokumenterats på tio
orter i syfte att vårt arbete ska utvecklas och förbättras. Varje
enskild person som flyttar till vår kommun är en tillgång och
ger värde för såväl kommunens utveckling som för regionens.
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Folkhälsa
Folkhälsorådet i Krokoms kommun består av kommunstyrelsens presidium. Representationen i övrigt består av facknämndernas ordförande och förvaltningschefer samt ansvariga för primärvården, arbetsförmedlingen och polisområde
väst.

restriktiv attityd mot alkohol och tobak. Sammantaget talar
detta för tillgänglighetsbegränsning av alkohol samt fortsatta
informations- och stödinsatser till föräldrar/vårdnadshavare
och konsekvensbeskrivningar för våra ungdomar. Utökad
samverkan mellan våra nämnder kommer att krävas för att
lyckas bättre i det drogpreventiva arbetet.

Barnkonventionsarbetet intensifierades i och med den nya
mandatperioden och kommunfullmäktiges ledamöter samt
nämndsledamöter och förvaltningstjänstemän genomgick en
repetition av artiklarna i barnkonventionen.

Socialförvaltningen arbetar med en sammanställning av arbetet utifrån tillgänglighetsplanen. Den redovisningen är ännu
inte klar men förväntas vara det under våren 2016.

Under hösten 2015 genomfördes två utbildningsdagar för att
utveckla arbetet med folkhälsa på kommunövergripande nivå.
Till grund för arbetet ligger resultatet i genomförda undersökningar på området. Utbildningsdagarna har mejslat fram
följande fokusområden att arbeta vidare med:
•

Bemötandet av pojkar och flickor framför allt i skolan
skall förbättras genom exempelvis kontinuerlig normkritisk utbildning och introduktion.

•

Gruppen äldre (65+) som blir fler över tid behöver
tillskapas fler mötesplatser med ökad social samvaro,
dagverksamhet på fler orter, planera för fler äldreboenden
och trygghetsboenden. Det kan även gälla fler äldrevolontärer och mobila team samt samverkan med pensionärsorganisationer och mer spridda kulturaktiviteter.

•

Den växande psykiska ohälsan skall bemötas med bland
annat ökat familjestöd, men även verka för att ändra attityder genom utbildning och ökad samverkan med ideella
organisationer i syfte att utveckla aktivitetsutbud.

•

Unga arbetslösa med låg utbildningsprofil skall bemötas genom att medvetandegöra skolans personal att inte
särbehandla könen, förbättra föräldrastödet/föräldrautbildningen och utveckla det normkritiska arbete som ger
resultat.

SKL:s samlade dokumentation, Öppna jämförelser 2014 –
folkhälsa 2014, visar att Krokoms kommun i jämförelse med
övriga 51 pendlingskommuner placeras i tabellens övre halva.
Samtidigt visar både Hälsa på lika villkor 2014 och CAN
(ungdomars drogvanor) 2015 på flera områden som sticker ut
i jämförelser med framför allt länets kommuner. Främst bland
kvinnor växer den psykiska ohälsan. En positiv utveckling
märks bland kvinnor i medelåldern där den dagliga rökningen
minskar bland kvinnor. Hälsan hos våra äldre medborgare blir
bättre.
Den riskabla alkoholkonsumtionen bland unga vuxna sjunker,
medan ungdomarna redovisar ökad tillgänglighet till alkohol
och en högre andel elever som debuterar tidigt. Vad gäller
konsekvenser av alkoholbruk uppger en högre andel av eleverna i Krokoms kommun jämfört med länet, att de har kört
motorfordon i samband med alkoholintag eller att de har åkt
motorfordon med berusad förare. Ungdomarnas risktagande
har ökat och föräldrar/vårdnadshavare påvisar en mindre
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Gott bemötande, God tillgänglighet
Kommunens ambition är att svara medborgaren i tid, vara
trevlig ge rätt besked både på telefon och via e-post. Mätningar visar att vi som kommun har mer att göra för att
uppfylla den ambitionen. En plan för att förbättra tillgängligheten är framtagen där varje enskild medarbetare är viktig för
att medborgaren ska känna ett gott omhändertagande. Kommunen håller också på med att utveckla ett kundcenter där vi
vid första kontakten med medborgaren ska kunna svara på
enklare frågor. Kommunens hemsida är under ständig utveckling och även där finns många svar på enklare frågor.
Trygghet
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med
att alla elever ska känna sig trygga i skolan. För att målet ska
uppnås krävs mer insatser i fråga om utbildning i att motverka
diskriminering och kränkande behandling. Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar i arbetet med att skapa utemiljöer
som främjar en god kamratskap och motverkar möjlighet till
mobbing.
Socialförvaltningen har stora utmaningar avseende personalrekrytering vilket naturligtvis, om det ställs på sin spets, kan
ha negativa konsekvenser för tryggheten i kommunen. Frågan
är högst aktuell och ett gott arbete bedrivs med exempelvis att
delta i rekryteringsmässor och att strategiskt arbeta med att
behålla och rekrytera personal.
Kommuninnevånarna visar det klart största intresset för
Grannsamverkan i hela länet. Omfattningen är nu uppe i cirka
250 kontaktombud och drygt 2 665 hushåll. Nytt för året var
att hemtjänstens personal utbildades och ingår nu i Grannsamverkan för att skapa trygghet bland våra äldre innevånare.
Tillväxt och utveckling
Kommunen arbetar aktivt med att synas i olika sammanhang
och visa upp de kommunala jobben för att attrahera framtidens medarbetare till att välja oss som arbetsgivare.
Kommunen har under 2015 tagit ett stort ansvar för flyktingkrisen och öppnat tillfälliga boenden för att stödja Migrationsverkets i deras uppdrag. Kommunens inställning är att
ett gott omhändertagande av våra blivande och nya svenskar
kommer att bidra till att man i framtiden väljer att leva och bo
och därmed bidra till Krokoms kommuns utveckling.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med övergripande
planering på uppdrag av kommunstyrelsen. Under 2015 har
bland annat arbetet med den fördjupade översiktsplanen för
Ås fortsatt. Förvaltningen har tillsammans med närings-

livskontoret deltagit i länsövergripande projekt som till
exempel Mittstråket som är ett projekt som bygger på ett
formellt samarbete mellan tio organisationer i Västernorrlands
och Jämtlands län. Målen i projektet bland annat att stärka ett
hållbart mittstråk genom kortare restider med tåg, ökad kapacitet för godstransporter på järnväg. Vidare har arbetet med
att exploatera nya bostadsområden fortsatt. Kommunen har på
olika sätt bidragit till att skapa goda förutsättningar för företag att starta, utveckla och etablera verksamhet i kommunen.
Näringslivkontoret har arbetat nära företagen via företagsbesök och träffar samt haft kontakter med många företag som
vill etablera sig. Personer som vill starta företag har erbjudits
kostnadsfri rådgivning via det avtal som kommunen har med
Nyföretagarcentrum.
Vi ser att allt färre föreningar söker det lokala aktivitetsstödet vilket tyder på en viss nedgång i ungdomsverksamheten.
Det finns även en stor oro i föreningslivet att det är svårt att
engagera personer ideellt samt att det är tufft för föreningarna
att orka med driften av anläggningarna.
Krokoms kommun som arbetsgivare
Kommunen står inför stora utmaningar när det gäller rekrytering både i närtid och framtid. Förvaltningarna tar olika
initiativ för att attrahera människor att söka arbete hos oss.
På kommunövergripande nivå sker ett strategiskt arbete med
detsamma. Detta kan du läsa mer om i det personalekonomiska bokslutet.

talen är kvinnodominerade stora yrkesgrupper. Kommunen
har här en stor utmaning att komma till rätta med problematiken och det ställer krav på hur vi organiserar oss på bästa
sätt. Det ställer också krav på politikerna att fundera på hur de
kommunala resurserna fördelas. På förvaltningsnivå finns nu
planer avseende aktiviteter för att minska ohälsan. Kommunstyrelsen har tagit initiativ till regelbunden uppföljning av hur
förvaltningarna arbetar med frågan.
Krokoms kommun som länsaktör
Kommunen samverkar i många olika sammanhang med bland
annat statliga myndigheter så som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassa, regionen, övriga kommuner i länet och
med företag i kommunen. Detta bidrar till exempelvis ökad
självförsörjning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och till god samhällsplanering. Det bidrar också till att
fler företag vill etablera sig och växa i kommunen. Medfinansiering och samverkan sker med flera olika näringslivsorganisationer och verksamheter som exempelvis Jämtland
Härjedalen Turism, Ung företagsamhet och Coompanion.
Krokoms kommun är delägare (7,5%) i ett näringslivsbolag,
Peak business region AB, som ska arbeta med inkubatorsverksamhet, näringslivsutveckling och destinationsutveckling
med fokus på infrastruktur, kompetensförsörjning och bilden
av Jämtland.
Finansiella mål
Se avsnittet om kommunens ekonomi.

Kommunen brottas med höga sjuktal och som på senare år
ytterligare har stigit. De yrkesgrupper som har de högsta sjukÅrsredovisning 2015
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Kommunstyrelsen
Förklaring
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att utvärdering inte har genomförts

Kvalitetsuppföljning 2015
RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Resultatet i medborgarundersökningen
ska vara minst 60 %

Ingen medborgarundersökning är genomförd 2014-2015

100 % av medborgaren ska uppfatta att
de får ett gott bemötande.

Kommunens ambition är att svara medborgaren i tid, vara trevlig ge rätt besked både på telefon och via e-post.
Mätningar visar att vi som kommun har mer att göra för att uppfylla den ambitionen. Kommunstyrelsen har
dock fått full pott i undersökningen vilket är glädjande. En plan för att förbättra tillgängligheten är framtagen där
varje enskild medarbetare är viktig för att medborgaren ska känna ett gott omhändertagande. Kommunen håller
också på med att utveckla ett kundcenter där vi vid första kontakten med medborgaren ska kunna svara på
enklare frågor, naturligtvis med ett gott bemötande.

80 % i SKL:s webbundersökning

Vi har fortfarande en hel del information som saknas på hemsidan. I årets mätning backar vi tre placeringar till
181, trots att vi förbättrade resultatet något jämfört med föregående år. De områden där vi ligger allra sämst till
är Öppenhet och påverkan (63 % av maxpoäng), Handikappomsorg (54 % av maxpoäng) och Sökfunktion (59
% av maxpoäng).

60 %  av medborgarna ska få direkt svar
på sin fråga.

Mätningen visar att kommunledningskontoret endast svarar direkt på 50 % i undersökningen. En åtgärdslista är
upprättad för att förbättra resultatet.

90 % av medborgarna ska få svar inom 2
arbetsdagar

Resultatet i sevicemätningen visar att kommunledningkontoret svara på 84 % av e-posten inom 2 dygn. En
åtgärdslista är upprättad för att förbättra resultatet.

Krokom ska vara den av de tryggaste
kommunerna i Jämtlands län

Krokom har inte på senare år deltagit i medborgarundersökningen. Dock är den samlade bedömningen gjord
av säkerhetschefen och folkhälsosamordnaren den att Krokom i förhållande till länet övriga kommuner samt
Polisområde Nord har en relativt hög trygghetsfaktor.

Av de företag som har kontakt med kommunens näringslivskontor ska  90% vara
nöjda eller mycket nöjda med servicen
som ges

Det är inte någon egen undersökning gjord i år.

Under 2015 ska 6 nya företag startas/1000 invånare i Krokom

Under 2015 har det startats 71 företag i kommunen vilket motsvara 5 företag per 1000 invånare.

45 % av hushållen och företagen ska ha
tillgång till 100 Mbit eller högre i slutet
av 2015

Fiber finns nu tillgänglig för allmänheten i Nälden och Föllinge. Krokomsbostäders alla lägenheter är anslutna.
Bidrag är beviljade för fiberprojekt i Dvärsätt/Hägra och längs vägen Tulleråsen-Landön och förmodas komma
igång under 2016. Allt som allt kan då, vid årets slut 84-85% av Kommunens befolkning ha en möjlighet att
skaffa ett trådbundet bredbandsalternativ med kapaciteten 100mbit/s

Att årligen, i kommunal regi eller i samarbete med föreningar/organisationer,
arrangera 45 evenemang

Kulturenheten har i egen regi, oftast i samarbete med föreningar och organisationer, genomfört drygt 30 evenemang under 2015. Enheten har också via bidrag stöttat ytterligare ca 60 evenemang.

Fritidsenheten stödjer 30 föreningar med
aktivitetsstöd under 2015

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd har inkommit och beviljats 25 föreningar i kommunen.

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

Målet är inte uppnått. Kommunstyrelsens verksamheter arbetar aktivt på individnivå. Varje enskild persons
sjukfrånvaro motsvara ca 2% i statistiken. Totalt 7,6 %, kvinnor 9,3 %, män 6,2%

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

Målet är inte uppnått och vi arbetar på sänka sjuktalen generellt.

Alla som arbetar inom KS-verksamheter
ska kunna erbjudas heltid om så önskas

KS verksamheter har under flera år arbetat för att kunna erbjuda heltid om så önskas. Från och med våren
2016 ingår även KS i Heltidsprojektet.

100% budgetföljsamhet

Se 1.2.2 Ekonomisk analys.
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Uppföljning av nämndernas arbete med att nå
kommunens inriktnings- och strategiska mål
Demokrati
Under året har vår ordinarie samordnare för samiskt förvaltningsområde varit föräldraledig. Fokus har därför varit på att
synliggöra kulturen och en rad aktiviteter ämnat för den samiska befolkningen har genomförts så som mönsterkonstruktionskus och aktiviteter för att knyta samman äldre samer.
Kommunikationsenheten bidrar via sitt arbete med hemsida
och facebook till att kommunens varumärke stärks. Svåra
frågor hanteras och kommunens ambition om transparens i de
kommunala processerna stärks.
Kommunen har under året genomfört drygt tjug medborgardialoger. Kontakten med företag i ger också kommunen god
information om åsikter om kommunens utveckling.
Folkhälsa
Kommunstyrelsens ansvar för folkhälsofrågor hanteras via vå
folkhälsosamordnare och på sidan 28 finns en redovisning av
kommunens arbete och framtida ambitioner.
Gott bemötande, god tillgänglighet
Kommunstyrelsens verksamheter är verksamma såväl internt
som externt och kommunens ambition att alltid svara medborgaren 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. Detta arbete behöver
förbättras och en tydlig åtgärdsplan är framtagen.
Trygghet
Läs om grannsamverkan på sidan 28.
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. Vad gäller företagsetableringar så arbetar vi aktivt
med dem som kontaktar kommunen men har med befintlig
organisation begränsade möjligheter att arbeta proaktivt.
Vi ser att allt färre föreningar söker det lokala aktivitetsstödet vilket tyder på en viss nedgång i ungdomsverksamheten.
Det finns även en stor oro i föreningslivet att det är svårt att
engagera personer ideellt samt att det är tufft för föreningarna
att orka med driften av anläggningarna.
Krokoms kommun som arbetsgivare
Se avsnittet personalekonomiskt bokslut.
Krokoms kommun som länsaktör
Kommunen samverkar med både myndigheter, andra kommuner, organisationer och företag. Vi deltar i flera länsprojekt
bland annat ”Etableringsfrämjande 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 kommun är delägare (7,5%) i ett
näringslivsbolag, Business Peak Region AB, som ska arbeta
med inkubatorsverksamhet och näringslivsutveckling.
Finansiella mål
Se avsnittet om kommunens ekonomi.

Verksamhetsberättelse 2015
Ekonomisk analys

Resultatet för kommunstyrelsen uppgår 2015 till ett överskott
av 0,6 miljoner kronor.
Den främsta orsaken är att projektet Rätt till heltid, deltid
en möjlighet, inte har nyttjat hela budgeten för 2015. Även
under Diverse och projekt finns överskott, vilket beror på
lägre kostnader för kopieringsmaskiner och för försäkringar.
Likaså IT-enheten har minskade kostnader under 2015, inom
främst växel och kommunikation, vilket också har bidragit till
överskottet.
De områden som har högre kostnader än budget är kommunikationsenheten där upprättandet av kundcenter har slutförts
under 2015. För den administrativa avdelningen har ökade
kostnader för verksamhetssystem och för lokaler medfört ett
underskott.

Kort om framtiden

Utifrån den utvecklingstakt som kommunen befinner sig i
ställs stora krav på stödet från kommunstyrelsens verksamheter. Intern sevice i fråga om exempelvis personal-, ekonomi-,
IT- och kommunikationsstöd är centralt när kommunen växer.
Arbetet med att förbättra kommunens ledning och styrning
utvecklas mer och mer efter hand. Under 2015 har ett system
för verksamhetsplanering och uppföljning införts (Stratsys)
och verktyget hjälper oss till bättre överblick över nämndernas arbete vilket bidrar till en bättre analys av kommunens
resultat. Detta i sin tur bidrar till att vägleda politikerna i sina
prioriteringar.
Det demografiska trycket och krav på kommunal service
kopplat till detta samt kommunens egna planer för tillväxt
kommer att kräva fortsatt fokus kring ekonomiska prioriteringar och finansiering av våra verksamheter.
Näringslivets utveckling i kommunen är beroende av tillgången till mark och lokaler. Det är viktigt med fysisk planering
och strategiska markinköp för att företag fortsatt ska kunna
etablera eller utveckla företag i kommunen.

Viktiga händelser under året

Avdelningen näringsliv, kultur och fritid
Näringslivsenheten har arbetat för god kontakt med företagen i kommunen. Cirka 70 företagsbesök har gjorts under
året samt ett antal företagarfrukostar och företagarträffar. Ett
nyhetsbrev har skickats ut en gång per månad. Näringslivsenheten har i nära samarbete med Torsta AB, LRF Jämtland,
Eldrimner och Fröjas arbetet för en fortsatt utveckling av
Grönt center i Ås.
Årsredovisning 2015

33

VÅRA VERKSAMHETER

Enheten har arbetet med företagsetableringar vilket resulterat
i att två företag nu etablerar sig i Åsbacken samt ett aktivt
deltagande i regionprojektet Etableringsfrämjande samverkan.
En serviceplan för Krokoms kommun har tagits fram med
fokus på den kommersiella servicen. Serviceplanen omfattar
bland annat en handlingsplan som har till syfte att stödja och
utveckla fyra servicepunkter genom utbildningsinsatser och
ersättningar för uppdrag.

nen har påbörjats och det har konstaterats att mycket kvarstår
att göra för att nå måluppfyllelse i mål som är uppsatta för
förvaltningsområdet.

Näringlivskontoret har aktivt medverkat till bildandet av
”Leader sjö, skog och fjäll” samt val av LAG (styrelse).
Kulturenheten har under året genomfört några samrådskvällar
i samarbete med Jämtlands Kulturkompani där viktiga utvecklingsfrågor tagits upp vid ett antal träffar med föreningar
och organisationer. Två nya kulturella nätverk har bildats
i kommunen. ”Riksteaterföreningen i Krokoms kommun”,
samt ”Heimbygdsalliansen i Krokoms kommun”. En kulturvecka genomfördes med en bra spridning av kulturupplevelser i hela kommunen och i december invigdes Magneten, ett
kulturhus mitt i centralorten som blir en mötesplats som skall
fyllas med kulturaktiviteter.

Ekonomiavdelning
Riksdagsvalet hösten 2014 innebar oklara budgetförutsättningar inför 2015. Detta gällde delvis långt in i verksamhetsåret. Motsvarande oklarheter har funnits även för 2016. Detta
har sammantaget inneburit betydligt mer arbete med budgetförutsättningar och resursfördelning än normalt under 2015.

Ungdomskulturrådets verksamhet är fortfarande energisk och
under året har man bland annat genomfört samarbeten med
fritidsgårdar, skolor, studieförbund, föreningar, arrangerat
trippelbollturnering, 9:ans vårfest, motorkollo, och talangtävlingen Spotlight. I samarbete med arbetsmarknad har kulturavdelningen även genomfört Sommarlovsentreprenörer, en
möjlighet för unga att prova på att driva eget företag under
sommaren.
Fritidsenheten har drivit sommardansskolan med nästan hundra ungdomar som deltog i Föllinge. Många lokala ungdomar
deltog och fick subvention på deltagaravgiften. Stor oro finns
i föreningslivet för att man inte orkar med drift av anläggningar. Konsekvensen är att verksamheten blir begränsad. En
viss nedgång i ungdomsverksamhet kan ses via LOK-stödet.
Sommarsimskola genomförd med sammanlagt 194 barn på
fyra simskolor. Krokom, Alsen, Föllinge och Änge. Alla
elever i åk 9 fick utbildning fjällkunskap under en dag . Fjällsäkerhetskommittén i Krokom arrangeras i samverkan med
Birka folkhögskola.
Administrativa avdelningen
IT-enheten har under året ställts inför stora utmaningar utifrån
att kommunen växer. Resuresena räcker inte riktigt till och
enheten behöver förstärkas så att personalens hälsa inte blir
sämre.
Aktiviteter i syfte att stärka den samiska gruppen har genomförts. Ett lyckat dokumentations jobb med orts- och platsnamn har påbörjats, flera samiska namn på platser har dokumenterats, bland annat Krokom som heter Kråavvan luspie
(det krokiga utloppet). Syftet med detta är att synliggöra den
samiska historien på olika platser. Utbildningar internt har
ordnats sparsamt under året, men behovet av information och
utbildning kring bakgrunden och syftet till samiskt förvaltningsområde i kommunen finns. Utvärdering av handlingspla34
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Kommunikationsenheten har under 2015 påbörjat arbetet med
att utveckla vårt intranät, Krokus till att ytterligare bidra till
snabbare och tydligare informationsvägar. Det nya sociala
Krokus lanseras i februari 2016.

