Årsredovisning 2017

Krokoms kommun, april 2018
Omslagsbild: Scandinav bildbyrå

2

Årsredovisning 2017

Innehåll
2017 I KORTHET
Samverkanspartierna kommenterar 2016
2017 i bilder
Fem år i siffror
Kommunens organisation

SIDAN FEM
6
8
10
11

Höjdpunkter under året
Året i siffror
Så fördelas hundra kronor
Kommundirektören har ordet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ekonomisk översikt
Personalekonomisk redovisning

SIDAN SJUTTON
18
23

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

33
39
45
59
65

28

Revision
Gemensam nämnd för upphandling
Jämtlands gymnasieförbund
Jämtlands räddningstjänstförbund
Krokomsbostäder

67
68
69
70
71

SIDAN SJUTTIOTRE
74
76
77
78

Noter
Redovisningsprinciper
Ord- och begreppsförklaringar

79
88
89

SIDAN NITTIOETT

REVISIONSBERÄTTELSE
Revisonsberättelse

Styr- och ledningssystem

SIDAN TRETTIOETT

VÅRA RÄKENSKAPER
Driftsredovisning
Resultatsräkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys

12
14
15
16

91

Årsredovisning 2017

3

4

Årsredovisning 2017

2017 i korthet

Årsredovisning 2017

5

2017 I KORTHET

Kommentar från politiken

En växande kommun med
möjligheter och utmaningar
Årsredovisningen visar hur våra gemensamma skattemedel har använts under 2017 och hur målen inom
verksamheterna har uppfyllts. Vidare redovisas större
händelser i kommunen.
Krokoms kommun redovisar återigen ett positivt
ekonomiskt resultat på 1,1 miljon kronor. I det ryms
dels högre kostnader inom verksamheterna än budgeterat, dels att vi i bokslutet valt att tidigarelägga
avskrivningar för de bostadspaviljonger som hyrdes
in för att klara mottagandet under den stora flyktingströmmen åren 2015–17. Paviljongerna töms och
återlämnas successivt under 2018.
Kommunens befolkning fortsätter att växa. Vid
årsskiftet 2017–18 var invånarantalet i kommunen
14 925. Trots befolkningsökning och goda ekonomiska tider, som ger större skatteintäkter, står hela kommunsektorn inför stora utmaningar. De demografiska
förändringarna ställer krav på utbyggd och förändrad
äldreomsorg. Samtidigt har Krokoms kommun en
glädjande hög andel barn och skolungdomar, vilket
ställer krav på mer barnomsorg och fler lärare.
Nöjda kunder
Enkäter visar på en hög kundnöjdhet inom äldreomsorgen, vilket självklart är glädjande. Våra
medborgare ska ha det bra på äldre dagar. Glädjande
är också att en högre andel av eleverna i årskurs 9
har slutat grundskolan med behörighet för gymnasiestudier.
Det långsiktiga målet är att Krokoms kommun år
2030 ska ha 16 000 innevånare. I arbetet för att nå
detta mål har en utvecklings- och tillväxtstrategi tagits fram. Strategin kommer att konkretiseras genom
handlingsplaner för olika områden. För närvarande
arbetas en ny bostadsförsörjningsplan fram. Fördjupade översiktsplaner utarbetas. Den första, för
Ås, antogs av kommunfullmäktige i februari 2018.
Arbete pågår med fördjupad översiktsplan för älvområdet (Aspås, Krokom, Dvärsätt, Tängtorpet).
Tågstopp Nälden är en stor infrastruktursatsning
som kommunen, tillsammans med regionen, strider
för att det ska bli en verklighet. Med ett tågstopp
underlättas pendling såväl till arbetsplatser i Nälden
som till arbetsmarknaden österut och västerut i länet.
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En ny bredbandsstrategi är antagen. Målet är att 100
procent av företag och hushåll ska fått erbjudande
om bredband före år 2020. Vid utgången av 2017 har
65 procent av hushållen anslutit sig och 61 procent
av arbetsställena och 95 procent av privatmarknaden
har fått erbjudande till anslutning till snabbt bredband.
Ett framgångsrikt, aktivt näringsliv i kommunen
är en viktig förutsättning för kommunens fortsatta
tillväxt. Tillsammans med näringslivet har en strategi
för besöksnäringen tagits fram under året. Kommunen har också deltagit i utbildningen Förenkla helt
enkelt, med syfte att ytterligare förbättra näringslivsklimatet i kommunen. En mer generell näringslivsstrategi med handlingsplan kommer att läggas fram
under våren 2018. På industriområdet Åsbacken är
nu alla tomter sålda och flera större företag etablerade, Hallströms verkstäder och Stefans bil och buss.
Planläggning av handelsytor pågår.
Grönt Center i Ås är idag det geografiska begreppet på de gröna näringarnas kompetenskluster i Ås,
beläget på fastigheter Torsta och Rösta.
De företag som är hyresgäster till Krokoms kommun har uttryckt utökade möjligheter till samordning
och samarbeten. Sedan oktober 2016 är en affärsutvecklare med kontaktansvaret mellan de befintliga
företagen samt att affärsutveckla med nya företag
och kontakter anställd.
Även ett Leaderprojekt är startat för klusterbyggande och värdeskapande för alla företag. Fokus under projektets inledande skede har varit att inventera
och att kartlägga vilka möjligheter för samarbeten
som finns. Investering i ny ladugård för lösdrift och
kravproduktion av mjölk har gjorts för Torsta AB.
En medborgardialog har genomförts med pensionärsorganisationerna inför slutfasen av äldreboendeutredningen. En förstudie har gjorts och för närvarande pågår förberedelser inför byggstart av ett nytt
särskilt boende i Krokom på området Kvarna, klart
för inflyttning årsskifter 2019–20.
E-hälsa och användande av välfärdsteknologi
utvecklas snabbt och kommer starkt i samhället.
Socialförvaltningen inför olika e-hjälpmedel som till
exempel ”Nattro”, en webbkamera i hemmet i stället
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för att en person går in hos vårdtagare nattetid
för att se om personen sover tryggt. En teknik
som ger både lugn och ro för den enskilde och
dessutom är resurssparande.
Därutöver har olika samråd kring planarbeten genomförts och medborgardialoger med
skolutveckling/skolans kvalité som tema.
Krokoms kommun är fortsatt framgångsrik - i Sverigetopp – när det gäller nyanländas
etablering på arbetsmarknaden efter två år.
Matchning när det såväl gäller arbete i offentlig sektor som inom den privata sektorn är
framgångsrik och leder till egenförsörjning.
Kommunen har tillsatt servicetjänster och
utbildningstjänster för att underlätta etablering
på arbetsmarknaden och för rekrytering av
medarbetare till olika kommunala verksamheter.
Inför den kommande mandatperioden har
den politiska organisationen i kommunen
genomlysts och setts över. Beslut har tagits
om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 45 till 41 från 2019.

•
•
•
•
•

•
•
•

Viktiga händelser 2017
Tillväxtstrategi antagen
”Det goda ledarskapet – i Krokoms
kommun”, ett nytt inriktningsdokument
och nytt ledarutvecklingsprogram startat
Kompetensförsörjningsplan antagen för
att möta stora pensonsavgångar
Ny HR-chef anställd, Anne Vågström
Utbildningen ”Förenkla helt enkelt”
har genomförts i syfte att förenkla för
företagare att etablera sig och bedriva
verksamhet i kommunen
Ny bredbandsstrategi antagen
Nytt kundcentrum med nya funktioner i
kommunhuset
Medborgardialoger/samråd inom olika
planprocesser är genomförda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Bostadsförsörjningsplan antagen
Dagvattenstrategi antagen
Tiotalet detaljplaner har påbörjats
Sånghusvallen etapp 5 och ”Kvarna”
i Krokom exploateras och tomter kan
börja säljas från och med hösten 2018
Medborgardialoger med tema skola
genomfördes på fyra orter
Andelen behöriga lärare är högre i vår
kommun jämfört med länets övriga
kommuner och genomsnittet för riket
Kompetensförsörjningsplan antagen
Andelen elever med behörighet till
gymnasieskolan har ökat från 80,8 till
82,4 procent.
Ny bokbuss invigd och i trafik från sommaren 2017
Första året som elever från Sånghusvallens skola kommer till Ås skola i årskurs
7
Under året har genomlysningar av
socialnämndens verksamheter gjorts och
åtgärder påbörjats för att sänka kostnaderna
Under året har stora kostnader övervältrats från staten (Försäkringskassan) till
kommunen på grund av omprövningar
av ett antal LSS-ärenden. För närvarande är fler omprövningar stoppade
En total genomlysning har genomförts
av verksamheterna inom området Stöd
och service
Ny teknik som nattro och nyckelfria lås
införs succesivt
På Solbacka har fyra lägenheter iordningställts till trygghetsboende
Kommunhusets cafeteria drivs numera
av Stöd och service
Kommundirektörens ledningsgrupp har
deltagit i projektet Innovation champion

Maria Söderberg (C)

Björn Hammarberg (M)

Jan Runsten (MP)

Krokom den 26 mars 2018

Lena Persson (KD)

Årsredovisning 2017

7

2017 I KORTHET

1

3

2

2017 i bilder
H

K

L

anna Sjödin, 30 år, från Rödön
är grundare till Ladies Mountain League i Nepal. Målsättningen är att stärka kvinnor i Nepal
genom utomhussporter som mountainbike, paddling och klättring. Det var när
Hanna var verksam i ett socialt företag
i Nepal som hon började lära kvinnorna
som jobbade där att klättra och hon
insåg alltmer hur sport och friluftsliv
kunde bidra till att stärka deras ställning. Vi berättade om Hanna och hennes
arbete i Nepal i Krokom idag 1/2017.

iflom Shshai Gebremariam
utbildade sig till ekonom och
arbetade som lärare i tre år
innan han flydde från regimen i Eritrea.
Kiflom kom så småningom till Krokom
där han fick jobb som ekonomiassistent
på HVB-hemmet Ranågården. Kiflom
säger att språket är nyckeln till allt,
både till jobb och till sociala koder i det
svenska samhället. Han bor på Frösön
och trivs väldigt bra med livet i Jämtland.

agom till skolstarten rullade den
nya bokbussen äntligen ut ur garaget. Den gamla hade gjort sitt
efter drygt 40000 mil på vägarna runt
om i Krokoms kommun. Bokbussen
stannar vid 53 hållplatser, från Kännåsen i söder till Gunnarvattnet i norr
och det är ett efterlängtat besök vart än
chauffören Hasse Hedman och bibliotekarien Johanna Vestfält kommer. De
är förstås väldigt nöjda med att få åka i
en sådan fin buss, utan att riskera att bli
ståendes längs vägen på grund av något
trassel med motorn.

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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4

5

6

G

öte Nord fick priset som Årets
Eldsjäl under Krokoms guldkväll 2017. Göte har vigt sitt liv
till idrotten och KD55 på alla tänkbara
sätt. Som barn cyklade han varje dag till
Hissmovallen och hjälpte till med allt
möjligt som behövde ordnas där, tvättade och hängde tränings- och matchkläder, pumpade bollar, hämtade bollar,
fixade och trixade allt med omsorg för
spelare och idrotten. Fortfarande, som
pigg 80-åring, fortsätter han sitt engagerade arbete för klubben.

Bild 4

A

N

nna Johnsson är förskollärare på Faxgärdets förskola i
Nälden. Anna är en av Krokoms ambassadörer inom ramen för det
länsgemensamma projektet Skolkören.
Satsningens namn, Skolkören, anspelar
på att det är många som gemensamt
höjer sina röster och hyllar skolan.
Bakom Skolkören står samtliga kommuner i länet samt regionen och Jämtlands
Gymnasium. Läs gärna mer om projektet på www.skolkoren.nu.

aestie är namnet på den samisktalande avdelningen på
förskolan i Änge. Förskolan
har även två svensktalande avdelningar,
Solen och Månen, och alla barnen
som går här får möjligheten att lära sig
samiska. Silja Joma som går på Naestie
lär Molly Bäckebjörk hur man sjunger
Imse Vimse Spindel på samiska samtidigt som de vilar sig en stund i den lilla
skogen på förskolans gård.

Bild 5

Bild 6
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Fem år i siffror
2017

2016

2015

2014

2013

938,7

888,3

847,7

834,0

800,7

- i kronor per invånare

62 894

59 846

57 335

56 936

54 681

Årets resultat (mnkr)

1,1

3

10,9

0,9

12,6

Verksamheternas nettokostnader (mnkr)

- i kronor per invånare

74

202

737

61

860

Investeringsvolym (mnkr)

55,1

94,7

63,9

31,1

40,2

- i kronor per invånare

3692

6 380

4 322

2 123

2745

- lånefinansieringsgrad av investeringar (%)

35

35

29

26

29

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998

44

45

49

51

50

Låne- och pensionsskulder

658

740

697

665

699

44 087

49 855

47 142

45 399

47 736

Skattesats kommunen

22:17

22:17

22:17

22:52

22:52

Skattesats totalt

33:37

33:37

33:37

33:37

33:37

- i kronor per invånare

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr)
- i kronor per invånare

942,6

892,5

860,1

836,1

817,1

63 156

60 129

58 174

57 079

55801

Totalt antal anställda

1557

1573

1467

1302

1 270

Personalkostnader

725,7

706,5

613,5

571,9

552,2

- i kronor per invånare

48 623

47 598

41 495

39 043

37711

Befolkning 31 december

14 925

14 843

14 785

14 648

14 643

Befolkningsutvecklingen

Kommunens resultat

Invånare

Miljoner kronor
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0
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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

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.

De kommunanställda är verkställande

Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansvarar 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
2017 som vi presenterar på nästa uppslag.

Årsredovisning 2017
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ANRIKT FÖRETAG FÅR NYA ÄGARE
Hellbergs entreprenad är inte bara ett respekterat schaktföretag från Krokom. Det är ett kulturellt minne att värna
för framtiden. I alla fall om man frågar de nya ägarna,
kusinerna Jens och Lars Sundqvist.

TIDIG SPRÅKSTART RUSTAR BARNET
I Krokoms kommun uppmuntras föräldrar till sex
månader gamla bebisar att läsa, sjunga och samtala
med sina barn. En tidig språkstart gör barnet bättre
rustat för livet!

Kulturrådet står bakom projektet Bokstart som är en
nationell satsning på barns språkutveckling. Just nu pågår
fem pilotprojekt i Sverige där region Jämtland Härjedalen
är ett av dem. Det handlar om att uppmuntra nyblivna
föräldrar att tidigt börja läsa, sjunga och rimma och prata
med sitt barn. Katharina Graf som är biblioteksassistent
i Krokoms kommun och engagerad i projektet ser fördelarna.
– Ja, det känns viktigt att i mötet med föräldrarna kunna
förstärka det de redan gör och uppmuntra dem till att kommunicera med sina barn, säger Katharina Graf.
Katharina berättar att nyblivna föräldrar, i ett antal områden i kommunen, erbjuds besök av bibliotekspersonal
och får vid det tillfället en kasse med informationsmaterial
och tre stycken böcker. Det handlar om enkla bilderböcker
som Pussboken, Nalle och Imse Vimse Spindel. Materialet
finns tillgängligt på samtliga bibliotek i kommunen.

MÅNGA NYANLÄNDA I ARBETE
Krokoms kommun är bland de bästa i landet på att få ut
nyanlända i arbete. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har 56 procent av de nyanlända fått jobb efter två
år i kommunen.

Statistiken presenterades i början av 2017 och den visade att
Krokoms kommun ligger betydligt högre än riksgenomsnittet på 27 procent när det gäller att få ut nyanlända i arbete.
Elisabeth Wickzell är integrationschef i Krokoms kommun
och hon säger att detta är en ödesfråga.
– När jag började i Krokoms kommun för två år sedan var
det endast 16–17 procent som kom ut i jobb. Hade vi legat
kvar på de siffrorna hade vi haft försörjningskostnader på 6
miljoner kronor per år, säger hon.
Åre kommun ligger också bra till nationellt och arbetar på
ett liknande sätt som Krokom. Kommunerna samarbetar coh
har tillsammans hittat en modell som har visat sig fungera
mycket bra.
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Årsredovisning 2017

Jens Sundqvist berättar att han alltid har gillat traktorer och
att han som liten pojke med stora ögon såg hur bröderna
Jonny och Gunnar Hellberg schaktade området uppe vid
Backvägen med sina silverdekalerade grävmaskiner.
– Det är samma grabbar som vi idag har köpt företaget av.
Det känns lite överväldigande, säger Jens.
Det anrika företaget startades av Birger Hellberg 1938 och
sannolikt var han en av de första i kommunen med denna typ
av tjänst. Nu lämnar Birgers söner Jonny och Gunnar med
varm hand över företaget till de nya ägarna.
– Vi kände för grabbarna. Vi hade kunnat sälja till andra intressenter, men då hade inte Hellbergs som namn funnits kvar.
Sedan är både jag och Gunnar för gamla för att inte vara här
och bry oss. Killarna får se det som kvalitetssäkring, skrattar
Jonny Hellberg.

HAN DRIVS AV ATT GÖRA SKILLNAD

Glädjen och tillfredsställelsen över att kunna bidra till
att personer med funktionshinder utvecklas och klarar vardagliga saker är drivkraften för Mathias Wedin,
personlig assistent.

Mathias Wedin trivs med sitt arbete, sjutton år i yrket
talar sitt tydliga språk. Men det var inte den inriktningen
han tänkte sig från början.
– Nej, jag hade visserligen jobbat på gruppboende några somrar och tyckte att det var superkul, men jag började
med att utbilda mig till idrottslärare, berättar Mathias.
Efter utbildningen reste han hem till Jämtland för att
börja jobba men det blev inte riktigt som han hade tänkt
sig.
– En bror till en kompis behövde en personlig assistent. Jag sökte och fick jobbet och på den vägen är det,
säger han.
Mathias har arbetat för samma person i snart femton år
vilket är lite ovanligt.
– Jag trivs så bra med jobbet och har stannat kvar för
kundens skull. Som jag ser det är tryggheten viktig för
personer med funktionsnedsättning, säger han.

2017 I KORTHET

NYTT SÄRSKILT BOENDE I KROKOM
Under hösten började det hända saker kring nya
boenden för våra äldre och sjuka. Det första steget
är ett demensboende som kommer att byggas vid
Hissmovallen.

KUNDCENTER GER SVAR DIREKT
Det ska vara enkelt att ha med Krokoms kommun att
göra. Målet är att lösa så många ärenden som möjligt
direkt när kunden ringer.

Omställningen från en växel till ett kundcenter har skett
stegvis. I samband med att kommunhusets nya entré
stod färdig sommaren 2017 fick kundcenter äntligen en
miljö där kunden känner sig välkommen. En av dem som
besökte kundcenter i samband med nyöppningen var förre
kommundirektören Ola Skyllbäck.
– Det blev jättefint och det var så klart roligt att se
hur det blev till slut. Vi började ju det här arbetet med
ombyggnaden under tiden jag jobbade i Krokom, sa Ola
Skyllbäck.
När du ringer till Krokoms kommun är det någon av
personalen i kundcenter som svarar. De kan oftast ge dig
svar direkt på din fråga. Åke Wilhelmsson är utvecklingschef och ansvarig för kundcenter och han säger att antalet
ärenden som får sin lösning direkt i kundcenter ökar.
– Våra mätningar visar att nio av tio av våra kunder är
nöjda eller mycket nöjda och vi jobbar hela tiden för att
bli ännu bättre, säger Åke Wilhelmsson.

STOR FRAMTIDSTRO FÖR TURISMEN
Krokoms kommun och turismnäringen tar under 2017 ett
gemensamt krafttag kring en rejäl nysatsning. Framtidsutsikterna är goda och potentialen för utveckling är stor.
Det visar en enkät som genomfördes under maj månad.

Efter femton års samarbete mellan Krokoms kommun och Turistkompaniet kom parterna överens om att se över formerna
för turistinformation och turismutveckling. Under 2017 ska en
turismstrategi arbetas fram av kommunens näringslivsavdelning i samarbete med Turistkompaniet och besöksnäringen.
– Kunskapsinsamling är en viktig del i arbetet. Den enkät
vi skickade ut till aktörerna i maj ger en väldigt positiv bild
av branschen och dess utvecklingspotential, säger Anneli
Åman, ansvarig för Krokoms turistinformation.
Enkäten visar att turismföretagen i Krokoms kommun bedömer att lönsamheten är god. Så många som 24 procent gav
högsta betyg på frågan om hur de bedömer lönsamheten idag.
67 procent av företagen har planer på att investera i verksamheten under det kommande året och 30 procent tror att de
kommer att anställa mer personal under de kommande åren.

Det nya demensboendet, som kommer byggas på höger sida
av Aspåsvägen (från centrum sett) mitt emot Hissmovallen,
ska ersätta demensavdelningarna på Blomstergården. Stor
vikt läggs vid att få en miljö såväl inomhus som utomhus
som är särskilt anpassad för personer med svårare demenssjukdom.
– Vi satsar på modern teknik och miljöer som ger möjlighet för de boende att behålla sitt självbestämmande och sin
integritet. Utrymmen för såväl samvaro som enskildhet och
en god arbetsmiljö för personalen är andra områden som vi
prioriterar, säger Mona-Lisa Norrman som är utredare för
boendefrågor.
Därefter kan ombyggnaden av Blomstergården påbörjas
och till sist omställningen av Orion till ett trygghetsboende.

NYA TORGET I KROKOM BLEV KLART
Ombyggnaden av torget i Krokom inleddes före
semestrarna. Arbetet delades upp i två etapper och i
september stod det äntligen klart.

Det fanns flera anledningar till att Krokoms centrum behövde ses höver. En är att trafiksituationen upplevdes som
otydlig med risk för olyckor mellan fordon coh oskyddade
trafikanter. Ett bilfritt torg var därför en viktig målsättning
när planerna för centrum började dras upp.
Anne Dahlgren är stadsarkitekt och hon berättar att det
har kommit en hel del synpunkter på kommunens förslag
under resans gång, synpunkter som i möjligaste mån har
beaktats.
– Vi har fått flera kloka inspel som vi har tagit hänsyn
till. Vi har bland annat rätat ut förbifarten som går via
parkeringen utanför ICA så att det inte ska bli så tvära
svängar, berättade Anne Dahlgren.
Den första etappen av arbetet omfattade ytorna utanför
Magneten där marken skulle stenläggas och blommor
planteras. Dessutom skulle sittplatser placeras ut, en anslagstavla sättas dit och en lekyta för barnen byggas i den
här etappen. Etapp två inleddes efter semestrarna och den
etappen innefattade ombyggnaden av parkeringen utanför
ICA. En ny parkering bakom Blomstergården medförde
ett fyrtiotal nya parkeringsplatser i Krokoms centrum.
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2017 I KORTHET

Året i siffror

Krokoms kommun kan – för sjuttonde året i rad – notera ett plusresultat. Bokslutet för 2017 visade ett överskott med 1,1 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 (2,2%)
Hyror och arrenden (2,3 %)
Taxor och avgifter (5%)
Bidrag (13,6%)
Kostnads- och intäktsutjämning (25,3 %)

Under 2017 hade Krokoms kommun
1 204,3 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 (53%)

Så här används dina skattepengar!
Räntekostnader (0,2%)
Avskrivningar (3,9 %)
Inköp av varor och material (4,5%)
Bidrag (2,63%)
Köp av tjänster (28,6%)
Personal (60,8%)

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 2017 var 1 203 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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2017 I KORTHET

SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

942 623 779

Här har vi delat en hundralapp i olika stora delar för att
visa hur mycket olika verksamheter kostar. Summan av
skatter, statsbidrag och andra intäkter uppgick år 2017 till
1 204,3 miljoner kronor.