Personalavdelningen
Införandeprojektet ”Rätt till heltid, deltid en möjlighet” har
genomförts enligt tidplan. Det är ett omfattande förändringsarbete där chefer har ansvar för att införa rätt till heltid och
där projektledaren/projektorganisationen arbetar med att hitta
strukturer och system att successivt införa Rätt till heltid, deltid en möjlighet i alla förvaltningar. Förutom könsuppdelad
statistik har en kvalitativ utvärdering i samarbete med Mittuniversitet i Östersund påbörjats. Utvärderingen vill belysa
och synligöra hur heltid och möjlighet till deltid påverkar de
faktiska effekterna för människors vardag och liv.
Den kommungemensamma bemanningspoolen, som från
och med 2015 organiseras inom personalavdelningen, är
en viktig förutsättning för genomförande av projektet för
att kunna hantera rörlig tid utifrån förändring heltid/deltid.
Bemanningspoolen, som ska tillgodose det tillfälliga behovet
av personal, har under året utökats från 25,25 tjänster till 56
tillsvidareanställda tjänster som ”poolare”, dvs undersköterska, barnskötare, kock. Fler verksamheter har anslutits till
bemanningspoolens verksamhetsområde vilket har inneburit
ett ökat behov av vikarier. Även inom befintliga verksamheter
har beställningarna ökat mycket utifrån flera olika frånvaroorsaker.
Generationsväxlingen med bl a rekrytering av 20 nya chefer
samt introduktion/utbildning för dessa där arbetsmiljö och rehabilitering har prioriterats med stöd av personalavdelningen.
En viktig insats i arbetsmiljöarbetet var en omfattande
arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud som
personalavdelningen genomförde tillsammans med företagshälsovården. Nätverksträffar för hälsoombud är en del i det
stödjande hälsoarbetet som personalavdleningen har genomfört under året liksom förberedelser inför grupphandledning
för nya chefer där PA-konsulter är samtalsledare.
Lönekartläggning, som genomförs vart tredje år, har genomförts under 2015 i syfte att undersöka om det finns osakliga
löneskillnader kopplat till kön. Handlingsplan har upprättats
för tre år framåt.
Många nya chefer har medfört ett ökat behov av stöd från personalavdelningen som stödfunktion. Då tillsvidareanställda
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i kommunen har ökat med 130 personer under året och även
visstidsanställda har ökat har det inneburit även ett ökat tryck
på löneadministrationen.
Folkhälsorådet
Den nya mandatperioden och verksamhetsåret började både
med att folkhälsorådet omorganiserades till viss del och kommunstyrelsens ordförande övertog ordförandeskapet tillsammans med kommunstyrelsens presidium. Representationen i
övrigt består av facknämndernas ordförande och förvaltningschefer samt ansvariga för primärvården, arbetsförmedlingen
och polisområde väst. Folkhälsorådet sammanträde tre gånger
under året.
Barnkonventionsarbetet intensifierades i och med den nya
mandatperioden och Kommunfullmäktiges ledamöter samt
nämndsledamöter och förvaltningstjänstemän genomgick en
repetition av artiklarna i barnkonventionen.

Kommuninnevånarna visar det klart största intresset för
Grannsamverkan i hela länet. Omfattningen är nu uppe i cirka
250 kontaktombud och 2 665 hushåll. Nytt för året var att
hemtjänstens personal utbildades och ingår nu i Grannsamverkan för att skapa ökad trygghet bland våra äldre innevånare.
Folkhälsorådets verksamheter har hållit sig inom budgetram.
Stort ekonomiskt fokus lades på folkhälsoutbildningsdagarna
för politiken och förvaltningstjänstemännen och man har
stöttat föreningsarrangemang, ANDT-kampanjer (Attitydradioprogramserie genom Radio Krokom, PRODIS-100%
ren idrott) samt deltagit i olika länsnätverk för främjande och
förebyggande folkhälsoaktiviteter

Tabell 12 Ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter
Budget 2014

(tkr)
Kommunstyrelsen

Bokfört 2014

Utfall 2014

Budget 2015

Bokfört 2015

Utfall 2015

-2 066

-2 174

-107

-2 118

-2 201

-82

Gemensam administration

-29 500

-29 945

-445

-35 448

-35 769

-321

Trafikfrågor

-13 609

-10 886

2 722

-4 004

-3 910

94

Näringsliv, kultur, fritid

-11 892

-11 679

213

-12 107

-11 986

120

Övrigt

-13 053

-12 749

303

-14 982

-14 196

785

Summa

-70 100

-67 400

2 700

-68 700

-68 100

600

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarkontoret arbetar aktivt med rekrytering av
gode män. Som ett led i detta är det viktigt att se över arvodena för att det ska vara attraktivt att ta på sig ett uppdrag
som god man.

Valnämnd

Under 2015 har inga val eller folkomröstningar ägt rum.
Ett möte har hållits under året med valnämnden.
Tabell 14 Ekonomisk redovisning för valnämnden
Resultaträkning

Det ekonomiska underskott som verksamheten uppvisar beror
på det ökade infördet av ärenden för handläggning av god
man för ensamkommande flyktingbarn. Underskottet täcks av
statbidrag för ensamkommande flyktingbarn.
Överförmyndarnämnden har under året haft ett högt tryck av
inkommande ärenden avseende ensamkommande flyktingbarn. Överförmyndarkontoret har förstärkts med ytterligare
två medarbetare och utifrån detta hanteras kontorets uppgifter
på ett bra sätt.
Tabell 13 Ekonomisk redovisning för överförmyndarnämnden
Resultaträkning
(mnkr netto)
Intäkt

Budget
2014

Bok
2014

Utfall
2014

Budget
2015

Bok
2015

Utfall
2015

0,3

0,5

0,2

0,6

1,2

0,6

Kostnad

-1,7

-1,9

-0,2

-2,3

-3,7

-1,4

Summa

-1,4

-1,4

0,0

-1,7

-2,5

0,8

Budget
2014

Bok
2014

Utfall
2014

Budget
2015

Bok
2015

Utfall
2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnad

-0,4

-0,3

0,1

-0,1

0,0

0,1

Summa

-0,4

-0,3

0,1

-0,1

0,0

0,1

(mnkr netto)
Intäkt

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

Budget
2014

Bok
2014

Utfall
2014

Budget
2015

Bok
2015

Utfall
2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnad

-2,2

-2,3

-0,1

-2,2

-2,3

-0,1

Summa

-2,2

-2,3

-0,1

-2,2

-2,3

-0,1
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Barn- och utbildningsnämnden
Förklaring
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att utvärdering inte har genomförts

Kvalitetsuppföljning 2015
RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden och
Inom grundskolan finns fungerande forum för dialog som klassråd, elevråd och föräldraråd. Inom förskole- och
förvaltning ska möjliggöra för medborgare fritidshemsverksamheten behöver det skapas forum på alla enheter samt utveckla de som finns.
att delta i kommunens utveckling.
På biblioteken har medborgaren möjlighet att ge förslag på inköp av litteratur.
Resultaten i kunskapskraven på nationella prov ska förbättras i förhållande till
föregående år.

Resultaten på nationella prov i åk 3 och åk 6 har förbättrats marginellt ifrån föregående år.

Resultaten i kunskapskraven på nationella prov ska överstiga snittet i Sverige.

Resultaten på nationella prov i åk 3 och åk 6 är högre än snittet för skolorna i riket.

Åk 3: 76,7% 2014; 77% 2015
Åk 6: 93% 2014; 93,9 2015
Åk 3: Krokom: 77,0%; Riket: 69,4%
Åk 6: Krokom 93,9; Riket: 92,8%

Alla elever ska gå ut grundskolan med
behörighet till gymnasium

Andel elever som har behörighet till ett gymnasieprogram är 84,8 procent. Resultatet har försämrats ifrån
föregående år med 2,9 procentenheter. En av orsakerna är minskat andel behöriga lärare beroende på ökat
elevantal och ökade pensionsavgångar. En rekryteringsplan ska tas fram.

Andel behöriga elever till något nationellt
program på gymnasiet ska öka i förhållande till föregående år.

Resultatet har försämrats med 2,9 procentenheter i jämförelse med föregående år.

Andel behöriga elever till något nationellt
program ska överstiga snittet i Sverige.

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet är högre än snittet för alla skolor i riket.

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

Resultatet har försämrats med 2,3 procentenheter i jämförelse med föregående år.

87,7% 2014; 84,8% 2015

Krokom 84,7; Riket: 84,1%
82,9% 2014; 80,6% 2015

Andel elever i åk 9 som uppnått målen i
Andel elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen är högre än snittet för skolorna i riket.
alla ämnen ska överstiga snittet i Sverige. Krokom 80,6; Riket: 75,3%
Alla elever ska ges inflytande över sin
egen utbildning

Enkäten är inte genomförd.

100 % av medborgaren ska uppfatta att
de får ett gott bemötande

Bemötandet av medborgaren vid telefonkontakt med kommunen kring en enkel fråga är inte tillräckligt bra.
Rutiner ska ses över och kommuniseras internt.

Webbinformationen på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida skall ge god
information.

En samlad och jämförbar resultatredovisning av kommunens alla förskoleenheter saknas och är inte prioriterad.

100 % av medborgarna ska få direkt svar
på sin fråga

Medborgaren har inte fått svar på sin fråga via telefon i tillräcklig utsträckning. Rutiner ska ses över och kommuniseras internt.

100 % av medborgarna ska få svar inom
2 arbetsdagar

Medborgarna får svar på sina frågor via e-post inom 2 dygn.

Alla elever ska känna sig trygga i skolan

Elever i förskoleklass upplever i högre grad att de blir retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra
elever på skolan än vad elever i åk 4 och åk 7 upplever sig vara.

Information om möjlighet att välja grundskola och möjlighet att ansöka plats på grundskola via webb saknas.

Några elever upplever sig ha blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad de senaste tre månaderna av
vuxna på skolan.
Några elever upplever sig ha blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad de senaste tre månaderna av
vuxna på skolan.
All personal behöver utbildning i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Elevers upplevelse av trygghet i skolan
ska öka i förhållande ifrån till föregående
år.

Elevers upplevda trygghet har inte ökat ifrån föregående år.

Nyckeltalen ska behållas i förskolan

Nyckeltalen för förskolan kvarstår.

Kommunen ska tillhandahålla olika möjligheter till boklån.

Kommunen tillhandahåller böcker, tidskrifter, e-böcker samt talböcker för utlån via huvudbibliotek, bokbuss och
webb.

All personal behöver utbildning i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Huvudbiblioteket var stängt under en månad på grund av flytt.
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RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Alla elever ska ha tillgång till kulturskola

20 procent av eleverna går på Kulturskolan. Det pågår ett arbete att utveckla verksamheten att bli mer flexibel,
nå fler barn samt integreras mer i grundskolan.

Barn- och utbildningsnämndens verksam- Sjukfrånvaron har ökat från 6,5 (2014) till 7,2 procent. En yrkesgrupp som sticker ut är förskollärare. Arheter är hälsofrämjande, sjukfrånvaron är betsbelastningen för yrkesgruppen har ökat på grund av ökat ansvar i och med reviderad läroplan samt färre
högst 6,5 procent.
förskollärare per avdelning och förskola. Vid hög arbetsbelastning/stress ökar infektionskänsligheten.
Förbättra resultaten inom hälsoområdet i
medarbetarundersökningen

Pågående arbete sker tillsammans med företagshälsovården kring stresshantering som vi har analyserat som
störst bidragande orsak till ohälsa inom förvaltningen.

Minska arbetad tid på timlön.

Arbetat tid på timlön har minskat

Antal medarbetare per chef ska inte
överstiga 30 personer.

En ledningsöversyn på rektor och förskolechef nivå är genomförd under våren. Översynen resulterade i en
utökning av två ledningstjänster. Det innebär att tidigare snitt på 36.5 tjänster/chef sänktes till 32 tjänster/chef.

Uppföljning av nämndernas arbete med att nå
kommunens inriktnings- och strategiska mål
Demokrati
I barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter finns
forum för dialog i stort sett på alla enheter genom klassråd,
elevråd och föräldraråd. Det är främst på förskolor som föräldraråd saknas. Forumen behöver utvecklas till att vara mer i
dialogform än som informationsforum, så att våra medborgare
känner delaktighet och får möjlighet till inflytande.
På grund av brist på lärare i samiska och andra modersmål
kommer fjärrundervisning att genomföras från och med
vårterminen 2016 med början för samiska elever. Syftet är
att kvalitetssäkra och effektivisera undervisningen. Alla barn
och elever kommer att kunna ta del av den samiska kulturen
bland annat genom att samefolkets dag uppmärksammas på
varje förskola, fritidshem och skola. De motsättningar mellan
föräldrar/föräldrar/personal/personal som finns inom förskola,
fritidshem och grundskoleverksamheterna arbetas med genom
dialog kring dåtid, nutid och framtid.
Genom att ge nyanlända elever undervisning i skolan om
det svenska samhället skapas möjlighet att socialisera med
svenska medborgare.
Folkhälsa
Alla elever når inte behörighet till gymnasiet. Insatser behövs
i ett tidigt skede för att alla barn och elever ska få en gynnsam
utveckling i hela utbildningssystemet. Nuvarande elevhälsoarbete behöver därför utökas med ett barnhälsoarbete. Ett
behov finns att utöka psykologtjänst mot förskolan.
En rekryteringsplan för framtida behov av pedagogtjänster
ska tas fram eftersom lärarbehörigheten på grundskola och
förskola sjunker i konkurens med övriga huvudmän.
För att komma närmare likvärdiga villkor i omsorg/utbildning
för kommunens barn och elever startas en översyn av resursfördelningssystemet inom skola och förskola under våren
2016 med beaktande av det socioekonomiska perspektivet.
I takt med ökad integration behövs utökade insatser på modersmål och studiehandledning.

Antalet nyanlända elever ökar, vilket medför att behoven av
fritidsledare och tillgång till fritidsgårdar ökar i kommunen.
Fritidsgårdarna fyller en viktig uppgift när det gäller integrationen i det svenska samhället.
Med anledning av Krokoms kommuns avvikande negativa
resultat på CAN-enkäten1 i förhållande till länets övriga kommuner kommer resultaten att beaktas i kommande verksamhetplan.
Gott bemötande, god tillgänglighet
Tillgängligheten till handläggare via telefon är inte tillräcklig.
Rutiner för att öka tillgängligheten via telefon ska ses över.
Behovet av bra bemötande och god tillgänglighet behöver
kommuniceras på alla enheter.
Trygghet
Det finns barn och elever som inte upplever sig trygga i
kommunens verksamheter. För att öka tryggheten behöver all
pedagogisk personal utbildas i arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling. Rutinen för kränkningsanmälningar
behöver återaktualiseras eftersom det finns ett mörkertal i
antalet anmälningar.
Tillväxt och utveckling
Under ett antal år har barn- och utbildningsförvaltningen
deltagit i ”Framtidsdagen”. En dag där elever i årskurs 8 får
möjlighet att träffa olika arbetsgivare som är etablerade i
kommunen. Syftet är att eleverna ska få möjlighet att se vilka
yrken som finns i kommunen. Framtidsdagen är inte prioriterad under 2016 på grund av bristande intresse från de olika
aktörerna.
De nyanlända barnen på de tillfälliga boendena får besök av
en pedagog en gång i veckan i syfte att barnen ska bli sedda
och få ett första möte med svensk skola.
Utvecklingen av och tillgängligheten till kommunens nya huvudbibliotek gör det möjligt för kommunens medborgare att
mötas och ta del av tidskrifter, boklån samt kulturevenemang.
Kulturskolan kommer att utveckla verksamheten till att arbeta
mer integrerat med skolan.
1) Ungdomars konsumtion av droger, alkohol och tobak
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Krokoms kommun som arbetsgivare
All personal inom förvaltningen har erbjudits heltidsanställning från och med hösten 2015. Förutsättningarna har varit en
förvaltningsövergripande tjänsteplanering som fortsättningsvis utökas till kommunövergripande för att skapa attraktivare
tjänster.

Verksamhetsberättelse 2015

Två ledningstjänster har tillkommit under 2015 i syfte möta
ökade volymer och kommunfullmäktiges mål om att antalet
anställda per chef som överstiger trettio personer ska minska.
Den minskade sjukfrånvaron under ett antal år har vänt och
under 2015 ökat. Förvaltningen har särskilt uppmärksammat
förskollärares ökade sjukfrånvaro. Eftersom barn och utbildning har många nya chefer har vikten av kommunens rutiner
kring sjukfrånvaro återaktualiserats. Varje individ inom
yrkesgruppen förskollärare har kartlagts som varje chef agerar
utifrån. Arbetsbelastningen för yrkesgruppen har ökat på
grund av ökat ansvar i och med reviderad läroplan samt färre
förskollärare per avdelning och förskola. Vid hög arbetsbelastning/stress ökar infektionskänsligheten

Kostnadssidan överskrider budget för året och det är framför
allt skolskjutskostnaden och interkommunal ersättning för
grundskolan, samt integration.

Krokoms kommun som länsaktör
Barn och utbildning ingår i ett regionalt utvecklingsnätverk
(RUN), som arbetar aktivt och i samverkan med regionens
kommuner för ett ömsesidigt lärande och hållbar utveckling.
Verksamhetschef förskola kommer tillsammans med några
förskolechefer att föreläsa på den årliga RUN-konferensen
2016 om utvecklingsarbetet ”Från görande till lärande” som
pågått i kommunen under tre år.
Under kommande verksamhstår har barn- och utbildningsnämnden ett mål att nämndens verksamheter ska präglas av
entreprenöriellt lärande det vill säga förmåga att ta initiativ,
ansvar och omsätta idéer till handling.
Barn- och utbildningsnämnden har ansökt om att bedriva övningsskola och övningsförskola i kommunen för att fortsätta
ta emot verksamhetsförlagd utbildning.
Kommunen ingår i ett länsövergripande nätverk kring giftfria
förskolor. Under 2016 kommer arbetet att bedrivas kring att
identifiera förekomst av gifter på alla kommunens förskolor
och fritidshem.
Finansiella mål
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på
1 miljon kronor. Nämndens nettokostnad2 för grundskola, förskola och fritidshem har minskat något sedan 2011 men har
fortfarande en högre nettokostnad inom förskolor och fritidshem i jämförelse med liknande kommuner. I kommunen finns
många enavdelningsförskolor och små fritidshem där extra
medel skjuts till för att upprätthålla öppettiderna. Detta leder
till en ineffektiv resursfördelning och ökad nettokostnad. En
sammanslagning av två enavdelningsförskolor kommer att
ske hösten 2016.

2) Nettokostnadsavvikelsen jämför kommunens nettokostnad med standardkostnaden (”statistiskt förväntad” kostnad).
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Ekonomisk analys

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för året 2015 ett
positivt resultat på drygt 1 miljon kronor. De stora budgetavvikelserna under året är framför allt följande:

Intäktssidan däremot lämnar ett klart bättre resultat för året
än budgeterat. Det är framför allt inom barnomsorgen och
grundskolan som intäkterna har ökat 2015. Vilket beror på att
det under året tillkommit statliga satsningar inom förskolan
och grundskolan som ökat intäkten för dessa verksamheter.
Vidare så har intäkterna för interkommunalersättning ökat
för fritidshem, förskola och grundskola, samt att barnomsorgsavgifterna för 2015 har lämnat ett positivt resultat. Även
om intäkterna för integration visar ett klart positivt resultat i
jämförelse mot budget överskrider kostnaderna intäkterna.
Förskola
Även detta budgetår har medel skjutits till för att klara öppettider på enavdelningsförskolor. Det innebär att resursfördelningen ej följer beslutat nyckeltal på dessa förskolor vilket
leder till ineffektivitet och ökade nettokostnader.
Fritidshem
Extra medel fördelas till våra små fritidshem för att klara öppettiderna. Detta leder till en ineffektiv resursfördelning och
ökar nettokostnaden.
Fritidsgård
Fritidsgårdarnas budget finns under respektive skolområde.
Verksamhetschef skola har ett anslag för fritidsgårdarna som
används för övergripande verksamhet. Dessa medel har under
året används för skjutsar till gemensamma aktiviteter och till
viss upprustning av lokaler.
Grundskola
Skolverksamheten håller sig inom den ram som tilldelats.
Skolskjutskostnaderna ökar ständigt och överstiger budgeten.
Kostnader för nyanlända elever redovisas separat.
Elevhälsa
Elevhälsan har under året haft en vakant tjänst på specialpedagogsidan. En tjänst som 2016 omfördelas till kurator.
Anledningen till denna omfördelning är både svårigheten att
rekrytera specialpedagog, men också ett ökat behov av kuratorskompetens på skolorna.
Verksamheten har också fått bidrag för förstärkt elevhälsa
från Skolverket, detta bidrag har använts till skolspykolog och
kurator.
Kulturskola
Redovisat överskott beror på ej tillsatta tjänster samt på grund
av minskad efterfrågan av dans och drama.
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Bibliotek
Första halvåret 2015 hade biblioteket ett överskott på 85 000
kronor vilket senare har använts för vikarier under flytten
av biblioteket. Under året reparerades bokbussen för cirka
70 000 kronor vilket bidrog till att biblioteket redovisar ett
underskott på 40 000 kronor.