Kommunens skatter och intäkter i kronor

1 057 079

Kommunens resultat i kronor

55 107 627

Grundskola och skolbarnomsorg (26,35 kronor)

Total investeringssumma

14 925

Antal medborgare i kommunen

Vård och omsorg (20,77kronor)

82

Ökning av medborgare under året
Förskola (11,89 kronor)

45,5

Medelåldern på kommunens medarbetare

28 947

Medellön för tillsvidareanställda

1 557

Antal medarbetare i kommunen

Övriga kostnader (11,77 kronor)

Stöd och service (9,70 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (6,45 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,14 kronor)
Kultur och fritid (2,84 kronor)
Samhällsbyggnad, bygg och miljö (2,80 kronor)
Räddningstjänst (1,53 kronor)
Kommunledning, politisk verksamhet (1,45 kronor)
Kollektivtrafik och färdtjänst (0,31 kronor)

Årsredovisning 2017

15

Kommundirektören har ordet

Krokom växer stadigt!
2017 var ett händelserikt år där utveckling och tillväxt, ledarskap, lokalfrågor, avveckling av HVB-verksamheten samt LSS-verksamheten haft stort
fokus.
Kommunstyrelsen beslutade efter en process under våren om en utvecklings- och tillväxtstrategi där målet 16000 invånare år 2030 sattes. En mängd
åtgärder för att klara beräknade behov inom befintlig ekonomi målades
också upp. Bland annat pekas på äldres hälsa, näringslivsutveckling, turism,
föreningsliv, markförvärv och strukturfrågor för kommunal service som
viktiga ingångsvärden. Utgångspunkten var en rapport om ekonomisk
utveckling framtagen av PWC som beskriver ökade behov och förväntningar
tillsammans med en demografisk förändring där skattemedel inte kommer
att räcka till om offentlig sektor fortsätter att arbeta som nu. Ett arbete med
framtagande av en turismstrategi sattes igång tillsammans med näringslivets
företrädare. Strategin är klar i början av 2018.
Kommunstyrelsen beslutade också om en kommunikationsstrategi och
sedan tidigare finns en plan för medborgardialog. I detta ligger en fastställd
värdegrund baserad på fyra värdeord; Välkomnande, Modig, Nära, Pålitlig.
Kommundirektören ledningsgrupp tog under hösten 2017 fram en deklaration kring ”Det goda ledarskapet i Krokoms kommun” för att tydliggöra
förväntningar på ledare och chefer i organisationen. Samtidigt planeras
ett omfattande utvecklingsprogram för nuvarande och kommande chefer i
Krokoms kommun. Planerad start hösten 2018. Introduktionsprogram för
nya chefer påbörjades hösten 2017 med arbetsmiljöutbildningar och fortsätter under 2018.
Allt detta är viktiga instrument för att lyckas med förändringar vilket en
del händelser i förvaltningarna har visat. Dessa händelser har också pekat
på vikten av ett fördjupat samtal om vem kommunen är till för och vad ett
medarbetaransvar innebär.
Den anstormning av ensamkommande barn och flyktingar som dominerade 2016 avtog radikalt under 2017 vilket föranledde stora behov av en
ordnad avveckling av boenden och de som anställts för att arbeta vid dessa.
Avvecklingen har visat sig gå väldigt bra och ingen har tvingats sluta sin
anställning i kommunen utan erbjudits plats på annan arbetsplats. Dessvärre
har det kostat mycket att avveckla de tillfälliga lokaler som hyrts in. Hyreskontrakten baserades på ett långsiktigt behov vilket alla prognoser pekade
på fram till förändrad lagstiftning kring flyktingmottagning. Detta får nu
kommunen betala dyrt.
Ekonomin för kommunen som helhet visar på ett svagt plusresultat vilket
måste ses som oerhört positivt med tanke på både ökade kostnader för lokaler (HVB-moduler och fuktskador) och stora överskjutningskostnader från
Försäkringskassan avseende förändringar i tillämpningen för LSS.
Förvaltningarna har alltså gjort ett mycket bra jobb där man behållit eller
förbättrat kvaliteten i sin verksamhet samtidigt som skattepengarna har räckt
till. Det tyder på kompetens och vilja och det behöver vi mycket av i det
framtida arbetet.
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Ekonomisk översikt
Balanskrav och god ekonomisk hushållning

Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna ska
överstiga kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet med
ett resultat om plus 1,1 mnkr. Även koncernen klarar det med
plus 6,2 mnkr. (Se även balanskravsutredning, Not 6)
Resultatet totalt sett är 9,7 mnkr sämre än budgeterat och
är i nivå med den prognos på +0,2 mnkr vi lämnade i delårsbokslutet efter 6 månader. Dessa prognoser är inte helt jämförbara Även utfallet i verksamheterna stannade i närheten av
vad prognosen sa i delårsrapporten.
I sexton år har ekonomin kunnat stärkas. Vi har hittills
kunnat tillgodogöra oss mycket av de ökade skatte- och
bidragsintäkterna och stärkt vår balansräkning. Sammantaget
sedan 2003 har det egna kapitalet tillförts 261 mnkr i form
av överskott i resultaträkningen. Ser man hur mycket resultatet tillför finansieringen av kommunen är det under samma
period 789 mnkr. Medel som har kunnat täcka nettoinvesteringar på motsvarande belopp.
Diagram 1 Investeringsutgifter i förhållande till kassaflöde
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Tabell 1 Budgetutfall
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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. Läs mer om målstyrning i avsnittet om god ekonomisk hushållning.
Utfallet i verksamheterna
Socialnämnden redovisar ett underskott med 18,7 mnkr för
2017. I delårsrapporten prognostiserades ett underskott med
18,3 mnkr. Underskotten för nämnden finns på flera fronter,
men det är äldreomsorgen och stöd och service (LSS) som
redovisar de beloppsmässigt största avvikelserna. Detsamma
gällde för 2016. Under tidig höst 2016 tog vi hjälp av en
extern part för att beskriva nämndens underskott. Under 2017
har ytterligare analyser påbörjats, där kommunens kostnader inom Stöd och service, Hemtjänst, Särskilt boende och
Individ- och familjeomsorg jämförs med andra kommuner
i form av kostnad per brukare. Det vi sett hittills av detta är
att kommunen har omotiverat höga kostander för Stöd och
service och Hemtjänst. Däremot bedriver vi en mycket kostnadseffektiv verksamhet i vårasärskilda boenden. Analysen
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av Individ- och familjeomsorgen är ännu inte slutförd. Vi
ser även kostnadsökningar både inom stöd och service och
inom Individ- och familjeomsorgen som är kopplade till dyra
individärenden. Ett antal av dem är dessutom kopplade till
statens förändrade syn på ersättningar. Det är även tydligt att
tillväxten i antalet beviljade timmar inom hemtjänsten ökar.
De åtgärdsplaner som nämnden avser genomföra kommer att
ge positiv effekt på sikt, men kortsiktigt är nämnden underfinansierad. De första resultatprognoserna för 2018 tyder på
ett underskott för nämnden på runt 15 mnkr, dvs i nivå med
2017.
För barn- och utbildningsnämnden visade prognoserna
tidigt på en negativ budgetavvikelse med 2–3 mnkr. Detta
berodde främst på högre kostnader för skolskjutsar och kostnader för integration. Utfallet i bokslutet visar på en positiv
avvikelse för nämnden totalt med 0,5 mnkr, där intäkterna
utvecklats positivt, medan kostnader för skolskjutsar, modersmålsundervisning samt vikarier inom förskolan fortfarande är
högre än budgeterat.
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar totalt en positiv
avvikelse med 3,2 mnkr. Detta är 1,7 mnkr mer än prognosen
efter 6 månader. De största avvikelserna finns för färdtjänst,
Lärcentrum (vars prognos i delårsrapporten var försiktig, då
statsbidragsintäkter som då ansågs osäker inte räknades) och
IT-enheten. Dessutom har projektet ”Rätt till heltid, deltid
en möjlighet” som avslutats under året, inte upparbetat sin
projektbudget.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse
på 0,1 mnkr, vilket är något bättre än i delårsprognosen.
Bygg- och miljönämnden redovisar ett plus med drygt 100
tkr. Detta beror till stor del på stor personalomsättning.
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2017
2017
Halvår Helår

2016
2016
Halvår Helår

Kommunstyrelsens verksamheter

1,5

3,2

-2,2

-0,1

Räddningstjänstförbund

0,0

0,4

0,0

0,2

Gymnasieförbund

0

-1,4

1

1,8

-14,8

-18,7

-12,3

-13,4

Barn- & utbildningsnämnd

0

0,5

-0,9

1,0

Samhällsbyggnadsnämnd

-0,5

0,1

0

0,5

Socialnämnd

Bygg- & miljönämnd
Övriga
Totalt verksamheterna

0

0,2

-0,3

0,3

0,5

5,2

-0,3

0,1

-13,3

-10,5

-15,0

-9,6

Kostnads- och intäktsutveckling

Bruttokostnaderna i verksamheterna ökade med 2,8 procent
(+ 11,0 %), där personalkostnaderna ökade med 2,7 procent
(+ 15 %). Köp av externa tjänster och köp av verksamhet
ökar under året, liksom för 2016, efter att ha minskat under
2015; +5,5 procent (+5,3% resp -4,0% ). Minskningen under
2015 berodde på att kommunen tagit över verksamheter inom
äldreomsorgen i Föllinge från externa utförare. Växande
verksamheter kopplat till flyktingmottagande är en tydlig del
av förklaringen till att personalkostnaderna ökade markant
mellan 2015 och 2016. Därefter är ökningstakten normal.
Skatteintäkterna steg med 3,9 procent (+4,0%), statsbidrag
inom skattesystemet ökar med hela 9,4 procent (+3,3%). Den
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senare stora ökningen beror på de så kallade välfärdsmiljarderna som för vår del innebär cirka 14 mnkr för 2017, men
inte fanns för 2016.
Verksamheternas intäkter minskade med -3,5 procent
(+38,2%), men från en mycket hög nivå. År 2016 rekvirerade
kommunen mycket stora belopp från främst Migrationsverket.
Den totala intäktsökningen var 3,5 procent (10,2%). Bruttokostnaderna ökade således långsammare än bruttointäkterna
under 2017. Detta är principiellt bra, men ändå något av en
schimär, då intäkterna för 2017 bland annat bestod i statsbidrag som fördes över från 2016.
I december 2015 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 avsåg även täcka kostnader
som kunde förväntas uppstå 2016.
Krokoms kommun valde att i bokslutet 2015 fördela vår
andel av detta statsbidrag, som totalt uppgick till 15,5 mnkr,
med 1,5 mnkr för 2015, och resterande 14 mnkr till 2016.
Kommunen hade en underfinansierad integrationsbudget
för 2017. Därför valde vi att i bokslutet för 2016 att föra över
kvarvarande 8 mnkr av detta statsbidrag från 2016 till 2017.
Under 2017 har resten av detta statsbidrag förbrukats, och
i allt väsentligt nyttjats till att kostnadsföra alla resterande
kostnader för tomma, förhyrda bostadsmoduler för ensamkommande flyktingbarn.
Under hösten 2016 fick kommunen ett statsbidrag som
avsåg stimulans av bostadsbyggande. Vi fick detta kopplat
till prestationer vi redan genomfört, men syftet med bidraget
var fortsatt stimulans av bostadsbyggande. Därför valde vi i
bokslutet 2016 att föra med oss 4,8 av 5,2 mnkr av detta bidrag in i 2017 för att möta de aktiviteter som fanns planerade.
I bokslutet 2017 väljer vi av samma skäl att föra med oss 1,9
mnkr av samma statsbidrag till 2018, för att möta pågående
och planerade aktiviteter med fördjupade översiktsplaner mm.
Det statsbidrag för stimulans av bostadsbyggande som
betalades ut under 2017 uppgick till 1,8 mnkr. Det fanns
tydliga instruktioner för detta statsbidrag att det i sin helhet
skulle redovisas under 2017. För Krokoms del förstärkte detta
bidrag årets resultat

Kommunfullmäktiges finansiella mål

Resultat före extraordinära poster ska långsiktigt uppgå till
2 procent av skatte- och statsbidragsintäkter. I budget anges
att för åren 2017–2019 ska resultatet vara minst 1 procent
vilket för 2017 motsvarar 9,3 mnkr. Det budgeterade resultatet var 10,8 mnkr vilket innebär 1,2 procent. Utfall 2017: 1,1
mnkr (0,14%). Målet är inte uppfyllt.
Likviditet: Kommunen ska ha likvid beredskap att betala ut
personalens löner inför varje utbetalningstillfälle. Utfall 2017:
83 mnkr vid årsskiftet. Målet är uppfyllt.
Soliditeten/egenfinansieringen ska vara minst 43 procent.
Utfall 2017: 44 (45) procent. Målet är uppfyllt.

Kommunalskatt och befolkningsutveckling

Skatte- och statsbidragsintäkterna är marginellt (0,4 mnkr)
lägre än budget. Under 2017 har folkmängden ökat med 82
personer (+58) och vid årsskiftet var antalet invånare 14 925.
Födelseöverskottet uppgår sig till 22 personer och 184 personer netto har flyttat hit från annat land. Inrikes flyttningar
uppgår till netto -124. Diagrammet nedan visar sammansättningen av befolkningsförändringarna 2004–2017.
Vi analyserar de bruttoflöden i vår befolkningsförändring
de senaste åren. En av frågorna vi vill ha besvarade är mer
tydligt vilka personer som väljer att flytta ut ur vår kommun.
Från och med 2005 har ökningen varit totalt 773 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.
Diagram 2 Befolkningsförändringens sammansättning
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Diagram 3 Invånare den 31 december 2017
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Poster på balansräkningen

De positiva resultaten det senaste decenniet har möjliggjort
stora investeringar utan alltför stor upplåning. Under 2017
har kommunen oförändade långfristiga skulder om upplåning
med 255 mnkr. Detta är betydligt mindre än planerat. I
budgetförutsättningarna fanns en upplåning upp till cirka 375
mnkr, vilket inte har behövts då investeringsplanen långt ifrån
följts fullt ut.
Ett fortsatt mycket gynnsamt ränteläge håller de finansiella
nettokostnaderna på en låg nivå.
Avskrivningarna belastar resultatet med 46,6 mnkr, vilket är
cirka 3 mnkr högre än budgeterat. I årets avskrivningar ryms
en fullständig nedskrivning av de kvarvarande värden på balansräkningen som har att göra med bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Denna uppgår till drygt 9 mnkr.
Balanslikviditet
Balanslikviditeten, det vill säga betalningsförmåga på kort
sikt, ligger oförändrat kvar på till 87 procent, och likviditeten
uppgick vid årsskiftet till 83 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 fördubblats,
från 22 till 44 procent. Räknar man med den del av pensionsskulden som inte ingår balansomslutningen har kommunen en
negativ soliditet på minus 2 procent (-2 %). Se avsnitt nedan.
Resultatutjämningsreserv
Hösten 2012 beslutade riksdagen om att införa en möjlighet
för landets kommuner att i större utsträckning än förut kunna
omfördela resultat mellan år.
I november 2012 beslutade kommunfullmäktige att införa
en så kallad resultatutjämningsreserv. Ändamålet med denna
reserv är att under år med mycket goda resultat kunna bygga
upp en reserv att nyttjas om det uppstår stora svårigheter att
uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges
möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska
förutsättningarna mellan åren. Ianspråktagande av reserven
får inte ske mer än två år i rad.
I samband med beslutet om införande, bestämdes också
att avsätta totalt 10,2 mnkr till reserven från överskotten
för åren 2010 resp. 2011. Kommunfullmäktige beslutade i
februari 2013 att ur resultatet för 2012 avsätta ytterligare 6,5
mnkr. Reserven uppgår vid utgången av 2017 till 16,7 mnkr
(oförändrat).
Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser redovisas dels som en
avsättning på skuldsidan av balansräkningen, dels som en
ansvarsförbindelse utom balansräkningen och dels redovisas
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den del av kommunens pensionsåtagande som kallas
avgiftsbestämd ålderspension som kortfristig skuld. Den
totala förpliktelsen har under 2017 minskat med 2,7 mnkr till
288,6 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 två åtaganden om visstidspension. Se
även noterna till balansräkningen.
Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden har minskat marginellt
med netto -0,7 mnkr och uppgår nu till 309,7 (310,4) mnkr,
varav 300 (300) mnkr avser Krokomsbostäder AB. Utanför
kommunkoncernen har omfattningen av borgensansvar
minskat marginellt och uppgår till 9,7 (10,4) mnkr.
Tabell 2 Borgensåtaganden
Bokslut

Bokslut

(mnkr)

2017

2016

Krokomsbostäder

300,0

300,0
1,2

Bostadslån egna hem

1,1

Ishall

4,6

4,7

Bygdegårdar

2,3

2,5
1,2

Äldrekooperativ

1,0

Förskolor

0,7

0,7

Övrigt

0,0

0,1

309,7

310,4

Summa

Sammanställd redovisning för koncernen

I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kommun
och Krokomsbostäder AB till 100 procent.
Jämtlands räddningstjänstförbund, 14,3 procent (14,3%),
och Jämtlands gymnasieförbund, 17 procent (18%), har konsoliderats i den sammanställda redovisningen med proportionell metod utifrån nämnda procenttal.
Överskottet för koncernen blev 5,2 (6,2) mnkr efter konsolidering.
Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar ett resultat på
+1,9 mnkr. Jämtlands gymnasieförbund redovisar ett resultat
på +1,4 mnkr och Krokomsbostäder AB överskott om +3,6
mnkr.
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Ekonomin 2018 och framåt

Budgeten för 2018 når inte fullmäktiges långsiktiga resultatmål om ett överskott om 19 mnkr (2 procent av skatte- och
statsbidragsintäkter). Resultatet enligt budget stannar på plus
9,5 mnkr. Värt att notera är att fullmäktige sänkt resultatmålet
under planperioden till 1 procent. Detta ligger i linje med vad
som sägs land annat i SKL:s Ekonomirapport, hösten 2015.
Anledningen till detta är att ett resultatkrav på 2 procent för
många kommuner skulle innebära alltför stora påfrestningar
i verksamheterna under rådande omständigheter med osäkra
ekonomiska prognoser, stora utmaningar kopplat till integration och demografi.
Enligt senast tillgängliga prognoser för skatteunderlaget
(februari 2018) och med ledning av nämndernas ekonomiska
uppföljningar efter februari månad, så visar en detta tillsammans på att kommunen inte klarar en budget i balans 2018
om ingenting görs. För åren 2018 och framåt innebär den
senaste skatteprognosen att resultatnivåerna ökar jämfört med
lagd budget. Samtidigt är tilldelade ramar för åren framöver
lägre för vart och ett av de följande åren, till följd av krav på
effektiviseringar.
I budgetarbetet inför 2019 finns ett inriktningsbeslut från
kommunstyrelsen att det preliminärt finns utrymme att öka
verksamheternas ramar för 2019 och 2020 jämfört med beslutade ramar för respektive år i gällande budget. Detta tillkommande utrymme om preliminärt 20 mnkr per år innebär dock
fortfarande lägre ramar dessa år än för 2018. Detta tillsammans med verksamheternas underskott för 2017 och tidiga,
negativa prognoser för 2018 betyder att det i nämnderna finns
ohanterade behov av kostnadsreduceringar för att klara en
ekonomi i balans.
Enligt vår befolkningsprognos kommer antalet äldre över
80 år att år 2025 vara 300 fler än idag. Kommunen har även
en hög andel yngre barn. Detta är i grunden positivt, men ställer ökade krav på kommunal service.
Under hösten 2016 tog kommunen med hjälp av företaget
PWC fram en långsiktig finansiell analys, med bäring på år
2030. Denna är baserad på den demografiska utveckling vi
ser framför oss, och är uppdelad på två olika scenarier. Dels
att vi år 2030 är 15 300 invånare i kommunen, dels att vi når
16 000 invånare. Det förstnämnda alternativet baseras på de
kända exploateringar för bostäder som finns idag och med en
framskrivning av den befolkning vi har idag, inklusive kända
flyttmönster. Det andra alternativet kräver en fortsatt satsning
på nya bostäder och inflyttning och ett större behov av kommunal service. Sedan 2017 finns en uttalad politisk ambition
att nå 16 000 invånare år 2030, och arbetet att ta fram och
uppdatera en strategi för tillväxt och utveckling för kommunen fortskrider.
Krokoms kommun liksom de allra flesta kommuner står
inför en stor finansiell utmaning. Kortfattat handlar det om
att om vi fortsätter agera som vi gör idag, kommer vi att ha
en obalans i den kommunala ekonomin år 2030 på minst 250
mnkr. Det finns tre huvudspår för att komma åt detta. Att höja
skatten (med drygt 6 kronor fram till år 2030), att effektivisera våra verksamheter (med drygt 1 procent per år) eller att
dra ned på ambitionen. Mest troligt kommer en kombination
av detta att bli aktuell.

Blandade tabeller och nyckeltal
Tabell 3 Översikt över resultaträkning och budget
Bokslut

Budget

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

200

Verksamheternas nettokostnader

-851

-892

-907

-917

-930

Avskrivning

-37

-47

-49

-55

-56

Skatteintäkter

892

943

973

1004

1030

-1

-3

-7

-9

-10

Finansnetto
Från resultatutjämningsreserv

0

Årets resultat

3

1

10

23

34

Fullmäktiges mål

9

9

10

10

10

Bok

Bok

Bok

2015

2016

2017

Tabell 4 Budgetavvikelser
(mnkr)
Budgetavvikelser
Budeterat Årets resultat

5

9,7

10,8

Avvikelse från budget

6

-6,7

-9,7

2016>17

Tabell 5 Kostnads- och intäktsutvecklingen
2015

2016

2017

2015>16

Personalkostnader

-619,4

-712,2

-731,2

15,0%

2,7%

Materialkostnader

-55,3

-57,8

-53,6

4,5%

-7,3%

-309,5

-325,8

-343,6

5,3%

5,5%

-26,8

-26,6

-25,4

-0,7%

-4,5%

(mnkr)

Tjänster och köpt verksamhet
Bidrag och transfereringar
Summa kostnader

-1011,0

-1122,4

-1153,8

11,0%

2,8%

Kommunalskatt

590,7

614,4

638,1

4,0%

3,9%

Utjämningsbidrag mm

269,4

278,4

304,5

3,3%

9,4%

Övriga intäkter

196,2

271,2

261,7

38,2%

-3,5%

1056,3 1164,0 1204,3

10,2%

3,5%

2015

2016

2017

64

95

55

Lån

30

60

0

Från årets resultat

34

35

55

Summa intäkter

Tabell 6 Investeringar och finansiering
(mnkr)
Investeringar
Nettoinvesteringar
Finansiering av investeringar

Ut likvida medel

0

0

0

64

95

55

2015

2016

2017

KF:s

Andel lån till anläggningstillgångar

29%

35%

35%

Balanslikviditet

80%

87%

87%

Soliditet exkl. ansvarsförbindelse

49%

45%

44%

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse

-5%

-2%

-2%

1,30%

0,30%

0,10%

Tabell 7 Finansiella nyckeltal
mål

(procent)

Årets andel av totala intäkter
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44%
1,0%
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Tabell 8 Känslighetsanalys
Ändring
Löneökning
Heltidstjänster (28 000 kr/mån)
Prisändring på varor och tjänster
Ekonomiskt bistånd
Minskad likviditet
Förändrade marknadsräntor

Effekt på resultat (mnkr)

1%

-6,0

10 tjänster

+/-5,3

3%

+/-11,0

10%

-0,7

- 10 mnkr

-0,1

+/-1 %

+/-1,3

Ökade taxor med

1%

+0,5

-varav konsumtionsavgifter

1%

+0,35

Förändrade stadsbidrag i skattesystemet
Utdebitering av kommunalskatt
Befolkningsförändring (skatteeffekt)

1%

+/-2,7

+/-1 kr

+/-31,0

+/-100 pers

+/-6,5

Investeringsredovisning

Lokaler och exploatering
Nettokostnaden för investeringar under 2017 uppgår till 41,5
mnkr för lokaler och exploatering.
Exploateringen av Sånghusvallen etapp 4 har slutförts och
i stort sett samtliga tomter har sålts. Arbetet med upphandling
av exploatering av Sånghusvallen etapp 5 har inletts.
Avetableringen av ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Krokom (Asilo) gjordes under hösten 2017. På
samma tomt har arbetet med att bygga ett nytt LSS-boende
påbörjats.
Utbyggnaden av nya basenheter i Ås skola har färdigställts, och projektering av ombyggnad av gamla slöjdsalen
har påbörjats.
Förstudien inför att bygga en allaktivitetshall i Änge har
pågått under året, en process där även föreningslivet varit
delaktiga. På grund av svåra markförhållanden samt vattenskyddsområde kommer projektet att bli kraftigt fördyrat i

förhållande till befintlig budget. Under året har ombyggnation
av Kundcenter och före detta bibliotekslokaler i förvaltningshuset i Krokom färdigställts.
Förstudie och projektering av nytt särskilt boende samt
exploatering av området ”Kvarna” i Krokom har inletts.
Energisparprogrammet, EPIR, forsätter med fas 2, där
åtgärder är planerade på Dvärsätts och Änge skolor.
På Torsta har en ombyggnad av ladugården genomförts.
Därutöver har arbetet med diverse verksamhetsanpassningar
i lokaler, planerade underhållsåtgärder, arbete med utemiljö,
däribland Krokoms torg, pågått.
Övrig service mot verksamheterna såsom förstudier, prissättning och rådgivning har också krävt en stor arbetsinsats
under året.
Vatten
Nettokostnaden för investeringar under 2017 uppgår till 3,8
mnkr för Vatten. Under året har Åkersjöns nya reningsverk
satts i drift. Energisparande åtgärder på många av de större
anläggningarna har fortsatt. Ett bidrag från Energimyndigheten på drygt 100 tkr har använts till läcksökningsåtgärder i
Åkersjön med gott resultat.
Vattenmätarinstallationerna har fortgått och nu är cirka
2 940 mätare installerade av drygt 3 300. Vattenkunder i Alsen, Ytterån och Trångsviken har fått sina gamla vattenmätare
utbytta mot nya, med fjärravläsningsfunktion. Fortsättningsvis kommer ungefärligen 350 mätare per år bytas ut.
VA-situationen i Ås-området är bitvis ansträngd på grund
av genomförda och kommande exploateringar. En större utredning av hela Ås-området pågår. VA-utbyggnaden förväntas
bli kostsam och därför måste finansieringsfrågan utredas.

Tabell 9 Totalutgift för investeringar som färdigställts under 2017
Bokslut 2017
Utgift

Budget 2017
Inkomst

Netto

Utgift

Inkomst

Netto

Utfall mot
budget

Barn- & utbildningsnämnd

-6,4

-6,4

-10,1

-10,1

3,7

Kommunstyrelse

-5,4

-5,4

-7,0

-7,0

1,6

Socialnämnd

-1,4

-1,4

-1,8

-1,8

0,4

Idrott

-0,4

-0,4

-0,6

-0,6

0,2

Samhällsbyggnadsnämnd
Vård och omsorg

-1,6

-1,6

-36,5

-36,5

34,9

-17,9

-17,9

-33,7

-33,7

15,8

VA

-3,8

-3,8

-14,6

-14,6

10,8

Renhållning

-0,1

-0,1

-7,3

-7,3

7,2

Idrottshallar, samlingslokaler

-6,1

-6,1

-22,4

-22,4

16,3

Bostadsanpassning

-0,1

-0,1

-0,4

-0,4

0,3

Vägar, park och mark

-3,7

-3,7

-3,2

-3,2

-0,5
4,5

Förskola/skola

Energiåtgärder
Övrigt
Exploatering för bostäder
Exploatering industri o handel
Summa samhällsbyggnad
Torsta-Rösta
Summa investeringar totalt
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-0,7

-0,7

-5,2

-5,2

-10,8

-10,8

-13,3

-13,3

2,5

6,6

-7,1

3,0

-4,1

10,7

-4,0

5,1

-144,7

107,6

-2,9

9,5

-0,5

1,6

1,1

-4,0

-48,2

11,1

-37,1

-147,7

3,0

-4,4

0,0

-4,4

-13,7

0,0

-13,7

9,3

-66,2

11,1

-55,1

-180,9

3,0

-177,9

122,8
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Undersköterskan Carina Ejnebrandt har gymnastik med de boende på Blomstergården.

Personalredovisning

Den personalekonomiska redovisningen syftar till att följa
upp hur väl kommunen lyckas i sina ambitioner och målsättningar med utgångspunkt från sin arbetsgivarroll.
I Krokoms kommuns politiska viljeinriktning framgår att
”För att genomföra verksamheten, utifrån fattade beslut, är
medarbetarna kommunens viktigaste resurs. Krokoms kommun erbjuder arbeten med arbetsförhållanden och villkor som
främjar hälsa, utveckling och jämställda löner. En hälsofrämjande arbetsmiljö ger medarbetare förutsättningar att använda
sin kompetens och visa handlingskraft i en tillåtande miljö
som inspirerar till nytänkande. Medarbetare ges rätt att arbeta
heltid med möjlighet till deltid.” Vidare står att ”Chefer ges
förutsättningar att utöva ett gott ledarskap genom att bl a antalet medarbetare per chef är väl avvägt och rimligt utifrån uppdragets kompexitet.” En stor utmaning under de kommande
åren konstaterar man kommer att vara rekrytering av personal
och ”Genom att fokusera på att vara en attraktiv arbetsgivare
kan medarbetare trivas och utföra ett gott arbete.”
En övergripande personalpolitisk målsättning i budget
2017 är ”Krokoms kommun är en attraktiv arbetsgivare där
anställda trivs, utvecklas och är goda ambassadörer”.

Personalpolitiska aktiviteter

Flera aktiviter och insatser har genomförts under året för att
sträva mot den politiska viljeinriktningen och målsättningen.
En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan har arbetats fram och beslutats. Som en följd av detta har ett arbete
för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke påbörjats. En
medarbetarundersökning har genomförts, vars resultat redovisas längre ned i den personalekonomiska redovisningen.

Flera insatser har genomförts i syfte att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. En arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i samarbete med
företagshälsovården har genomförts vid tre tillfällen. Ett
pilotprojekt med reflekterande kollegiala samtalsgrupper för
att förebygga sjukskrivning pga stress och utmattning har genomförts med deltagare från Socialförvaltningen. Upphandling av företagshälsovård pågår och nytt avtal kommer att
tecknas från sommaren 2018. Flera friskvårdssatsningar har
initierats av trivselkommittén som till exempel löptävlingar
och skidteknik.
Arbetet med heltidsfrågan har fortsatt och vi har medverkat i en projektgrupp tillsammans med SKL. Två studenter
från Mittuniversitetet har skrivit en uppsats om arbetsvillkor
och arbetsmiljö i kvinnodominerade verksamheter sett ur ett
medarbetarperspektiv och en forskare vid Mittuniversitetet
har gjort en kvalitativ uppföljning av heltidsprojektet ur ett
medarbetarperspektiv. Dessa studier presenteras under våren
2018.
Ett tydliggörande av förväntningarna på ledarskapet har
arbetats fram och benämns ”Det goda ledarskapet i Krokoms
kommun”. Detta kommer att ligga till grund för kommande
ledarutveckling. Upphandling av ett kommunövergripande
chefs- och ledarutvecklingsprogram har påbörjats och programmet kommer att starta under 2018. Fyra grupper med
chefshandling har pågått under året där syftet är att chefer ska
få stöd i sin chefsroll och ges möjlighet att utbyta lärande och
erfarenheter mellan verksamhets- och förvaltningsgränser. I
samband med ledarforum som genomförts vid flera tillfällen
under året har innovationskraft och förbättringsarbete varit
teman, liksom ledarskap och arbetsgivarrollen.
Årsredovisning 2017
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Medarbetare

Per den 1 november 2017 var antalet månadsavlönade medarbetare 1 557, vilket är 16 färre än motsvarande tidpunkt året
innan. I respektive förvaltning är de förändringar som skett i
antalet medarbetare marginella jämfört med samma tidpunkt
året innan. Antalet månadsanställda medarbetare per den 1
november 2017 motsvarar 1 468,5 årsarbetare, vilket är cirka
10 årsarbetare färre jämfört med föregående år.
Av totalt 1 557 anställda var 1 372 tillsvidare- och 185
visstidsanställningar. Antalet tillsvidareanställningar har
minskat med 16 och antalet visstidsanställda är oförändrat
jämfört med föregående år.
Åldersfördelning
Medelåldern för tillsvidareanställda är 45,5 år vilket är
samma som föregående år. Kvinnors och mäns medelålder är
densamma. Sett över tid så är medelåldern i stort sett konstant, sedan 2007 har medelåldern sammantaget sjunkit med
ett år.
Andelen av de tillsvidareanställda som är 50 år eller äldre
är 44,8 procent. Andelen anställda som är över 65 år är 0,9
procent vilket motsvarar 14 personer varav 12 är tillsvidareanställda.
Könsfördelning
Av kommunens tillsvidareanställda var 77,1 procent kvinnor
och 22,9 procent män. Antalet män i organisationen har ökat
med 28 och den procentuella andelen män har ökat med 1,3
procentenheter jämfört med föregående år.
Ingen av förvaltningarna har en jämn könsfördelning, samtliga är kvinnodominerade.

För kvinnor innebär detta en ökning sedan föregående år med
0,4 procentenheter och för män en ökning med 0,6 procentenheter.

Rätt till heltid

Införandeprojektet ”Rätt till heltid, deltid en möjlighet” avslutades under hösten 2016. Under 2017 har förvaltningarna
fortsatt att arbeta för att organisera arbetet så att så många
medarbetare som möjligt ska kunna erbjudas att arbeta heltid.
Under året har Mittuniversitetet genomfört en studie kring
förutsättningarna att arbeta heltid som kommer att presenteras
under våren 2018.
Andel heltid
Andel av månadsavlönade som har heltidstjänster har ökat något, från 81,4 procent till 83 procent. Utifrån projektet ”Rätt
till heltid” kan man tycka att andelen heltidsanställningar
borde vara högre. Medarbetare är dock inte tvingade att tacka
ja till en anställning på heltid, och många väljer fortfarande
att ha en deltidsanställning. Anledningarna till detta får vi
troligtvis veta mer om i samband med att Mittuniversitetets
studie presenteras.
Diagrammet nedan visar andel av respektive yrkesgrupp
som har tillsvidareanställning på heltid samt vilka förändringar som skett inom respektive yrkesgrupp sedan 2015.
Fortfarande kan vi se mönstret att män i högre utsträckning än kvinnor arbetar heltid oavsett yrkesgrupp. Kock är
den enda yrkesgrupp där samtliga, såväl kvinnor som män har
heltidsanställningar.

Timtid

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på 94,4 procent vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med
föregående år. För kvinnor ligger den genomsnittliga sysselsättningsgraden på 93,7 procent och för män på 96,5 procent.

Behovet av korttidsvikarier, så kallade timvikarier, har minskat med motsvarande 18 årsarbetare, från 142 till 124.
Andelen timtid av totalt arbetad tid har också minskat från
9,6 procent till 8,1 procent. Vid beslutet om införande av rätt
till heltid samt kommungemensam pool, sattes mål att minska
timtiden till motsvarande hundra årsarbetare vid utgången

Diagram 4 Andel heltidsanställda månadsavlönade

Diagram 5 Andel heltidsanställda per yrkesgrupp
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av 2015 och ytterligare minskning till femtio årsarbetare vid
utgången av 2019. Det är osannolikt att det målet uppfylls.
Det är dock viktigt att fortsätta arbeta för en minskning av
andelen tid utförd av timvikarier.

Övertid

Antal övertidstimmar har på totalen minskat sedan 2016. Antalet timmar är 12 104, vilket motsvarar en minskning med 1
551 timmar. Den största minskningen står Socialförvaltningen
för, medan Barn- och utbildningsförvaltningen har en ökning
med cirka 170 övertidstimmar.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat med 0,9 procentenheter och
uppgår till 7,4 procent av totalt arbetade timmar. Mellan åren
2011, då utvecklingen med en stadigt sjunkande sjukfrånvaro
bröts, och 2016 ökade sjukfrånvaron. 2017 visar ett tydligt
trendbrott med en minskande sjukfrånvaro.
Andelen långtidssjukfrånvaro är 49,9 procent, en minskning med 7,8 procentenheter. Det innebär att det framför allt
är sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar som minskar. Anledningen till detta är troligtvis Försäkringskassans striktare
hantering av beviljande av sjukpenning, i kombination med
ett aktivt rehabiliteringsarbete i organisationen.
Kön
Sjukfrånvaron bland kvinnor har minskat med 1,1 procentenheter till 8,3 procent. Männens sjukfrånvaro har minskat 0,3
procentenheter och uppgår till 4,8 procent. Gapet mellan könen fortsätter att minska och uppgår nu till 3,5 procentenheter.
Ålder och kön
Trots att kvinnors sjukfrånvaro minskar på totalen så ökar
den i gruppen kvinnor yngre än 29 år. De yngsta kvinnorna
har idag samma sjuktal som kvinnor äldre än 50 år. Kvinnor
i åldersgruppen 30-49 år har fortfarande högst sjukfrånvaro
på 8,8 procent. Bland männen i samma åldersgrupp ökar
sjukfrånvaron men är trots det den lägsta av alla grupper, 4,0
procent. Även för män yngre än 29 år ökar sjukfrånvaron.
Den största minskningen i sjukfrånvaro har män 50 år och
äldre som har minskat med 2,5 procentenheter. Den gruppen
har dock fortfarande högst sjukfrånvaro bland männen med
5,7 procent.
Förvaltning
Sjukfrånvaron minskar inom tre av fyra förvaltningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av dessa, dock ökar sjukfrånvaron något för männen i förvaltningen. Sjukfrånvaron
har också minskat inom Kommunledningsförvaltningen, såväl
för kvinnor som för män. Barn- och utbildningsförvaltningen
är den förvaltning där sjukfrånvaron minskat mest, 2,2 procentenheter. Minskningen är störst för kvinnorna som minskat
sin sjukfrånvaro med 2,3 procentenheter, men även männen
har en minskning med 1,3 procentenheter. Inom Socialförvaltningen har sjukfrånvaron stigit med 0,4 procentenheter,
ökningen är i stort sett lika stor för både män och kvinnor.

Yrkesgrupp
Bland de större yrkesgrupperna har undersköterskor högst
sjukfrånvaro på 12,3 procent, sjukfrånvaron har dock minskat med 1,5 procentenhet sedan 2016. Socialsekreterarna har
nästan fördubblat sin sjukfrånvaro vilket är oroande. Den
yrkesgrupp som minskat mest är lokalvårdare som i stort
sett halverat sin sjukfrånvaro. Lärare och är en grupp där
sjukfrånvaron stigit de senaste åren, men den trenden har nu
brutits och sjukfrånvaron sjunker, vilket den också gör för
barnskötarna.
Frisktal
Andelen anställda med högst fem sjukdagar var 53 procent,
en ökning med en procentenhet. 26 procent av medarbetarna
hade ingen sjukdag under 2017.

Pensionsprognos

Under 2017 har 33 personer gått i pension. Totalt fyller cirka
400 medarbetare 65 år inom de närmaste tio åren, vilket motsvarar en tredjedel av de anställda. Prognosen för pensionsavgångar har legat på denna nivå under en längre tid och ställer
fortsatt höga krav på kompetensförsörjningen.

Lön

Löneöversynen gav ett utfall på totalt 2,74 procent. Kvinnors
andel av mäns lön ligger på 99,8 procent. Den årliga lönekartläggningen visar att Krokoms kommun överlag har jämställda
löner. Tre kvinnodominerade grupper kommer som en följd
av lönekartläggningen att justeras i samband med 2018 års löneöversyn, ekonomibiträden, barnskötare och elevassistenter.

Antal medarbetare per chef

Krokoms kommun har en ambition att minska antalet chefer
som har mer än 30 underställda medarbetare. I bedömningen
av hur många medarbetare som är rimligt att ha vägs även
uppdragets komplexitet in.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen har ingen chef mer än 30 medarbetare.
Inom Socialförvaltningen finns fortfarande ett fåtal chefer
som har fler än 30 medarbetare. Inom Barn-och utbildningsförvaltningen har många chefer runt 30 medarbetare och flera
chefer har fortfarande fler än 30 underställda medarbetare.
Det är viktigt att arbetet med rimligt antal underställda fortsätter, och då särskilt med fokus på komplexitet, geografi och
tillgång till administrativt stöd.

Hållbart medarbetarengagemang

Mätning av hållbart medarbetarengagemang (HME) genomfördes under hösten 2017 och värdet blev 75. Det är flera
punkter sämre än vid förra mätningen som genomfördes
2014. HME består av tre områden – motivation, ledarskap
och styrning. Värdena har försämrats inom samtliga områden
sedan 2014. Ledarskap är det område som har högst värde
2017 och där försämringen sedan 2014 är minst. Området
styrning har sämst värde och är också det område inom vilket
den största försämringen skett. Glädjande är att 88 procent
av de svarande har svarat att det stämmer ganska bra eller
mycket bra att deras arbete känns meningsfullt.
Årsredovisning 2017

25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Diagram 6 Andel heltid tillsvidareanställda och kön

Diagram 7 Timavlönades arbetade tid i timmar
(siffran i stapeln anger antal årsarbetare)
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Diagram 8 Andel timtid av totalt arbetad tid
2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Antal timmar

11

Diagram 9 Sjukfrånvaro uppdelat på kön
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Diagram 10 Sjukfrånvaro per förvaltning

Diagram 11 Sjukfrånvaro per yrkesgrupp
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Tabell 10 Personalekonomiska nyckeltal 2016 och 2017
2016

2017

Antal anställda

1573

- tillsvidareanställda

1388
185

- visstidsanställda

2016

2017

1557 Sjukfrånvaro –29 år

6,2

6,7

1372 Sjukfrånvaro 30–49 år

8,3

7,6

185 Sjukfrånvaro 50 år–

9,0

7,5

Antal kvinnor

1223

1186 Frisktal (medarbetare med <5 sjukdagar)

52%

53%

- varav tillsvidareanställda

1092

1058 -kvinnor

48%

50%

64%

63%

29

33
726,4

Antal män

350

371 -män

- varav tillsvidareanställda

296

314 Pensioner

Medelålder

45,5

45,5

Andel heltidsanställda

81,4

82,8 Personalkostnader (i mnkr)

706,5

- kvinnor

79,1

80,8 Personalkostnad, exkl PO

499,5

511,1

- män

89,1

89,2 PO (41,2%)

207

215,3

Skillnad mellan män o kvinnor

10,0

8,4

10,6

10,6

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

93,9

94,4

Sjuklönekostnad, dag 2–14, inkl PO

8,5

8,8

- kvinnor

93,3

93,7

Sjuklönekostnad, dag 15–90, inkl PO

2,1

1,8

- män

95,9

96,5

Övertidsskuld, inkl PO

2,3

2,0

Medellön kr (endast tillsv.anst.)

28 261

28 947

Semesterskuld, inkl PO

25,9

24,1

- kvinnor

28 191

28 934

Uppehålls-/ferielöneskuld, inkl PO

- män

28 521

28 992

Pensionsskuld

Total sjukfrånvaro

8,3

7,4

- kvinnor

9,4

- män

5,1

Total sjuklönekostnad

9,5

9,1

490,3

488,7

- därav avsatt till pensioner

51,5

55,4

8,3

- därav ansvarsförbindelse

409,2

403,0

4,8

- avgiftsbestämd pension

29,6

30,3
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Styr- och ledningssystem

munövergripande utvecklingsgrupp, men det finns även ett
visst samarbete mellan kommunerna i regionen.

Bedömning av måluppfyllelse för de övergripande målen
för Krokoms kommun går inte att göra generellt. Målen är
nämligen att betrakta som inriktningsmål mot vilka vi är på
god väg. Inom varje målområde finns alltid mer att göra. Vår
bedömning är att vi varken lyckats eller misslyckats helt inom
något målområde.
Det grundläggande för kommunens mål- och resultatstyrning är att man kan följa ett ställningstagande i 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, direkt knutna till de
övergripande målen, som när nämnderna målsatt dessa, är
mått som används i bedömningen av framgång i förhållande
till uppställda mål.
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om resultatindikatorer har kommunens nämnder antagit 71 RI-mål, det vill säga
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Av dessa
RI-mål är 46 procent uppfyllda, 43 procent är delvis uppfyllda och 11 procent är ej uppfyllda. (Ett RI-mål återkommer
i två områden inom barn och utbildning och ett RI-mål inom
socialnämnden har inte bedömts.)
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 måluppfyllelse med utgångspunkt i
målområden. Genom denna analys har vi utvärderat målen,
bedömt kommunens kvalitet och finner att vi är på väg i den
riktning som beslutats.

Barnkommunen Krokom
Inom nämnderna tas ansvar för att genomföra utbildningar
kring barnkonventionen. Samverkan sker mellan förvaltningar för att bidra till barns trygghet och trivsel. Värt att särskilt
notera är att andelen behöriga elever till något program på
gymnasiet har ökat, i förhållande till föregående år.

Hållbar tillväxt och utveckling
Krokoms kommun har en hög andel behöriga pedagoger
i jämförelse med andra kommuner men andelen minskar
i kommunen vilket på sikt kommer att ytterligare påverka
våra barn och elevers möjlighet att nå förskolans och skolans
kunskapskrav.
Krokoms kommun har under året anslutit till den regionala
e-tjänsteplattformen och under hösten har ett tjugotal egna etjänster utvecklats. Dessa kommer att lanseras under 2018 och
arbetet med att erbjuda ytterligare egna e-tjänster kommer att
fortsätta. Arbetet med e-tjänsteutvecklingen utförs i en kom-
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Demokrati, delaktighet och inflytande
I Krokoms kommun ska medborgarna ha ett inflytande över
kommunens utveckling. En kanal för medborgarna att bidra
till utvecklingen är kommunens hemsida. Där finns möjlighet att skicka in synpunkter på kommunens arbete. Ett annat
medium som används i hög utsträckning för att föra, i många
fall, konstruktiva samtal mellan medborgare, tjänstemän och
politik är vår Facebooksida. Användningen av sociala medier
har ökat och kommer med all sannolikhet att öka ytterligare.
Ett annat verktyg som använts för att öka medborgarnas
möjlighet att påverka är genom att bjuda in till medborgardialoger. Medborgardialog handlar om att se medborgarnas
kunskaper som en tillgång för att forma framtidens kommun
och sådana har anordnats vid fyra tillfällen på olika orter i
kommunen. Socialförvaltningen har även anordnat dialogmöten med SPF och PRO, för att få de äldres synpunkter på
kommunens utveckling.
Medborgarförslag används för att ge möjlighet att föra
fram frågor som är viktiga för den enskilda medborgaren. En
person - ett förslag som ska behandlas av kommunfullmäktige, eller av utsedd nämnd. Under 2017 lämnades 31 medborgarförslag in till kommunen. Av dessa var det ett förslag som
fick bifall, sju stycken fick avslag, nio stycken är fortfarande
under behandling och resterande förslag, 14 stycken, ledde till
skriftligt svar till förslagsställaren från ansvarig nämnd.
Ett antal träffar med företag och föreningar har initierats av
näringslivskontoret och stöd har getts både i form av råd och
av ekonomisk art. Företag och föreningar är en förutsättning
för goda livsbetingelser i ett samhälle.
Arbetet med att synliggöra och stärka samernas rättigheter
fortgår. För att bidra till att stärka samernas språk och kultur,
samt att öka inflytande i frågor som berör samer har förslag
till ny handlingsplan för samiskt förvaltningsområde utarbetats.
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Tillgänglighet och service
I Krokoms kommun ska medborgarna få en god service, ett
gott och respektfullt bemötande i en tillgänglig kommun
vilket innebär att den som behöver komma i kontakt med
Krokoms kommun ska känna sig trygg i vetskapen att det är
lätt att nå kommunen, att man får ett respektfullt bemötande
och att man får korrekt svar i rätt tid. Personalen i kundcenter
är viktiga i det perspektivet och kompetensen i kundcenter har
ökat under året, exempelvis på så sätt att man övertagit en väsentlig del av handläggaransvaret. Detta har gett resultatet att
över 60 procent av de ärenden som förut skickades vidare till
specialister, blir lösta direkt vid första kontakten. Tillgängligheten har fortsatt förbättras och kundnöjdhetsmätningar visar
att de som kontaktar kommunen via kundcenter till 97 procent
är nöjda eller mycket nöjda med kontakten. Servicemätningen
2017 visar att servicenivån, totalt, inom kommunens verksamheter ligger på en nivå som är lika bra eller bättre än likvärdiga kommuner i landet, förutom när det gäller svarstider
för e-post, som försämrats något i jämförelse med 2016.

Under 2017 har förvaltningarna i olika omfattning arbetat
med att kvalitetssäkra och effektivisera sina interna processer.
Som exempel kan nämnas att ärenden från medborgare och
företag i hög utsträckning tas emot och handläggs direkt när
ärendet anmäls i kundcenter. Det som inte kan hanteras direkt
av kundcenter, registreras i kommunens ärendehanteringssystem och förs vidare för handläggning av specialister inom
förvaltningarna.
Under 2017 genomfördes en medarbetarundersökning
där det visade sig att en hög andel av medarbetarna är stolta
över att arbeta inom kommunen och även kan rekommendera
andra att söka sig till arbetsgivaren Krokoms kommun.
Slutligen är det positivt att notera att ohälsotalen nu minskar.
För att läsa om uppföljning av övriga mål, se avsnitten
Ekonomisk översikt (sidan 18) samt Personalekonomiskredovisning (sidan 23).

Kommunens effektivitet
Krokoms kommun uppnår 60 procent av kvalitetsaspekter
inom särskilt boende, en ökning med 8,57 procent jämfört
med 2016 och är det bästa resultatet sen vi började mäta!
Måttet belyser fjorton kvalitetsaspekter som är betydelsefulla
ur den äldres perspektiv, exempelvis om den äldre serveras
kvälls-/nattmål och om den äldre erbjuds daglig utevistelse.
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av övergripande mål
•
•
•

För kommunstyrelsen är 56 procent av RI-målen uppfyllda. 71 procent av nämndsmålen är uppfyllda.
För kommunstyrelsen är 38 procent av RI-målen delvis
uppfyllda. 29 procent av nämndsmålen är delvis uppfyllda.
För kommunstyrelsen är 6 procent av RI-målen inte
uppfyllda (ett mål).