Kort om framtiden

Antalet elever ökar i Ås-området. För att möta det byggs en
ny förskola i Sånghusvallen så att skolan kan utökas med
nuvarande förskolas lokaler som ligger i direkt anslutning till
skolan. Detta ska vara klart hösten 2016.
Många nyanlända har kommit och fortsätter att komma, vilket
innebär ökat tryck på barn- och utbildningsförvaltningens
verksamheter. En ny lag från 1 januari 2016 säger att alla
nyanlända elever ska kartäggas och få en anpassad undervisning och timplan. Det innebär att pedagoger och specialpedagoger behöver kompetensutveckling. Alla nyanlända elever
ska även ha extra hälsosamtal och vaccinationer. Många har
upplevt trauman och konflikter uppstår när kulturer krockar.
Skolpsykologer, kuratorer och skolsköterskor måste möta det
ökade behovet både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det innebär att Elevhälsan måste utökas ännu mer under
de kommande åren.
För att öka måluppfyllelsen och behörigheten till gymnasiet
har under några år olika utvecklingsarbeten pågått inom förskola och grundskola. Fokus i dessa utvecklingsarbeten är att
synliggöra lärandet och på sätt öka måluppfyllelsen.
Den framtida verksamhetsutvecklingen inom Kulturskolan
kommer att lägga fokus på att nå barn- och utbildningsnämndens beslut om en mer flexibel och tillgänglig kulturskola.
Med bibliotekets nya läge centralt i Krokom förväntas ett ökat
antal besökare. Möjligheter till till att bli en kulturmöttesplats
öppnas när flera aktörer samverkar kring olika arrangemang.

Administration
Fler e-tjänster inom förskola och grundskola kommer att
erbjudas medborgarna.
Förskola
Förskoleverksamheten står inför en stor utmaning när det
gäller att rekrytera och behålla behöriga förskollärare framförallt i de norra och västra delarna. Detta påverkar givetvis
möjligheterna att leva upp till kvalitetskravet som ställs på
förskolan.
Pedagogisk omsorg
Ingen nyrekrytering av dagbarnvårdare kommer att ske vid
framtida pensionsavgångar. Medborgarna har möjlighet att
själva ansöka om att få bedriva en så kallad enskild pedagogisk omsorg efter godkännande av kommunen.
Fritidshem
Arbetet med att öka och stärka kompetensen kring fritidshemmets uppdrag samt samverkan med skolan utökas under
2016. Till hösten 2016 kommer det finnas möjlighet att söka
statsbidrag för att utveckla kvaliteten. Det återstår att se vilka
möjligheter vår kommun har för att kunna söka detta.
Fritidsgård
Fritidsgårdarna har en viktig funktion i mötet med ungdomar.
Antalet nyanlända elever ökar, vilket medför att behoven av
fritidsledare och tillgång till fritidsgårdar ökar i kommunen.
Fritidsgårdarna fyller en viktig uppgift när det gäller integrationen i det svenska samhället.
Grundskola
Behovet av behöriga lärare ökar i alla ämnen i alla kommunens skolor. För att kunna möta antalet nyanlända elever
ökar även behovet av pedagoger i svenska som andraspråk,
studiehandledare och modersmålslärare.
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Elevernas meritvärde behöver förbättras. Ett arbete pågår
för att förbättra analyserna av elevernas resultat. Kommunen
arbetar med bedömning för lärande i syfte att nå en ökad
måluppfyllelse.
Grundsärskola
De senaste åren har antalet elever i grundsärskolan minskat.
Ny skollag 2011 har medfört att färre elever har rätt till särskola. Läsåret 2016/17 kommer cirka 17 elever gå i grundsärskolan och träningskolan. Tidigare har elever i förskoleklassålder inte gått på särskolan, men från höstterminen 2016 kan
en elev bli aktuell utifrån sina behov.
Elevhälsan
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. För att möjliggöra det behövs kontinuerlig närvaro av alla
elevhälsans kompetenser på alla kommunens skolor.
Många nyanlända har kommit och fortsätter att komma, vilket
innebär ökat tryck på elevhälsan. Alla nyanlända elever ska
ha extra hälsosamtal och vaccinationer. Många har upplevt
trauman och konflikter uppstår när kulturer krockar. Skolpsykologer, kuratorer och skolsköterskor måste möta det ökade
behovet både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Det innebär att Elevhälsans resurser måste utökas ännu mer
under de kommande åren. En ny lag från 1 januari 2016 säger
att alla nyanlända elever ska kartläggas och få en anpassad
undervisning och timplan. Det innebär att pedagoger och
specialpedagoger behöver kompetensutveckling. Vilken roll
kan elevhälsan få i detta arbete?
Stressen i skolan ökar, framför allt bland flickor och på
högstadiet. Eleverna själva upplever att pojkar och flickor inte
behandlas lika. Pojkars och flickors resultat skiljer sig åt och
denna skillnad ökar. Alla elever får inte det stöd de behöver
för att nå målen. I kommunen finns elever som är ”hemmasittare”, framför allt på högstadiet.
Skolan har många utmaningar där elevhälsan har en viktig
roll att tillsammans med rektor och skolpersonal arbeta med
dessa frågor. Stöd till elever, stöd till personal, arbete på
grupp- och organisationsnivå, men också kompetensutveckling behövs i större utsträckning. En framgångsrik skolgång
är den största friskfaktorn i ett framtida liv!
Kulturskola
Kulturskolans sparbeting inför 2016 innebär att skolan inte
kommer att erbjuda dans- och dramaundervisning längre.
Arbetet med att nå barn- och utbildningsnämndens mål om att
Kulturskolan ska bli mer flexibel och komma närmare grundskolan fortsätter under 2016.
Sparbetinget som lades på Kulturskolan innebär att skolan
från och med januari 2016 inte längre erbjuder dans- och
dramaundervisning.
Bibliotek
Biblioteket eftersträvar på att leva upp till bibliotekslagen och
sin egen biblioteksplan, vilka säger att människor med andra
språk och människor med funktionshinder ska prioriteras.
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Detta kommer att innebära satsningar på dessa områden både
vad gäller personella resurser och medieinköp.
Då intresset för den nya mötesplatsen är stort, förväntas
också antalet besök och utlån att öka. Detta medför en ökad
arbetsbelastning för personalen, vilket noga bör följas upp
och bevakas.
Ny bokbuss ska upphandlas.
Ambitionen finns att Krokoms kommuns skolor ska ha
skolbibliotek inom en snar framtid. Detta ska ske i samverkan
skola/bibliotek.

Viktiga händelser under året

Under året har många nyanlända barn/elever kommit till kommunen. En ny organisation är under uppbyggnad för att möta
de nya behoven. Fler pedagoger har anställts. Behoven av
lärare i modermål och studiehandledning har ökat. Förberedelseklasser finns på flera orter i kommunen, bland annat
startade en förberedelseklass i Ås under 2015.
Under våren 2015 genomgick alla skolledare samt förvaltningsledning en tvådagars utbildning hos diskrimineringsombudsmannen för att säkerställa att lagkravet på arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling uppfylls.
Vid läsårsstart 2015 förändrades organisationen från fyra till
fem skolområden och utökades med ytterligare två skolledare.
Flera skolledare har dessutom gått i pension vilket inneburit
att tre nya skolledare har anställts.
Under hela 2015 har förskolorna och fritidshemmen påverkats
negativt av bemanningspoolens svårighet att kunna tillsätta
vikarier i verksamheten. Skolledare har i vissa fall tvingats
ringa hem barn och stänga verksamheten tidigare för att klara
säkerheten, vilket påverkat vårdnadshavarna negativt. Bristen
på vikarier har även påverkat kvaliteten i verksamheterna då
det har försvårat möjligheten att leva upp till styrdokumentens krav. Även möjligheterna att delta i kompetensutveckling
har begränsats.
Från höstterminen 2015 finns inte längre grundsärskola i
årskurs 7–9 i egen regi, dessa elever går på Lugnviksskolan i
Östersunds kommun.
Elevhälsan har utökat antalet kuratorer och skolpsykolog med
0,5 årstjänst vardera med hjälp av bidrag från Skolverket. En
elevhälsoplan för kommunen har tagits fram.
Under våren beslutades att Kulturskolan ska bli mer flexibel,
nå fler barn, samt integreras mer i grundskolan.
Fokus för biblioteksverksamheten har legat på flytten till
Mötesplats Krokom.
All personal inom barn- och utbildningsförvaltningen som
önskat heltid eller möjlighet till deltid har fått det.
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Förskola
Inom förskoleverksamheten har bedrivits en systematisk
kompetenstutveckling under året som ska leda till ökad kvalitet i uppdraget.

Elevhälsan har utökat skolspsykologresursen med 50 procent
och kuratorsresursen med 50 procent. Trots det ansvarar en
heltid skolpsykolog för mer än 1 300 elever, en situation som
inte är tillfredsställande.

Tyvärr har andelen förskollärare sjunkit till endast 31 procent
vilket innebär att Krokoms kommun har lägst andel förskollärare av alla kommuner i Jämtlands län.

Två kuratorer har genomfört en ettårig utbildning i grupphandling i syfte att arbeta mer förebyggande och nå fler
elever.

Fritidshem
Fritidshemsverksamheten har under året vid två tillfällen samlat både lärare från förskoleklass till årskurs 3 och fritidspedagoger för att diskutera och samplanera i syfte att öka graden
av samarbete mellan skola och fritidshem.

Hundra procent av elevhälsans specialpedagogresurs har
riktats mot Änge samt Föllinge skolområde för att stärka upp.
Båda områdena har haft svårt att rekrytera lokal specialpedagog och har också haft låga meritvärden.

Fritidsgård
Gemensamma aktiviter har genomförts på alla fritidsgårdar i
kommunen som till exempel utflykt till Persåsen och besök på
Åre fritidsgård. Fritidsgårdarna har även besökt varandra.
En gemensam avslutningsfest för årskurs 9 genomfördes och
ett läger anordnades under sommarlovet.
Grundskola
Kommunen har fått ta del av den statliga satsningen på ökad
bemanning i grundskolan, vilket inneburit att mer personal
kunnat anställas.
Grundskolan har haft ett fortsatt fokus på kompetensutvecklingen inom ”Bedömning för lärande”.
Sommarskola genomfördes under sommarlovet med mycket
gott resultat.
Grundsärskola
Från höstterminen 2015 finns inte längre grundsärskola i
årskurs 7–9 i egen regi, dessa elever går på Lugnviksskolan i
Östersunds kommun. Organisationen har därför minskat. Inga
integrerade särskoleelever finns inom grundskolan.
Elevhälsa
Elevhälsan har tagit fram en Elevhälsoplan som anger riktlinjer för elevhälsoarbetet i Krokoms kommun. Varje skola har
också tagit fram lokala elevhälsoplaner.

Skolpsykologerna har fått en förändrad roll och har arbetat
mer förebyggande och hälsofrämjande. Antalet utredningar
har minskat och mer stöd ges till pedagoger i deras arbete
med extra anpassningar och särskilt stöd. Förhållningssätt och
bemötande är viktiga delar i arbetet med elever i behov av
stöd och där bidrar alla elevhälsans kompetenser.
Kulturskola
I april hölls en stor körkonsert i Krokomshallen där elever
från Kulturskolan uppträdde tillsammans med närmare 200
elever från sex grundskolor.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i mars att Kulturskolan ska bli mer flexibel och jobba mer och närmare
grundskolan.
Bibliotek
Året inleddes med att bygget av den nya mötesplatsen startade och under tiden intensifierades arbetet med inventarier
till mötesplatsen. Ny teknik (RFID) implementerades.
Den 14 december var det invigning av det nya kulturhuset. Intresset för det nya kulturhuset är stort och besök och utlån har
ökat från gamla biblioteket. Första månaden i nya biblioteket
har utlånen varit 5 413 st. Samma period förra året var det
3 784 utlån, en ökning med cirka 1 600 utlån.

Tabell 16 Ekonomisk redovisning för barn- och utbildningsnämnden
Budget 2014

Bokfört 2014

Utfall 2014

Budget 2015

Bokfört 2015

Utfall 2015

Administration

-5 596

-5 628

-32

-5 864

-5 991

-127

Övergripande BUN

-2 052

-2 107

-55

-3 042

-2 544

498

Barnomsorg

-89 597

-89 437

161

-92 909

-91 571

1 338

Grundskola

-150 874

-154 661

-3 787

-163 156

-162 755

401

Kulturskola

-3 950

-3 944

6

-3 848

-3 934

-86

Bibliotek

-5 025

-4 977

48

-5 265

-5 306

-40

0

658

658

-460

1 466

-1 006

-257 100

-260 100

-300

-274 500

-273 500

100

(tkr)

Integration
Summa
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Socialnämnden
Förklaring
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att utvärdering inte har genomförts

Kvalitetsuppföljning 2015
RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt
boende?

De kvalitetsaspekter som mäts är mot de som finns i den nationella mätningen och som redovisas i KKiK.
Särskilt boende arbetar med kvalitetsaspekterna utifrån de resurser som finns tillgängliga. Några av kvalitetsaspekterna är inte i dagsläget möjliga att tillmötesgå relaterat till resurser och lokaler.

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

Resultatet från den stora brukarundersökningen som genomförs av socialstyrelsen redovisar ett resultat med
en nöjdhet på 91 % 2015. Nöjdheten 2014 var 85%. Målet är därmed uppfyllt.
Verksamheten har olika förslag till kvalitetsaspekter som skulle höja nöjdheten men som är svåra att genomföra
relaterat till den personalbemanning som föreligger idag. Dessa aktiviteter är bl a dagliga utevistelser, erbjuda
tid för egna önskemål, sociala aktiviteter som är organiserade vardagar och helger.

Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten i enlighet med tabell.

Resultatet 2015 visar att 7 av det 17 uppsatta målen har uppnåts.

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

Resultatet från den stora brukarundersökningen som genomförs av socialstyrelsen redovisar ett resultat med
en nöjdhet på 93 % 2015. Målet är därmed uppfyllt.

Revidering av riktlinjer gällande hemtjänstinsatser har påbörjats och ska överensstämma med Socialnämndens
gällande mål. Arbetet med att uppdatera Beställarenhetens informationsmaterial kommer att Slutföras under
våren 2016.

Riskbedömningar genomförs till 100 % för Riskbedömningar har gjorts till 97,5% inom SÄBO. Bedömningen är frivillig och erbjuds samtliga boende inom
respektive munhälsa, trycksår, nutrition
SÄBO.Under året har det arbetats kontinuerligt med förebyggande åtgärder för att uppnå målen.
och fallolyckor
Resultat vid punktprevalensmätning (Sen- Mål 2015: Trycksår ( antal/andel personer) ska inte överstiga 18%. Mätningarna genomförs inom SÄBO två
ior Alert) Trycksår (antal/andel personer)
gånger per år. Första mätningen var v 11. Resultat trycksår :11% (antal personer 110st). Vecka 40 var resultatet
ska inte överstiga mått enligt tabell.
återigen 11%. Inga personer har trycksårsgrad 3 eller 4 inom kommunens SÄBO.
Undervikt BMI under 22 (antal/andel
personer) ska inte överstiga 27%

Mätningarna genomförs inom SÄBO två gånger per år. Första mätningen var v 11. Resultat BMI: 36% ( antal
personer 110 st). Andra mätningen genomfördes v 40, resultaten visar på 8% minskning av undervikt jämfört
med första mätningen.

Fallolyckor (antal/andel personer) ska inte Mätningarna genomförs inom SÄBO två gånger per år. Första mätningen var v 11. Resultat fallolyckor: 8% (
överstiga 10 %
antal personer 110 st).Andra mätningen genomfördes v 40, resultaten visar på 4% ökning av fallolyckor jämfört
med första mätningen. Detta kan bero på att mätningen endast genomförs under ett dygn. Resultet är inte
tillförlitligt då mätningen endast genomförs ett specifikt dygn. Variationen hos indivderna som ramlar är stor från
dag till dag vilket gör att resultaten kan variera stort.
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 förbättrar t ex att kunna erbjuda dagliga utevistelser, erbjuda tid för egna önskemål 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. Stimulansmedel från Socialstyrelsen har nyttjats under
andra halvåret 2015 vilket resulterat till att 3,54 årstj har anställts vilket ger ökade möjligheter att bättre kunna
tillmötesgå vissa serviceutbud.

Serviceutbudet inom LSS-grupp och serviceboende ska uppfyllas enligt tabell.

Utfallet för 2015 blev att verksamheten hade 5 punkter på 100%. Där kan verksamheten släppa fokus. Det som
kvarstår är främst att arbeta med hot och våld. Detta kan vi göra genom att arbeta mer med bemötandefrågor
för att förebygga utfall från brukare. Däremot är nog 100 % en ouppnålig siffra i detta avseende i denna verksamhet. Även punkten tillgång till brevlådor kan verksamheten arbeta med för att bidra än mer till normalisering
och indiviuellt tänkande.

Andelen svar med gott intresse och engagemang ska vara 100% (via telefon)

Biståndshandläggare
Resultatet 2015 visar att 100 % fick ett svar med gott intresse och engagemang. Bistånd arbetar med att gruppen ska ha en samsyn och ge korrekt information.
LSS-handläggare
Resultatet 2015 visar att 50 % har fått svar med ett gott intresse och engagemang.
Verksamheten Bistånd som omfattar både biståndshandläggare och LSS-handläggare kommer att prova
Artvise under 2016 som är ett verktyg för att förbättra servicen till invånarna.
Individ- och familjeomsorg
Resultatet 2015 visar att 75 % har fått en svar med gott intresse och engagemang. 25 % har fått svar med
medelgott intresse och engagemang.
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RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Socialnämndens verksamheter ska se
över de delar som påkallas från kommunikationsenheten under 2014.

Socialnämnden har under 2015, beroende på verksamhet, haft ett varierat samarbete med komunikationsenheten. Under 2016 kommer varje verksamhet att uppdatera sin information på kommunens hemsida.

Väntetiden ska inte överstiga 23 dagar i
snitt för plats på ett särskilt boende

Den genomsnittliga väntetiden är 19 dagar under 2015. Målet är därmed uppfyllt. Ansvaret för att väntetiden
för att bli tilldelad enplats i särskilt boende är i nuläget oklart. En viktig fråga i sammanhanget är självfallet; vem
kan påverka väntetiden?
Socialchefen bör under 2016 kalla till ett möte med syftet att klargöra om vilken av beställarsida eller utförarsidan ska vara ansvarig för att väntetiden till i särskilt boende.

Handläggningstiden ska inte överstiga 10
dagar för ekonomiskt bistånd vid nybesök

Resultatet 2015 redovisar att handläggningstiden är 4 dagar för ekonomiskt bistånd vid nybesök. Målet är
därmed uppfyllt.

70 % ska vara nöjd med servicen/tjänsten På en 10-gradig skala där 1 innebär inte alls nöjd och 10 innebär i högsta grad nöjd svarar 86 % att de är nöjda
som helhet
motsvarande nivå 7-10 på skalan.
Det är ett ständigt utvecklingsområde att få så hög svarsfrekvens som möjligt.
Andelen som får direkt svar med medelgod eller god kvalitet ska tillsammans
vara 100% (kontakt via telefon) Mål enligt
tabell.

Biståndshandläggare
Resultatet 2015 visar att 17 % fick svar med god kvalité och 33 % med medelgod kvalité. Samt att 50 % fick
svar med dålig kvalité.
Bistånd arbetar med att ta fram riktlinjer och rutiner för arbetet så att samtliga handläggare har den information
dom behöver för att kunna ge en god service.
LSS-handläggare
Resultatet 2015 visar att 33 % har god kvalité i svaren och 67 % har dålig kvalité.
Bistånd kommer under 2016 att prova Artvise vilket är ett verktyg för att förbättra servicen till invånarna.
Individ- och familjeomsorg
Resultatet 2015 visar att 33 % fick ett direkt svar med god kvalité på en enkel fråga och 17 % fick ett svar med
medelgod kvalité på en enkel fråga. Samt 50 % dålig kvalité.