Kommunstyrelsen arbetar strukturerat och medvetet utifrån
de mål som kommunstyrelsen har satt upp för nämndens
verksamhetsområde. Det mål som ännu inte är uppfyllt kommer uppfyllas under 2018. Verksamheten bidrar på ett bra sätt
att nå kommunens övergripande mål.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens verksamheter lämnar 2017 ett överskott
med 3,2 miljoner kronor. En av de större avvikelserna från
budget finns inom Lärcentrum, där statsbidrag som ansågs
som osäkra har erhållits samtidigt som utbildningar med låga
medfinansieringskostnader har genomförts, vilket ger överskott. Även IT-enheten har minskade kostnader, dels på grund
av förändringar inom personalgruppen, men även genom
lägre kostnader för telefontjänster.
Inom personalprogrammet har projektet Rätt till heltid
lämnat ej upparbetade medel och för färdtjänst har minskade

resandekostnader bidragit till ett överskott. Det finns även
verksamheter som lämnar underskott och där återfinns bland
annat enheten för risk- och säkerhet samt HR-avdelningen,
där i båda fall personalavgångar har medfört kostnader över
budget. Bemanningspoolen har lägre intäkter än kostnader,
något som beror på vakanser inom personalgruppen vilket
medför underskott.

Verksamhetsberättelse
Viktiga händelser under året
Kommundirektören
År 2017 har varit väldigt blandat och mycket kraft och fokus
har lagts på ekonomi och kompetensförsörjning. Måluppfyllelsen är relativt god.
Personalförsörjning inom Räddningstjänstförbundet har
stundtals varit akut varför återkommande möten och diskussioner med förbundsledningen varit nödvändigt. Ny HR-chef
har rekryterats. En utvecklings- och tillväxtstrategi har utarbetats i samarbete mellan alla politiska partier och tjänstemannaorganisationen vilket ger underlag för mer långsiktiga och
strategiska beslut.
En ny kommunikationsstrategi fastställdes i augusti. Ett
samarbete med Inkubator har etablerats för att tillsammans
med chefer och medarbetare införa ett mer innovativt arbetssätt i kommunen där medarbetarnas idéer kommer mer till sin
rätta. Vid bra utfall kommer arbetssättet att ingå i det ledarutvecklingsprogram som är under framtagande. En översyn
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av delegations- och befogenhetsreglementet har också inletts.
Krokoms kommun går en utbildning (tillsammans med Åre
och Östersunds kommun) i SKL:s regi vid namnet Förenkla
helt enkelt. Utbildningen syftar till att förenkla för företagare
att etablera sig och bedriva verksamhet i kommunen men
uppföljningar i andra organisationer har visat att medborgare i
övrigt också ser stora förbättringar. En beställning av utredning av skolskjutsarna har gjorts med start i juni och redovisning i december.
Ohälsotalen ligger, trots en sänkning från förra året, på en
alltför hög nivå. Dock en positiv utveckling. Den ekonomiska
situationen inom förvaltningen gav ett plusresultat.

•

Administrativa avdelningen
IT-enheten har under 2017 haft en fortsatt hög arbetsbelastning med långa ledtider för IT-stöd, beställningar och
supportärenden som följd. Detta främst beroende på verksamhetsutökning med lokalanpassning och ökade IT-behov i kombination med resursbrist. Vi har aktivt arbetat med målstyrning, kunddialog, prioritering och arbetsmiljöuppföljning för
att säkerställa ett grundläggande IT-stöd i kombination med
en godtagbar arbetsmiljö. Under hösten har vi rekryterat en
ny bredbands- och IT-samordnare efter pensionsavgång.
Resultatet av 2017 års målstyrning med mätning resultat- och
kontrollmått har givit följande genomsnittliga utfall: Kundnöjdhet 9/10, Servicegrad IT-support-telefon 97,5 rocent,
ärendetid felanmälan fem arbetsdagar, ärendetid beställningar
tretton arbetsdagar.
Under 2017 har IT-enheten bland annat levererat; ny bredbandsstrategi, ny nätverksinfrastruktur till Blomstergården,
Ås skola Åsgård och träslöjd, hemtjänst Torsta, nytt huvudkontor för KBAB, nytt kundcenter med flera. Vi har också
bytt telefonväxel och utökat antal terminaler för IP-telefoni.
Vidare har vi uppgraderat flera centrala IT-system för e-post,
filhantering och programvarudistribution och i samband med
detta påbörjat ett arbete för uppgradering av klientplattform
till Windows 10. Vi har också påbörjat ett större arbete för
att öka IT-driftsäkerheten som bland annat innefattar byte av
serverhårdvara, uppgradering av serversystem och översyn av
driftsform. Under året har kommunens revisorer genomfört
en förstudie om kommunens IT-organisation, vilken redovisas i en slutrapport 2018. Vi ser följande utmaningar den
kommande perioden: 1) Anpassa resurser för kommunens
IT-verksamhet för att hantera tillväxt och IT-behov. 2) Säkra
IT-driftmiljön med ett omfattande behov av utbyte av gammal
hårdvara och system. 3) Utbyggnad av nätverksinfrastruktur och uppgradering av trådlöst nätverk i skola och andra
verksamheter. Trots behov och utmaningar har vi under 2017
sett en fortsatt positiv trend. Vi arbetar målmedvetet för att
möta våra utmaningar och att lösa vårt uppdrag att leverera
IT-stöd till kommunens verksamheter för att skapa nytta för
medborgarna
Kundcenter har en mycket viktig roll i relationen till
invånare och företag i Krokoms kommun. De som kommer
i kontakt med kundcenter ska uppleva att det är enkelt att nå
kommunen, man ska få ett vänligt och tillmötesgående bemötande och man ska i så stor utsträckning som möjligt få sina
ärenden lösta vid första kontakten.
• Mätningar visar att 97 procent av dem som tar kontakt
med kundcenter upplever att man får ett gott bemötande.

Krokoms kommun har under året anslutit till den regionala
e-tjänsteplattformen och under hösten har ett tjugotal egna
e-tjänster utvecklats. Dessa kommer att lanseras under 2018
och arbetet med att erbjuda ytterligare egna e-tjänster kommer att fortsätta. Arbetet med e-tjänsteutvecklingen utförs i
en förvaltningsövergripande utvecklingsgrupp, men det finns
även ett visst samarbete mellan kommunerna i regionen.
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•
•

Statistik från ärendehanteringssystemet visar att cirka
65 procent av totala antalet inkomna ärenden blir lösta
av kommunvägledare vid första kontakt i kundcenter.
Lösningsgraden förbättrades kraftigt under sista kvartalet
2017.
Över 80 procent av alla inkommande samtal besvaras
inom en minut och besvarandegraden ligger nära 93procent.
Under 2017 har kundcenter flyttat in i nya, bättre anpassade, lokaler. Det har inneburit väsentligt förbättrad
arbetsmiljö och bättre förutsättningar att utföra sitt
uppdrag.

Kanslienheten
Under 2017 har en översyn av handlingsplanen för samiskt
förvaltningsområde pågått. Arbetet väntas vara klart under
2018.
Under första halvåret har revidering av Länstransportplanen pågått, och senare under hösten även Nationell plan.
Under 2017 har upphandling av nytt avtal för Linjetrafik,
Buss 2018, gjorts av Länstrafiken, samt påbörjat arbete för ny
upphandling av särskild kollektivtrafik 2020. Stadsbussarna
har börjat trafikera södra Ås i slutet av året, vilket kommer bli
den första elbusslinjen i länet. Arbetet fortsätter med Partnerskapet Atlantbanan och projekt Mittstråket. Under våren
initierades en skolskjutsutredning som blev klar januari 2018.
Utredare var Sweco.
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är beslutad under
2017. Detta blir en bra utgångspunkt för den som tillträder
tjänsten som säkerhetssamordnare 2018. För övrigt återstår att
planera kommunens risk- och säkerhetsarbete för det närmaste året i synnerhet och för denna och nästa mandatperiod
i allmänhet
LärCentrum har under året lagt stor vikt vid att samarbeta
regionalt med för att ta fram underlag och göra ansökningar
för de nya statsbidragen för Regionalt Yrkesvux och Regional
Lärlingsvux samt att skapa en plattform för utbyten tillsammans med utbildare och arbetsmarknaden, för att kunna
skapa en större träffsäkerhet kring erbjudna utbildningar
utifrån arbetsmarknadens behov, (matchningsproblematiken).
LärCentrum har under våren och hösten genomfört ett antal
inspirationsseminarium för att visa på behovet av personal
inom olika bristyrken samt utbildningsvägar till dessa yrken.
Dessa seminarium har varit inriktade mot arbeten och studier
på högskole-/universitetsnivå samt yrkeshögskolan och gjorts
i samverkan med bransch, universitet och yrkeshögskolan
samt sänts över regionen via videokonferens. Intresset för
våra utbildningar har under hela 2017 varit stort så väl inom
utbildning i svenska för invandrare (SFI) som för olika yrkesutbildningar samt allmänna och behörighetsgivande utbildningar/kurser.
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Kommunikationsenheten
Kommunikationsavdelningen har lagt stort fokus på den nya
kommunikationsstrategin som kommer att gälla till och med
år 2020. Arbetet med en ny hemsida är påbörjat. Det kommer att bli ett ordentligt omtag vad gäller både innehåll och
tekniska möjligheter. En mobilanpassning står högt på önskelistan liksom en större satsning på e-tjänster för att underlätta
för medborgarna i kontakterna med kommunen. Enheten har
utökats med en webbstrateg som tillträdde i februari.
HR-avdelningen
HR-avdelningen redovisar ett underskott motsvarande cirka
500 tkr med anledning av personalförändringar som medför
att lönekostnaderna överstiger budget.
Ny HR-chef har rekryterats och organisationen inom HRavdelningen har förändrats då en administrativ tjänst gjorts
om till HR-konsult samtidigt som en utökning av ytterligare
en HR-konsult skett under året. Personalförändringarna har
skapat förutsättningar för ändrade arbetssätt och ett mer verksamhetsnära HR-stöd.
Arbetsgivarstödet till förvaltningarna har varit omfattande,
bland annat med anledning av att det är många nya chefer i
organisationen som har ett stort behov av stöd såväl från HR
som från Lön. Mycket fokus har legat på arbetsrättsliga frågor
där man kan se en ökning av arbetsrättsliga utredningar avseende enskilda medarbetare. Omställningen inom ensamkommande har också fordrat mycket resurser. Generationsväxling
samt en ökande personalrörlighet i övrigt gör att behovet av
stöd i samband med rekryteringar ökar. De höga sjuktalen
samt Försäkringskassans striktare bedömning av rätten till
sjukpenning har medfört att chefer har stort behov av stöd i
rehabilitering.
I syfte att sänka sjuktalen och utveckla en hälsofrämjande
arbetsmiljö har ett flertal insatser inom arbetsmiljöområdet
genomförts. Arbetsmiljöforum för chefer och fackliga företrädare har genomförts med en fortsättning på temat psykisk
ohälsa som startades upp hösten 2016. Två nätverksträffar
för hälsoombuden har genomförts bland annat med fokus på
frågor kopplat till stress. En tredagars arbetsmiljöutbildning
för chefer och skyddsombud har genomförts i samarbete
med företagshälsovården vid tre tillfällen under hösten. Fyra
handledningsgrupper för nya chefer pågår. Slutligen har förberedelse inför upphandling av företagshälsovård pågått inför
upphandling under 2018.
Ett pilotprojekt kring reflekterande kollegiala samtalsgrupper startade under våren med projektledare från HRavdelningen. Ledarforum har genomförts vid fyra tillfällen.
Innovation har varit temat vid två tillfällen under ledning av
Marianne Toftegaard Poulsen. Vid övriga tillfällen har fokus
legat på ledarskapet, rollen som chef och arbetsgivarrollen.
Ett tydliggörande av förväntningarna på ledarskapet har tagits
fram och kallas Det goda ledarskapet i Krokoms kommun.
En kompetensförsörjningsplan har arbetats fram och beslutats. Löneöversynen för 2017 slutfördes under våren med
samtliga kollektivavtalsbärande fack. Den totala löneökningsnivån låg på 2,74 procent.

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på cirka 400 Tkr
för 2017. Detta beror bland annat på lägre IT-systemkostnader
än planerat, samt att köp av tjänster inom statistik- och analysområdet varit lägre än planerat, då insatser blivit försenade.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 om en
ny budgetprocess för kommunen. Vårens budgetarbete inför
2018 innebar premiär i praktiken för denna process, som
bland annat är tänkt att ge tydligare ingångsvärden/ekonomiskt utrymme kommande år, något mindre tidsåtgång inför
rambudgetbeslut på våren, samt mer tid åt det viktiga detaljbudgetarbetet. Rambudget inför 2018 innebär för samtliga
nämnder att krav på effektiviseringar finns. Detta har även
präglat arbetet inom ekonomiavdelningen i vårt arbete med
att bistå den politiska ledningen och förvaltningsledningar
med kvalificerat stöd.
Det fortsatt besvärliga ekonomiska läget för socialnämnden har krävt särskild uppmärsamhet under året.
En fortsatt hög personalomsättning inom kommunens
chefsled påverkar avdelningen genom att nya chefer behöver
introduceras i ekonomifrågor. En hög personalomsättning
inom andra yrkesområden påverkar också verksamheternas
behov av vår hjälp i vardagen.
Under hösten 2017 rekryterades en fordonssamordnare
till kommunen. (Kommunen äger över hundra registrerade
fordon, varav merparten är personbilar.) Denna tjänst kommer
att avlasta inköps- och upphandlingsfunktionen som idag har
många av de arbetsuppgifter som sedan kommer att utföras i
den nya funktionen. Vinsterna är dubbla. Dels får kommunen
mer tillgänglig resurs till det strategiska arbetet med inköpsoch upphandlingsfrågor, dels bör vi genom en mer effektiv
fordonsförvaltning kunna spara både pengar och tid i kommunens verksamheter.
Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid
Näringslivsenhetens arbete med framtagande av en turismstrategi och handlingsplan i samarbete mellan kommunen
och näringen har pågått under året. En styrgrupp är bildad
bestående av representanter från turistnäringen. En enkät är
utskickad till företag, föreningar och kommunanställda samt
första workshopen har arrangerats.
En facebooksida ”Näringslivskontoret i Krokom” har startats upp i syfte att utveckla informationen till företag.
Aktivt arbete i länets samarbetsprojekt Etableringsfrämjande samverkan. Näringslivskontoret har arbetat med Krokomsporten, Grönt center och Almåsa i det projektet.
Näringskontoret har initierat en utbildning Förenkla helt
enkelt för alla tjänstemän i kommunen som har företagskontakter. Syftet med utbildningen är att förbättra kommunens
bemötande, attityder och interna processer för att underlätta
för företagen.
För andra året i rad arrangerades Sommarlovsentreprenörer
där ungdomar gavs chansen att testa på att starta eget företag.
Kulturenheten har under året genomfört samrådskvällar i samarbete med JKK, Jämtlands Kulturkompani, samt
”Heimbygdsalliansen i Krokoms kommun”. Samarbetet med

Årsredovisning 2017

35

VÅRA VERKSAMHETER

Kulturveckan inleddes med Krokoms Guldkväll då kommunens priser och stipendier delas ut. Annelie Rydé var en av artisterna som underhöll gästerna under kvällen. Krokoms Guldkväll arrangeras på olika platser i kommunen, 2017 hade turen kommit till Krokomshallen.

föreningslivet är viktigt. Här handlar det om såväl kulturarrangemang som andra utvecklingsfrågor i hela kommunen.
Kulturenheten har också med ekonomiskt bidrag stöttat ett
antal evenemang i kommunen. En kulturvecka genomfördes
under vecka 41 med ett fyrtiotal programpunkter runt om i
hela kommunen. Temat för veckan var ”Kvinnoliv och kvinnokraft” som också fick stor medial uppmärksamhet. Ungdomskulturrådets har även detta år, med full energi, startat
upp såväl nya som utvecklat beprövade verksamheter som
Magnetens filmklubb med bioverksamhet, arrangerat talangtävlingen Spotlight samt genomfört den årliga succén av
9:ans vårfest. Under året har kulturenheten i samarbete med
näringslivsenheten arbetat med konceptet sommarlovsentreprenörer, en möjlighet för unga i vår kommun att få prova på
hur det är att vara företagare. Enheten har också arbetat med
att fördela pengar som staten skjutit till för att föreningar skall
kunna genomföra särskilda sommarlovsaktiviteter.
Fritidsenheten har betalat ut ett flertal bidrag till föreningar,
bland annat Aktivitetsstöd och Vinteranläggningsbidrag.
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Ett flertal föreningsbesök är genomförda och enheten har
arbetat tillsammans med några föreningar angående utveckling av idrottsanläggningar. Enheten har till exempel övertagit
skötselns av Ås IF fotbollsplaner. I samarbete med Jämtland
Härjedalens Idrottsförbund har vi anordnat en idrottspolitisk
träff där idrottsföreningar och politiker träffades för att ställa
frågor och diskutera framtiden med varandra. Tillsammans
med Fjällsäkerhetskommittén har vi genomfört en fjällsäkerhetsdag för alla kommunens elever i årskurs 9.
Fritidsenheten har också arrangerat Sommarsimskolan som
är en två-veckors intensivutbildning, i Föllinge, Krokom och
Änge badhus.
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Kommunstyrelsens kvalitetsuppföljning 2017
Förklaring

n

Betyder att målet inte är uppfyllt

u

Betyder att målet är delvis uppfyllt

l
l

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att utvärdering inte har genomförts

RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Kommunstyrelsen ska under 2017
genomföra folkhälsoplanen

En strategi fastslogs. Handlingsplan tas fram för 2018

u

Kommunstyrelsen ska under 2017 besluta om en tillväxt- och utvecklingsstrategi
med tilldelade resurser

Klar juni 2017

l

Kommunstyrelsen ska under 2017
besluta om en lokalförsörjningsplan med
tilldelade resurser

Bostadsförsörjningsplan, som är en förutsättning för en lokalförsörjningsplan, redovisas under första kvartalet
2018 och därefter kan en lokalförsörjningsplan tas fram

n

Kommunstyrelsen arbetar för att barn och Kultur och fritid genomför ett antal aktiviteter. Näringsliv arrangerade sommarlovsentreprenörer där ungdomar
unga ska ges möjlighet till en aktiv fritid,
gavs möjlighet att testa på att vara företagare.
tillgänglighet till kulturutövande och kulturkonsumtion samt näringslivskontakter.

l

Med en tydlig koppling till Regionen J/H
arbete för ungdomsinflytande bidrar
Kommunstyrelsens verksamheter till
ungdomars inflytande över kommunens
och regionens utveckling .

Ungdomskulturrådet (UK) som drivs av ungdomar är ett forum där kultur och fritid regelbundet deltar.

u

Kommunstyrelsens verksamheter arbetar
för att barn, unga och vuxna motiveras
till studier

Vuxenutbildningen i kommunen arbetar gemensamt med Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten,
kommunens samordnare för Aktivitetsansvar (KKA-samordnaren) och Arbetsförmedlingen för att effektivisera
unga och nyanländas etablering i arbetslivet utifrån DUAs (Delegationen för unga till arbete) intentioner att
främja statlig och kommunal samverkan. Detta arbete medför också att ett stort fokus läggs på utbildning vilket
är grunden för en etablering på arbetsmarknaden. Tillsammans genomför vi ett rekryterande och motivationsinriktat arbete för att visa på kopplingen mellan utbildning och arbete. I motivationsarbete ingår också
att visa på mångfalden av utbildningsvägar till olika yrken och behörigheter till högre studier, samt också de
olika studieekonomiska möjligheter som finns under utbildningstiden. Motivationsarbetet inriktar sig även på
kommuninnevånare som inte tillhör målgruppen för DUA. Studie- och yrkesvägledare (SYV) har en viktig roll i
motivationsarbetet/informationsarbetet.

l

Kommunstyrelsen ska tillsammans med
polisen utforma trygghetslöften

Klart feb 2017, nya arbetas fram för 2018

l

Kommunstyrelsens verksamheter verkar
för att barn och ungdomar har en drogoch giftfri vardag.

Ligger i Folkhälsosamordnarens uppdrag

l

Kommunstyrelsens verksamheter ska
bidra till medborgarinflytande genom
utveckling av e-tjänster och metoder för
dialog.

Under 2017 har ett antal medborgardialoger hållits. Tydligt är att vi behöver utveckla arbetssätt med att nå våra
medborgare på ett bättre sätt. De vi idag når bidrar på ett mycket bra sätt till åsikter och förslag om kommunens utveckling. Vi behöver dock nå fler målgrupper för att få en bredare insikt i våra invånares behov.

u

Kommunstyrelsen ska under 2017 besluta om kommunikationsstrategi.

Klar hösten 2017

l

Kommunstyrelsen ska verka för att samråd med samer sker i högre utsträckning

Samråd sker på olika sätt i kommunen. Vi behöver bli bättre på att i fler sammanhang samråda med samerna.
Den nya handlingsplanen för samiskt förvaltningsområde trycker på att detta område bör förbättras.

u

Kommunstyrelsens verksamheter ska
verka för ett genomförande av handlingsplanen för samiskt förvaltningsområde.

Ny handlingsplan är framtagen i samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde. Arbetet med förverkligande
av lagens intentioner, att bidra till att stärka samiskt språk och kultur, kommer att förbättras.

u

Kommunstyrelsens verksamheter ska ge,
såväl internt som externt, en god service,
ett gott och respektfullt bemötande.

Även om kritik finns så har den minskat. Genomförande av utbildningen “Förenkla helt enkelt“ är ett led liksom
införande av e-tjänster

l

Krokoms kommun är en attraktiv arbetsgi- Mycket arbete kvar men det har påbörjats. Exempel är samarbete med Inkubator och konceptet “Innovation
vare där anställda trivs, utvecklas och är
champions“ med Marianne Toftegaard. Påbörjat arbete med “Arbetsgivarvarumärket“ med hjälp av Trampolin.
goda ambassadörer för kommunen
Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet har försämrats något sedan 2014 då en
undersökning senast gjordes, HME (Hållbart medarbetarengagemang) ligger på 75, att jämföra med 81 2014.
Det finns dock mycket i resultatet som är positivt. 81 % av de svarande säger att “Jag är stolt över att arbeta
på min arbetsplats“ stämmer bra eller ganska bra. 62 % uttrycker att det stämmer bra eller ganska bra att de
gärna rekommenderar andra att arbeta i Krokoms kommun.

u

Sjukfrånvaron ska inom Kommunstyrelsens verksamheter sänkas under 2017 i
förhållande till året innan.

l

Från 6,2 % (2016) till 5,4% (2017)
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Fastställd budget är utgångspunkt för
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet

Se ekonomisk analys.

l

Kommunstyrelsens verksamheter ska
bidra till att skapa förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor med bra boende
och goda livsbetingelser för hela befolkningen.

Folkhälsoplanen har strukturerats om så att det blir en bättre översikt kring kommunens folkhälsoaktiviteter.

l

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar
till en minskad klimatpåverkan.

Källsortering infört i kommunhuset.

Kommunstyrelsens verksamheter
bidrar till att kommunen går i takt med
samhällsutvecklingen och har en stark
koppling mellan utbildning, forskning,
arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Genom att finnas med i olika nätverk, såväl inom den offentliga som privata arbetsmarknaden fångar LärCentrum upp behov kring frågor som rör kompetensförsörjning och de möjligheter som finns för kommunen att utbilda personer till de efterfrågade kompetensområdena. I nätverket ingår också den regionala kompetensplattformen som är en del av den regionala utvecklingens kompetensförsörjningsarbete med focus att ge arbetslivet
förutsättningar för tillväxt. Kommunen gör tillsammans med vuxenutbildningen olika utbildningssatsningar för att
möta den efterfrågan som finns inom kommunens verksamhetsområden t ex inom vård och omsorg, utbildning
till vårdbiträden och undersköterskor är ett område likaså utbildning till barnskötare och behörighetsgivande
utbildningar för högskole-/universitetsstudier. Kommunen utbildar även inom yrken där utbildning på gymnasial
nivå krävs och vilket i många fall stämmer överens med efterfrågan på den privata arbetsmarknaden.

l

Fritid och föreningsliv ges möjlighet att
utvecklas för att främja hälsa, kultur,
kreativitet och mångfald

Bygdemedel har fördelats till olika föreningar.

l

Krokoms kommun ska vara pådrivande
för en positiv utveckling av infrastrukturen
i kommunen genom att aktivt arbeta för
en utveckling av vägar, järnväg, kollektivtrafik, telefoni och bredband.

Flitiga diskussioner med både Regionen, Trafikverket och IP-Only

l

Barnkonventionen är en naturlig del i alla
verksamheter

Under 2017 hölls en fördjupad utbildning för politiker från varje nämnd som har uppdraget att bevaka barnkonventionen vid nämndsmöten och beslut.

u

Kommunstyrelsen ska under 2017 besluta om en personal- och kompetensförsörjningsstrategi.