Andelen som får svar på sin e-post inom
två arbetsdagarska vara 100%

Biståndshandläggare
Resultatet 2015 visar att 67 % får svar på sin e-post inom 1-2 dygn.
Biståndshandläggarna lägger in ett autosvar vid längre frånvaro och hänvisar till den biståndshandläggare som
är i tjänst.
LSS-handläggare
Resultatet 2015 visar att 50 % får svar på sin e-ost inom 1-2 dygn.
Bistånd kommer under 2016 att prova Artvise vilket är ett verktyg för att förbättra servicen till invånarna.
Individ- och familjeomsorgen
Resultatet 2015 visar att andelen som får svar på sin e-post inom 1-2 dygn är 17 %. Andelen som får svar inom
2-5 dygn är 51 %.

80 procent av ungdomarna ska inte återaktualiserade inom ett år efter avslutad
insats/utredning

Målet för 2015 är satt till 80%. Något resultat för 2015 föreligger inte eftersom siffran för inmatning inte gick att
ta fram ur verksamhetssystemet.

Alla som arbetar inom socialförvaltningen
ska kunna erbjudas heltid och deltid som
möjlighet.

Alla anställda ska genom projektet "Rätt till heltid deltid en möjlighet" välja sysselsättningsgrad inför 2016.

Resultatet för 2014 blev 90% (medelvärdet 78%). Det resultatet ger en indikation på att vi beslutar om rätt
insatser för de behov som finns och att de ger verkan.

Uppföljning av nämndernas arbete med att nå
kommunens inriktnings- och strategiska mål
Demokrati
Socialnämnden har under året haft en god dialog med pensionärsrådet och handikapprådet. För att skapa en god dialog
med kommuninvånarna avseende Integration har socialförvaltningen genomfört medborgardialoger på tio orter i kommunen samt genomfört informationsmöten i samband öppnande av varje nyttt HVB-hem. Socialnämnden har påbörjat
arbetet med att skapa ett integrationsråd med likande funktion
och inrikting som pensionärsrådet.
Under 2016 kommer alla medarbetare i socialförvaltningen
att genomföra en utbildning avseende vad det innebär att vara
samiskt förvaltningsområde. I samband med och efter utbildningen kommer vi att identifiera förbättringsområden.

Folkhälsa
Särskilt boende
Utifrån den stora brukarundersökningen som genomförs av
socialstyrelsen har särskilt boende förbättrat sig med 6 procent från 2014 till 2015 avseende brukarnas nöjdhet. Arbetet
med att bibehålla och förbättra brukarnas nöjdhet fortsätter
under 2016.
Vi uppnår inte målen med serviceutbudet inom särskilt
boende utifrån den personaltäthet vi har idag. Socialnämnden
har beviljats stimulansmedel från socialstyrelsen men dessa är
inte tillräckliga för att kunna erbjuda dagliga utevistelser och
inte heller att det finns organisarad aktiviteter alla vardagar
och helger på våra särskilda boenden.
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Hemtjänsten
Utifrån den stora brukarundersökningen som genomförs av
socialstyrelsen har hemtjänsten i kommunen en nöjdhet på 93
procent, vilket är ett gott resultat.

inom socialförvaltningen, personalavdelningen, företagshälsovården, skyddombuden och hälsoobuden. Detta arbete med
att bryta trenden avseende ohälsa inom socialförvaltningen
kommer att fortsätta under hela 2016.

Socialnämnden har under hösten påbörjat en översyn avseende nuläget på våra äldreboenden. Detta arbete kommer att
utgöra en grund för uppdatering av äldreomsorgsplanen samt
förstudie för ett nytt äldreboende.

Krokoms kommun som länsaktör
Arbetsmarknadsenheten fyller en viktig roll i Krokom. Under
året har vi fått bifall på ett antal större projekt, såsom Kom i
jobb, Kongero och UVAS. I det olika projekten sker ett nära
samarbete med Arbetsförmedlingen, Regionförbundet, övriga
kommuner i länet samt privata företag med flera. Projektet
Kom i jobb syftar till att individer som idag står långt ifrån
arbetsmarknaden och lever på försörjningsstöd ska få möjlighet till självförsörjning genom arbete.

Trygghet
Under året har socialförvaltningen erhållit en kompetensförbättring utifrån de nyrekryteringar som har genomförts
på chefs- och medarbetsnivå till våra två verksamheter med
myndighetsutövning, vilket har förbättrat förutsättningarna
för en rättssäker verksamhetsutövning. Socialförvaltningen
har och kommer att ha fortsatta utmaningar avseende personalrekrytering till myndighetsövning.
Tillväxt och utveckling
Socialnämnden har under året arbetat aktivt med att synliggöra sina verksamheter i olika medier såsom lokaltidningar,
lokalradio, kommuntidningen Krokom idag och kommunens
egen facebooksida. Arbetet har givit ett gott resultat. Det
kommer att utvecklas under 2016 för att skapa en positiv
marknadsföring av socialförvaltningens verksamheter och
varierande yrkeskategorier. Detta arbete kommer att vara
avgörande inför framtidens stora utmaningar med personalförsörjning. Vi behöver kontinuerligt jobba med bilden av oss
som en attraktiv arbetsgivare.
Under året har socialnämnden öppnat fem nya HVB-hem
samt fyra tillfälliga boenden, varav ett stängdes under januari
2016. Detta har skapat många nya arbetstillfällen för såväl
etablerade svenskar som nyanlända som nyligen har lämnat
etableringsfasen. Avseende vår verksamhet med ensamkommande barn väntar stora utmaningar under 2016 för att få
till ett bra flöde för barnen/ungdomarna från HVB-hem till
stödboende och vidare ut i egen lägenhet.
De flyktingar som under året har anlänt till kommunen i form
av anvisningsbosättningar och kvotflyktingar innebär stora
möjligheter med också utmaningar utifrån bostadsbristen i
kommunen. Under första halvan av 2016 kommer socialnämnden ansvara för att en integrationsstrategi tas fram.
Krokoms kommun som arbetsgivare
Under hösten 2015 har chefer tillsammans med fackliga
representanter inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och
bistånd tagit fram en handlingsplan i syfte att kunna behålla
och rekrytera socionomer med myndighetsutövning. Handlingsprogrammet innehåller ett traineeprogram, en lönestege
kopplad till traineeprogrammet samt tydliggörande av förmåner avseende att jobba med myndighetsutövning i Krokoms
kommun. Detta handlingprogram kommer vi under 2016 att
ta vidare till övriga bristyrken.
Socialförvaltningen har under hösten 2015 påbörjat och tagit
fram en plan avseende aktiviteter för att minska ohälsan.
Arbetet med planen genomförs i samarbete mellan cheferna
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Finansiella mål
Från starten av arbetet med budgeten för 2015 till uppföljningen av utfallet för budgeten 2015 har socialförvaltningen
haft tre olika förvaltningschefer samt två olika förvaltningsekonomer med några månaders vakans under kvartal tre.
Detta har inneburit brister i kontinuiteten avseende budgetuppföljning samt brister i kunskap avseende de kostnadsposter som tillkommer i slutet av året till exempel timlöner
för december samt fördelningar av kommunövergripande
kostnadssposter. Detta medför att resultatet har försämrats
avseendevärt under årets sista månad, vilket var svårt att
förutsäga utifrån kända ingångsvärden.

Verksamhetsberättelse 2015
Ekonomisk analys

Pronosen för första halvåret 2015 pekade på ett överskott på
cirka 5,6 mnkr på årsbasis inklusive integration, exklusive
integration var prognosen cirka 2,2 mnkr.
Vård och Omsorg
Utförda beviljade insatstimmar inom hemtjänsten område
Krokom/Ås, Nälden och Offerdal har under år 2015 varit
59 689 timmar. Verksamheten har inte klarat att hålla effektivitetsmåttet 68 procent hos kund och har ett underskott på
2,095 mnkr som kräver analys och fortsatt åtgärd under 2016.
Hemtjänsten har under 2015 haft ökade kostnader för köp av
vikarier för utbildningstillfällen i planering- och uppföljningsverktyget TES, extra planeringsdagar under förändringsarbetet, höga ohälsotal och svårigheter att rekrytera undersköterskor. Utifrån personalpolitiska beslut har hemtjänsten utfört
aktiviteter som krävt vikarier men som vi inte via LOV har
fått betalt för. Kostnaden per timme har under året legat på
ca 540 kr mot budgeterat 430 kronor per timme. Kostnad för
hemtjänst år 2015 ligger på 334 tkr/enskild och medelvärdet i
riket ligger på 264 tkr/enskild.
År 2015 har varit ett år med hög vårdtyngd inom särskilt
boende. Tidvis överbeläggningar och många oroliga vårdtagare på Blomstergården som krävt ökade vårdinsatser. Extra
personal har behövts både på Blomstergården och Hällebo
och då specifikt på kvällar och helger. Det har krävts en ökad
bemanning under vissa perioder då tillbud av hot och våld förekommit relaterat till demensliknade tillstånd hos vårdtagare.
Extra personal har även krävts när verksamheten tagit emot
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dementa vårdtagare till vanliga äldreboendeplatser när arbetsoch boendemiljön inte varit acceptabel. Blomstergården har
ett underskott på -370 tkr som skulle ha kunnat vara mycket
högre om inte enhetscheferna aktivt arbetat med optimal personalbemanning inom hela boendet. Budget för semester- och
sjukvikarier är ej i fas med verkligheten.
Bistånd
Arbete med riktlinjer har i princip färdigställts för att kvalitetssäkra biståndshandläggningen. Timvikarie och stafettsocionom har tagits in för att säkerställa att enheten kan utföra sitt
uppdrag. Detta har orsakat höga kostnader för personal. Detta
orsakar ett underskott på 244 000 kronor under 2015.
Antalet personer som har sökt och beviljats hemtjänst har
ökat under 2015 från 359 i januari till 393 i december. Detta
har även inneburit en ökning av det totala antalet hemtjänsttimmar från 7 976 i månaden till 8 920 i månaden. Ökningen
består i antal omvårdnadsinsatser. Detta har orsakat ett underskott på 1,27 mnkr. Antal beviljade serviceinsatser har trots
fler sökande, minskat i jämförelse med 2014.
Solbacka som tidigare budgetmässigt har legat under beställarenheten, gick den 1 oktober 2015 tillbaka till kommunen
och verksamhetsområdet vård och omsorg. Solbacka ger ett
överskott på 7,99 mnkr i Beställarenhetens budget men detta
orsakar i stället ett underskott på 7,4 mnkr hos verksamhetsområde vård och omsorg.
Detta innebär att när Solbacka försvinner från beställarenhetens budget finns ett underskott på 1,4 mkr.
Stöd och service
Utfallet för år 2015 för Stöd och Service blev -4 501 mkr. Un-
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derskottet beror till största del på att vi startade en verksamhet
(Ede gruppboende) under året som inte var budgeterad. På
Solsidan, som är ett LSS-boende för äldre ökade även behoven av resurser eftersom en boende flyttade upp en våning
och verksamheten blev mer resurskrävande. Under personlig
assistans finns insatsen ledsagning och dessa behov har ökat
under 2015 vilket resulterade i ett underskott på 499 tkr.
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.
Legitimerad personal
Interna intäkter minskade med -1131 tkr på grund av personalfrånvaro utan ersättare. Det gör också att personalkostnaderna är lägre än budget (+ 573 tkr), trots utökningen av
verksamheten i Föllinge i oktober–december som inneburit
ökade kostnader. Målet är full bemanning varje dag utifrån
budgeterade tjänster/nyckeltal, men vi har haft mycket frånvaro och få vikarier.
Övertaget av verksamhet i Föllinge under senare delen av året
har inneburit en ökning med 4,3 årstjänster ssk/dsk/sg, samt
minskade intäkter med 50 tkr/mån för nattssk.
Ersättning för Senior Alert från staten upphörde 2014, men
låg under 2015 kvar i budget med beräknade intäkter och
kostnader, vilket bidragit till det negativa resultat med -750
tkr.
Intäkterna från primärvårdsuppdrag hade förväntats öka
inför 2015, men blev betydligt lägre än budgeterat (-700 tkr).
Mängden uppdrag från primärvården minskade jämfört med
tidigare år.
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Bilkostnaderna ligger högre än budgeterat (120 tkr) och kostnaden för adm personal har ett resultat på -370, bland annat
på grund av dubbel lön för chefer i samband med pension.
Individ- och familjeomsorg
Budgetöverskottet beror i synnerhet på:
•
Personalvakanser
Under året har det rått en mycket kraftig underbemanning
med flertalet vakanser vilket har lett till att konsulter tagits
in. Trots det visar resultatet på ett överskott. Detta har lett
till både personalutmattning och mycket undermålig rättssäkerhet. Nyexaminerade medarbetare har fått att hantera
en orimlig arbetsmängd och alldeles för komplexa ärenden i
förhållande till deras erfarenhet och kompetens.

mande på minus 1 012 000 kronor, att det är ett minus jämfört
med den nedskrivna budgeten inför året. Jämför man i stället
med de pengar vi fått från Migrationsverket för att bedriva
verksamheten har de räckt till och till och med gett ett överskott. På samma sätt med integration/mångfald; resultatet på
plus 2 236 000 kronor är ett resultat jämfört med den skriftliga
budgeten som räknade med att verksamheten skulle gå med
underskott. I praktiken har Migrationsverkets pengar räckt till
för att täcka vår verksamhet, och gett ett överskott även här.
Helhetsmässigt beror överskottet på att integration i stor
utsträckning lyckats undvika externplaceringar, samt inte hunnit bemanna upp i den takt som vi fått ensamkommande och
nyanlända till oss.

För 2016 ambitionen är att ha full personalstyrka. För att
undvika behov av kostsamma konsulttjänster och för att
säkerställa rättssäkerheten samt för att kunna bedriva en god
personalpolitik planeras att överbemanna avseende utredning
barn och familj.

Kort om framtiden

Utgångspunkten är att detta kommer kunna hanteras inom
IFO:s totala budget men beredskap bör finnas att IFO-chefen
kan komma att behöva äska medel för att kunna hantera
situationen.

Friskvård
Skapa förutsättningar för samtliga medarbetare inom socialförvaltningen att kunna nyttja sin friskvårdstid.

Lägre vårdkostnader än budgeterat
Vårdkostnader är svåra att exakt prognostisera och för 2016
är budgeten nerjusterad med 1 miljon kronor (-500 tkr barn
och familj, -500 tkr vuxna)
•

Prognosen för 2016 är dock att vårdkostnaderna kommer att
öka avseende barn och familj och unga vuxna med anledning
av ensamkommande. Hypotesen är att budgeterade medel ska
räcka men utvecklingen avseende vårdbudget kommer under
2016 att följas nära.
Arbetsmarknadsenheten (AME)
Enheten har beviljats medel vrån europeiska socialfonden
(EFS) för projektet Kongero i syfte att stödja kommunens
arbetsgivare när det gäller att ta emot arbetssökande till sina
företag. ESF beslutade i juni att prioritera vår ansökan och
beviljade 4,9 mnkr för att genomföra projektet som startade
i oktober 2015 och skall pågå till september 2018. I samverkan med Regionförbundet och länets övriga kommuner har
vi även beviljats EFS medel för projektet UVAS (unga som
varken arbetar eller studerar). Målgruppen är ungdomar mellan 16–24 år. Projektet startade i juni 2015 och beräknas pågå
till december 2017.
Integration
Under 2015 har integrations verksamhetsområde lyfts ut ur
budgeten och integration har fått i uppdrag att säkerställa att
de pengar vi får för att ta emot ensamkommande och nyanlända används till detta ändamål oavsett var den kostnaden uppstår. I den budget som skrevs ned inför 2015 står det däremot
att ensamkommande förväntas göra ett överskott på 2 572 000
kronor och integration/mångfald ett underskott på 1 708 000
kronor. I praktiken betyder alltså resultatet för ensamkom46
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Ohälsa
Genomföra påbörjade och planerade aktiviteter för att minska
ohälsa i socialförvaltningen. Målet för 2016 är att få till ett
trendbrott i samtliga verksamheter.

Jämställda och jämlika personalförmåner
Bidra till att skapa förutsättningar för jämställda och jämlika
personalförmåner till exempel i form av planeringsdagar med
övernattning. Idag är detta svårt att genomföra utifrån budet
och dygnetrunt verksamhet.
Handlingsprogram för socionomer med myndighetsutövning
Under hösten 2015 har chefer tillsammans med fackliga
representanter inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och
bistånd tagit fram en handlingsplan i syfte att kunna behålla
och rekrytera socionomer med myndighetsutövning. Handlingsprogrammet innehåller ett traineeprogram, en lönestege
kopplad till traineeprogrammet samt tydliggörande av förmåner avseende att jobba med myndighetsutövning i Krokoms
kommun. Detta handlingprogram kommer vi under 2016 att
ta vidare till övriga bristyrken
Individ- och familjeomsorgen
Huvudutmaningen är att få kompetent personal att söka sig
till Krokom samt att få dem att stanna. Kompetensutveckla
befintliga medarbetare och ge dem uppdrag i paritet med
deras kompetens (både avseende mängd och svårighetsgrad)
samt få dem att trivas och stanna. Traineeprogramet är ett
led i att skapa goda rekryteringsförutsättningar. Ge chefer en
rimlig arbetsbörda.
Stöd och Service
Största utmaningen för stöd och service är att skapa en aktiv
och strategisk boendeplanering för kommande behov. Verksamheten kommer att ha behov av ett klassiskt gruppboende
men även ett strategiskt tänk kring ungdomar och servicelägenheter som skall integreras på ett naturligt sätt i vårt
samhälle. Förutom dessa behov har vi ett antal brukare som
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kräver mycket omsorg och de bor i dag i servicelägenheter
och de skulle behöva ett boende med personalnära stöd. Detta
skulle öka kvalitén avsevärt för brukaren, vara mer säkert utifrån risker samt även vara mer kostnadseffektivt. De boende
dessa har idag är inte anpassat för deras behov.
Integration
Avseende vår verksamhet med ensamkommande barn väntar
stora utmaningar under 2016 för att få till ett bra flöde för barnen/ungdomarna från HVB-hem till stödboende och vidare ut
i egen lägenhet. Idag är bristen på bostäder en stor utmaning i
Krokoms kommun.
Legitimerad personal
Rekryteringen av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster förväntas fortsatt att bli svår den närmaste framtiden, konkurrensen om personal är hård och vi har många
pensionsavgångar de närmaste åren. Vi behöver arbeta aktivt
för att säkra att vi har kompetens på plats dygnet runt.
Vård och omsorg
Verksamheten vård och omsorg kommer att med sina jobbambassadörer vara delaktig i olika insatser för att kunna öka
möjligheten att rekrytera kompetent personal till undersköterskeyrket. Vi behöver agera på många olika sätt för att säkerställa att vi klarar av framtidens behov av undersköterskor
med hänsyn till att Sveriges kommuner och landsting tillsammans kommer att behöva rekrytera 128 000 undersköterskor
de närmaste sex åren.
Kompetens omvårdnadspersonal
Vi kommer under 2016 att utveckla arbetet med utbildning/
handledning och delegering inom hälsa, sjukvård och rehabilitering/habilitering för omvårdnadspersonal bland annat
genom utbildnings/kompetensprogram. Vi behöver ge omvårdnadspersonalen goda förutsättningar att utföra delegerad

hälso- och sjukvård och behöver förbättra oss när det gäller
att/hur delegerade insatser utförs och följs upp.
Bistånd
I januari 2016 blev beställarenheten ett eget verksamhetsområde och får namnet bistånd. Fokus kommer 2016 att ligga på
kvalitetssäkring av arbetet inom verksamheten samt rättssäkerhet. Ett led i detta innebär att verksamhetsområde Bistånd
kommer, enligt beslut taget i Socialnämnden oktober 2014,
påbörja införandet av Äldres behov i centrum (ÄBIC). Implementeringen av ÄBIC kommer att påverka såväl myndighetsutövningen som utförarsidan (vård och omsorg samt stöd och
service). ÄBIC är ett arbetssätt som kvalitetssäkrar biståndshandläggningen samt tydliggör uppdragen till utförarsidan.
Införandet kommer att innebära ett behov av utbildning och
handläggningsstöd för biståndshandläggarna samt en utökning med en biståndshandläggare för att klara uppdraget.
Systematiskt förebyggande hälso- och sjukvård
Det systematiska förebyggande kvalitetsarbetet och evidensbaserad praktik är fortsatt mycket viktiga utvecklingsområden. Det är av största vikt att vi hittar nya, mer effektiva
arbetssätt inför en framtid där allt fler blir äldre. Viktiga
förebyggande områden är fall, sår, undernäring, inaktivitet,
inkontinens och infektioner hos de mest riskutsatta. En god
kvalitet och effektivitet är beroende av gott samarbete inom
kommunen samt god samverkan med primärvård, länssjukvård och andra kommuner.
Integration
Integrationsområdet är väldigt svårt att förutse. Några förutsättningar vi känner till när det gäller ensamkommande:
•

Från årsskiftet har Krokoms kommun skrivit upp vårt
avtal för mottagande av ensamkommande till 65 asyl plus
17 med uppehållstillstånd.
Årsredovisning 2015

47

VÅRA VERKSAMHETER

•

•
•

Vi har fått ett fördelningstal på 88 asyl inför 2016. Det
är tvångslagstiftning på ensamkommandeområdet och så
länge vi inte har 88 asyl i vårt avtal riskerar vi tvångsanvisningar. Utifrån det kommer vi att stega upp vårt avtal
till 88 asyl för att lättare kunna planera vår verksamhet.
Under våren öppnar vi nya HVB-hem för ensamkommande i Nälden, Trångsviken, Kluk och Krokom.
Vi öppnar stödboenden för mogna ungdomar i åldern 16
år och äldre. Ersättningen för denna boendeform ligger
på 1 000 kronor per dygn i stället för 1 900 kronor för
de som bor på HVB-hem. Dessa ungdomar kommer inte
att räknas in i avtalet utan kommer att ligga utöver de 65
plus 17 som vi idag har avtal med. Utifrån det och ungdomarnas bästa siktar vi på att enbart placera ungdomar
med uppehållstillstånd i våra stödboenden.