Nytt styrelsebeslut där en handlingsplan tas fram istället för strategi. Planen är framtagen och beslutad.

l

Ett antal träffar med företag och föreningar har initierats av Näringslivskontoret och stöd har getts både i form
av råd och av ekonomisk art. Företag och föreningar är en förutsättning för goda livsbetingelser i ett samhälle

u

Fordonssamordnare har anställts för att kommunen bättre ska kunna nyttja sin fordonspark

Fortlöpande träffar med föreningar om bland annat lokalfrågor och driftsbidrag pågår.

Tabell 11 Ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter
(tkr)

Redovisat 2017
Kostnad

Redovisat 2017
Intäkt

Redovisat 2017
Netto

Budget 2017
Nettto

Budgettavikelse
2017

Redovisat 2016
Netto

-2 231

0

-2 231

-2 301

70

-2 196

-61 381

24 349

-37 032

-36 853

-179

-33 389

Kommunstyrelsen
Gemensamma verksamheter
Kommunikation
Näringslivsavdelningen
Övrigt
Summa

-3 404

232

-3 172

-4 080

908

-3 223

-15 546

1 747

-13 799

-13 853

54

-13 371

-21 426

6 337

-15 089

-17 465

2 376

-16 102

-103 988

32 665

-71 323

-74 552

3 229

-68 280

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarverksamheten har under året fortsatt haft två
medarbetare. Ett initiativ är taget för att stärka samverkan
med Åre och Östersund för att minska sårbarheten och gå
tillbaka till att ha en medarbetare anställd. Förhoppningen
är att omställningen kan komma att ske under hösten 2017.
Återgång till ordinarie bemanning beror på ett minskat inflöde
av ärenden gällande ensamkommande barn.

Intäkt

Budget
2016

Bok
2016

Utfall
2016

Budget
2017

Bok
2017

Tabell 13 Ekonomisk redovisning för kommunfullmäktige
Resultaträkning
(mnkr netto)
Intäkt

Utfall
2017

1,4

5,4

4,0

,7

2,3

,7

Kostnad

-3,0

-7,0

-4,0

-,8

-,1

-1,3

Summa

-1,6

-1,6

0,0

-2,1

-1,7

0,4
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Bok
2015

Utfall
2015

Budget
2016

Bok
2016

Utfall
2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnad

-2,2

-2,3

-0,1

-2,4

-2,4

0,0

Summa

-2,2

-2,3

-0,1

-2,4

-2,4

0,0

Verksamheten håller nu på att förbereda sig för valet 2018.
I detta ingår att nämnden fattar de beslut som behövs för att
genomföra valet.
Tabell 14 Ekonomisk redovisning för valnämnden
Resultaträkning

Budget
2016

Bok
2016

Utfall
2016

Budget
2017

Bok
2017

Utfall
2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnad

-0,1

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,1

Summa

-0,1

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,1

(mnkr netto)
Intäkt
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Budget
2015

Valnämnd

Tabell 12 Ekonomisk redovisning för överförmyndarnämnden
Resultaträkning
(mnkr netto)

Kommunfullmäktige
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Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning av övergripande mål

Hållbar tillväxt, utveckling och folkhälsa
Barn och utbildning skapar goda förutsättningar för en god
hälsa genom att biblioteket tillhandahåller olika typer av
medier för människor med olika behov. Inom förskolor och
fritidshem har gifter i material identifierats och åtgärdats.
För att utveckla lärandet och respekten för hållbar utveckling
får barn och elever undervisning i miljöfrågor genom olika
aktiviteter inom naturvetenskap och teknik. Andelen behöriga
pedagoger fortsätter att minska i kommunen vilket på sikt
kommer att ytterligare påverka våra barn och elevers möjlighet att nå förskolans och skolans kunskapskrav.
Barnkommunen Krokom
Barn och utbildning ska skapa förutsättningar för alla elever
att nå behörighet till gymnasiet. Det positiva resultatet 2011
då 92,4 procent av eleverna var behöriga till ett gymnasieprogram efterföljdes med ett antal år av minskad behörighet. Den
negativa trenden har nu vänt då årets resultat når 82,4 procent
mot fjolårets 80,8 procent. Resultaten visar på stora skillnader mellan kommunens skolor. Barn och utbildning har
svårigheter att kompensera skillnader för att uppnå likvärdighet kopplat till barn och elever. En åtgärd skulle tex vara att
sammanföra barn/elever från olika socioekonomiska grupper
vilket hindras av avstånd i kommunen. Resursfördelningssystem utifrån socioekonomisk struktur har däremot införts.

Barnkonventionen är helt eller delvis en naturlig del i verksamheternas värdegrundsarbete. Skolinspektionens senaste
enkät som genomfördes läsåret 2016/17 visar på att 89 procent av eleverna i årskurs 9 känner sig trygga i skolan, vilket
är ett högt värde i jämförelse med övriga kommuner i riket.
Demokrati, delaktighet och inflytande
Inom barn och utbildning har medborgarna möjlighet till
delaktighet och inflytande genom olika forum för dialog. Till
exempel finns elevråd, matråd och olika former av vårdnadshavarforum samt möjlighet att påverka inköp av olika media
på biblioteket.
Barn och utbildning stärker det samiska språket och kulturen för samiska barn genom en delvis samiskspråkig miljö vid
kommunens samiska förskoleavdelningar. Elever vid kommunens skolor erbjuds modersmålsundervisning. I samband
med nationaldagen och i SO-undervisningen samt svenskan
uppmärksammas den samiska kulturen och det samiska språket. Dock finns ett behov att stärka pedagogernas kompetens i
samiska språket och kulturen.
Tillgänglighet och service
Barn- och utbildningsförvaltningen ger i huvudsak god service till invånare som kontaktar verksamheterna.
Hundra procent av eleverna får sitt förstahandsval i kulturskolan. På biblioteken är besökarens behov i fokus och
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har som mål att ombesörja behovet av litteratur så fort som
möjligt.
Förskoleplats på önskat datum har inte kunnat tillgodoses i
26 procent av placeringarna dock har lagkravet uppfyllts.
Kommunens kvalitet, ekonomi och effektivitet
Barn- och utbildningsnämndens anställda ska trivas och vara
stolta över sitt arbete och är goda ambassadörer för kommunen. 80 procent av medarbetarna känner sig stolta över att
arbeta på sin arbetsplats och 70 procent rekommenderar gärna
andra att arbeta i Krokoms kommun.
Barn och utbildning redovisar ett positivt resultat på 0,5
milj kronor för året.

Verksamhetsberättelse 2017
Ekonomisk analys
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för året 2017 ett
positivt resultat på 0,5 miljoner kronor. De stora budgetavvikelserna under året är följande;
På kostnadssidan är det skolskjutskostnader, integration, interkommunalersättning samt lönekostnader inom barnomsorgen och grundskolan som överskridit budget för året. Lönekostnadsökningen beror främst på att de statliga bidragen har
ökat under året. Detta har lett till en större obalans, budget
och utfallsmässigt, mellan kostnader och intäkter än normalt.
Intäktssidan lämnar ett klart bättre resultat för året än budgeterat. Det är inom barnomsorgen och grundskolan intäkterna
har ökat, vilket beror på de statliga satsningar inom barnomsorgen och grundskolan som blivit större än beräknat under
året. Vidare så har intäkterna för interkommunal ersättning
ökat för förskola och grundskola, samt att barnomsorgsavgifterna för 2017 har lämnat ett positivt resultat.
Kort om framtiden
Bibliotek
Krokoms bibliotek kommer under 2018 att arbeta med hantering av e-böcker för regionen med bland annat implementering av en ny webbsida för e-böcker.
Hemsidan bibliotekmitt.se upphör och Krokoms kommuns
bibliotek får egen webbsida. Krokoms kommun får ett utökat
ansvar för tillgängliga medier i regionen.
Elevhälsa
Det finns ett stort behov av elevhälsans personal på skolorna,
det gäller alla yrkesgrupper.
Skolinspektionens granskning av förskolan nationellt har
visat att det brister i resurserna för särskilt stöd på förskolorna
– skapar tankar kring barn- och elevhälsa. Ska elevhälsan
räcka till även för förskolan behövs mer resurser.
Kulturskola
Musikbussen är ett bra projekt då Kulturskolan lyckas nå
nya elever och målgrupper och kan samtidigt vara ett stöd
till grundskolan när det gäller musikämnet. Projektet drivs
av medel från staten och Kulturskolan kommer att söka mer
medel för att driva verksamheten vidare.
Kulturskolan blir en tjänst mindre inför läsåret 2018/19.
Vad det innebär för verksamheten är i dagsläget svårt att veta.
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Troligen kommer det att bli svårigheter att bedriva verksamhet i alla kommunens skolor, mycket arbetstid går till resor
och inte till undervisning.
Förskolan
Genomgående för förskolorna gäller att andelen legitimerade
förskollärare har ökat något från 34 procent till 36 procent
vilket kan fortsätta öka med anledning av Mittuniversitetets
nystartade förskollärarutbildning i Östersund.
Under våren 2018 kommer så kallade pedagogiska utvecklare att implementeras i förskolornas verksamhet. De pedagogiska utvecklarna ska vara behöriga förskollärare och genom
sitt arbete fungera som ett handledande stöd för förskolechefen där det saknas behörig personal.
Förskolan är i mycket stort behov av en digital lärplattform liknande grundskolans InfoMentor för att på ett bra sätt
pedagogiskt planera, genomföra och dokumentera förskolans
undervisning samt barnens utveckling och lärande. I dagsläget
ges inte professionen förskollärare tillräckligt bra och tidseffektiva verktyg för att säkerställa en effektiv undervisning.
Vårens kompetensutveckling fortsätter att stärka språkutvecklande arbetssätt för att utveckla alla barns språkliga
förmågor. Detta gäller såväl flerspråkiga barn som barn med
språkstörning. Insatsen syftar till att ge barnen god språklig
förmåga för att senare kunna tillgodogöra sig grundskolans
undervisning.
Förskolans resursfördelningssystem möjliggör inte på ett
bra sätt likvärdiga förutsättningar för alla barn att utveckla
sina förmågor så långt som möjligt.
Skola
Utmaningen att rekrytera legitimerade lärare och fritidspedagoger vid pensionsavgångar och övriga avgångar kommer att
delas med övriga skolhuvudmän.
De förstelärare som nu är anställda har ett tydligt uppdrag
som bygger på kommunens behov och utgår från deras styrkor. Målet är en ökad måluppfyllelse för kommunens elever.
Föllingeområdets skolor har tilldelats medel från skolverket till Hälsofrämjande skolutveckling. Projektet kommer att
kunna ligga till grund för andra skolors skolutveckling.
Att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever i Krokoms kommun är en utmaning utifrån den geografiska strukturen kopplat till antalet skolor.
Nytt lagkrav från och med höstterminen 2018 på stadieindelad timplan kräver att kommunen anordnar undervisning i
moderna språk i årkurs 6, vilket påverkar 11 av kommunens
16 skolor.
Krav på att nationella prov digitaliseras från och med höstterminen 2018.
Förskoleklass blir en del av det obligatoriska skolväsendet.

Viktiga händelser under året

Bibliotek
Biblioteket har under våren 2017 utarbetat kravspecifikation
för den nya bokbussen samt gjort tre resor till fabriken för
att säkerställa bygget av bussen. Den nya bussen mottogs i
Krokoms juni 2017 och under sommaren flyttades alla böcker
från den gamla bussen till nya. Den gamla bokbussen såldes
på auktion. Biblioteket har även deltagit i projektet Bokstart

VÅRA VERKSAMHETER

Daniel Olsson ville prova något nytt efter femton år inom senaredelen i grannkommunen och jobbar nu som lärare i årskurs 4–5 på Näldens
skola. Att arbeta i ett sammansvetsat team i en liten skola med få elever är en av fördelarna som Daniel lyfter fram.

som finansieras av Statens kulturråd.
Tillsammans med den regionala biblioteksverksamheten i J/H
och Bibliotekstjänst har Krokoms kommuns biblioteksverksamhet arbetat med ett projekt med språkväskor på 4 olika
språk för nyanlända.
Biblioteket har också sålt tjänst till den regionala biblioteksverksamheten vad gäller arbetat med tillgängliga medier
för människor med funktionsvariationer.
Regionens gemensamma webbsida för bibliotek upphör. Krokom startar egen webbsida från 2018.
Elevhälsa
Elevhälsan har tagit emot en PTP-psykolog (praktisk tjänstgöring som psykolog) under läsåret.
Det har utbildats två piloter inom psykisk hälsa som har i
uppdrag att utbilda inom detta område för barn- och utbildningsförvaltningen.
Elevhälsan har tagit fram utbildningsmoduler inom beteendeproblematik, inlärningssvårigheter och på gång är även
psykisk hälsa.
Under året tillsattes en ny verksamhetschef på elevhälsan
på grund av pensionsavgång.
Kulturskola
I projekt musikbuss, ges elever i årskurserna 5 och 6 en möjlighet att lära sig grunderna i keyboard, trummor och gitarr.
Musikbussen har under året besökt Hovs skola, Valsjöbyns
skola och Kvarnbacksskolan. I projektet, som finansieras av
statliga medel, ingår två av Kulturskolans lärare på deltid.

Projektet har fått medel även för läsåret 2017/18. Året har i
övrigt präglats av budgetdiskussioner och ett eventuellt samgående med Kulturskolan i Östersund.
Förskola
Förskolornas verksamhet har under året brottats med stora
inskränkningar när det gäller tillgången till vikarier i verksamheterna. Vid flera tillfällen har så kallade 15-timmars barn
fått ringas hem för att kunna säkerställa övriga barns säkerhet.
I förskolans resursfördelning finns ingen särskild resurs avdelad för specialpedagoger inom förskolan. Därför har förskolecheferna tagit beslut om att omfördela medel ur grundresursen för att kunna tillgodose cirka 50 procent specialpedagog/
förskolechefsuppdrag. Denna åtgärd är av mycket stor vikt då
andelen behörig personal är låg i verksamheterna.
Skola
Under året har sju nya rektorer av totalt tretton börjat inom
grundskoleverksamheterna. Ett mentorsprogram påbörjades
för att stödja nya chefer.
Ny omgång av förstelärare anställdes. Många renoveringar
och åtgärder utifrån dålig arbetsmiljö har varit under året. För
första gången tar Ås skola emot årskurs 7 ifrån Sånghusvallens skola. Ny utbyggnad på Ås skola med några klassrum.
Arbetet med att implementera handlingsplanen för samiskt
förvaltningsområde går trögt både inom förskolan och skolan.
Delvis för att det inte finns särskilt avsatta medel för att arbeta
med implementeringen och delvis för svårigheter att rekrytera
samisktalande personal.
Årsredovisning 2017
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Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsuppföljning 2017
Förklaring

n

Betyder att målet inte är uppfyllt

u

Betyder att målet är delvis uppfyllt

l
l

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att utvärdering inte har genomförts

RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Kommunen ska tillhandahålla biblioteksservice för alla efter deras behov

Biblioteket tillhandahåller olika typer av medier för människor med olika behov

l

Identifiera förekomst av gifter på förskolor
och fritidshem.

Denna kartläggning är genomförd utifrån handlingsplanen för giftfria förskolor och fritidshem

l

Öka andel behörig personal i barn- och
utbildningsnämndens verksamheter

Andel behöriga pedagoger i kommunens förskolor och skolor är låg. Andelen förskollärare ligger på 36 procent,
vilket är alldeles för lågt för att hålla en godtagbar kvalitet. BUN har satt målvärdet 66 procent.

n

Vad gäller skolan har kommunen en högre andel lärare med legitimation i jämförelse med länets kommuner
och snittet för riket.
En strategi och åtgärdsplan för kompetensförsörjning är framtagna och genomarbetade.
Andel elever i åk 9 som uppnått kunskap- Resultaten visar en negativ trend sedan 2014 då 82,9 procent av kommunens skolors elever uppnådde kunskraven i alla ämnen ska öka i förhållande skapskraven i alla ämnen i jämförelse med 77,7 procent 2017.
till föregående år.

n

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

Resultaten visar en negativ trend. Dock är kommunens resultat på 77,7 procent högre än snittet för riket vilket
är 74,1 procent

l

Öka andel elever som har tillgång till
kulturskolans aktiviteter.

Andel elever 7–15 år som deltar i musik- eller kulturskola och andel av grundskolans elever som deltar i kulturskolans verksamhet både elever som går kurser och elever integrerade i projekt har minskat något, på grund
av att mer tid än tidigare har används till att nå elever som inte har undervisning i ämneskurser i Kulturskolan.

n

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

Den negativa trenden sedan 2011 har nu vänt då årets resultat visar att 82,4 procent av eleverna är behöriga
till ett gymnasieprogram i jämförelse med i förra årets 80,8 procent.

l

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska präglas av entreprenöriellt
lärande dvs. förmåga att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling

Förskola: Grunden i förskolans verksamhet är leken. Leken används för att utforska läroplanens alla målområden och i leken tränar barnen uppfinningsrikedom, fantasi, skapande och kreativitet. Pedagogerna tar tillvara
kreativiteten genom att vara lyhörd för vad barnen visar intresse inför. Målen i förskolans undervisning sätts
utifrån det som barn visar intresse för.

u

Kulturskola: Eleverna är delaktiga i Kulturskolan projekt, tex konserter, där de själva får välja vilket musikstycke
de vill framföra.
Skola: Sammantaget redovisar skolorna att det entreprenöriella lärandet ingår i ordinarie undervisning i enlighet med läroplanen. Några skolor samverkar tillsammans med olika aktörer för att stärka det entreprenöriella
lärandet såväl för grupp som individ samt i samarbete med externa aktörer.
Alla barn och elever ska få omsorg, fritid
och undervisning anpassad till egna
förutsättningar.

Förskola: 89 procent av vårdnadshavarna förskola upplever att det stämmer bra eller granska bra att deras
barn får den omsorg, fritid och undervisning som är anpassad efter deras behov. Låg svarsfrekvens

Alla barn och elever ska känna trygghet i
våra verksamheter

Bibliotek: Biblioteket har barnperspektiv i sin verksamhet och arbetar för en lugn och trygg miljö i bibliotekslokalen.

Skola 76 procent av vårdnadshavarna i fritidshemmen upplever att det stämmer bra eller granska bra att deras
barn får den omsorg, fritid och undervisning som är anpassad efter deras behov. Låg svarsfrekvens. Elevhälsan har bidragit med kunskap kring anpassningar på organisation-, grupp- och individnivå samt med generell
kunskap kring elevers behov.

Förskola: Utifrån vårdnadshavarenkätens resultat ges följande resultat på frågorna: Barnets miljö är trygg: 82
procent (stämmer helt och hållet respektive stämmer ganska bra) anser att barnets miljö är trygg Jag känner
mig trygg under dagen, genom att jag vet att mitt barn har det bra i förskolan: 87 procent (stämmer helt och
hållet respektive stämmer ganska bra) anser att de känner sig trygga
Skola: Utifrån de enkäter som genomförs följer skolorna upp hur väl elever känner sig trygga. Enkätresultaten
kan i sin tur föranleda fördjupade samtal med grupper av elever eller pedagoggrupper för att fånga eventuell
oro eller otydlighet kring vad som skapar eller inte skapar trygghet. Tryggheten och trivseln är inte tillräcklig
enligt de enkäter som finns.
Elevhälsa: Elevhälsans personal bidrar med ökad kunskap kring hur skolorna kan arbeta hälsofrämjande och
förebyggande med trygghet. Elevhälsans personal är känd av eleverna och möjliga att kontakta.
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RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden och
Bibliotek: På biblioteken kan allmänheten lämna inköpsförslag på böcker och tidskrifter. De kan också lämna
förvaltning ska möjliggöra för medborgare förslag på aktiviteter på Magneten.
att delta i kom-munens utveckling.
Förskola: På kommunens förskolor och pedagogisk omsorg ges vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet
genom daglig dialog och i barnens utvecklingssamtal.

l

Skola: Skolorna har fungerande elev- och vårdnadshavarforum för påverkan och samverkan även om detta kan
se olika ut på olika skolor.
Barn- och utbildningsnämnden och
Bibliotek: Biblioteket köper kontinuerligt in litteratur på samiska och exponerar den väl i bibliotekslokalen.
förvaltning ska stärka det samiska språket Förskola: Kommunen har svårt att kontinuerligt hålla en helt samiskspråkig miljö vid de samiska föroch kulturen för alla våra samiska barn
skoleavdelningarna pga svårigheter att kontinuerligt har samiskspråkig personal.
och elever
Skola: Skolorna synliggör i viss utsträckning den samiska kulturen och samiska högtidsdagar och erbjuder
modersmålsundervisning. Samisktalande elever har deltagit i de samverkande dagar som anordnats under
året. Detta arbete behöver utvecklas och ges mer fokus i verksamheterna. I samband med nationaldagen och i
SO-undervisningen samt svenskan uppmärksammas den samiska kulturen och det samiska språket men för att
fullt ut leva upp till målet skulle man behöva stärka pedagogernas kompetens i samiska språket och kulturen.

u

Alla barn och elever i Krokoms kommun
ska få kunskap kring det samiska språket
och kulturen.

u

Biblioteket köper kontinuerligt in litteratur på samiska och exponerar den väl i bibliotekslokalen.
På förskolorna synliggörs den samiska kulturen i varierande grad. För att kunna göra detta med tillfredsställande kvalitet utifrån handlingsplanen för samiskt förvaltningsområde bör ekonomiska medel kopplas till
handlingsplanen.
Skolorna synliggör i viss utsträckning den samiska kulturen och samiska högtidsdagar och erbjuder
modersmålsundervisning. Samisktalande elever har deltagit i de samverkande dagar som anordnats under
året. Detta arbete behöver utvecklas och ges mer fokus i verksamheterna. I samband med nationaldagen och
i SO-undervisningen samt svenskan uppmärksammas den samiska kulturen och det samiska språket men för
att fullt ut uppleva till målet skulle man behöva stärka pedagogernas kompetens i samiska språket och kulturen.

Alla medborgare ska uppfatta att de får
ett gott bemötande

Av dem som kontaktade kommunen via servicemätningen anser 84 procent att det fått gott eller mycket gott
bemötande vid kontakt via telefon i förskolefrågor och 100 procent i skolfrågor. Bedömningen baseras på det
bemötande som handläggaren ger, är han/hon tillmötesgående, trevlig, hjälpsam, trovärdig. Detta år besvarades alla samtal av kundcenter. Utifrån nuvarande kunskap får vårdnadshavare och elever alltid ett gott och
respektfullt bemötande av all personal. För biblioteket har en bemötandepolicy utarbetats.

u

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska via telefon ge ett direkt svar
på en enkel fråga och en enkel fråga via
e-post ska besva-ras inom två arbetsdagar.

Av de som kontaktade kommunen via servicemätningen anser 84 procent att de erhållit svar på de frågor man
haft i förskolefrågor och 100 procent i skolfrågor.

u

I barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska medborgaren få en god
service

Biblioteken har besökarens behov i fokus och har som mål att ombesörja behovet av litteratur så fort som
möjligt. Biblioteket har utarbetat en bemötande policy för allas trygghet och lika bemötande.

Bedömningen utgår från om frågan blir besvarad eller om handläggaren inte kunde svara eller bara delvis.
Detta år besvarades alla samtal av kundcenter.
Vad gäller e-post erhöll 83 procent inom 2 dygn i förskolefrågor och 100 procent i skolfrågor.

u

100 procent av eleverna får sitt förstahandsval i kulturskolan.
74 procent av barnen i förskolan har fått plats på önskat datum vilket är något högre i jämförelse med i förra
året. Väntetiden har dock fördubblats. Det gäller i Änge- och Föllingeområdet. Det är framförallt nyanlända som
har fått vänta på plats då det är brist på platser i dessa områden.

Barn- och utbildningsnämndens anställda
ska trivas och vara stolta över sitt arbete
och är goda ambassadörer för kommunen.