På integration/mångfaldsområdet blir det tvångslagstiftning
under vårterminen. För Krokoms del innebär det en minskning från de hundra vi skrivit avtal om ett ta emot. Det ger
kommunen möjlighet att styra mottagandet till en nivå som är
önskvärd utifrån humanitär hänsyn, behov av arbetskraft mm.
Kommunen får genom projektmedel en kraftfull förstärkning
för att underlätta matchning mot jobb. En utmaning blir att
hantera de längre väntetiderna innan asylsökanden får besked
om uppehållstillstånd, väntetider innan språkutbildning kan
inledas, samt den ökade otrygghet som blir följden när majoriteten av uppehållstillstånden blir tillfälliga.

Viktiga händelser under året

Samarbete över förvaltningsgränserna
Höstens stora ökning på antalet ensamkommande barn som
kom till Krokom samt öppnandet av fyra tillfälliga boenden
har medfört att personal inom olika förvaltningar har varit
tvungna att lära sig samarbeta på ett effektivt sätt. Detta har
medfört ett ökat samarbete över förvaltningsgränserna, vilket
vi kommer att ha nytta av i framtiden.
Integration
Tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn fortsatte att
öka under hela 2015 vilket gjort att kommunen justerat upp
avtalet gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn
stegvis. Vid årets slut fanns 90 ensamkommande ungdomar
under kommunens ansvar. Två nya boenden för ensamkommande öppnades under året, Östan på Torsta i Ås och Lillgården på Rösta i Ås. Antalet avdelningar på Ava Garden växte
från tre vid årets början till fem vid årets slut.
Förberedelser har gjorts för att öppna nya boenden i Trångsviken, Nälden, Kluk samt två nya boenden i Krokom.
Förberedelser har också gjorts för att kunna sjösätta en ny
boendeform, stödboenden, för mogna och väl fungerande
ensamkommande i åldrarna 16 till 18 år.
Under året har 120 vuxna och familjer med permanent uppehållstillstånd flyttat till kommunen, varav 40 anvisats plats (så
kallade A-bos) och 80 bosatt sig här på egen väg (Ebos).
Arbetet med att få nyanlända ut i jobb har varit mycket
framgångsrikt under året. Vid början av året hade cirka 16–17
procent av de personer som lämnade etableringen arbete,
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vid slutet av året låg motsvarande siffra på cirka 75 procent,
vilket innebär att Krokoms kommun är en av de mest framgångsrika kommunerna i landet på detta område.
Krokoms kommun öppnade under 2015 fyra tillfälliga asylboenden; två i Ås, ett i Kluk och ett i Trångsviken. De tillfälliga
asylboendena är ett alternativ till att bo i Migrationsverkets
reception eller i tält i södra Sverige. Under slutet av året fanns
närmare hundra platser i denna boendeform.
Integration/mångfald har under året fått projektmedel till flera
olika projekt. Vänner utan gränser, som arbetar med flyktingfadderverksamhet, har framgångsrikt fortsatt att matcha
nyanlända med etablerade svenskar. Vi har även fått medel
till att utöka denna verksamhet till att omfatta ungdomar.
Europeiska Socialfonden har gett länet projektmedel till
projektet JH Integration för att stärka frivilligsektorn och öka
nyanländas deltagande i arbetslivet, Krokoms kommun har
fått motsvarande ersättning för en heltid i projektet och från
slutet av året har en projektledare anställts. Under året fick vi
också projektmedel till en boendestödjare, med målet att få
fler privatpersoner att hyra ut till nyanlända.
Individ- och familjeomsorg
Verksamheten har och har haft stora problem med att rekrytera chefer med rätt kompetens och erfarenhet och medarbetare
till utredning av barn och unga. Det har varit och är en stor
utmaning att säkerställa en rättsäker och kvalitetsmässig myndighetsutövande verksamhet. Under slutet av året kunde vi
med glädje hälsa en ny IFO-chef välkommen och i samband
med detta lyckades vi också rekrytera en chef till enheten
barn och familj.
Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten (AME) har från samordningsförbundet fått bifall på ansökan för projektet ”Kom i jobb” som
startade i februari 2015. Projektet syftar till att personer som
lever på försörjningsstöd skall få möjlighet till självförsörjning genom arbete och har haft gott resultat. Under året har
tio personer fått anställning i projektet. Målsättningen är att
arbetsmetoden skall införlivas i ordinarie verksamhet under
2016.
Bistånd
Inom beställarenhetens verksamhetsområde har arbetsbelastningen varit mycket stor under flera år för biståndshandläggarna, så även under 2015. En Lex Sarah anmälan lämnades
in till Inspektionen för vård och omsorg under våren 2015
gällande inkorrekt handläggning på enheten. En handlingsplan togs fram för att åtgärda felaktigheterna. En del i denna
handlingsplan var att utöka grundbemanningen på Beställarenheten samt ge handläggarna adekvat utbildning och ta
fram riktlinjer och rutiner som stöd. Stora förändringar har
gjorts under året vilket har minskat stressen och ökat tryggheten i personalgruppen.
Vård och Omsorg
Hemtjänsten i Krokom/Ås, Nälden och Offerdal har under
år 2015 gjort ett förändringsarbete som medfört mindre
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geografiska områden och att personalen fördelats i mindre
arbetslag. Planeringsfunktionen för hemtjänsten har omfördelats till att ske i respektive arbetslag vilket bör förbättra
planeringen kring kontinuitet, personkännedom, restider och
övrig information om det geografiska området. Personalen har
under hösten 2015 varit delaktig i planeringen av nytt arbetssätt och ett nytt planeringsverktyg, TES, har installerats med
start från och med december månad. Utbildningsinsatser till
all personal har genomförts gällande planeringsverktyget och
dess möjlighet till att kunna följa verksamhetens kostnadsutveckling på ett bättre sätt än vad som tidigare var möjligt.
Hemtjänsten i Föllinge kom åter till kommunens regi från och
med 1 oktober 2015.
Utifrån verksamheten vård och omsorgs storlek och antalet
anställda tillsattes en biträdande verksamhetschef från och
med den 1 juni 2015. När äldreboendet Solbacka i Föllinge
kom åter i kommunens regi från och med den 1 oktober 2015
tilldelades biträdande verksamhetschef ledningsansvaret för
Solbacka och äldreboendet Hällebo. Arbetet med övertagandet av Föllingeområde var intensivt efter att Förenade Care
lämnat över verksamheten. Eftersom Krokoms kommun
aldrig tidigare har genomfört ett liknande övertagande fanns
det inte några rutiner för detta. Arbetet var i första hand koncentrerat till att säkerställa kvalitet och säkerhet för boende
och personal.
Under hösten 2015 har särskilt boende utifrån ”stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen” kunnat
förbättra tryggheten och möjligheten att ge de boende mer
inflytande och personlig omvårdnad. Bemanningen ökades
med 1,94 årstjänster nattpersonal på Blomstergården och 1,6

årstjänster på avdelningarna Gullvivan, Linnéan och Blåklockan på Blomstergården. Stimulansmedlen finns att tillgå
år 2015–2018.
Stöd och service
Verksamheten har genomfört en del projekt under året som vi
implementerat i verksamheten. Delaktighetsmodellen har vi
utbildat fyra stycken vägledare som kommer att bidra till en
ökad delaktighet för våra brukare.
Genomfört Pic-to-stat på daglig verksamhet som beskriver
hur brukarna upplever sin vardag på arbetet. Analysen av
enkäten bidrar till att verksamheten kommer att arbeta med
förbättringsområden.
Legitimerad personal
Övertagandet av verksamheten i Föllingeområdet i oktober
har inneburit att kommunens hälso- och sjukvård nu är i en
och samma drift vilket känns positivt för patientsäkerheten
och effektiviteten i Föllinge där bemanningen är svår, vi har
möjlighet att fördela våra resurser i hela kommunen.
Den utökade verksamheten har bidragit till tillsättandet av tre
gruppledare för sjuksköterskor, distriktssköterskor respektive
arbetsterapeuter/sjukgymnaster. Gruppledarna kommer att
vara viktiga för att kvaliteten och utvecklingsarbetet framåt,
tjänsterna innebär också en utökning av resurstid vilket ger
bättre möjlighet att stabilisera bemanningen framåt.

Tabell 17 Ekonomisk redovisning för socialnämnden
(tkr)
Administration
Beställarenheten
Legitimerad personal

Budget 2014

Bokfört 2014

Utfall 2014

Budget 2015

Bokfört 2015

-7 790

-5 778

2 012

-9 453

-9 316

Utfall 2015
137

-68 102

-70 257

-2 155

-71 722

-64 977

6 745

- 734

1 490

2 224

632

-1 989

- 2 621

Äldreomsorg

-71 595

-73 324

-1 729

-73 428

-81 177

-7 749

Stöd och service

-73 153

-74 645

-1 492

-75 401

-79 862

-4 461

Individ- och familjeomsorg

-43 714

-40 821

2 893

-43 515

-40 851

2 665

Integration
Bemanningspoolen
Projekt
Summa

864

4 901

4 037

953

2 177

1 224

-3 131

- 3 305

-174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-267 400

-261 800

5 600

-271 900

-276 000

4 100
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Samhällsbyggnadsnämnden
Förklaring
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att utvärdering inte har genomförts

Kvalitetsuppföljning 2015
RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska möjliggöra för medborgaren att aktivt kunna
delta i kommunens utveckling

Förvaltningen arbetar aktivt för att möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling genom bl.a
fysiska möten vid samråd med allmänheten och berörda kring planer enligt gällande lagstiftning, ta in åsikter
från mat-/ och elevrråd på skolor samt kostombudsträffar på våra äldreboenden.

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
80%.

Kommunen i stort har i år minskat från 83 till 72 % i detta mål. Om vi bryter ut SABY enskilt ur detta och ser till
den mätning som sker för Gator och vägar så har vi ökat vårt resultat från 60% till 75 %.

Webbinformationen rörande samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunens
hemsida ska ge god information.

Förvaltningen arbetar aktivt med att uppdatera löpande aktuella ärenden, gällande detalj- och översiktsplaner
och kartor på hemsidan. Vidare har dialogen via Facebook ökat under 2015.

Andelen medborgare som direkt svar på
enklare fråga ska vara minst fem procentenheter bättre än föregående mätning,
dvs minst 80%.

Vid senaste mätning erhölls 83%, målet var 80%.

Andelen e-postsvar inom två arbetsdagar Enligt mätning har förvaltningen försämrat svarsfrekvensen med 17 %-enheter.
ska vara minst 5 procentenheter bättre än
föregående mätning, dvs minst 72%.
Högst sex procent sjukfrånvaro

Förvaltningen når inte satt mål om högst 6% sjukfrånvaro då förvaltningen haft relativt hög sjukfrånvaro inom
fastighets- och kost & lokalvårsavdelning.
För det 4:e kvartalet ses lägre sjukfrånvaro som kan härledas till aktivt arbete med stöd- och trepartssamtal
men även minskad andel långtidssjukrivna som blivit utförsäkrade.

Resultatet av medarbetarundersökningen
ska vara minst 10 procentenheter bättre
jämfört med tidigare mätning inom områdena mål, ledarskap och hälsa.

Resultatet har inte utifrån medarbetareundersökning ökat med minst 10 % enheter som målet sa.

Att erbjuda 100% sysselsättningsgrad om
så önskas

Inom förvaltningen har samtliga medarbetare inom plan-, vatten &renhållning och fastigheter heltidstjänster.
Inom kost och lokalvård finns det flera som har deltidstjänster men dessa avses konverteras till heltidstjänster
inom ramen för heltidsprojektet.

Området mål: 2012 84% 2014 81%
Området ledarskap 2012 76% 2014 77%
Omårdet hälsa 2012 80% 2014 87%

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska Inköp av ekologiska livsmedel har uppnått till 19,5 %
vara 15 % eller bättre
Andelen återvunnet hushållsavfall ska
vara 30% eller mer

Målet behöver omformuleras.

Energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 20% jämfört med
basåret 2009

Energiuppföljningen för årets första 9 månader för kommunfastigheter visar på en minskad energianvändning
om ca 15% jämfört basåret 2009. Målet om 20 % minskad energianvändning beräknas uppfyllas i slutet av
2016.

100% budgetföljsamhet

Inom förvaltningen följer fastighets- och planavdelning budget.

Man måste skilja på återanvändning, biologisk återvinning, materialåtervinning och energiåtervinning för att
målet ska bli meningsfullt.

Verksamheten vatten redovisar ett underskott om 350 tkr, med tidigare års underskott har verksamheten vatten
ett ackumulerat underskott om ca 700 tkr.
Verksamheten renhållning visar ett underskott om ca 280 tkr, med tidigare balanserade överskott går verksamheten in i 2016 med ett överskott om ca 2400 tkr.
Verksamheten kost har inte följt budget.
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Uppföljning av nämndernas arbete med att nå
kommunens inriktnings- och strategiska mål
Demokrati
Inom förvaltningens verksamheter finns forum för dialog i
stort sett inom alla verksamheter. Dialog sker genom samråd,
elev- och kostråd, integrationsmöten med mera.
Folkhälsa
Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete med att kommunens utemiljöer skall upplevas som trygga och säkra. Där
kommunen är väghållare byter vi ut belysning som både är
mer energieffektiv och ger bättre ljus. Inom planverksamheten arbetas planer fram som skall säkerställa att utemiljöer
med mera skall främja en god folkhälsa.
Gott bemötande, god tillgänglighet
Utifrån mätning har förvaltningen en hög tillgänglighet och
gott bemötande, dock är svarstiderna på e-post försämrade.
Trygghet
I all planering och fysiskt genomförande av för- och grundskolor skall både ute- och innemiljöer säkerställas att det
inte skapas fysiska utrymmen där till exempel mobbing kan
förekomma.
Tillväxt och utveckling
Förvaltningen arbetar aktivt med att exploatera nya bostadsområden, planera/projektera/bygga HVB-hem för ensamkommande flyktingsbarn, nyproduktion av kommnunala verksamhetslokaler med mera.
Krokoms kommun som arbetsgivare
All personal inom förvaltningen kommer att erbjudas heltidsanställning under 2016.

En ökad sjukfrånvaro har skett under 2015 främst inom kost
och lokalvård, utifrån denna utveckling har förvaltningen
inlett ”Hälsoresan”, ett projekt där målet att är få en mer
hälsosam arbetsplats.
Krokoms kommun som länsaktör
Förvaltningen deltar aktivt i länsövergripande projekt, till
exempel Mittstråket
Finansiella mål
Förvaltningen når inte hundra procent budgetföljsamhet då
verksamheterna inom kost, vatten och renhållning belastats
med högre kostnader än budgeterat.

Verksamhetsberättelse 2015
Ekonomisk analys

Nämndens anslagstäckta verksamheter levererar ett samlat
överskott om cirka 1 890 tkr för helåret då verksamheten
fastigheter bland annat inte tagit några kostnader avseende
källsortering eller driftskostnader för Sånghusvallens nya förskola samt lägre kostnader för uppvärmning och el. Kostenheten redovisar ett underskott om cirka 1 480 tkr då kostnaderna
för bland annat sjukskrivningar, inhyrningen av personal från
bemanningspool, transporter ökat.
Resultatenheten Torsta och Rösta redovisar ett överskott om
999 tkr, vilket avviker från tidigare lagd budget då projektstyrt fastighetsunderhåll inte verkställts 2015, svårigheter att
handla upp entreprenörer samt mer hyresintäkter än tidigare
prognos.
Vatten och renhållning redovisar ett totalt underskott om cirka
770 tkr där enheten vatten utgången av 2015 har ett balanserat underskott om cirka 900 tkr. Enheten renhållning har vid
utgången 2015 ett balanserat överskott om cirka 2 450 tkr.
Årsredovisning 2015
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Kort om framtiden

Fastigheter
Förvaltningen är den part som förser kommunens olika verksamheter med anpassade verksamhetslokaler och under flera
år har lokaler varit en så kallad fri nyttighet där verksamheterna inte belastas med lokalhyra. För att öka kostnadsmedvetenheten och få en bättre styrning av införskaffande/förvaltning/
avveckling av kommunala verksamhetslokaler ses ett behov
av en långsiktig kommunövergripande lokalförsörjningsplan.
Vidare bör verksamheten ses över då kravet ökat med tanke
på mark- och exploateringsfrågor, behovet av lokaliseringsservice till näringslivet tillsammans med näringslivskontoret.
Kost och lokalvård
Verksamheten belastas idag av höga sjuktal och ett av verksamhetens största fokusområden är att arbeta med att få till en
mer hälsosam arbetsplats.
Planavdelning
Med ett aktivt fastighetsägande av kommunal mark kommer
arbetsmängden för planavdelningen att öka då det gäller att få
fram exploaterbar mark för näringsliv och bostadsbebyggelse.
Vatten och renhållning
Enheten vatten kommer under 2016–2017 att arbeta aktivt
med att se över sina kostnader eftersom enheten har ett ackumelerat underskott om cirka 900 tkr. Vid halvårsskiftet 2016
kommer en reviderad VA-taxa att förbättra det ekonomiska
utfallet men en översyn av kostnadssidan är prioriterat.

Viktiga händelser under året

2015 har varit ett år med stark oro i vår omvärld som satt
tydliga spår i vår förvaltning. Trots detta uppvisar årsredovisningen att vi i stort klarar av att nå satta mål för 2015 och
att vi i grunden har en god budgetföljsamhet och medarbetare
som gör sitt yttersta för att klara verksamhetens mål inom
fastställda ekonomiska ramar.
Under året har antalet ensamkommande barn som kommit
till Krokom ökat kraftigt. Den kraftiga ökningen har satt stor
press på kommunen att iordningställa HVB-boende, under det
sista halvåret har förvaltningen levererat 2–4 HVB-avdelningar var 6–8:e vecka till kommunens integrationsenhet. Utöver
HVB-hem iordningställde förvaltningen fyra stycken tillfälliga asylboenden för hundra flyktingar.
Under våren 2015 antog Krokoms kommun en ny översiktplan för kommunen, vidare har arbetet med en fördjupad
översiktsplan inletts för Ås-området. Sex detaljplaner har
vunnit laga kraft. Tre detaljplaner för nya bostäder på Rödön
har nått slutfasen i planprocessen. Vidare har planavdelningen
medverkat tillsammans med andra kommuner i närområdet i
ett antal samverkansprojekt på uppdrag av kommunstyrelsen:
•
•
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”Jämtlandsstråket” tillsammans med Åre och Östersunds
kommuner
”Vattenplan Storsjön” tillsammans med Åre, Östersunds
och Bergs kommuner.
Årsredovisning 2015

•

”Funktionella mittstråket” tillsammans med kommuner
längs sträckan Sundsvall–Åre.

Kommunens projekt med att minska energianvändningen har
fortsatt under 2015 och kommer att slutföras under 2016. Den
totala energianvändningen för första halvåret ligger lägre än
föregående period, vid halvårsavstämning har kommunen
idag 17 procent lägre energianvändning jämfört basåret 2009,
verksamheten bedömmer att målet om 20 procent lägre energianvändning kommer att nås 2016.
Kommunens VA-verksamhet är underbudgerad och har med
anledning av detta gjort en taxeöversyn som kommer att införas vid halvårsskiftet 2016. Under året slutfördes ombyggnationen av kommunens största vattentäkt Uddero och samtidigt
startade projektet med ett nytt reningsverk i Åkersjön som
kommer att underlätta kommande exploateringar i området.
Kommunens renhållningsverksamhet har under flera år haft
en undermålig återvinningscentral i Krokom och under sommaren invigdes Krokoms nya återvinningscentral.
Verksamhetsområdet kost och lokalvård belastas av höga
sjuktal voch med anledning av detta har projektet ”Hälsoresan” startat med mål att förbättra hälsotalen inom verksamheten. Under våren besökte en personal och politiker från
samhällsbyggnad Piteå och Skellefteå kommun för att ta del
av deras hälsoarbete.
Affärsområde Torsta/Rösta visar på ett överskott om cirka
999 tkr vilket är cirka 2 000 tkr bättre än budget. Resultatfättringen kan härledas till lägre vakanskostnader samt inställda
underhållsprojekt
Investeringar 2015
Lokaler och exploatering
Under hösten har ombyggnaden av gamla Konsumfastigheten
i Krokom färdigställts och blivit Krokoms nya mötesplats
Magneten. Där inryms bland annat kommunens bibliotek och
Kafé Kroken.
Arbetet med exploatering av tomter på etapp 4 i Sånghusvallen har pågått under året. Där byggs också en ny förskola med
sex avdelningar som beräknas stå klar under våren 2016. Den
ersätter den befintliga förskolan i Sånghusvallen som kommer
att ställas om till skollokaler.
Under året har antalet ensamkommande barn som kommit
till Krokom ökat kraftigt. Den kraftiga ökningen har satt stor
press på kommunen att iordningställa HVB boende, under
andra halvåret 2015 har förvaltningen levererat 2–4 HVBavdelningar var 6-8:e vecka till kommunens integrationsenhet
Utöver HVB hem iordningställde förvaltningen fyra stycken
tillfälliga asylboenden för hundra flyktingar.
Arbetet med energieffektiviseringar inom Epir-projektet har
fortgått under året och det har gjorts en mängd energiinvesteringar såsom installationer av värmepumpar, styr- och övervakningssystem i kommunens fastigheter. Fas 1 i projektet
avslutades den 31 december 2015 då målet med 20 procent
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lägre energiförbrukning jämfört med 2009 har uppnåtts med
de åtgärder som genomförts. Arbetet med energieffektiviseringar kommer dock att fortsätta.
Bland andra investeringar som har pågått under året kan
nämnas iordningställande av skolgård i Ås, ombyggnad och
anpassning av lokaler i kommunhuset, hyresgästanpassningar
i Krokoms brandstation och på Torsta-Rösta.
Övrig service mot verksamheterna, såsom förstudier, prissättning och rådgivning har också krävt en stor arbetsinsats under
året.
Vatten och avlopp
Under året har Uddero vattenverk byggts ut för att göra plats
för manganfilter. Projektet föll väl ut och vi har nu minimalt
med mangan som går ut i vattenledningsnätet Ås, Dvärsätt,
Rödön, och Krokom. Projektet med en ny avloppsreningsanläggning i Åkersjön påbörjades under hösten och den beräknas stå klar under 2016. Förutom en ny modern teknik för

rening av avloppsvatten, så skapar nya avloppsanläggningen
möjlighet till att ansluta fler abonnenter.
Vattenmätarinstallationer har fortgått och under året har det
nåtts upp till cirka 2 800 installerade vattenmätare av de totalt
cirka 3 200 vattenmätarna som ska installeras.
Energisparande åtgärder på många av de större anläggningarna enligt tidigare framtagen energisparplan har fortsatt.
Under slutet av året startades projektet med att byta dricksoch spillvattenledning längs en sträcka på Aspåsvägen. Projektet syftar till att byta ut gamla ledningar, ta bort lukten och
möjliggöra anslutning för ej tidigare ansluta fastigheter.
Renhållning
Den nya återvinningscentralen i Krokom färdigställdes och
togs i bruk i augusti 2015.

Tabell 18 Ekonomisk redovisning för samhällsbyggnadsnämnden
(tkr)
SABY nämnd
Administration
Planenheten

Budget 2014

Bokfört 2014

Utfall 2014

Budget 2015

Bokfört 2015

-536 000

-522 000

14 000

-550 000

-597 000

Utfall 2015
-47 000

-1 659 000

-1 524 000

134 000

-1 673 000

-1 432 000

241 000

-1 942 000

-2 000 000

-57 000

-2 441 000

-2 399 000

42 000

Fastighetsenheten

-88 425 000

-87 310 000

1 115 000

-84 494 000

-81 406 000

3 089 000

SABY service

-42 971 000

-44 575 000

-1 604 000

-45 693 000

-47 128 000

-1 435 000

0

0

0

0

-770 000

-770 000

0

-862 000

-862 000

-1 700 000

999 000

2 699 000

-135 500

-136 800

-1 300

-136 600

-132 700

3 800 000

VA och renhållning
Torsta-Rösta
Summa

Årsredovisning 2015
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Bygg- och miljönämnd
Förklaring
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att utvärdering inte har genomförts

Kvalitetsuppföljning 2015
RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Samtliga medborgare ska uppfatta att de
får ett gott bemötande

Resultatet i servicemätningen är 67-75 %.

85% av medborgarna ska få direkt svar
på sin fråga

Resultatet i servicemätningen är 33-50 %.

85% av medborgarna ska få svar inom
två arbetsdagar

Resultatet i servicemätningen är 34-50%.

En arbetsplats där sjukfrånvaron är högst
5%

Avdelningen bedömer att målet kommer att nås.

Alla som arbetar inom bygg- och miljönämndens verksamheter ska kunna
erbjudas heltid om så önskas

Målet uppnått.

100% budgetföljsamhet

Bygg- och miljönämnden redovisar ett prognostiserat minusresultat på ca 500 tkr. Resultatet beror till stor del
av kostnader för tjänster.

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk analys

Bygg- och miljönämnden redovisar i bokslutet ett minusresultat 500 tkr. Resultatet beror till stor del av personalkostnader.
Ökade intäkter inom verksamheten Bygg på grund av fler
bygglov för större byggnationer och byggsanktionsavgifter,
och Miljö- och hälsoskydd på grund av tillsyn.

Kort om framtiden

Nämnden kommer under perioden prioritera planerad tillsyn
enligt miljöbalken. Avdelningsgemensamma insatser som
tillsyn och kontroll på förskolor genom bland annat deltagande i projektet Giftfri förskola, tillsyn av den obligatoriska
ventilationskontrollen och kontroll av material i kontakt med
livsmedel, för att uppnå det kommunövergripande målet att
alla ungdomar ska gå ut grundskolan med behörighet till
gymnasium.
Fortbildning är en viktig del då det sker ständiga förändringar
i den lagstiftning enligt vilken nämnden är ansvarig inför och
avdelningen arbetar utifrån. Fortbildning är också av vikt för
att kunna bedriva en rättssäker myndighetsutövning och för
att kunna ge en god service. Det finns dessutom krav i lagstiftningen på att personal som arbetar inom dessa områden
ska ha rätt kompetens. Förändringarna i lagstiftningen innebär
även att information och rådgivning, som är en stor del av
tillsyn- och kontrollarbetet, i ett tidigt skede bland annat kan
förhindra lagöverträdelser.
Avdelningen kommer under 2016 att revidera miljöbalkstaxan
och fortsätta arbeta med miljöbalkstillsyn. Avdelningen kom54
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mer även att fortsätta arbeta med registervård inför en kommande uppgradering av verksamhetssystemet Ecos, vilket
kommer att förenkla planering och uppföljning avdelningens
arbete.
På Sånghusvallen i Ås förväntas nya bygglovsansökningar
komma in under 2016 vilket innebär fler bygglov för nämnden att handlägga.

Viktiga händelser under året

Nämndens ledamöter har fått information/utbildning av avdelningens personal översiktligt inom de olika sakområdena
samt fördjupat inom plan- och bygglagen och strandskydd.
Under året har en av administratörerna gått i pension och
några av inspektörerna har varit både hel- och deltids föräldralediga. En av livsmedelsinspektörerna slutade sin tjänst
vid halvårsskiftet, och ny inspektör fanns på plats i mitten av
september. En av byggnadsinspektörerna slutade sin tjänst för
att börja arbeta inom en annan förvaltning i vår organisation.
Rekrytering och introduktion av ny personal har tagit en hel
del tid i anspråk.
Nämnden har under året blivit reviderad inom områdena Livsmedelslagen, Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Livsmedelsverket anser att livsmedelskontrollen har utvecklats
positivt och uppfyller i stor utsträckning lagstiftningens krav
på offentlig kontroll, dock finns vissa brister som nämnden
kommer att åtgärda under 2016. Länsstyrelsen anser att det
inom kommunen finns kompetens och resurser inom området
som omfattas av länsstyrelsens tillsyn, plan- och bygglagen,
och att kommunen uppfyller samhällskraven. Inom området
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som omfattas av miljöbalken ser länsstyrelsen positivt på den
utveckling som kommunens miljötillsyn genomgått under
de fyra år sedan länsstyrelsen senast besökte kommunen.
Kompetensen bedöms som mycket god, och länsstyrelsen
lyfter även kommunens förmåga att behålla och utveckla sina
personalresurser eftersom det ger goda grundförutsättningar
för ett effektivt tillsynsarbete byggt på långtgående erfaren-

heter om de objekt som tillsynen utövas över. Även tillskottet
på personalresurser ser länsstyrelsen som en bidragande orsak
till den positiva utvecklingen. Dock anser länsstyrelsen att det
finns utmaningar att arbeta med, och lyfter att avgifterna bör
ses över tillsammans med kostnadstäckningen, som är alltför
låg.

Tabell 19 Ekonomisk redovisning för bygg- och miljönämnden
(tkr)
Summa

Budget 2014

Bokslut 2014

Utfall 2014

Budget 2015

Bokslut 2015

Utfall 2015

-3 200

-3 800

-600

-3 300

-3 800

-500

Revision
Enligt kommunallagen granskar revisorerna all verksamhet
som bedrivs av styrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar, gemensamma 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 tillförlitlighet 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 revisorernas granskning redovisas i revisionsberättelsen.
Årets revisionsinsatser
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits inom kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområden, den gemensamma nämnden mellan Jämtlands läns landsting 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 Jämtidrottsthallen
i Ås AB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Revisionen för år 2015 har omfattat bland annat
följande granskningsinsatser:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Externa avtal
Personalsystemet Heroma
Fastighetsunderhåll
Tillsyn inom Bygg-och miljönämnden
Uppföljning av revisionsrapporter från 2012-2013
Övergripande ansvarsutövande för samtliga nämnder
Delårsrapport 2015
Årsredovisning 2015

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 delårsrapporten 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 representanter för kommunstyrelsen och nämnder för genomgång
av deras ansvarsutövande. Vi har även deltagit i revisionsutbildningar och aktiviteter som vi bedömt vara av vikt för att
vi ska utföra vårt revisionsuppdrag på bästa sätt.
Vi sammanfattar årets granskning av kommunen i revisionsberättelsen 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 2015
998 900
Kostnad 2015
998 900
Budget 2014
976 000
Kostnad 2014
838 000

Återsökning av medel från Migrationsverket
Arkivrutiner
Årsredovisning 2015
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Gemensam nämnd för upphandling
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 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 effektivisering, 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 ehandel, inköpsstyrning och samordnad varudistribution för Östersunds kommun

•
•
•
•

Arbetsrutiner har uppdaterats och implementerats i
verksamheten.
En förstudie avseende e-handel, inköpsstyrning och
samordnad varudistribution har genomförts för Östersunds kommun. Östersunds kommun har, baserat på
förstudien, beslutat om införande av e-handel, inköpsstyrning 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 nollresultat i enlighet med upprättat samverkansavtal. Återbetalning med 27 tkr har gjorts. Orsak till återbetalning är att
härleda till något lägre kostnader än beräknat.

Årets resultat

Viss personalomsättning har präglat året vilket bland
annat resulterat i att något färre ramavtalsupphandlingar genomförts än beräknat och att färre upphandlingsgrupper 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.

Framtid

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

Under året kommer också satsningar avseende kompetensutveckling att göras. Att nämna särskilt är att två
medarbetare ska genomgå en mycket omfattande specialistutbildning inom offentlig upphandling.

Under 2016 förändras regelverket kring offentlig
upp-handling 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 våren arrangerar kontoret en konferens inom
hållbar upphandling. Under hösten arrangeras även en
konferens inom offentlig upphandling tillsammans med
Region Jämtland Härjedalen.

Aktiviteter avseende kompetensutveckling har genomförts 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 medarbetare har deltagit i en regional konferens anordnad av
Sveriges offentliga inköpare (SOI).

Tabell 20 Ekonomisk redovisning för Gemensam nämnd för upphandling
(tkr)

2013

2014

2015

Budget

Avvikelser

Intäkter grundavtal deltagande kommuner

3 708

3 951

4 093

4 778

-685

Intäkter övriga avtalsparter

352

370

386

386

0

Intäkter kvalitetssäkring Östersund och Åre

330

346

356

356

0

Intäkter uppdragsupphandlingar

911

558

496

880

-384

Summa intäkter

5 301

5 225

5 331

6 400

-1 069

Personalkostnader

4 157

4 176

4 001

5 150

-1 149

Övriga kostnader

1 146

1 049

1 330

1 250

+80

Summa kostnader

5 303

5 225

5 331

6 400

-1 069

Resultat
Varav återbetalning till samverkande kommuner
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-2

0

0

0

0

120

64

27

-

-
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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, uppdragsutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt kvalificerad
vuxenutbildning.

Resultat och finansiell ställning

För att få en budget i balans krävdes fortsatta kostandsbesparingar med drygt 5 mnkr under året. Då ett ökat behov av
personal föreligger så var det inte aktuellt att lösa kostnadsanpassningar med hjälp av personalminskningar. Verksamheten
ålades därför krav på andra typer av kostnadsanpassningar.
Förbundets resultat för verksamhetsåret uppgår till minus 833
tkr, att jämföras med ett budgeterat nollresulatet. I sambandmed delårsrapporten prognostiserades ett underskott på 1,6
mnkr. Förbundet har trots redovisat negativt resultat för 2015
en fortsatt stabil ekonomi.

Viktiga händelser under året

De senaste läsåren har det skett en vändning där de kommunala gymnasierna har ökat antalet elever relativt de privatägda skolorna. Trenden har kompenserat den demografiska
elevminskningen för Jämtlands gymnasieförbund.

Måluppfyllelse

Förbundet uppfyller tre av fem resultatmål som är kopplade
mot förbundets uppdrag i förbundsordning och ägardirektiv
och åtta av de tio mätbara målen för utbildningsverksamheten.
Tabell 21 Ekonomisk redovisning Jämtlands gymnasieförbund
Resultaträkning
Kommunbidrag Krokom
Kommunbidrag övriga
Intäkter

2015

2014

60,8

62,8

272,4

269,8

154,7

157,7

-480,2

-473

Avskrivningar

-8,7

-8,8

Verksamhetens netto

-0,9

8,2

0

0,1

-0,9

8,3

2015

2014

Kostnader

Finansnetto

Byggandet av den nya gymnasiebyn slutfördes i samband
med höstterminens start. Flera av förbundets utbildningar har
fått utmärkelser för sin kvalitet av olika branschorganisationer.

Resultat

Anläggningstillgångar

24,7

21,9

Efter beslut av skolinspektionen har förbundsordningen ändrats och nya särskilda samverkansavtal runt vuxenutbildning
upprättats. Inspektionens beslut innebar även att förbundet
från och med sommaren 2015 har en egen elevhälsa.

Omsättningstillgångar

64,9

67,8

Summa tillgångar

89,5

89,7

Inför läsåret har förbundet rekryterat fler medarbetare än på
många år, totalt cirka tjugo personer, varav de flesta är lärare.
Samarbetet mellan MIUN och de högskoleförberedande
programmen har fortsatt. MIUN arrangerar en vetenskapsdag
för eleverna i åk 2 under våren för att ge inspiration inför
gymnasiearbetet.

Balansräkning
Tillgångar

Eget kapital

9,8

10,7

-0,9

8,3

23

21

0

0,1

Kortfristiga

56,8

57,9

Summa skulder

89,5

89,7

- därav årets resultat
Avsättningar
Skulder
Långfristiga

Årsredovisning 2015

57

VÅRA VERKSAMHETER

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 kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna.
Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och
egendom samt miljön med hänsyn ytill de lokala förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Krokoms ägarandel är för närvarande 17 procent. Förbundet
har till uppgift att svara för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter.

Resultat och finansiell ställning

Förbundet redovisar ett positivt resultat på 2,6 mnkr. Förbundets ekonomiska mål med lägst nollresultat har därmed
uppfyllts enligt antagna ägardirektiv. Årets omsättning
uppgick till 126,1 mnkr. Den begränsningsregel som funnits
om att förbundet endast får behålla ett ackumulerat överskott
motsvarande högst 10 procent av verksamhetens nettokostnad
är borttagen. Med årets resultat uppgår det egna kapitalet till
11,8 mnkr, vilket motsvarar 10,4 procent av verksamhetens
nettokostnad. En extra intäkt i form av ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som efter
ansökan beviljades efter storbranden i företaget Octowoods
anläggning i Kälarne finns med i resultatet. Ersättningen uppgick till cirka 1 mnkr.

Viktiga händelser under året

Förbundets verksamhet under 2015 har i allt väsentligt
genomförts i enlighet med verksamhetsplanen och inom de
beslutade ekonomiska ramarna. Härjedalens räddningstjänsts
inträde i förbundet har skötts föredömligt och enligt plan.
Den operativa räddningstjänsten har genomförts på ett bra sätt
trots stridsåtgärder under sommaren på grund av konflikten
mellan BRF och SKL/PACTA.
Den förebyggande verksamheten har under året återigen haft
en mycket hög arbetsbelastning bland annat genererad av
vakanser och föräldraledigheter men också på grund av att
verksamhetens omfattning ökar. Detta har krävt tuffa prioriteringar och resulterat i att tillsynsmålen inte nåtts under 2015.
Detta är i ett kort tidsperpektiv acceptabelt men långsiktigt
måste förbundets kapacitet inom detta verksamhetsområde
öka.
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Verksamhetens inriktningsmål har uppfyllts i allt väsentligt
med undantag för effektmålen rörande tillsyn.
Den enskilt största utmaningen under de kommande åren
kommer rekryteringen av RiB-personal att vara. Under 2015
lämnade 57 RiB förbundet och 37 rekryterades. Detta är en
situation vi troligen får vänja oss vid under de kommande
10 åren. Förbundet har gjort detta till den mest prioriterade
frågan kommande år med det kommer att krävas medverkan
från medlemskommunerna för att personalförsörjningen av
RiB långsiktigt ska kunna tryggas.
Vid sidan av personalförsörjningen är reinvesteringsverksamheten den största utmaningen, denna verksamhet behöver tillföras medel för att undvika byggandet av ett investeringsberg
som förr eller senare kräver tillförsel av ekonomiska medel.
Tabell 22 Ekonomisk redovisning för Räddningstjänstförbundet
Resultaträkning

2015

2014

Kommunbidrag Krokom

16,7

16,3

Kommunbidrag övriga

100

78

Intäkter

9,1

6,7

Kostnader

-118

-95,6

Avskrivningar

-5,1

-4,2

3

1,2

-0,4

-0,4

2,6

0,8

2015

2014

Anläggningstillgångar

51,7

40,7

Omsättningstillgångar

38,9

33,8

Summa tillgångar

90,6

74,4

Eget kapital

11,8

7,8

2,6

0,8

20,7

20,7

Verksamhetens netto
Finansnetto
Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar

- därav årets resultat

Avsättningar
Skulder

Långfristiga

8,7

1,2

Kortfristiga

49,4

44,8

Summa skulder och eget kapital

90,6

74,4
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Krokomsbostäder AB
Krokomsbostäders uppdrag är att tillhandahålla bostäder och
lokaler av bra kvalitet och med god boendemiljö, både ute
och inne, till enskilda personer, företag och offentlig sektor.
Objekten skall upplåtas med hyresrätt på marknadsmässiga
villkor. Bolaget skall för löpande drift inte vara beroende av
andra tillskott utöver hyresintäkter och ägarkapital.

Ägardirektiv – uppföljning

Bolagets årsredovisning har upprättats i enlighet de nya redovisningsregler (K3) som gäller för bolaget.
Soliditeten har ökat från 15,1 till 16,4 procent. Vid beräkning
av soliditeten för 2014 och 2015 har inte ersättningsfonden
för brand tagits med, detta då ersättningsfonden kommer
minska anskaffningskostnaden för det hus som ska byggas
som ersättning för det hus som brann ned i Ås under 2014. Att
soliditeten ökat så pass mycket beror på att bolaget inte gjort
så stora investeringar under året samtidigt som verksamheten
redovisar en bra vinst.
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 tillämpliga rutiner och policyer som gäller för
Krokoms kommun.
De totala avskrivningarna uppgår till 13,6 mnkr, varav
fastighetsavskrivningarna svarar för 11,7 mnkr samt övriga
avskrivningar med 1,9 mnkr. Inga nedskrivningar av bokförda
värden har gjorts under året.
Soliditeten har ökat stadigt de senaste 10 åren från 5,3 till
16,4 procent.
Bruttoräntan på fastighetslånen har under året uppgått till 1,9
procent vilket är 0,4 procentenheter lägre än föregående år.
Bolaget har utöver räntan betalat en borgensavgift till kommunen om 1,200 mnkr, motsvarande 0,4 procent av bolagets
genomsnittliga låneskuld.