Medarbetarundersökningen 2017 visar på att 70 procent av barn- och utbildnings personal vill rekommendera
Krokoms kommun som arbetsgivare och 80 procent är stolta över att jobba på sin arbetsplats.

u

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bedriva en ändmålsenlig
och kostnadseffek-tiv verksamhet utifrån
gällande nyckeltal.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för året 2017 ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor. De stora
budgetavvikelserna under året se ekonomisk analys

l

Tabell 15 Ekonomisk redovisning för barn- och utbildningsnämnden
Redovisat 2017
Kostnad

Redovisat 2017
Intäkt

Redovisat 2017
Netto

Budget 2017
Nettto

Budgettavikelse
2017

Redovisat 2016
Netto

Administration

-6 546

37

-6 509

-6 395

-114

-6 385

Övergripande BUN

-2 107

12

-2 095

-2 764

669

-1 873

Barnomsorg

-120 137

27 389

-92 748

-95 647

2 899

-95 941

Grundskola inkl SYV & särskola

-196 801

15 877

-180 925

-180 671

-254

-168 846

-5 114

1 013

-4 101

-3 634

-467

-3 528
-5 381

(tkr)

Kulturskola
Bibliotek
Integration
Summa

-5 889

483

-5 406

-5 495

89

-11 392

7 109

-4 283

-1 984

-2 299

-1 431

-347 985

51 919

-296 066

-296 590

524

-283 385
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Socialnämnden

Uppföljning av övergripande mål
Hållbar tillväxt, utveckling och folkhälsa
Socialnämndens verksamheter skapar/verkar för aktiviteter
för personer på våra särskilda boende genom att bland annat
driva projektet servicetjänster.
För att identifiera personer som har rehabiliteringspotential
har Bistånd tillsammans med Rehab upparbetat rutiner för
samarbetet. Individ- och familjeomsorgen har organiserat sig
i fem enheter med fem enhetschefer för att minska verksamhetsområdena för respektive chef.
Verksamheterna har ett miljövänligt förhållningssätt och
arbetar bland annat för att minska användningen av förbrukningsvaror och bilanvändandet. Flera verksamheter källsorterar och socialnämnden har börjat med digitala handlingar
vilket har bidragit till att pappersförbrukningen minskat.
För att öka trivseln och välbefinnandet på kommunens
särskilda boenden finns kulturombud och sysselsättningshandledare som regelbundet träffas och gör månadsplanering
av underhållningar och olika aktiviteter.
Socialnämndens verksamheter skapar förutsättningar för
våra invånare att vilja studera, arbeta och bosätta sig i kommunen genom att arbeta aktivt inom området ensamkommande flyktingbarn och samarbeta med andra aktörer exempelvis
studieförbundet vuxenskolan och Arbetsförmedlingen.

Barnkommunen Krokom
Barnkonventionen är en naturlig del i socialnämndens verksamheter. Nytt för i år är att socialnämnden vid varje sammanträde går igenom fyra artiklar i barnkonventionen.
Individ- och familjeomsorgen arbetar aktivt för att utveckla
samarbetet med Barn- och utbildningsförvaltningen avseende
skolstödjande insatser och samverkan kring barn och ungdomars jämnlikhet, trygghet och trivsel genom att dela i olika
grupper för samverkan.
Demokrati, delaktighet och inflytande
För att få en ökad kunskap och förståelse i samisk kultur och
deras rättigheter har flera verksamheter fått utbildning.
För att öka kommunikationen med våra kommuninvånare
så har verksamheterna visat upp olika aktiviteter som genomförts på Facebook.
Under året har Socialförvaltningen genomfört en medborgardialog, som arrangerades i samarbete med PRO och SPF.
Till medborgardialogen kom det cirka 120 seniorer. Under
medborgardialogen presenterade förvaltningen de verksamheter som på olika sätt jobbar med frågor som berör seniorer i
kommunen. Vi presenterade även vad som är på gång.
Tillgänglighet och service
I Socialförvaltningens ledningsgrupp och i verksamheterna
pratar man om vikten av vårt bemötande samt verksamheternas tillgänglighet gentemot våra invånare. För att Socialförvaltningen ska ta tillvara på resultaten från olika mätningar
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på ett användbart sätt har Sociala ledningsgruppen beslutat att
tillsätta lokala analysgrupper.
Kommunens kvalitet, ekonomi och effektivitet
Verksamheterna har under året vidtagit flera åtgärder för att
försöka minska sjukfrånvaron och verksamheterna har arbetat
för att alla medarbetare ska kunna ta ut sin friskvårdstid och i
de fall det inte är möjligt se över andra alternativ. Dock finns
ett behov att göra ytterligare insatser/aktiviteter.
Krokoms kommun uppnår 60 procent av kvalitetsaspekter
inom särskilt boende, en ökning med 8,57 procent jämfört
med 2016 och är det bästa resultatet sen vi började mäta!
Måttet belyser 14 kvalitetsaspekter som är betydelsefulla
ur den äldres perspektiv, exempelvis om den äldre serveras
kvälls/natt-mål och om den äldre erbjuds daglig utevistelse.

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk analys
Socialnämndens resultat för 2017 visar ett underskott på 19
814 tkr, exklusive Integration och Ensamkommande. Resultatet inklusive Integration och Ensamkommande visar ett
underskott på 18 716 tkr.
Stab
Bokslutet för Staben visar på ett underskott på 3 253 tkr.
Detta beror på att den finansiering som Socialförvaltningen
i grunden har för Bemanningspoolen inte räcker utifrån det
vikariebehov som finns i förvaltningens 24/7 verksamheter.
OH kostnaderna för Bemanningspoolen betalas av Staben och
när vi summerar året blir det ett underskott på 3 253 tkr.
Bistånd
Bokslutet för Bistånd visar på ett överskott på 40 tkr. Under
början av 2017 stod verksamheten utan erfaren LSS-handläggare. För att lösa den akuta krisen gällande övervältringsärenden från Försäkringskassan tvingades vi att ta in en konsult
med gedigen erfarenhet under sex veckor. Under året har vi
haft handläggare som varit föräldraledig samt chef som varit
sjukskriven. Vakansen vid sjukskrivningen löstes genom
att en erfaren handläggare klev upp som verksamhetschef
under hösten 2017. Ingen vikarie togs in, istället omfördelades arbetsuppgifterna i gruppen vilket har medfört en ökad
arbetsbelastning. Detta hade inte varit hållbart för verksamheten i ett längre perspektiv. Detta har medfört att vi inte har ett
större underskott på personalsidan.
Särskilt boende
Bokslutet för Särskilt boende visar på ett underskott på 1 216
tkr. Året 2017 har inneburit återkommande överbeläggningar
på våra enheter i första hand kopplat till våra korttidsboende.
Vi har sett ett ökat behov av platser och det innebär att även
ordinarie särskilda boendeplatser har använts. Trycket från
sjukhuset har ökat och många mycket sjuka kommer till vår
verksamhet då de anses vara utskrivningsklara från Regionen.
Detta innebär ett ökat tryck på verksamheten både när det gäller antal händer för att vårda samt ökat behov av kompetent
personal. Extra personal har behövts på alla våra särskilda boenden och då specifikt på kvällar och helger. Vårdtyngden har
markant ökat under året på Orion och där behovet varit dub46
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belbemanning i vissa perioder hos flera av de boende. Tillbud
av hot och våld har förekommit, relaterat till demensliknade
tillstånd hos vårdtagare. Extra personal har även krävts där
arbets- och boendemiljön inte varit acceptabel. Det har varit
i första hand kopplat till Hällebo och Orion. Under 2017 har
det varit stora svårigheter att rekrytera personal med önskad
kompetens till våra verksamheter, särskilt i våra ytterområden. För att trygga kompetensen satsar vi på utbildningsanställningar och det har inneburit för studietiden en investering
motsvarande 3,25 årstjänster. Övrig tid har använts för att
minska behovet av vikarier via Bemanningspoolen motsvarande 6,5 årstjänster.
Blomstergården/Orion har ett underskott på 1 873 tkr.
Enhetscheferna arbetar löpande med flexibilitet inom boendet.
Det innebär optimal personalbemanning inom hela boendet
och mot hemtjänst Krokom, Hällebo och Solbacka, då främst
nattetid. Blomstergården/Orion står också för de kostnader
som vi har för placeringar som ligger utanför kommunen.
Dessa kostnader uppgår till 560 tkr för 2017. Planerat var att
flytta två platser från Solbacka till Blomstergården. Detta har
skett fysiskt men budgetmässigt har det legat kvar på Solbacka, vilket gör 600 tkr av Blomstergårdens underskott.
Hällebo har arbetat intensivt med att komma ner i bemanning utifrån antalet boendeplatser. Tyvärr kan vi konstatera att
byggnadens utformning inte möjliggör besparingen fullt ut.
För att säkerställa omvårdnaden och säkerheten utifrån våra
riktlinjer krävs högre täthet schematiskt samt att Hällebo har
hanterat ett antal överbeläggningar över året. Det innebär en
kostnad på 220 tkr. Beslutade besparingar gällande neddragning av administrativt stöd har inte kunnat genomföras, vilket
innebär en kostnad som beräknas till cirka 200 tkr. Vidare har
Hällebo ett par personalärenden som har varit kostsamma där
utredning via företagshälsovården genomförts och en medarbetare har varit hemma med lön under utredningstiden. Avdelningen Mysbuan dras sedan länge med hög sjukfrånvaro. Vid
en analys kan vi konstatera att ett fåtal medarbetare med hög
sjukfrånvaro drar upp sjukfrånvarostatistiken vilket vi arbetar
med att åtgärda. Hällebo har för närvarande ett underskott
på 781 tkr. Enhetscheferna arbetar löpande med att förbättra
flexibilitet inom boendet och mot hemtjänst Offerdal.
Solbacka har haft ett antal personalärenden som har krävt
utredning via företagshälsovården. Ett av arbetslagen har
varit påverkade av omplaceringar och många nyrekryteringar
vilket även resulterat i att vi har anställt personal som inte har
full kompetens. Fem av våra nya medarbetare går distansutbildning till undersköterskor. Enhetschefen arbetar löpande
med flexibilitet inom boendet. Det innebär optimal personalbemanning inom hela boendet och mot hemtjänst Föllinge.
Solbacka har för 2017 ett överskott på 1 402 tkr beroende på
att vi har sålt korttidsplatser till Östersund samt att budget för
två platser som flyttats över till Blomstergården har legat kvar
på Solbacka.
Utförd genomlysning av Ensolution visar på en total kostnad på 1 691 kronor/dygn för en boendeplats 2015 i egenregin, vilket ligger bra till i förhållande till andra kommuner.
Den visar även på höga resultat gällande kundnöjdheten,
vilket innebär att Särskilt boende i Krokoms kommun ligger
mycket bra till i kundnöjdhet i förhållande mot kostnad per
dygn i jämförelse med andra kommuner.
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Särskilt boende
ligger bra till nationellt och att vi kan vara stolta över den
verksamhet vi bedriver.
Hemtjänsten
Bokslutet för Hemtjänsten visar på ett underskott på 1 792 tkr.
Utförda beviljade insatser omräknat i antal timmar blev fler
än året innan för egenregin beroende på förändringar i LOV
men färre för hemtjänsten i helhet (cirka 99 000 timmar 2017
jämfört med cirka 108 000 timmar 2016). Förbättrat arbete
med uppföljning av insatsbeslut tillsammans med Bistånd
och Hälsa och sjukvård bedöms ha bidragit till det minskade
antalet beviljade timmar under året. Minskningen av beviljade
timmar syns inte på samma sätt i det ekonomiska resultatet,
delvis beroende på att budgeten för 2017 beräknades utifrån
för få timmar (cirka 2500 timmar för lite, motsvarande 1,2
mnkr).
Merkostnader i och med att kommunens egenregi med kort
varsel tog över hemtjänstutförandet efter Jämtpuls i samband
med nytt LOV-avtal i maj bidrog till årets underskott. Månaderna maj-september blev personalmässigt dyra, med höga
kostnader både för personaltimmar och övertidsersättning i
framförallt Krokom/Ås men även i Nälden och Offerdal.
Fortsatt höga ohälsotal (13,5 % för 2017) och svårigheter
att rekrytera undersköterskor och hitta balans i bemanningen
och därmed verksamheten bidrar också till höga kostnader,
kostnader för inbeordringar och tidskrävande bemanningsoch planeringsarbete.
När det gäller egenregins effektivitet, har den inte förbättrats under året utan ligger kvar på 50 procent (beviljade
insatstimmar i förhållande till arbetade personaltimmar). Förbättrade arbetssätt med planering av insatser och bemanning/
schema förväntas under kommande år ge resultat så att vi
arbetar så effektivt som möjligt och ger personalen bra förutsättningar. Målet är att år 2020 ha nått 60 procent effektivitet.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Bokslutet för Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar på ett
underskott på 1 552 tkr. Det faktiska underskottet avseende
vård (inklusive vuxen) och försörjningsstöd är cirka: 5 mnkr
totalt varav vård avseende Barn och familj utgör cirka 4 mnkr
av underskottet. Att resultatet för 2017 ”enbart” uppvisar ett
minus på 1,5 mnkr beror på:
• IFO blev beviljade kring 1,5 mnkr i återsök från migrationsverket för kostnader i synnerhet avseende 2016.
Medel vi inte vågat räkna med, en del efter överklagan av
beslut.
• Arbetsmarknadsenheten fick ett överskott på 1,2 mnkr.
• Vakanta tjänster och övriga mindre plusposter i verksamheten.
Underskottet för köpt vård avseende Barn och familj har de
senaste åren varit konstant mot något ökande, det vill säga
behovet av vård och därmed ökade kostnader, bedöms inte
vara tillfällig.
Då vår verksamhet är lagstyrd och styrs av behoven bör det
ges rimliga förutsättningar att hålla budget genom att tillföra
medel för vård är i samklang med behovet.
Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd och därmed
kostnaderna har under 2017 ökat. Huvudskälet till detta spås

vara att Försäkringskassan har skärpt sin tillämpning avseende rätten till sjukersättning och i en del fall blir man då
hänvisad till försörjningsstöd. En annan faktor är tidigare års
flyktingsituation börjar slå igenom och de som ej gått i arbete
efter sin introduktion vänder sig till oss. För kommunens
kostnader i helhet ska det dock vägas mot de som gått i arbete
och därmed bidrar till skatteunderlaget.
Stöd och service
Bokslutet för Stöd och service visar på ett underskott på 11
949 tkr. Underskottet beror till största delen på övervältringskostnader från Försäkringskassan samt på dyra externa
placeringar. Arbete pågår med omförhandling av vissa placeringar för att sänka kostnaden. Extra personal har satts in i
vissa perioder på grund av utåtagerande brukare samt krav på
dubbelbemanning.
Korttidsboendet Smedjebo har utökats med en plats ”bostad med särskild service för barn och ungdomar och familjehem, LSS 9:8” vilket inte har funnits i kommunen förut. Den
boendeformen kräver dygnet runt bemanning vilket medfört
en utökning med en årstjänst på Smedjebo.
Avslut av fyra tjänster samt avgångsvederlag motsvarar
cirka 1 500 tkr. Administration har sen 17 juli haft tillförordnad verksamhetschef och under december månad biträdande
verksamhetschef.
Verksamheten har under år 2017 legat i genomsnitt på
cirka 8,29 procent sjukfrånvaro som ersatts med vikarier.
Under år 2017 har verksamheten betalt ut 1 093 tkr inklusive
PO i enkel- och kval övertid.
Hälsa och sjukvård
Bokslutet för Hälsa och sjukvård visar på ett underskott på
92 tkr. Orsakerna till att verksamheten gått från tidigare års
överskott till en något röd siffra är att vi lyckats bättre med att
bemanna upp med sjuksköterskor (ssk) och distriktssköterskor
(dsk) än tidigare men delvis till höga kostnader. Kostnaderna
för verksamhetsköp i form av inhyrda ssk/dsk-konsulter har
ökat från 320 tkr år 2016 till 1,2 mnkr år 2017. Vi har under
året också haft en del merkostnader i samband med pensionsavgångar. Vi ser fortsatta svårigheter att nå stabil bemanning
för legitimerad personal, med svårigheter att ersätta vid frånvaro samt hög omsättning av personal men arbetar vidare för
att nå stabil, full bemanning utan att behöva anlita konsulter.
Under 2017 har vi fortsatt haft statligt bidrag för två
tjänster inom rehab, som inte heller i år utnyttjats till fullo på
grund av personalomsättning.
Den andra orsaken till ett lägre ekonomiskt resultat är att
ett nytt system för kostnadsfördelning för personliga hjälpmedel är infört under 2017. Istället för retroaktivt bidrag från Regionen för rullstolar har man nu sänkt hyran för hjälpmedel.
Kostnaderna för inkontinenshjälpmedel och sjukvårdsmaterial
hamnade totalt sett väl överensstämmande med budget.
Intäkterna från primärvården för utförda tjänster blev något
lägre än förra året.
Ensamkommande
Bokslutet för Ensamkommande visar på ett överskott på 35
tkr. Ensamkommande har en budget som helt bygger på ett
regelverk av återsök från Migrationsverket. De kostnader
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verksamheten har återsöks enligt det regelverk. Verksamheten
eftersträvar ett noll resultat. I resultatet ligger även kostnaderna för modulerna i Trångsviken och Nälden på 1,9 mnkr
där vi inte bedriver någon verksamhet. Den 14 september
2017 beslutade kommunstyrelsen att tilldela socialnämnden
3,5 mnkr ur det extra statsbidrag för tillkommande kostnader för flyktingverksamheten (moduler). Det resultat som
Ensamkommande nu uppvisar innebär att dessa 3,5 mnkr inte
kommer att nyttjas.
Verksamheten har varit effektiv med att anpassat verksamheten efter de minskade behovet genom att förtäta enheterna.
Utan den här snabba hanteringen hade verksamheten inte nått
ett noll resultat och framförallt inte ett överskott.
Integration
Bokslutet för Integration visar på ett överskott på 1 063 tkr.
Integration har under 2017 bara till viss del haft en budget att
arbeta emot. Det har varit förutbestämt vilken summa som
ska föras över till;
• Vuxenutbildningen för SFI (svenska för invandrare).
• Barn- och utbildningsförvaltningen för merkostnader
kopplat till nyanländas barn
• IFO för försörjningsstöd under etableringstiden.
Däremot har det inte varit fastlagt hur mycket pengar som
skulle föras över till Ensamkommande för deras underskott.
Utifrån detta har Integration försökt spara när tillfälle getts
och har landat i ett överskott på 1 063 tkr.
Överskottet har varit möjligt tack vare att vi bosatt fler än
hundra som var budgeterat, att vi dragit in en arbetsledare i
samband med att personen som hade tjänsten slutade samt att
vi sökt och fått projektmedel och kunnat lösa projektuppdragen inom ramen för befintlig personal. Utöver det har kostnaden för SFI blivit lägre än beräknat kopplat till att många
nyanlända varit på praktik eller jobb och att vi i tidigare SFIavtal betalade per utförd timme.
Kort om framtiden
Stab
Staben är på plats i nya lokaler och börjar mer och mer arbeta
som ett team. I Staben finns en tjänst som utredare äldrefrågor, vilken har finansierats externt via medel av kommunstyrelsen. Denna tjänst har haft stor betydelse för kontinuitet och
tempot i våra pågående och kommande byggprojekt. Viktigt
för framtiden att vi får fortsätta med den här tjänsten.
Under den närmsta framtiden så ligger fokus på att våra
verksamhetssystem är under kontroll och har en väl fungerande systemförvaltnings funktion. Det är grunden i Socialförvaltningens verksamhet för E-hälsa och Välfärdsteknologi.
Utifrån den grunden fokuserar vi på att våra nyetableringar
samt redan befintliga boenden har en modern infrastruktur
som möjliggör implementering av ny teknik. Vi som kommun
ska ligga långt fram när det gäller E-hälsa och Välfärdsteknologi och vara med vid utveckling och framtidstänk inom
området.
Under den närmaste framtiden kommer även en gemensam
avvikelserutin att implementeras i förvaltningen samt en
struktur för analys och uppföljning av resultat från mätningar
som förvaltningen deltar i att skapas. Arbetet fortsätta med att
bygga en struktur och rutiner för verksamhetssystemet Viva
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vilket kommer att kunna bidra i större utsträckning än tidigare
till förvaltningens verksamheter.
Nytt avvikelsesystem och ny rutin för fallskador. Mallen för
fallavvikelser förändras till att innehålla riskbedömning, utredning, åtgärder och uppföljning och när det blir en ny mall
blir det naturligtvis också en ny rutin. Jämtlands län är sämst
i landet när det gäller fallskador som kräver sjukhusvård
alltså måste alla kommuner och Region Jämtland Härjedalen
försöka göra något åt det. En del av vårt arbete blir att fallavvikelser utreds bättre och att åtgärder vidtas för att förhindra
fall samt att det ska ske i teamarbete där sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, vårdpersonal och chefer involveras mer i det fallpreventiva arbetet.
Förändringar i dokumentation HSL (ICF/KVÅ). När det
gäller ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) så är det en nationell standard på dokumentation inom både socialtjänsten och HSL. KVÅ är koder ur
klassifikation av vårdåtgärder, särskilda ”typ” sökord som
Socialstyrelsen bestämt och som de kommer att vilja ta statistik ur, de kommer att vara obligatoriska att rapportera till
Socialstyrelsens hälsoregister, detta innebär att det ska vara
lika över hela landet för att kunna jämföra mellan olika kommuner, landsting och så vidare.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) kommer att
genomföra kontroll/tillsyn av hur följsamheten till hygienrutinerna är med start på Särskilt boende, fortsatt arbete samverkan kring LOSUS och hemsjukvårdsavtalet, kontinuitetsplan
för dosdispensering för länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen, kontroll/ tillsyn läkemedel till hösten, införa
ny läkemedelsrutin efter ny författning i slutet av februari,
utveckla 75 års besöken tillsammans med Hälsa och sjukvård,
fortsätta med utbildningsinsatser för HSL personalen i Viva
tillsammans med enhetschef Hälsa och sjukvård, få klart
patientsäkerhetsberättelsen under mars, förmodligen en del
arbete runt Life Care som blir det nya vårdplaneringssystemet.
Staben kommer under en två till treårsperiod med början
under 2018 att utökas med en stabsmedlem som kommer att
jobba som projekt/processledare i införandet av IBIC.
Bistånd
Under 2018 kommer Bistånd tillsammans med verksamhetsområde Hälsa- och sjukvård/Hemtjänst att fokusera på att
arbeta enligt ett rehabiliterande förhållningssätt. Vi utökar och
utvecklar samarbetet ytterligare med dessa verksamheter för
att effektivisera och öka kvalitén på det stöd Socialförvaltningen erbjuder personer som är beviljade hemtjänstinsatser.
Bistånd avser att göra en plan för hur beslut om särskilt
boende ska kunna följas upp årligen. Detsamma gäller beslut
gällande boende enligt LSS.
Bistånd har precis påbörjat arbetet med att implementera
IBIC (individens behov i centrum) i handläggningen vilket
går hand i hand med ett rehabiliterande förhållningssätt. Stort
fokus kommer att ligga på IBIC under 2018.
Vi kommer att föreslå förtydliganden gällande insatser som
avser att avlasta anhöriga. Upparbetat förslag till rutin kommer lyftas i socialnämnden under våren 2018.
Vi fortsätter arbetet med traineeprogrammet som ett verktyg
för att bibehålla kompetens och personal samt bidra till att
vara en attraktiv arbetsgivare.
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Under 2017 inleddes ett projekt rörande trygghetsboende i Föllinge med fyra lägenheter i anslutning till det särskilda boendet Solbacka.
Ingrid Ottebo är en av dem som bor i trygghetslägenheterna och hon trivs bra. Här får hon besök av Ida Haglund som är enhetschef.