Underhåll

Under 2015 har följande större underhållsåtgärder gjorts på
fastighetsbeståndet:
Renovering i varierande omfattning av cirka 125 lägenheter,
asfaltering vid Björkvägen och Strindbergs väg i Krokom, utvändig målning av byggnaderna på Åsvägen, Rödön, Ljungarvägen, dränering av husgrund på Solbacka i Föllinge, renovering av tvättstuga på Slingervägen i Nälden. Utöver detta
har en rad mindre underhållsinsatser gjorts under bolagets
eget energisparprojekt (EPIR) för att minska energiåtgången
och förbättra fastigheternas driftnetto.
Det totala underhållet, både planerat underhåll och akut
underhåll i form av reparationer, har ökat kraftigt från 159,10
kronor år 2014 till 226,00 kr per kvadratmeter 2015.

Investeringar

Större investeringar som utförts under året
Utbyggnad av ett områdes- och fastighetsnät för fiber har
genomförts i större delen av fastighetsbeståndet. Fibernätet
aktiverades i slutet av år 2015 och många hyresgäster har
anslutit sig till de tjänster som erbjuds i nätet. På Hallströms
väg i Nälden och Byvägen i Trångsviken har totalt fyra tak
bytts ut. Digitala kommunikations- och bokningssystem har
installerats på Orionvägen och Åsvägen i Ås samt i delar
av centrala Krokom. I Föllinge och Änge har ett stort antal
ytterbelysningar bytts ut. På Genvägen 3 C-D i Krokom har
hissarna moderniserats.
Utöver detta har bolaget tagit investeringar inom sitt energisparprojekt (EPIR) för att minska energiåtgången och
förbättra fastigheternas driftnetto. De två största investeringarna har gjorts på Skolvägen i Trångsviken samt Ljungarvägen i Nälden där befintliga värmecentraler har bytts ut mot
bergvärmeanläggningar. Till fastighetsförvaltningen har två
nya åkgräsklippare köpts in under året samt fyra servicebilar
varav en elbil.

Uthyrning

Lägenhetsbeståndet består av 1 117 lägenheter samt 111 bostäder i äldreboenden totalt 1 228 bostäder, vilket är tre färre
än föregående år. Detta då tre lägenheter hyrts ut som lokaler
under året. Antalet lediga lägenheter uppgick vid årets slut till
tre stycken motsvarande 0,26 procent av lägenhetsbeståndet
vilket är 16 stycken färre än 2014. Antalet avflyttningar har
minskat från 251 stycken år 2014 till 203 stycken år 2015.
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Personal

många år framåt i tiden. K3-reglerna gör att över tid kommer
en stor del av bolagets underhållskostnader att bokföras som
avskrivningskostnader men även att bolagets synliga soliditet
kommer stärkas då de kommande årens redovisade resultat
blir betydligt bättre än med de tidigare redovisningsreglerna.

Framtid

Tabell 23 Ekonomisk redovisning för Krokomsbostäder AB

Antalet anställda vid årsskiftet var 41 personer, totala sysselsättningen var 36,91 heltidstjänster vilket är en ökning
med 3 tjänster jämfört med föregående år. Krokomsbostäders
frisktal är 63 procent och det säger att 63 procent av bolagets medarbetare hade fem eller färre sjukdagar under året.
Sjukfrånvaron har för året ökat från 3,9 till 9,8 procent, där
merparten av frånvaron är kopplat till långtidsfrånvaro mer än
sextio dagar.
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 svarar upp mot det bokförda värdet för bolagets fastigheter.
Vår ägare Krokoms kommun har aviserat en ökning om fler
nyanlända till kommunen som behöver bostad, vidare har
bostadskön till framför allt Åsområdet ökat under flera år och
därför har bolaget ansökt och fått positivt planbesked om att
utöka byggrätten vid kv Freja i centrala Ås där förstudien visar på en möjlighet att producera cirka sextio nya hyreslägenheter. Bolaget beräknar att byggstart kan ske efter sommaren
2016 och att inflyttning kan ske vid årsskiftet av 2017/18.
Vidare har bolaget begärt och beviljats ett planbesked om att
ta fram en detaljplan vid Sjövillan i södra Ås med målsättning
att skapa ytterligare 40–60 lägenheter i strandnära läge.
Bolaget har från 2013 att tillämpa de nya redovisningsreglerna enligt K3. Det här har gett bolaget möjlighet att utöka
sina underhållsinvesteringar då resultateffekten fördelas på
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Resultaträkning

2015

2014

Rörelseintäkter

101,7

112,2

Rörelsekostnader

-90,9

-90,9

Rörelseresultat

10,8

21,3

Finansiella nettokostnader

-6,8

-8,7

Beslutsdispositioner

0,4

-10,1

Skatt

-1,0

-0,8

Årets resultat

3,47

1,7

Balansräkning tillgångar

2014

2013

Anläggningstillgångar

369,0

374,0

Omsättningstillgångar

19,1

4,6

388,1

378,6

63,6

58,7

Långa skulder

305,1

295,1

Korta skulder

19,4

24,8

388,16

378,6

Summa tillgångar
Eget kapital

Summa skulder och eget kapital

Våra räkenskaper
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Driftsredovisning
Redovisat
2015
Kostnad

(tkr)
Kommunfullmäktige/revision
Valnämnd

Redovisat
2015
Intäkt

Redovisat
2015
Netto

Budget
2015
Netto

Budgetavvikelse
2015

Redovisat
2014
Netto

-2 598

-2 598

-2 511

-87

-2 340

-26

-26

-100

74

-344

Revision

-1 001

1

-1 000

-999

-1

-838

Överförmyndare

-3 664

1 190

-2 474

-1 682

-792

-1 352

-2 202

1

-2 201

-2 118

-82

-2 174

-52 161

16 383

-35 778

-35 448

-330

-29 945

-4 180

270

-3 910

-4 004

94

-10 886

Näringslivsavdelningen

-13 261

1 275

-11 986

-12 107

121

-4 523

Övrigt

-18 268

4 034

-14 234

-14 981

747

-19 906

Summa

-90 072

21 963

-68 109

-68 658

549

-67 434

Räddningstjänst

-16 832

0

-16 832

-16 900

68

-16 406

Gymnasieförbund

-62 443

1 058

-61 385

-64 800

3 415

-63 213

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER
Kommunstyrelsen
Gemensamma verksamheter
Kommunikation

SOCIALNÄMND
Administration

-9 538

221

-9 317

-9 453

136

-5 778

Individ/familjeomsorg

-48 453

7 603

-40 850

-43 515

2 665

-40 821

Beställarenheten

-70 467

5 490

-64 977

-71 722

6 745

-70 257

Legitimerad personal

-17 912

15 923

-1 989

632

-2 621

1 490

Äldreomsorg

-111 268

30 091

-81 177

-73 428

-7 749

-73 324

Stöd och service

-94 468

14 606

-79 862

-75 401

-4 461

-74 645

Integration

-41 584

43 762

2 178

953

1 225

4 901

0

0

0

0

0

-3 306

-393 690

117 696

-275 994

-271 934

-4 060

-261 740

-6 020

30

-5 991

-5 864

-127

-5 628

Bemanningspool
Summa

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Administration
Övergripande BUN

-2 544

0

-2 544

-3 042

498

-2 107

Barnomsorg

-114 578

23 007

-91 571

-92 909

1 338

-89 437

Grundskola inkl SYV & särskola

-169 628

6 873

-162 755

-163 156

402

-154 661

Kulturskola

-4 382

447

-3 934

-3 848

-86

-3 944

Bibliotek

-5 398

93

-5 306

-5 265

-40

-4 977

Kultur /Turism

0

0

0

Idrott

0

0

0

Integration
Summa
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-3 874

2 408

-1 466

-460

-1 006

658

-306 424

32 858

-273 566

-274 544

978

-260 094
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Driftsredovisning (forts)
Redovisat
2015
Kostnad

Redovisat
2015
Intäkt

Redovisat
2015
Netto

Budget
2015
Netto

Budgetavvikelse
2015

Redovisat
2014
Netto

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Fastighetsenheten

-100 314

18 988

-81 326

-84 494

3 168

-87 293

Renhållning

-15 211

15 211

0

0

0

0

Vatten- och avloppsverksamhet

-20 694

20 694

0

0

0

0

Planenheten

-2 719

320

-2 399

-2 441

42

-1 999

SABY service

-57 367

10 239

-47 128

-45 693

-1 435

-44 575

-2 990

961

-2 029

-2 223

194

-2 047

Övriga SABY verksamheter
Torsta-Rösta

-8 280

9 278

998

-1 700

2 698

-862

-207 575

75 691

-131 884

-136 551

4 667

-136 776

3 419

-3 728

-3 247

-481

-3 774

Förfogandeanslag

0

-762

762

0

Lönereserv

0

-569

569

0

Lönereserv läraravtal

0

-362

362

0

Summa

Bygg- och miljönämnd

-7 147

GEMENSAMMA ANSLAG

Indexreserv

0

0

0

-297

-971

674

6 431

0

6 431

66 810

66 712

98

64 030

-47 573

-43 525

-4 048

-45 708

-2 530

-500

-2 030

-1 745

EPIR energiprogram

0

1 000

-1 000

Drift större byggprojekt

0

-500

500

Ej verksamhetsanknutet

-726

429
6 431

Interna poster

131 343

-64 533

Pensionskostnader

-47 573

Semesterlöneskuld

-2 530

Återbetalning försäkringspremier

Avyttring/rivning av anläggningstillgång
Summa gemensamma anslag

Summa verksamhetskostnader

-12

-12

80 514

-57 685

22 829

-1 010 958

196 191

-814 767

-4 698

-12

221

20 523

2 306

12 100

-821 403

6 637

-802 211
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Resultaträkning
KOMMUNEN
Verksamhet

Not

(belopp i mnkr)

KONCERNEN

Bokslut
2015

Budget
2015

Avvikelse
mot budget

Bokslut
2014

Bokslut
2013

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Intäkter

1

196,2

224,4

-28,2

172,1

189,4

286,4

276,3

Kostnader

1

-1 010,9

-1 044,3

33,4

-974,4

-951,9

-1074,7

-1 044,3

Avskrivningar

2-3

-33,0

-36,5

3,5

-31,8

-38,2

-48,9

-53,8

-847,7

-856,4

8,7

-834,0

-800,7

-837,2

-821,8

4

590,7

602,4

-11,7

569,3

555,1

590,7

569,3

4

269,4

264,0

5,4

266,8

262,0

269,4

266,8

12,4

10,0

2,4

2,1

16,4

22,9

14,3

RESULTAT 1
Verksamheternas nettokostnad
KOMMUNALSKATT
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Resultat efter kommunalskatt
FINANSIELLA
Intäkter

5

4,2

2,4

1,8

4,7

6,2

3,0

3,0

Kostnader

5

-5,7

-7,4

1,7

-5,9

-10,0

-11,4

-13,0

10,9

5,0

5,9

0,9

12,6

14,5

4,3

10,9

5,0

5,9

0,9

12,6

14,5

4,3

Bokslut
2015

Budget
2014

Bokslut
2014

Bokslut
2013

Bokslut
2015

Bokslut
2014

RESULTAT 2
Resultat före extraordinära kostnader/intäkter
KOSTNADER/INTÄKTER
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Avsättning
Disp ur resultatutjämningsreserv

ÅRETS RESULTAT

NYCKELTAL
Utdebitering (kr/skkr)

6

22,17

22,17

22,52

22,52

22,52

22,52

Intäkter i andel av kostn

19%

21%

18%

20%

27%

26%

Resultat 1 i andel av skatt/bidrag

99%

99%

100%

98%

97%

94%

Räntenetto i andel av skatt/bidrag

0,2%

0,6%

0,1%

0,5%

1,0%

1,8%

Årets resultat i andel av totala intäkter
Finansiellt mål = 2 %

1,0%

0,5%

0,1%

1,2%

1,3%

3,5%

Årets resultat i andel av
skatteintäkterna

1,3%

0,6%

0,1%

1,5%

1,7%

4,6%
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Balansräkning
KOMMUNEN

(belopp i mnkr)

KONCERNEN

Not

2015

2014

2013

2015

2014

2

595,3

563,9

564,2

939,8

915,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Inventarier

3
Summa materiella anläggningstillgångar

23,0

23,5

24,1

36,1

35,8

618,3

587,4

588,3

975,9

950,8

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter

7

25,8

18,5

16,6

20,2

13,0

Långfristiga fordringar

7

16,6

17,5

18

39,7

42,1

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

42,4

36,0

34,6

59,9

55,1

660,7

623,4

622,9

1035,8

1005,9

0,3

0,4

Omsättningstillgångar
Förråd mm.
Fordringar

8

78,8

57,3

63,2

97,5

66,2

Kassa och bank

9

51,2

48,6

63,7

58,6

62,0

130,0

105,9

126,9

156,4

128,6

790,7

729,3

749,8

1192,2

1134,5

374,7

373,8

361,2

432,3

428,3

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital

6

Årets förändring av eget kapital

6

Summa eget kapital

10,9

0,9

12,6

14,5

4,3

385,6

374,7

373,8

446,8

432,6

49,1

46,0

43,2

56,3

53,6

4,4

1,9

1,9

14,5

12,4

Avsättningar
Avsättning för pensioner

15

Avsättning för återställande av deponier
Skulder
Långfristiga skulder

11

190,0

160,0

180,0

486,2

470,2

Kortfristiga skulder

10

161,6

146,7

150,9

188,4

165,7

351,6

306,7

330,9

674,6

635,9

790,7

729,3

749,8

1192,2

1134,5

Summa skulder
Summa skulder och eget kapital
Ställda panter och ansvarsförbindelser mm
Borgensåtaganden

12

306,3

307,7

308,6

11,3

12,9

Ansvarsförbindelser pensioner

13

427,3

453,9

427,1

436,6

453,9

Framtida årliga förfallobelopp leasing

14

3,8

3,3

4,1

3,8

12,7

12,7

12,7

Balanslikviditet (betalningsförmåga på kort sikt)

80%

72%

84%

83%

78%

Lån till anläggningstillgångar

29%

26%

29%

47%

47%

Soliditet (långsiktig betalningsförmåga)

49%

51%

50%

37%

38%

Soliditet inkl ansvarsförbindelse för pensioner

-5%

-11%

-7%

1%

-2%

Villkorat ägartillskott
Villkorat ägartillskott, Krokombostäder AB

16

NYCKELTAL

* 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.
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Kassaflödesanalys
KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2013

2015

2014

Årets resultat från resultaträkningen

10,9

0,9

12,6

14,5

4,3

Justering för av- och nedskrivningar

33,0

31,8

38,2

48,9

51,9

3,1

2,8

8,3

3,5

3,3

Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar

-0,4

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapitalet (delsumma)

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

8

2,2

-0,2

0,3

5,5

12,1

49,2

35,3

59,4

72,0

71,6

-21,5

5,9

7,3

-23,6

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga lager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

-8,3
-0,1

10

14,9

-4,2

10,6

15,2

-6,3

42,6

37,0

77,3

63,6

56,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar

2-3

-63,9

-31,1

-40,2

-77,1

-56,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

2-3

0,4

0,3

1,4

0,4

0,4

Investering i finansiella anläggningstillgångar

7

-7,4

-1,9

-2,2

-7,4

-1,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

7

0,3
-70,9

0,0

-32,7

-40,7

-84,1

-58,0

0,0

31,1

15,0

-20,0

-25,0

-15,0

-20,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

11

Amortering av skuld

11

Ökning långfristiga fordringar

7

Minskning av långfristiga fordringar

7

ÅRETS KASSAFLÖDE

30,0

-0,3
0,9

0,6

0,6

1,0

0,6

30,9

-19,4

-24,7

17,1

-4,6

2,6

-15,1

11,9

-3,4

-5,7

63,7

51,8

62,0

67,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början

9

48,6

Likvida medel vid årets slut

9

51,2

48,6

63,7

58,6

61,6

2,6

-15,1

11,9

-3,4

-5,7

80
Förklaring till diagrammet
Diagrammets nedre kurva visar årets resultat och den övre
kurvan är rensad från transaktioner som inte är in- eller utbetalningar, t ex avskrivningar. Den visar hur resultatet förbättrar
likviditeten. Likviditetstillskotten har möjliggjort amortering av lån
och investeringar.
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Likviditet från resultaträkningen
Årets resultat
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Noter
NOT 1 Externa kostnader/intäkter i verksamheterna

Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen direkt efter noterna
KOMMUNEN
Kostnad

Intäkt

Resultat

Budget

Avvikelse

-1 010 958

196 191

-814 767

-821 403

6 636

Gymnasieförbundet 19 %

-87 568,0

88 990,0

1 422,0

Räddningstjänstförbundet 17 %

-16 837,0

18 001,0

1 164,0

Krokomsbostäder 100 %

-77 856,0

101 693,0

23 837,0

Avgår koncerninterna poster

118 464,0

-118 464,0

0,0

delsumma förbund och bolag

-63 797,0

90 220,0

26 423,0

-1 074 755,0

286 411,0

-788 344,0

2015

2014

Ändring (%)

Skatter

590,7

569,3

3,8%

Utjämning

269,4

266,8

1,0%

Summa skatter och bidrag

860,1

836,1

2,9%

Saldo enligt driftredovisning:

KONCERNEN

Koncernens externa

INTÄKTSFÖRDELNING KOMMUNEN
Skatter och bidrag

Övriga externa intäkter:
Försäljningsmedel

10,2

9,8

4,1%

Taxor och avgifter

54,2

52,6

3,0%

Hyror och arrenden

22,3

21,0

6,2%

Bidrag

87,8

75,6

16,1%

Sålda tjänster/verksamhet

10,7

11,0

-2,7%

0,2

0,4

-50,0%

Sålda anläggningstillgångar
Övrigt (inkl återbet FORA 6,4 mnkr 2015)
Summa övr externa intäkter
Summa externa intäkter

KOSTNADSFÖRDELNING KOMMUNEN
Bidrag och transfereringar
Personal
Material
Tjänster inkl köp av verksamhet
Summa externa kostnader

10,8

1,7

535,3%

196,2

172,1

14,0%

1056,3

1008,2

4,8%

2015

2014

Ändring (%)

26,8

26,7

0,4%

619,4

575,0

7,7%

55,3

51,1

8,2%

309,5

322,3

-4,0%

1011,0

975,1

3,7%
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NOT 2 Fastigheter/anläggningar
Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen direkt efter noterna
KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

21,6

21,5

31,4

31,3

Markreserv
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Ackumulerade upp/nedskrivningar
Årets upp/nedskrivningar
Årets försäljningar, bokfört värde
Delsumma

0,0

0,2

0,0

0,2

-2,7

-2,6

-3,0

-2,9

0,0

-0,2

0,0

-0,2

18,9

18,9

28,4

28,4

558,8

546,2

558,8

546,2

46,4

13,5

46,4

13,5

-185,2

-167,6

-185,2

-167,6

-18,7

-18,0

-18,7

-18,0

2,7

2,6

2,7

2,6

0,0

0,0

Verksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Ackumulerade upp/nedskrivningar
Årets upp/nedskrivningar

0,0

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

-0,3

-0,1

-0,3

403,9

376,3

403,9

376,3

Anskaffningsvärde

88,3

79,1

88,3

79,1

Årets nyanskaffningar

13,2

10,0

13,2

10,0

Årets försäljningar, bokfört värde
Överflyttat till Markreserv
Delsumma

0,0

Fastigheter för affärsverksamhet

Ackumulerade avskrivningar

-27,8

-25,4

-27,8

-25,4

Årets avskrivningar

-3,1

-3,1

-3,1

-3,1

Ackumulerade upp/nedskrivningar

-0,1

0,0

-0,1

Årets upp/nedskrivningar
Årets försäljningar, bokfört värde

0,2

0,2

-3,8

-3,8

Bokfört värde Krokomsbostäder netto
Delsumma

0,0

334,2

336,4

66,9

60,6

401,1

397,0

61,1

59,8

61,1

59,8

0,3

1,8

0,3

1,8

Publika fastigheter
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar

-23,3

-21,4

-23,3

-21,4

Årets avskrivningar

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

Ackumulerade upp/nedskrivningar

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Årets upp/nedskrivningar

-0,1

Årets försäljningar, bokfört värde
Delsumma
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NOT 2 Fastigheter/anläggningar (forts)
Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen direkt efter noterna
KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

31,7

30,7

31,7

30,7

Fastigheter för annan verksamhet
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar

1,0

1,0

1,0

1,0

Ackumulerade avskrivningar

-4,1

-2,7

-4,1

-2,7

Årets avskrivningar

-1,5

-1,4

-1,5

-1,4

Ackumulerade upp/nedskrivningar

-8,3

-8,3

-8,3

-8,3

Årets upp/nedskrivningar

0,0

Årets försäljningar, bokfört värde
Delsumma

0,0
18,8

19,3

18,8

19,3

Exploateringsfastigheter
Anskaffningsvärde

50,7

51,9

50,7

51,9

Årets nyanskaffningar

5,0

0,9

5,0

0,9

Ackumulerade upp/nedskrivningar

0,5

0,5

0,5

0,5

-5,2

-2,1

-5,2

-2,1

51,0

51,2

51,0

51,2

Årets upp/nedskrivningar
Årets försäljningar, bokfört värde

0,0

Flyttningar
Delsumma

Pågående ny- till- ombyggnad
Anskaffningsvärde

5,2

Årets nyanskaffningar

0,9

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Ackumulerade upp/nedskrivningar
Årets upp/nedskrivningar
Årets försäljningar, bokfört värde
Justerat anskaffningsvärde
Delsumma

Summa fastigheter/anläggningar

595,2

563,9

0,9

5,2

939,8

915,0
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NOT 3 Maskiner och inventarier
KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

69,1

62,3

101,6

106,1

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar

7,3

6,8

13,4

9,9

-45,6

-38,2

-67,7

-68,4

-7,8

-7,4

-11,1

-11,8

23,5

36,1

35,8

Bokslut
2015

Budget
2015

Bokslut
2014

591 392

593 700

570 904

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Ackumulerade upp/nedskrivningar

0,0

Årets upp/nedskrivningar
Årets försäljningar, bokfört värde
Flyttningar netto
Summa maskiner och inventarier

23,0

NOT 4 Skatteintäkter
Kommunalskatt 22:52
KOMMUNEN

(tkr)

Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år

-496

Mellankommunal utjämning

-154

-100

-144

590 742

593 600

569 272

152 635

154 600

157 693

Strukturbidrag

12 781

12 800

12 767

Kostnadutjämningsbidrag

55 275

56 300

49 390

Bidrag för LSS-utjämning

Summa skatteintäkter

-1 488

Bidrags- och avgiftsintäkter
Inkomstutjämningsbidrag

17 023

16 700

15 208

Regleringsavgift

-566

2 700

3 389

Fastighetsavgift

29 697

29 700

28 407

2 582

0

0

Summa bidragsintäkter

269 427

272 800

266 854

Totalt

860 169

866 400

836 126

Övriga generella bidrag *

* I december beslutade Riksdagen i enlighet med Regeringens extra ändringsbudget för 2015, att tillföra 9,8 miljarder kronor som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Stödet utbetalades 2015, men avser även täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016.
Krokoms kommun har valt 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.
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NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

(tkr)

KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

34

240

38

338

Utdelning

2 301

2 306

2 342

2 306

Borgensavgift

1 200

1 815

675

337

675

337

4 210

4 698

3 055

2 981

5 017

5 260

10 672

12 280

591

541

640

587

Intäkter:
Likvida medel

Övrigt
Summa intäkter:

0

Kostnader:
Anläggningslån
Ränta pensionsskuld
Övrigt
Summa kostnader

120

171

123

176

5 728

5 972

11 435

13 043

NOT 6 Årets resultat/eget kapital
Det egna kapitalet förändras enligt följande:
(mnkr)

Ingående balans

KOMMUNEN
2015

2014

374,7

373,8

10,9

0,9

385,6

374,7

6,4

0,0

Förändring utanför resultaträkning
Årets resultat
Utgående balans
(varav jämförelsestörande poster:
- återbetalning försäkringspremier

Specifikation av förändring över resultaträkning
Anläggningskapital

1,7

17,7

Rörelsekapital

9,2

-16,8

10,9

0,9

Förändring över resultaträkning

Balanskravsutredning

Årets resultat

KOMMUNEN
Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Bokslut
2015

21,9

12,6

0,9

10,9

Justeringar realisationsvinster

0

-1

0

0

Justering synnerliga skäl

0

0

0

0

21,9

11,6

0,9

10,9

Justerat resultat

21,9

11,6

0,9

10,9

2 % av summa skatter/utjämning/bidrag

15,4

16,3

16,7

17,2

6,5

0

0

0

Balanskravsresultat
"Öronmärkning" pensioner

Avsättning resp år Resultatutjämningsreserv
Disponerat Resultatutjämningsreserv

0

0

0

0

Ackumulerad Resultutjämningsreserv

16,7

16,7

16,7

16,7

Årsredovisning 2015

71

VÅRA RÄKENSKAPER		

NOT 7 Finansiella anläggningstillgångar
KOMMUNEN

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

0,5

0,5

0,5

0,5

Spec. utlämnade lån
-Näskottshallen
-Länstrafiken

0,3

0,3

-Förlagslån Kommuninvest

2,7

2,7

2,7

2,7

-Jämtidrottshallen i Ås AB

13,4

14,0

13,4

14,0

21,3

22,3

-uppskjutna skattefordringar
-Östersunds kommun
Summa:

16,6

17,5

KOMMUNEN

1,8

2,3

39,7

42,1

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

-aktier/andelar koncernföretag

6,5

6,6

0,7

0,9

-aktier/andelar övriga företag

18,7

11,3

18,9

11,5

0,6

0,6

0,6

0,6

25,8

18,5

20,2

13,0

Specifikation värdepapper mm

-grundfondskapital
Summa:

NOT 8 Kortfristiga fordringar

KOMMUNEN

(mnkr)
2015

2014

-statlig fordran

19,8

1,1

-div avgifter

12,0

9,1

-periodiserat

6,5

9,3

-EU-fordran

0,1

0,1

9,1

5,6

-övrigt

31,3

32,1

Summa

78,8

57,3

Förändring (+= ökning)

21,5

-5,9

-div lån
-mervärdesskatt

Fakturafordringarnas värde har nedjusterats med 1 257,5 tkr avseende obetalda fordringar per 2015-12-31 med förfallodag t o m 2014-12-31.
Motsvarande belopp 2014 var 1 036,6 tkr.

NOT 9 Likvida medel

KOMMUNEN

KONCERNEN

(mnkr)
2015

2014

2015

2014

51,1

48,5

58,5

53,7

0,1

0,1

0,1

0,1

51,2

48,6

58,6

53,8

2,6

-15,1

Totalsaldo koncernkonto kommunen och Krokomsbostäder
-banktillgodohavanden
-kontanter

Summa
Förändring (+= ökning)

De likvida tillgångarna hos Krokomsbostäder AB och Krokoms kommun samlas i ett koncernkonto som möjliggör ett ur räntesynpunkt effektivare likviditetsutnyttjande.
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NOT 10 Kortfristiga skulder
KOMMUNEN
(mnkr)
2015

2014

-periodiserat

53,1

41,1

-leverantörsskulder

30,8

35,5

-personalens skatter

9,5

8,3

46,3

42,4

-semesterlöneskuld inkl okompens. övertid
-skatteskulder
-övrigt
Summa:
Förändring (+= ökning)

5,1

4,8

16,8

14,6

161,6

146,7

14,9

-4,2

NOT 11 Långfristiga skulder
KOMMUNEN
(mnkr)
Skuldförändring

2015

2014

Ingående låneskuld

160,0

180,0

30,0

-20,0

190,0

160,0

Nyupplåningar/amortering
Utgående låneskuld

Låneskulden har ökat med 30 mnkr i kommunen och minskat med 15 mnkr i Krokomsbostäder AB. Genomsnittlig ränta på låneportföljen per 2015-12-31
var 2,26% (2,45%)

Förfallotider

KOMMUNEN

KROKOMSBOSTÄDER

SAMMANLAGT

mnkr

procent

mnkr

procent

mnkr

procent

Andel som förfaller inom 1 år

45

24%

95

32%

140

29%

Andel som förfaller mellan 1-2 år

30

16%

100

34%

130

27%

Andel som förfaller mellan 2-3 år

35

18%

100

34%

135

28%

Andel som förfaller mellan 3-4 år

25

13%

0%

25

5%

Låneskuldens struktur - lånelängd

Andel som förfaller mellan 4-5 år

25

13%

0

0%

25

5%

Andel som förfaller mellan 5-6 år

30

16%

0

0%

30

6%

Andel som förfaller mellan 6-7 år

0

0%

0

0%

0

0%

190

100%

295

100%

485

100%

Summa

Räntor

KOMMUNEN

Låneskuldens struktur - räntor
Andel med rörlig ränta

KROKOMSBOSTÄDER

SAMMANLAGT

0%

10%

5%

Andel med fast ränta

100%

90%

95%

Genomsnittsränta

2,38%

1,55%

1,88%

Kommunen

200

KBAB

91,3

160

120

80

40

0

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år
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NOT 12 Borgensåtaganden
KOMMUNEN

KONCERNEN

(mnkr)
2015

2014

295,0

310,0

-bostadslån egna hem

1,6

-ishall

4,7

-bygdegårdar

2,7

2,9

2,7

2,9

-äldrekooperativ

1,5

1,7

1,5

1,7

-förskolor

0,7

0,7

0,7

0,7

-övrigt

0,1

1,4

0,1

1,4

306,3

323,3

11,3

13,3

-Krokomsbostäder

Summa:

2015

2014

1,9

1,6

1,9

4,7

4,7

4,7

Anmärkning: Kommunen har inte behövt lösa in några borgensåtaganden 2015

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 förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 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 Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Krokoms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 668 288 199 kronor, 0,20524 % (0,23229%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 655 441 182 kronor, 0,20510 % (0,23253%)

NOT 13 Ansvarsförbindelser
KOMMUNEN
2015

2014

Ingående pensionsskuld

436,6

453,9

Utbetalningar

-13,9

-13,5

6,4

3,8

-0,4

-2,0

Pensioner intjänade t o m 1997-12-31

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp
Aktualisering
Grundändring
Förändrad diskonteringsränta

0,0

0,0

Övrigt

0,4

-2,2

Årets förändring av löneskatt, 24,26%

-1,8

-3,4

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt

427,3

436,6

NOT 14 Framtida årliga belopp leasingavgifter
KOMMUNEN
(tkr)
2015

2014

Betalda leasingavgifter

2 844

2 880

Årliga förfallobelopp

5 297

4 067

- Förfallotidpunkt, inom 1 år

2 845

2 226

- Förfallotidpunkt, inom 2-6 år

2 452

1 841

Varav
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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 redovisningsslag, intjänade pensioner före 1998 som en ansvarsförbindelse. Fr o m år 2000 redovisas även upplupen löneskatt för såväl avsättning som ansvarsförbindelse.
Pensioner intjänade fr o m 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.Inga särskilda placeringar för de totala förpliktelserna är gjorda.

KOMMUNEN
Förpliktelse per 31 dec
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ansvarsförbindelser för pensionsskuld
Avgiftsbestämd ålderspension
Finansiella placeringar (bokfört värde)
Totala förpliktelser
(varav statlig löneskatt på pensioner 24,26 procent)*

KONCERNEN

2015

2014

2015

2014

49,1

46,0

56,3

53,7

427,3

436,6

427,3

436,6

25,5

22,8

27,6

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

501,9

505,4

511,2

515,4

97,9

98,5

100,1

100,8

* Se även under redovisningsprinciper

KOMMUNEN
Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt

2015

2014

Ingående avsättning inkl löneskatt

43,7

41,0

Utbetalningar

-1,2

-1,2

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp

0,6

0,5

Nyintjänande under året

3,1

2,8

Förändrad diskonteringsränta

0,0

0,0

Övrigt

0,1

0,1

Årets förändring av löneskatt, 24,26%
Avsättning för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 exkl ÖK-SAP

0,6

0,5

46,9

43,7

KOMMUNEN
Avsättningar för pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 ÖK-SAP, 4 st
Ingående avsättning inkl löneskatt
Utbetalningar

2015

2014

1,5

2,2

-0,6

-0,6

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp
Arbetstagare som pensionerats

0,6

Övrigt
Årets förändring av löneskatt, 24,26%

0,0

-0,1

Summa avsättning

1,5

1,5

Varav visstidspensioner förtroendevalda, 3 st

1,2

1,3

94,0%

93,0%

Aktualiseringsgrad ÖK-SAP, Överenskommen särskild avtalspension

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.

Årsredovisning 2015

75

VÅRA RÄKENSKAPER		

Redovisningsprinciper
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.

Omsättningstillgångar ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell
prövning tagits upp till det belopp som de beräknas inflyta.
Periodisering av upplupna intäkter och förutbetalda kostnader har med smärre undantag skett vid bokslutsdagen

pensionspoäng 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 intjänade fr o m 1998 redovisas under posten finansiella kostnader.
Kommunens skuld för pensioner intjänade före 1998 är 427,3
mnkr, redovisas utanför balansräkningen under rubriken ansvarsförbindelser och ställda panter.
Som kortfristig skuld redovisas den del av kommunens pensionsåtagande som kallas avgiftsbestämd ålderspension. Mellan 3,4% och 4,5% av lönen ska sättas av till en avgiftsbestämd
ålderspension. Denna delbetalas ut till ”pensionsvalet” och
placeras efter den anställdes önskemål. För 2015 är beloppet
20,5 mnkr plus löneskatt 5,0 mnkr, sammanlagt 25,5 mnkr.

Anläggningstillgångar

Avsättning för återställande av deponier

Tillgångar

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är
försiktighetsprincipen, som innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas.

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet, efter avdrag för planenliga avskrivningar som
beräknas utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Eventuella
investeringsbidrag och anläggningavgifter och tomtförsäljning 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 anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd.
Avskrivningen påbörjas månaden efter anskaffning/färdigställande.
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader och anläggningar 20 och 33 år, maskiner, fordon, inventarier 5-10 år, Hem-pc 3 år, VA-anläggningar 25 och 50 år.
Immateriella anläggningstillgångar RKR 12.1 Utgifter hänförliga till vad som enligt RKR 12.1 kan klassificeras som immateriella tillgångar har kostnadsförts och således redovisas
inga immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen
I RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendation 11.4 uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar från och
med 2015. Komponentavskrivning innebär att varje objekt
delas upp i flera komponenter med olika avskrivningstider
och syftet är att bättre spegla tillgångarnas verkliga värde. Inledningsvis kommer metoden att tillämpas när det gäller nya
investeringar i byggnader och anläggningar, men under 2015
kommer också en genomgång att göras av större befintliga objekt där dessa delas upp i olika komponenter , varefter komponentavskrivning även kan tillämpas på dessa.

Skulder och eget kapital

Avsättningar och pensionsskuld

Pensionsåtaganden 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 multiplicera en brutto76
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RKR 10.1 En avsättning till återställande av avfallsdeponier
gjordes 2005 med 2,5 mnkr varav återstår 1,9 mnkr per 31 december 2014. Ytterligare 2,5 mnkr avsätts 2015.
Kommunen har sedan ett antal år en avsättning om 1,9 mnkr
för återställande deponier inom renhållningsverksamheten.
Denna 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 beställts eller erhållits under 2015 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 37,1 mnkr, vilket är ökning med
1,9 mnkr. Löner för visstidsanställda, OB-tillägg mm har
periodiserat till ett belopp av 9,2 mnkr.
Personalförsäkringar
Personalförsäkringar och andra personalavgifter i löpande
bokföring görs personalomkostnadspåslag på bokförda löner
med 38,00 procent för huvudparten av de olika lönetyperna.
Slutliga kostnader för året har räknats fram och periodisering
har skett. har skett.
Kostnadsräntor
Lånekostnader RKR 15.2 Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, det vill säga de belastar resultatet för den period
de uppkommer – ingen aktivering görs.
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Kostnader och intäkter

Kostnader och intäkter fördelas till det år de hör i enlighet med
RKR 18.1.
I december beslutade Riksdagen i enlighet med Regeringens
extra ändringsbudget för 2015, att tillföra 9,8 miljarder kronor
som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning
av flyktingsituationen. Stödet utbetalades 2015, men avser
även täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. Krokoms kommun har valt att fördela vår andel av detta statsbidrag,
som totalt uppgår till knappt 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.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kommun och Krokomsbostäder AB till 100%. Jämtlands Räddningstjänstförbund, 18,4%, och Jämtlands gymnasieförbund,
19,2%. Konsolidering har skett i den sammanställda redovis-

ningen med proportionell metod utifrån nämnda procenttal. 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 elimineringsposter.

Skatteintäkter

Skatteintäkten uppstår och redovisas det år då den skattepliktiga inkomsten tjänas in. Slutavräkningen prognostiseras när
bokslutet upprättas för inkomståret. Slutavräkningen och de
preliminära skatteinbetalningarna utgör således årets skatteintäkter. Slutavräkningen 2013 och 2014 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 per 201512-31, 12,0 mnkr varav 6,9 mnkr är restvärden vid avtalens
utlöpstid. Kostnaden för kommande år framgår av not till balansräkningen.

Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar

Eget kapital

Avskrivningar

Extraordinära kostnader och intäkter

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Indelas i materiella och finansiella anläggningstillgångar.
Avskrivningarna redovisas som en egen rad och är en planmässig nedskrivning av de materiella anläggningstillgångarna. Ska
i princip motsvara förslitning och/eller förbrukning av anläggningstillgång. 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 redovisningsprinciper.

Ansvarsförbindelser

Möjliga åtaganden beroende på osäkra framtida händelser som
bara delvis kan kontrolleras av den redovisningsskyldige. Åtagandets 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

Skillnaden mellan tillgångar och skulder är kommunens egna
kapital och delas in i rörelsekapital och anläggningskapital.
Kostnader eller intäkter av engångskaraktär och av större omfattning 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 finansverksamhet, t ex räntebetalningar på lån, intäktsräntor på bankkonton, och utdelning på aktier samt finansiell kostnad i pensionsavsättning.

Fordringar

Fordringar med löptid längre än ett år kallas långfristiga, övriga kortfristiga.

Kassaflödesanalys

Översiktlig redovisning av hur årets drift- investerings- låneverksamhet med mera har bidragit till förändringen av kommunens ekonomiska ställning.

Betalningsberedskap på kort sikt. Beräknas genom att omsättningstillgångarna divideras med kortfristiga skulder. Anges i
procent.
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Ord- och begreppsförklaringar, forts
Kapitaltjänstkostnader

Består av avskrivningar och intern ränta. Internräntan är en
kalkylerad räntekostnad för kommunens anläggningstillgångar. 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 anläggningavgifter och tomtförsäljning i exploateringsområden.

Nettokostnad

Driftkostnader med avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna omfattar kassa- och banktillgodohavanden, fordringar med kortare löptid än ett år, lager och periodiseringar.
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Panter och ansvarsförbindelser

I anslutning till balansräkningen redovisas ställda panter och
ansvarsförbindelser. Det är i första hand frågan om pensionsutfästelser 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 anläggningstillgångarna. Långsiktig betalningsförmåga.

Årets resultat

Slutsumman av resultaträkningen heter årets resultat och förändrar kommunens egna kapital. Vid förlust en minskning, vid
vinst en ökning.

Enheter:

mnkr = miljontals kronor,
tkr = tusentals kronor

Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse
Redogörelse

Enligt kommunallagen och god revisionssed granskar vi kommunens verksamheter i styrelser, nämnder och genom lekmannarevisorer i kommunens företag och prövar om de bedrivs ändamålsenligt och
ekonomiskt tillfredsställande samt i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vi granskar
också om kommunens räkenskaper är rättvisande och om nämndernas kontroll är tillräcklig. Granskningen har genomförts med den imiktning och omfattning som 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 2014 har vi bland annat granskat flyktingverksamheten, företagshälsovården, näringslivsUnder år 2015 har vi bland annat granskat rutiner för återsökning av medel från Migrationsverket,
arkivrutiner, åtgärder för att minska sjukfrånvaron, externa avtal, personalsystemet Heroma, rutiner
för fastighetsunderhåll, rutiner för tillsyn inom Bygg och miljönämnden och övergripande ansvarsutövande för samtliga nämnder. Vi har även granskat årsredovisningen och delårsrapporten samt följt upp
revisionsrapporter från 2012 - 2013.
Vi har även 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 2015 och redovisar ett överskott på ca 10,9 Mkr. Huvuddelen av överskottet beror på återbetalning från Fora (avtalsgruppsjukförsäkring) med 6,4 mnkr samt extra statsbidrag från staten för flyktingverksamhet med ca 1,5 mnkr.
Årets nettoinvesteringar uppgår till ca 63,9 mnkr och är finansierade med eget kapital och nyupptagna
lån med 30 mnkr. Nämnderna redovisar
avvikelser mot budget med totalt + 1,1 mnkr, där socialnämnden redovisar - 4, 1 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden + 4,7 mnkr och barn - och utbildningsnämnden + 1 mnkr.
Vi bedömer att kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans och resultatet +
10,9 mnkr överstiger resultatmålet för 2015 (+ 5,0 mnkr) med 5,9 mnkr. Även de övriga finansiella
målen om en likviditet på minst 30 mnkr (51,2 mnkr) samt att soliditeten ska vara minst 44 % (49 %)
uppfylls.
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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 måluppfyllelsen.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Vi tillstyrker att samhällsbyggnadsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Vi tillstyrker att barn - och utbildningsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Vi tillstyrker att socialnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Vi tillstyrker att bygg - och miljönämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Vi tillstyrker att valnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Vi tillstyrker att överförmyndarnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Vi tillstyrker att den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner samt nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner (GNU) och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.

Godkännande av årsredovisning

Vi tillstyrker också att årsredovisningen godkänns, vilken är upprättad i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och iallt väsentligt redovisar utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen.och den ekonomiska ställningen.
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