Särskilt boende
Under de följande åren kommer våra äldreboenden i kommunen att moderniseras och utvecklas med ny teknik inom bland
annat trygghetslarm och tillbehör. Särskilt boende kommer
att arbeta aktivt med att stimulera kompetensutveckling och
med stöd av våra ambassadörer fortsätta lyfta vårt viktiga
arbete för att kunna rekrytera kompetent personal inom våra
yrkesprofessioner. I dagsläget är behovet att rekrytera cirka
100 nya undersköterskor inom sex år! Arbetet med att utöka
särskilda boendeplatser kommer att fortgå för att möta nuvarande och framtida behov. Här ser vi även en ökning av yngre
personer med stort behov av boende enligt socialtjänstlagen. I
fråga om att behålla och utveckla kvaliteten i vår verksamhet
kommer arbetet med IBIC (individens behov i centrum) och
Losus (lagen om säker utskrivning) att vara en stor del av vårt
arbete. Vi kommer även att fortsätta med att implementera
socialstyrelsens riktlinjer. Sätt ljus på natten och arbeta med
att förbättra och utveckla vårt anhörigstöd. Det innebär nya
arbetssätt utifrån lagstiftning och rekommendationer samt
nytt sätt att besluta, planera och följa upp våra insatser.
Hemtjänsten
Fokus kommer att ligga på att genomföra de åtgärder som
framkommit i genomlysningen av Ensolution för att öka effektiviteten. De flesta av de åtgärder som påbörjats 2017 och
som planeras 2018 förväntas ge resultat på längre sikt, målet
är att hemtjänstens effektivitet (beviljad tid/arbetad tid) ska gå
från 50 till 60 procents effektivitet inom tre år.
Arbeta för att sänka sjuktalen. Fortsätta att arbeta för att
skapa förutsättningar för vårdpersonalen att kunna ta ut sin
friskvårdstid och till exempel möjlighet att delta i eventuell
fortsättning av reflekterande samtalsgrupper. Översyn/utveckling av scheman, rutiner för schemaläggning och bemanning

för ökad effektivitet i utförande, stabil bemanning, minskad
sjukfrånvaro och hantering av flextid. Översyn och utveckling
av insatsplanering för ökad effektivitet i utförande.
Utredning av matdistribution. Hitta billigare alternativ för
leverans av matlådor än hemtjänsten.
Fortsatt utökning av användandet av ny teknik. Ytterligare nattkameror och nyckelfria lås köps in och installeras.
Förbättrad version av TES (vårt planerings- och uppföljningsverktyg) införs och vi fortsätter utveckla arbetet i Time Care
planering och TES.
Strukturerad uppföljning av genomförandet av insatser,
effektivare samarbete och målinriktning i insatser genom införande av teamträffar varannan vecka utifrån bestämd form.
Införande av IBIC (Individens behov i centrum) som struktur för målarbete och dokumentation.
Arbeta med att hitta effektiva arbetssätt i våra arbetsgrupper
utifrån lokala förutsättningar genom projektarbeten, ta fram
och testa idéer.
Införande av hemtagningsteam, på prov till en början
utifrån nya, högre krav på flexibilitet vid utskrivning från
sjukhus.
Utbildningssatsningar för att höja kvalitet: Palliativ vård,
Första hjälpen till psykisk hälsa, införande av utbildningshjul
för att säkra kompetens inom hälsa/sjukvård/omvårdnad/
rehab. Fortsatt satsning på undersköterskeutbildning för omvårdnadspersonal som saknar kompetens.
Arbeta aktivt med praktik/servicetjänster i Hemtjänsten
för att avlasta ordinarie personal genom att vara extra händer
eller göra vissa sysslor samtidigt som man ges möjlighet att
testa/utvecklas i jobbet i hemtjänsten och att kunna gå vidare
till vårdarbete och arbete som sommarvikarier.
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Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Beslut har tagits om att kommunens egna boenden för ensamkommande flyktingbarn ska organiseras under IFO.
Arbetsmarknadsenhetens (AME) organisatoriska tillhörighet är under utredning och i dag finns det två förslag. Att de
fortsatt ska var organiserat under IFO alternativt samorganiseras med Integration i en egen verksamhet.
Ensolution ska i början på året genomlysa IFO´s verksamhet och förhoppningsvis kunna ge oss en fingervisning
avseende KPB (kostnad per brukare) samt i jämförelse med
liknande kommuner. Ett material som vi kommer ta tillvara
för att söka eventuella effektiviseringar.
Arbetet med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer vara en viktig utmaning under 2018.
Rekryteringsläget avseende socionomer har mot slutet på
året har ljusnat, inklusive för tjänster avseende utredning
Barn och Familj, vilket vi hoppas håller i sig. Då det skapar
förutsättningar för att fullfölja vårt uppdrag på ett lagenligt
sätt avseende utredningstider och krav på uppföljningar. Det
skapar även förutsättningar för en god arbetsmiljö.
Stöd och service
En total genomlysning har genomförts av hela Stöd och
service verksamhet under 2017. Sammanfattningsvis pekar
utredningen på att verksamheten är dyr och har bristande kvalitet i jämförelse med andra liknande verksamheter i Sverige.
Ett omfattande åtgärdsprogram med trettiotalet punkter ska
verkställas de kommande åren. En ny ledning finns på plats
för Stöd och service som kommer leda verksamheten på ett
annat sätt än tidigare. Några av de stora åtgärderna som ska
genomföras är att bemanna verksamheten efter brukarnas
behov, genomföra ett stort kompetensutvecklings arbete samt
arbeta med värdegrunden på alla arbetsplatser. Under 2018
kommer också en ny gruppbostad för funktionsnedsatta med
stora omvårdnadsbehov att stå klar i centrala Krokom. Vi
kommer även att sätta igång arbetet med att bygga ett ersättningsboende (gruppbostad) till Nobellvillan som i dag inte
uppfyller kraven på en modern gruppbostad.
Hälsa och sjukvård
Rekryteringen av sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster förväntas fortsatt att bli svår,
konkurrensen om personal är hård och vi har flera pensionsavgångar de närmaste åren. Vi arbetar fortsatt aktivt för att
säkra att vi har kompetens på plats dygnet runt.
Stor satsning framåt på utveckling av förebyggande och
rehabiliterande arbetssätt i hemsjukvård och hemtjänst
tillsammans med Bistånd, exempel på områden är specifika
biståndsbeslut (som hjälp vid dusch), förebyggande av fall
och inkontinens.
Det nya hemsjukvårdsavtalet och lagen om samverkan vid
sjukskrivning kan komma att förändra kommunens ansvar
och arbete i hemsjukvården samt med korttidsvård. De personer vi ansvarar för kommer troligen att i högre utsträckning
kräva mer omfattande och avancerad sjukvård.
Samtidigt ser vi ett stort behov av att arbeta tidigt förebyggande med de äldre som fortfarande är relativt självständiga
och som troligen inte kommer att tillhöra kommunens hälsooch sjukvårdsansvar.
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Ensamkommande
I dagsläget finns ett HVB-hem kvar i kommunen, Östan HVB
samt Stödboendeverksamheten. Dessa två grupper kommer
att gå samman till en grupp under mars 2018. Syftet där är att
kunna hålla en hög beredskap för Stödboende och samtidigt
ha två sovande jour på Östan HVB.
Prognosen från 2017 och framåt är att Krokoms kommun
kommer få 1-2 nya anvisningar per år. Med det underlaget
kommer det inte finnas behov av ett HVB för ensamkommande i kommunen. Under hösten 2018 kommer en avveckling
av Östan HVB bli aktuellt. Stödboendeverksamheten kommer
att finnas kvar under några år framöver.
Integration
Under 2018 införs utbildningsplikt för nyanlända i samband
med det utökas schablonersättning för att kunna matcha nya
behov som vuxenutbildningen ställs inför.
Anvisningstalet som Krokoms kommun får, sänks till 25
personer, antalet personer som egenbosätter sig antas fortsätta
att vara relativt högt, runt 75 personer.
Fler nyanlända än tidigare kommer att lämna etableringen
det vill säga de första två åren då Arbetsförmedlingen står
för deras ersättning. När fler nyanlända samtidigt lämnar
etableringen behöver Integrations arbete intensifieras för att
säkerställa att de som lämnar etableringen även framöver
huvudsakligen arbetar och inte behöver försörjningsstöd.
Under slutet av 2018 väntas Migrationsverket stänga asylboendet på Föllingegården och under 2019 väntas Migrationsverket säga upp lägenheter som hyrs för asylsökande. Totalt
bor drygt 300 asylsökande i Krokoms kommun. När det asylsökande försvinner innebär det att det dels finns en risk för att
Krokoms kommun får en mängd tomma lägenheter och dels
att antalet nyanlända som själva väljer att bosätta sig i Krokoms kommun minskar. Eftersom Integrations ekonomi bygger
på den schablonersättning som följer med varje nyanländ som
flyttar in kommer verksamheten att behöva skalas ned rejält
när antalet nyanlända minskar, samtidigt som insatser fortsatt
behövs för de som inte fått jobb.
Under 2020 kan Mottagandeutredningens förslag komma
att träda i kraft. Om den gör det innebär det att kommunen tar
över en stor del av ansvaret för asylsökande från Migrationsverket till exempel ansvaret för bostäder och tidiga insatser
för asylsökande.
Viktiga händelser under året
Stab
• Tagit fram ett handlingsprogram för framtidens boende
för äldre i Krokoms kommun.
• Godkänt Storårns Bykooperativ och Kooperativet
Hotagsfjärden som utförare av service- och omvårdnadsinsatser samt Pressateljén Städ & Tvätt som utförare av
serviceinsatser inom hemtjänsten.
• Samordnat genomlysningen av Stöd och service och
hemtjänsten samt genomfört kostnad per brukare (KPB)
inom Stöd och service, hemtjänsten och särskilt boende.
• Anställt en samordnare för E-hälsa och välfärdsteknik
• Infört projektet jobbrotation
• Bytt lokal – Från kommunhuset till Centrumhuset
• Tagit fram lokal handlingsplan Psykisk hälsa
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Delaktig i arbetet kring nytt hemsjukvårdsavtal (började
gälla 2017-04-01) samt förberedelser (process kartläggning samt rutiner) inför nya Lagen om utskrivnings från
slutenvård
Socialchefen har under drygt tre månader även varit
tillförordnad verksamhetschef Stöd och service
Rekryterat en tillförordnad verksamhetschef Stöd och
service som började 17 juli
Rekryterat en verksamhetschef Stöd och service som
började 4 december
Under slutet av maj via fackliga företrädare fått vetskap
om ett systematiserat fusk inom Stöd och service
Bidragit till framtagande av åtgärdsplan för att avbryta
fusket samt utveckla verksamheten Stöd och service

Bistånd
Två personer har provat arbete på annan ort men har valt att
komma tillbaka till Bistånd.
Tack vare traineeprogrammet har en person haft möjlighet
att, på 20 procent, arbeta med verksamhetsutveckling inom
LSS. Detta har varit mycket värdefullt utifrån att det saknas
en hel del rutiner och riktlinjer inom detta område.
LSS – Det har varit en mycket hög belastning på LSShandläggningen under första halvåret 2017 utifrån flera avslag
gällande assistans från Försäkringskassan. Detta har även lett
till stora kostnader för socialnämnden.
Ytterligare rutiner har upprättats för att säkerställa kvalitén
och rättssäkerheten i arbetet.
Samarbetet med utförarsidan har utvecklats och gemensamma rutiner har tagits fram med syfte att effektivisera samt
att arbeta rehabiliterande.
Vi har kommit i kapp med uppföljningar gällande i princip
alla hemtjänstärenden. Detta har varit en uppgift vi har haft
sedan hösten 2015 då en Lex Sarah gjordes utifrån stora brister i uppföljning och dokumentation.
En arbetsbeskrivning och handlingsplan för anhörigstöd
har tagits fram tillsammans med verksamhetschef för Särskilt
boende samt anhörigkonsulent på Bistånd och anhörigkonsulent med specialinriktning demens.
Under 2017 har ytterligare en student från Mittuniversitetet
skolats in i myndighetsutövningen via traineeprogrammet. Vi
har även tagit emot en socionompraktikant under hösten.
Vi har påbörjat arbetet med individens behov i centrum
(IBIC).
Särskilt boende
Verksamheten har genomgått en organisationsförändring som
verkställdes den första maj. Arbetet har pågått under hela året
och inneburit besparingar inom den administrativa delen.
Det pågår ett arbete med att öka enhetschefernas möjlighet att leda och styra sin egen verksamhet genom att skapa
förutsättningar och jämvikt i ansvar och befogenheter. Arbetet
består av att ge personalen ökad delaktighet i planeringen av
arbetet, vilket förväntas ge en effekt på upplevd hälsa och
arbetsglädje. Fysiska träffar med långtidssjukskrivna och
Företagshälsovården har genomförts som en insats i att öka
frisknärvaron. På avdelningar med hög sjukfrånvaro har vi
tillsammans med Företagshälsovården genomfört en satsning
kring arbetsmiljö och hälsa och en av våra enhetschefer har

deltagit i projektet Hälsofrämjande ledarskap. Utredning gällande framtida behov av äldreboende och trygghetsboende har
genomförts. Därefter har vi startat ett projekt rörande trygghetsboende i Föllinge. Projektet fortlöper till och med sista
juni och utvärdering kommer att ske under maj 2018. Olika
grupper har arbetat intensivt med planeringen av det nya
demensboendet ”Kvarna” och SoL-boendet ”Annexet” med
sina sju lägenheter. Demensboendet kommer att innehålla 36
boenderum och två innergårdar som möjliggör utevistelse på
den boendes egna villkor. Trycket på våra boendeplatser har
varit hårt under året och vi ser ett stort behov av att så snart
som möjligt utöka antalet boendeplatser.
Projektet servicetjänster har fortsatt på våra tre särskilda
boenden. Det har gjort det möjligt för undersköterskan att i
högre grad få använda sin profession i den basala omvårdnaden. Projektet pågår till och med sista december 2018.
Servicetjänster har fokus på att öka antalet aktiviteter som
bland annat dagliga utevistelser, kunna erbjuda tid för egna
önskemål och sociala aktiviteter. Under året har vi haft 15
platser inom särskilt boende och cirka 25 personer har passerat projektet.
Arbetet med att lösa bemanningsproblematiken har intensifierats. Erbjudande för utbildning till undersköterska med
en tidsbegränsad anställning har utarbetats och startade första
september. Det innebär förhöjd grundbemanning och ett nytt
sätt att arbeta mot bemanningspoolen som ska minska behovet av vikarier i våra verksamheter. Stående praktikplatser
erbjuds för elever som studerar till någon av våra yrkesgrupper. Vi genomför en satsning på undersköterskeutbildning för
våra tillsvidareanställda vårdbiträden och vi har skapat forum
för handledning ute på våra boenden.
Har under våren arbetat med projektet KIVO som riktar
sig mot utlandsfödda och för att säkra kvaliteten inom vården.
Krokom har valt att stiga av projektet på grund av att ovanstående satsningar har medfört att inga kandidater till KIVO
hittas via Arbetsförmedlingen eller i egen organisation.
Hällebo i Änge riktar sig mot våra samiska medborgare.
Samisk språk- och kulturkompetens finns på boendet. Ett
samiskt aktivitetsrum är inrättat på boendet och foajé är
renoverat mot att föra tanken mot den jämtländska naturen.
Särskilt boende har deltagit i dialog/träff för att främja möjligheten till samisk mat och matkultur. Arbetet med att förbättra
utemiljön på Hällebo och Solbacka är klart. På Hällebo har
bland annat grillplatsen utformats utifrån samisk kultur. På
Solbacka har arbetet med integrationen av samisk kultur och
språk påbörjats.
Anhörig/boendeträffar genomförs varje år. Här har vi möjligheten att ta emot synpunkter och förslag för att förbättra
kvaliteten i vårt arbete. Särskilt boende har deltagit i möten
och gett pensionärsrådet och våra pensionärsföreningar information kring olika frågeställningar som efterfrågats.
Verksamheten arbetar aktivt med kvalitetsförbättringar
via nationella kvalitetssystem samt kontinuerliga insatser för
att förbättra den enskildes deltagande och möjlighet till att
kunna påverka sin egen situation. Därmed har arbetet med att
implementera IBIC (individens behov i centrum) påbörjats.
Vidare har rutiner gällande Losus (Lagen om säker utskrivning) förtydligats och dessa gäller från och med 180101. Ett
intensivt arbete att stärka anhörigstödet för våra medborgare
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har genomförts under hösten. Anhörigstödet arbetar förebyggande med anhörigcirklar och stöttande möten och samtal.
Nytt modernt larmsystem har installerats på Blomstergården och vi har sett över behovet av taklyftar till Hällebo och
Solbacka. Planen är att taklyftarna installeras under 2018.
Verksamheten är samordnare i projektet ”Sätt ljus på
natten” tillsammans med Åre och Östersunds kommun. En
länsövergripande konferens genomfördes i slutet på maj.
Krokom har under hösten antagit Socialstyrelsens riktlinjer
och implementeringsarbetet påbörjades omgående. Arbetet
kommer att fortgå under 2018.
Har under året haft ett antal personalärenden som har lett
till arbetsrättslig och i vissa fall även polisiär utredning och
avslut.
Administrativa rutiner gällande rätt till heltid har uppdaterats under hösten. Enligt ny rutin kommer all rörlig tid
hanteras av verksamheten för att minska vikariebehovet.
Hemtjänsten
Omorganisation i Socialförvaltningen under början av 2017
innebar att verksamhetsområdena Vård och omsorg och Hälsa
och sjukvård omfördelades och Hemtjänsten lades under
samma verksamhetschef som Hälsa och sjukvård från och
med maj månad. Samtidigt togs den enhetschefstjänst som
tillsatts under 2016 bort i besparingsarbetet.
I omförhandlingen av LOV-avtalet avslutade två LOVleverantörer sina tjänster i Krokoms kommun, vilket fick till
följd att hemtjänsten i egenregi med kort varsel fick utökade
insatser med cirka 30 procent av verksamhetens omfattning,
framförallt i Nälden, Krokom och Ås. Våren och sommaren
präglades av ett intensivt arbete för hemtjänstpersonal, planerare, biståndshandläggare och chefer vilket fick övertagandet
att fungera bra utifrån förutsättningarna. Enhetschefstjänsten
som tagits bort återinsattes på grund av utökad verksamhet.
Övertagandet av hemtjänstinsatser i maj medförde personal52
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brist under övergångsperioden, med stort tryck på Bemanningspoolen och den egna personalen som följd.
I samband med övertagandet startades i maj en ny hemtjänstgrupp i egenregin som jobbade med personer med behov
av stor kontinuitet kopplat till psykisk ohälsa. PO-gruppens
bildande innebar bland annat att kommunen kunde undvika
en extern placering i samband med övertagandet. Under sommaren och hösten förändrades behoven och i slutet av året
lades PO-gruppen ner på grund av för litet underlag.
En omfördelning av enhetschefer och områden genomfördes efter sommaren där Krokom och Ås nu är separata grupper. Den viktiga planeringsfunktionen har fortsatt utvecklats
under året, uppdraget är i dag fördelat på två personer per
arbetslag, vilket har bidragit till stabilitet i planeringen. En
bemanningsfunktion infördes på prov under året, men avslutades efter utvärdering av funktionen.
Under 2017 har enhetscheferna fått ett förtydligat ekonomiskt ansvar och vi har infört nya rutiner för uppföljning och
hantering av fakturor.
En genomlysning av Hemtjänsten av företaget Ensolution genomfördes hösten 2017 efter att kommunens hemtjänstkostnader visats vara jämförelsevis höga. Kommunens
hemtjänstkostnader kommer från och med 2016 att följas upp
årsvis i KPB (kostnad per brukare). Genomlysningen ledde
till en rad åtgärdsförslag som har påbörjats under 2017 och
fortsätter framåt.
Fortsatt arbete med införande av ny teknik, till exempel
sattes fyra kameror för tillsyn nattetid i bruk under året med
goda resultat, 60 nyckelfria lås har köpts in och installerats
och vi har testat att hjälpa hemtjänstkunder näthandla matvaror via läsplatta.
Påbörjat införande av Time Care planering, ett bemanningsplaneringsprogram som ska underlätta följsam schemaplanering utifrån aktuella insatsbehov.
Påbörjat översyn av nattorganisation (klart 2018), med mål

VÅRA VERKSAMHETER
att behovsplanera schemaläggning, hitta effektiva samarbeten
och minska kostnader.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Under året har det varit ett markant minskande inflödet
avseende ensakommande flyktingbarn. Vilket i samband med
personalminsking har föranlett oss att se över organisationen.
Både för tillvara ta personalkomptenen och samtidigt har det
gett oss möjlighet att arbeta för att säkerställa uppdraget att
utreda barn och familjeärenden. Uppdraget som det är svårast
att rekrytera och behålla personal till.
Arbetsmiljöverket har granskat IFO´s verksamheten med
fokus på socialsekreterarnas arbetssituation. Verksamheten
fick ett antal krav på sig och en handlingsplan togs fram
vilket bland annat innefattade gruppintervjuer med hjälp av
företagshälsovården samt risk och konsekvensanalyser på
enhetsnivå.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat vårt
uppdrag kring missbruk. Deras bedömning är att i stort utförs
arbetet på ett gott sätt men vi har identifierat några utvecklingsområden.
Hateringen av försörjningsstöd har särskilt granskats av
revisionen och även här har utvecklingsområden identifierats.
Försörjningsstödet stod även för en särskild utmaning under
hösten då kommunen på kort tid tog emot anvisningsflyktingar som i huvudsak kom via EU-läger i Italien, totalt 24
stycken.
Arbetet med att IFO´s öppen vård ska gå mot ett mer
evidensbaserad behandlingsarbete arbete har fortsatt genom
att personalen har genomgått utbildningar i FFT (Funktionell
familjeterapi) CRA (Community Reinforcement Approach).
Första steget mot en familjecentral har tagits under året
då ansvaret för den öppna förskolan övergick till barn- och
utbildningsnämnden.
Stöd och service
Under år 2017 har det hänt mycket på Stöd och service. En
fortsatt oro och omsättning av chefer i ledningsgruppen har
pågått. Verksamhetschef avslutade sin tjänst under våren och
en ny har rekryterats som påbörjade sin tjänst i december
månad.
En genomlysning av verksamheten genomfördes under
våren på uppdrag från socialchef till Ensolution. Genomlysningen visade på brister inom verksamheten samt alltför höga
kostnader jämfört med andra kommuner. Ett arbete har under
hösten genomförts utifrån en strategisk handlingsplan och
interna handlingsplaner har upprättats för respektive områden.
Underlag för byggandet av ett nytt gruppboende för
brukare med stort behov av vård- och omsorgsinsatser har
tagits fram. Fokus har legat på brukares insatsbehov samt
arbetstagarens arbetsmiljö. Gruppboendet beräknas vara klart
för inflyttning under år 2018. Korttidsboendet Smedjebo har
utökats med en plats ”bostad med särskild service för barn
och ungdomar och familjehem, LSS 9:8”, vilket inte har funnits i kommunen förut.
Ett utvecklingsarbete och planering för en omorganisation
har genomförts inom Stöd och service gällande bland annat
Daglig verksamhet. Daglig verksamhet kommer att flytta sin
verksamhet på Amigo till Smedjan och ett samarbete med an-

dra intressenter har genomförts gällande gemensamt nyttjande
av lokalen. Daglig verksamhet tar över kommunhusets Café
Delikat från och med 1 januari 2018. Ett arbete pågår med att
se över hur personer ska kunna utvecklas till att i en högre
grad nå den öppna arbetsmarknaden.
Stöd och service har ett stort behov av att höja kunskapsnivån och under år 2017 har fyra anställda börjat studera till undersköterska och tre har påbörjat utbildning till stödpedagog.
Hälsa och sjukvård
Omorganisation i Socialförvaltningen under början av 2017
innebar att verksamhetsområdena Vård och omsorg och Hälsa
och sjukvård omfördelades och Hemtjänsten lades under
samma verksamhetschef som Hälsa och sjukvård från och
med maj månad. Samtidigt omvandlades teamledartjänsterna
till enhetschefstjänster och vi har nu tre enhetschefer som
kombinerar sin arbetstid med resurstjänst i verksamheten.
Omsättning av personal och rekryteringssvårigheter har
tidvis skapat oro och inneburit tung belastning på personalen
och försvårat verksamheten, gäller framför allt arbetet med
att utveckla hemrehabilitering och förebyggande hälsoarbete i
hemsjukvården.
Sjuktalen har sjunkit under året och landade totalt på 8,5
procent. En klar förbättring från föregående år. Intern resursskötersketid har kommit på plats helt under hösten och har
underlättat bemanningen. Satsning på trygg bemanning under
sommarsemestrarna, med inhyrd personal, men också med
förstärkning av sjuksköterskestudenter med utökad delegering
gav god effekt – få inbeordringar, utvilad och nöjd personal.
Vi utvecklar vårt arbete med handledning av studenter
med målet att vi ska kunna ta emot ännu fler studenter med
bibehållen god kvalitet.
Arbetsterapeuter blev särskilt prioriterade i 2018 års löneöversyn.
Ny rutin och nya mallar för avvikelse-hantering i Viva är
införda för HSL. Arbete med förbättring av vård-/rehab planer
samt fallrapporter i Viva pågår. Utbildnings- och förbättringsinsatser i Viva genomförda efter att systemadministratör i
verksamheten tillsattes. Förberedelsearbete inför nya dokumentationssystem (ICF/KVÅ) utifrån Socialstyrelsens krav.
Verktyg för inkontinensbehandling infört på särskilt
boende. Utvecklingsarbete kring palliativ vård pågår med
kommande utbildningssatsning.
Infört årshjul för kompetens/utbildningsprogram (stationsdagar) för all omvårdnadspersonal för att säkra och öka kompetensen inom hälsa- och sjukvård, rehab/habilitering. Infört
gemensam och samordnad intro av sommarvikarier.
Habiliteringsteamet har under hösten arbetat med ett
underlag till förtydligande av sitt uppdrag och kommunens
arbete med habilitering.
Under 2017 har ett nytt hemsjukvårdsavtal med regionen
skapat en hel del frågor och otydlighet i verksamheten. Det
har kostat mycket tid och energi under året, men förhoppningsvis leder det på sikt till bättre samarbete med våra kollegor på Hälsocentralerna och i helhet ett bättre användande
av resurser.
Under slutet av 2017 har arbete pågått för att förbereda
verksamheten för den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus som kommer att påverka oss under 2018.
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Nya lokaler för hjälpmedelstvätt och nya kontorslokaler för
rehabpersonalen och distriktssköterskorna i Krokom som suttit väldigt trångt tidigare.
Ensamkommande
Förändringar inom HVB verksamheten
• HVB Asilo stängdes 170228
• HVB Refugio 1 stängdes 170605
• HVB Ostello stängdes 170630
• HVB Centrumvillan 1 och 2 stängdes 171030
Förändringar inom Stödboendeverksamheten
• Sandnäsets Stödboende stängdes 170630
• Refugio 1 öppnades som stödboende 170606
• Ostello öppnades som stödboende 170701
Eftersom så många HVB enheter lagts ner så har en stor personalomställning pågått under hela året på grund av övertalighet. Verksamheten har i stort sett haft balans i personalstyrkan
under omställningsarbetet då medarbetare omplacerats till
andra arbeten inom kommunen, sökt andra arbeten eller
gått vidare till studier. Det strukturerade och kontinuerliga
samarbetet mellan Ensamkommande, myndighet ungdom/
vuxen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningens
ekonom och socialchef har lett till att enheten Ensamkommande själv har kunnat finansiera leasingkostnaderna för modulerna (cirka 3,5 mnkr), vilka egentligen förväntades bli ett
underskott i enheten Ensamkommande. Dessa 3,5 mnkr har vi
under året fått i tilläggsanslag från kommunstyrelsen men vi
ser nu att vi inte kommer behöva nyttja detta tilläggsanslag.
Integration
Vi har fortsatt vårt framgångsrika arbete med att få ut nyanlända i arbete. Enligt Arbetsförmedlingens statistik hade i
snitt 57 procent av de nyanlända jobb eller deltog i reguljära
studier 90 dagar efter att de lämnade etableringen under 2017.
De siffrorna innebär att vi ligger i topp i länet och tillhör de
bästa i landet.
Vi har tagit emot fler nyanlända än någonsin tidigare 53
personer har anvisats till oss och 96 har själva valt att bosätta
sig i Krokoms kommun.
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Vi har tagit emot en ny kategori flyktingar, människor som
bott i flyktingläger i Grekland och Italien. Dessa människor
hade bara bott några veckor i Sverige innan de kom till Krokom och har erbjudits boende i tidigare HVB-hem i Nälden
och Trångsviken.
Genom intensivt samarbete med Individ-och familjeomsorgen och Arbetsförmedlingen har tiden kortats ned till ett par
veckor innan etableringen kommit igång för nyanlända som
kommit under höstterminen. Det har inneburit att personerna
kunnat komma igång med svenskastudier betydligt tidigare
och att kommunen har betalt ut mindre försörjningsstöd.
Från höstterminens start har Integration sökt och fått
projektmedel från Samordningsförbundet för att kunna införa
servicetjänster inom skola, fritids och förskola med pilot i
Nälden.
Kommunen har gjort en överenskommelse med Arbetsförmedlingen och med Kommunal om Extratjänster.
Ett nytt projekt har skapats tillsammans med Arbetsförmedlingen för att samordna alla arbetsmarknadsprojekt och
optimera samarbetet. Projekt Paraply innebär att Arbetsförmedlingen bekostar en tjänst hos Integration under ett års tid
från 1 november 2017.
Genom projekt Boendesamordnare har 20 lägenheter från
privata hyresvärldar kunnat hyras ut till nyanlända och 40
lägenheter har skapats i våra före detta HVB-hems-moduler.
Genom projekt Vänner utan gränser har ett antal nyanlända
fått en svensk vän.
Genom vår frivilligpott har drygt 40 000 kronor gått till att
stötta eldsjälar, exempel på vad pengarna använts till är stöd
till språkcaféer för studiematerial och fika, råvaror till gemensam matlagning, iordningsställande av badplats i samarbete
asylsökande och ortsbor och valborgsfirande med våfflor.
Under året omvandlades Integration från verksamhet till
enhet.
Den arbetsledartjänst på 50 procent har sparats in i samband med att den person som innehade tjänsten gått vidare till
annat uppdrag.

Socialnämndens kvalitetsuppföljning 2017
Förklaring

n

Betyder att målet inte är uppfyllt

u

Betyder att målet är delvis uppfyllt

l
l

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att utvärdering inte har genomförts

RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Socialnämndens verksamheter ska
skapa/verka för förutsättningar för
aktiviteter för personer på våra LSS- och
särskilda boenden

Särskilt boende: Kontaktmannaskapet utvecklas fortlöpande i verksamheten. Varje boende har en till två
kontaktpersoner som är den enskildes högra hand. Kontaktpersonerna planerar, stöttar och hjälper den boende
dagligen med att få ett aktivt liv utifrån den enskildes egna förmåga.

u

Verksamheten driver projektet servicetjänster vilket innebär att cirka 15 personer är aktiva och förstärker
sociala aktiviteter för de boende. Sysselsättningshandledarna på de särskilda boenden har avvecklats och
konsekvensen är att större aktiviteter har minskat medan mindre aktiviteter har ökat med hjälp av servicetjänsterna. Servicetjänster har fungerat bra och är uppskattat av personal, boende och anhöriga.
Stöd och service: Personer som bor på våra LSS-boenden deltog på St Olavsloppet som genomfördes i juni
2017. Det pågår ett arbete avseende friskvårdstid för personer på våra LSS-boenden. Man pratar om det på
arbetsplatsträffar och friskvård tas ut när vädret tillåter och tid finns. I nuläget har flera personer inom Daglig
verksamhet friskvård varje torsdag.

Socialnämndens verksamheter ska
skapa förutsättningar för våra invånare
att vilja studera arbeta och bosätta sig i
kommunen.

Individ- och familjeomsorgen (IFO): Inom ramen för socialnämndens uppdrag i förhållande till målgruppen
hemlösa och personer i behov av försörjningsstöd arbetar vi aktivt med att hjälpa till med bostad samt att
planering för sysselsättning. Projekt inom Arbetsmarknadsenheten (AME) är utformade för att vara tillgängliga
för målgruppen.

l

Vi jobbar aktivt inom området ensamkommande flyktingbarn med att skapa förutsättningar för att de ska vilja
bosätta sig i kommunen bland annat genom möjlighet till utslussboende efter avslutad placering.
IFO-chef har deltagit samverkansgrupp med regionen och skola avseende hur vi ska samverka kring externt
placerade barn.
Under året har det beslutats om att starta familjecentral i Krokom där vi samlokaliserar förskola, mödravård,
barnavårdscentral samt socialtjänst.
Ensamkommande: Varje ungdom har en kontaktperson som är ansvarig för helheten kring ungdom, god man
och socialsekreterare. Kontaktperson och ungdom arbetar individuellt med aktiviteter till “Hitta rätt“-pärmen
utifrån ungdomens önskemål och nivå.
Vi erbjuder läxhjälp på utsatta tider samt alla dagar och tider då det finns utrymme. Ungdomar i stödboende
och de ungdomar i HVB som fyller 18 under 2018 har ställt sig i bostadskö hos Krokomsbostäder och men
även andra bostadsförmedlingar. Studiebesök på Birka för möjlighet att studera vidare på Folkhögskola har
gjorts.
Integration: Medarbetare på Integration har personliga mål satta till integrationsstrategins mål om att fokusera
på att få nyanlända ut i studier, arbete och att de ska vilja bo kvar i kommunen. Målen följs upp både i samtal
med chef, på arbetsplatsträffar, planeringsdagar samt vid lönesamtal.
Integrationschef har tagit initiativ till arbetet med att få till anställningar inom kommunen där man studerar och
arbetar parallellt.
Integration informerar människor som bor kvar hos Migrationsverket med uppehållstillstånd om möjligheten
att egenbosätta sig i våra moduler som tidigare varit HVB-hem och hjälper till att knyta kontakt med privata
hyresvärdar samt informerar om Krokomsbostäders bostadskö.
Socialnämndens verksamheter ska under
2017 utveckla samarbetet med Barn
och utbildningsförvaltningen avseende
skolstödjande insatser

Individ- och familjeomsorgen (IFO): Under 2017 har chefer från IFO samt rektorer och verksamhetschef för
grundskola haft en arbetsgrupp för att utarbeta rutiner, checklistor och blanketter för samverkan mellan IFO och
grundskolan i Krokom.

u

Stöd och service: Ingen arbete påbörjat under 2017.

Socialnämndens verksamheter arbetar för Individ- och familjeomsorgen (IFO): IFO:s personal arbetar med fältning i anslutning till riskhelger och IFO
bättre samverkan kring barn och ungdohar en etablerad struktur för detta.
mars jämnlikhet, trygghet och trivsel
Medarbetare och chefer deltar aktivt i olika grupper för samverkan med skolor, barnpsykiatri, polis och barnavårdscentral/mödravårdscentral. Plan för att inventera behov, utveckla och förbättra struktur kring samverkan
planeras att göras.

u

IFO har fram till oktober ansvarat för öppen förskola, Kongroa. Från 1/10 har det ansvarat för själva förskolan
övergått till barn- och utbildningsnämnden. I samband med det är det beslutat om att öppna familjecentral där
IFO är en del av verksamheten.
Stöd och service: Verksamheten medverkar i länets nätverk gällande LSS området. Det har tyvärr inte
genomförts några träffar för verksamhetschefer under 2017.
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RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Socialnämnden ska verka för att det
under 2017 inrättas ett Integrationsråd
liknande pensionärsrådet och handikapprådet

I juni 2017 beslutade socialnämnden att inrätta ett integrationsråd i Krokoms kommun.

Socialnämndens verksamheter ska främja Stab: Staben har under 2017 fått utbildning i vad det innebär att vara samisk förvaltningskommun samt utbilddet samiska språket och den samiska
ning i renskötselåret.
kulturen för våra samiska invånare.
Bistånd: På kommunens hemsida finns information på sydsamiska om vilken hjälp vi kan erbjuda.

l
l

Särskilt boende: På våra särskilda boenden har vi avdelningsbroschyrer som finns på både samiska och
svenska. På Blomstergården har vi en eldstad i vår Sinnenas trädgård. Vi har tyvärr inte någon tillgång till
samisk kompetens på avdelningarna. På Hällebo har vi arbetat med utemiljön. Vi har precis fått en grillplats där
våra boende kan sitta runt elden och vi har anställda med samiskt ursprung. På Solbacka har vi behov av att se
över viss skyltning. Även här har vi anställda med samiskt ursprung. Där har vår medarbetare ett uppdrag att
finnas som stöd i frågor som rör den samiska kulturen.
Individ- och familjeomsorgen (IFO): Inom ramen för familjecentral ska särskilt det samiska perspektivet
tillvara tas. I enlighet med handlingsplan för samisk förvaltningsområde ska verksamheten utveckla ett nära
samarbete med den samiska samordnaren.
Stöd och service: Den samiska invånare som bor på ett gruppboende i kommunen har tillsammans med
kontaktpersonen på Daglig verksamhet och kontaktpersonen på boendet tagit fram en aktivitetslista utifrån att
öka möjligheterna för individen att delta i aktiviteter kopplade till det samiska årshjulet och för detta sökt pengar
ur en fond.
Invånarna ska i sina kontakter med
socialtjänsten, uppleva att de får ett gott
bemötande

Biståndshandläggare: Resultatet av servicemätningen 2017 visar att 67 % upplever ett gott bemötande vid
kontakt med Biståndshandläggare.

u

LSS-handläggare: Resultatet av servicemätningen 2017 visar att 33 % upplever ett gott bemötande och 67 %
ett mycket gott bemötande vid kontakt med LSS-handläggare.Utifrån ovanstående siffror kommer Bistånd att
lyfta upp punkten bemötande på APT. Det finns redan i dag en plan utifrån kända brister i bemötande, denna
plan ansvarar verksamhetschef för att genomföra.
Individ- och familjeomsorgen (IFO): Resultatet av servicemätningen 2017 visar att 100 % upplever ett mycket gott bemötande vid kontakt med socialsekreterare. Vi reflekterar i grupp gällande bemötande på olika nivåer
och har handledning. Vi pratar om bemötande i samband med tillbud och vi arbetar aktivt med hur vi bemöter
människor genom bland annat i hot och vålds rutinen.

Verksamheterna ska upplevas som
tillgängliga för de som behöver komma i
kontakt med socialtjänsten

Biståndshandläggare: Resultatet av servicemätningen 2017 visar att 67 % får svar på sin e-post inom två
arbetsdagar.

u

LSS-handläggare: Resultatet av servicemätningen 2017 visar att 67 % får svar på sin e-post inom två arbetsdagar. Vikten av att upplevas tillgängliga samt svara på e-post inom en rimlig tid kommer att lyftas på APT.
Målet gällande att få svar inom två dagar kommer att uppmärksammas inom verksamhetsområdet på flera
olika sätt.
Individ- och familjeomsorgen (IFO): Resultatet av servicemätningen 2017 visar att 50 % får svar på sin
e-post inom två arbetsdagar.

Sjukfrånvaron ska minska i socialnämndens verksamheter

Stab: Under året har vi haft gemensam friskvård vid varje arbetsplatsträff (APT) där ansvaret för aktiviteten
roterat mellan medarbetarna. Vi hade som mål att ha en och en halv planeringsdag under 2017. Målet är
uppnått.
Bistånd: Verksamheten har vidtagit flera åtgärder för att försöka minska sjukfrånvaron. Bland annat så har
verksamheten ett hälsoombud och psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö tas upp för diskussion vid varje
APT. Verksamheten har aktivt arbetat med att ta fram riktlinjer och rutiner vilket har bidragit till att ny personal
lättare kommer in i arbetet och inskolning sker mer effektivt. Gruppen har haft stöd av företagshälsovården
bland annat för att undvika långtidssjukskrivningar. Inga nya långtidssjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning och stress har tillkommit, detta är ett trendbrott för Bistånd.
Särskilt boende: Vi ser inte någon större nedgång i sjukfrånvaron för närvarande, utan möjligtvis en
stagnation. Åtgärderna är antingen inte tillräckliga, eller att vi inte ser resultaten ännu på våra satsningar.
Vi har idag ökad grundbemanning och servicetjänster i våra verksamheter och arbetar aktivt arbete med
företagshälsovården och våra interna hälsoombud. Enhetscheferna är ofta med på rapporten mellan natt och
dagpersonal och ute bland personalen. Här delegeras uppgifter med ett coachande arbetssätt. Verksamheten
arbetar för att personalen ska känna att de kan ta egna beslut för att lösa problem som uppstår. På avdelningar
med hög sjukfrånvaro har vi genomfört en satsning med föreläsning, 30 minuters samtal per medarbetare och
workshop kring arbetsmiljö och hälsa med företagshälsovården. Vi genomför även Må bra dagar där personalen erbjuds massage och hälsofrämjande tips gällande motion, hälsa och mat. Hälsoombuden besöker även
arbetsplatsträffarna för att lyfta vikten av hälsa och friskvård.
Hemtjänst: 2017 har varit ett år med hög arbetsbelastning för många i hemtjänsten kopplat till stora förändringar i verksamheten i samband med nytt LOV-avtal under våren vilket även påverkade sommarens bemanning.
Vi har haft mer övertidsarbete än föregående år och bedömer att det haft negativ inverkan på sjukfrånvaro.
Utdragna rehabprocesser kring flera långtidssjukskrivna personer påverkar också sjuktalen negativt. Flera
personer har under 2017 fått period med sjukersättning från kommunen då Försäkringskassan har nekat
ersättning.
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Kommentar
Individ- och familjeomsorgen (IFO): Omorganisation samt utökat chefskap under våren 2017 med syfte att
öka det nära ledarskapet förväntas innebära tydligare arbetsledning samt att den enskildes arbetssituation och
arbetsmiljö kan uppmärksammas och hanteras ännu bättre än tidigare. Mer tid skapas för ärendegenomgång
och hjälp med att prioritera när arbetsbelastning blir för hög. Ledningsgruppen har arbetat för att förbättra och
utveckla introduktionsrutinerna för både nyanställda och för medarbetare i återgång i arbete. De reviderade
rutinerna har förutom en generell introduktion även innefatta individuell kartläggning med introduktion utifrån
vilken kunskapsnivå och vilka behov den enskilde medarbetaren har.
Stöd och service: Trots vidtagna åtgärder på enhetsnivå har sjukfrånvaron inte minskat på verksamhetsnivå,
ligger på drygt 8 procent för 2017.
Hälsa och sjukvård: Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2016, och minskat andra halvåret jämfört med
första 2017.
Ensamkommande: Verksamheten har under året genomfört ett antal aktiviteter: Regelbunden information om
nuläget samt framtidsprognos i omställningsarbetet, Personalen har utrymme att nyttja friskvårdstiden, Extern
handledning, God kontakt med Företagshälsovården i form av gruppinformation vad som händer i en grupp vid
stora omställningar samt individuella kontakter då det finns behov, Friskvårdsdagar
Integration: Integrations medarbetare är huvudsakligen ett friskt gäng. Det finns ingen långtidssjukskriven på
enheten. Ett stort ansvar och mandat delas ut till medarbetarna och det är något som uppskattas. Medarbetarna trivs på jobbet och uppfattar det som meningsfullt.

Socialnämndens anställda trivs och är
Stab: För att skapa trivsel och gemenskap har vi haft två after work tillsammans under 2017. Vi har försökt
stolta över sitt arbete och är goda ambas- motverka att människor som inte arbetar i kommunen pratar dåligt/negativt om Socialförvaltningen genom att
sadörer för kommunen
exempelvis ställa motfrågor som varför eller hur menar du.

l

Bistånd: Medarbetarna deltar aktivt i diskussioner om hur arbetsplatsen ska bli mer attraktiv. De är aktivt med i
rekryteringsprocesser och marknadsför arbetsplatsen på till exempel jobbmässor. Verksamheten arbetar aktivt
med traineeprogrammet. Detta bidrar till att stärka yrkesrollen för myndighetsutövningen.
Särskilt boende: I samband med skyddsronden som genomfördes under hösten så framkom ett gott resultat
från medarbetarna. Några punkter som fick sämre värden i enkäten sattes in i handlingsplan i samband med
skyddsrond för åtgärder. Våra medarbetare har stor möjlighet att påverka sina arbetstider via schemaläggningen på respektive avdelning. Däremot måste alla arbeta helg och kväll. Vi har även haft samtal i grupperna om
vikten att vara den goda ambassadören för sitt yrke och sin arbetsplats, vilket har gjort att stämningen på flera
enheter har förändrats till det mer positiva. Satsningar görs även på att föra fram vårt viktiga arbete genom våra
jobbambassadörer och deras stora engagemang för yrket. De har deltagit i mässor och blivit dokumenterade
på film i olika arbetssituationer, självklart med den boendes medgivande.
Hemtjänst: Arbetar för att minska behov av inbeordringar, minska delade turer och att förbättra schemaläggning/planering framåt. Enligt medarbetarundersökningen instämmer 85 procent av medarbetarna i att de är
stolta över att jobba på sin arbetsplats och 73 procent kan rekommendera andra att jobba i Krokoms kommun.
Individ- och familjeomsorgen (IFO): Omorganisering samt utökning av chefsgruppen tillsammans med
samordning av chefsuppdrag innebär större förutsättningar till nära ledarskap. Ledningen får ökad möjlighet
att vara goda förebilder i att trivas och vara stolta över att arbeta i kommunen. Medarbetarna får mera stöd och
mera feedback i sitt arbete och det blir roligare på jobbet.
Vi arbetar aktivt med olika trivselarrangemang, tillhandahåller handledning för personalen. För närvarande
arbetas det fram en struktur för att arbeta med det organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Stöd och service: En personlig assistent är jobbambassadör och har under första halvåret, tillsammans med
andra yrkesgrupper i Socialförvaltningen, deltagit på jobbmässor. Trivseln i verksamhetens personalgrupper är
generellt sett god men varierar under året utifrån olika situationer främst på våra boenden. De personalgrupper
som har uttryckt god trivsel hänvisar bland annat till enhetschefens nära ledarskap i form av besök, samtal och
kontakt via mail.
Verksamheten behöver överlag förbättra sitt arbete med att hantera hot och våld-situationer genom tydliga rutiner, utbildning, med mera. Verksamheten arbetar med personalgrupperna och pratar om de anställdas trivsel
på arbetsplatsträffar.
Genomlysning av verksamheten genomfördes av Ensolution. Där kartläggning av brukarnas insatsbehov har
genomförts. Arbete påbörjat att bättre anpassa bemanning efter behov.
Hälsa och sjukvård: Pågående arbete med arbetsbeskrivningar, årshjul för aktiviteter, gemensam struktur för
rutiner och målarbete för våra yrkesgrupper i Hälsa och sjukvård för att skapa bra förutsättningar för oss att
göra ett bra jobb och trivas.
Sjuksköterskor/distriktssköterskor har under 2017 tagit fram nya scheman med ändrad helgbemanning för
att behovsanpassa resurserna bättre, kommer att testas under 2018. Vi har fått positiv feedback från årets
studenter, även haft positiv erfarenhet med sommarvikarierande termin 5-studenter.
Som en följd av bättre bemanning under sommaren utnyttjades sommarpaketet mycket lite 2017. Våra resurstjänster har bidragit till att vi kunnat ha god bemanning för distrikts- och sjuksköterska på de flesta områden
även om rörligheten för våra yrkesgrupper fortsatt är stor.
Introduktionsmaterialet har uppdaterats och förbättrats, bland annat med checklista och mentorskap för att ge
god start i verksamheten. Våra ambassadörer har deltagit i jobbmässor, men det har tyvärr inte upplevts så
givande.
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RI-mål/Nämndens mål

Kommentar
Ensamkommande: Verksamheten har genomfört stora neddragningar. Personalen har varit delaktiga genom
samverkan och MBL-förhandlingar genom sina fackliga företrädare. I omställningen många medarbetare omplacerats till annat arbete i kommunen, några har sökt jobb utanför kommunen men ingen har blivit uppsagd.
Integration: Medarbetarna på Integration är stolta över sitt arbete, det gör att vi har lätt att rekrytera. De är
goda ambassadörer genom att till exempel göra positiva inlägg på Facebook och dela positiva nyheter om
Integration.

Under 2017 ska särskilt boende öka kvalitetsaspekterna till samma kostnad.

Krokoms kommun uppnår 60 procent av kvalitetsaspekter inom särskilt boende, en ökning med 8,57 procent
jämfört med 2016 och är det bästa resultatet sedan vi började mäta! Måttet belyser fjorton kvalitetsaspekter
som är betydelsefulla ur den äldres perspektiv, exempelvis om den äldre serveras kvälls/natt-mål och om den
äldre erbjuds daglig utevistelse.

l

Kolada har ännu inte publicerat resultatet avseende kostnad särskilt boende äldreomsorg, kronor per brukare.
Inom särskilt boende finns kulturombud som regelbundet träffas och gör månadsplanering av underhållningar
och olika aktiviteter. Våra servicetjänster stödjer de boende i vardagliga aktiviteter såsom utevistelse och möjligheter till att delta i olika aktiviteter som anordnas. Aktiviteter sker både i större samlingar likaväl som i mindre
ute på varje avdelning. Röda korset hjälper till med olika aktiviteter som exempelvis högläsning. Detta möjliggör
att våra undersköterskor kan ägna sig åt kvalificerade aktiviteter och omvårdnad utifrån den enskildes behov.

Tabell 16 Ekonomisk redovisning för socialnämnden
Redovisat 2017
Kostnad

(tkr)

Redovisat 2017
Intäkt

Redovisat 2017
Netto

Budget 2017
Nettto

Budgettavikelse
2017

Redovisat 2016
Netto

Administration

-14 668

788

-13 880

-10 627

-3 253

-13 598

Individ/familjeomsorg

-70 286

24 336

-45 950

-44 398

-1 552

-42 904

Beställarenheten

-5 630

277

-5 353

-5 392

39

-5 624

Legitimerad personal

-26 133

1 644

-24 489

-24 398

-91

-21 931

SÄBO

-80 588

5 618

-74 970

-73 753

-1 217

-135 671

Hemtjänsten

-65 872

4 278

-61 594

-59 802

-1 792

-60 177

-101 967

10 441

-91 526

-79 578

-11 948

-78 493

-65 092

66 190

1 098

0

1 098

3 689

-430 236

113 572

-316 664

-297 948

-18 716

-294 532

Stöd och service
Integration
Summa
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Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av övergripande mål
Hållbar tillväxt och utveckling
Under detta område har nämnden totalt femton mål och det
rör sig om allt från livsmedel, avfallshantering, energi, inköp
av mark, utveckling av bostadsbyggande och fritidslivet samt
kollektivtrafik. Detta speglar den bredd som finns i förvaltningens uppdrag. Nedan följer ett axplock av förvaltningens
utförda arbete som bidragit till måluppfyllelse. Samtliga
tomter på etapp fyra, Sånghusvallen, är sålda. Kartläggning
av kommunens mark för bostäder, industri och handel är
genomförd och förhandlingar om ytterligare markförvärv
pågår. Nya planområden för industri och handel är under
framtagande i både Åsbacken och i Krokomsporten. VAförsörjningen är en utmaning vissa exploateringsområden
och utredningar pågar. Under året har ett tiotal detaljplaner
påbörjats och några har avslutats. En bostadsförsörjningsplan
är under framtagande. Projektering av boende för vårdtunga
brukare samt en förstudie avseende särskilt boende för äldre
har genomförts under året. Inköpen av ekologiska livsmedel
ökar och uppgick under året till 24,3%. Dagvattenstrategi är
antagen som ett inriktningsdokument av kommunstyrelsen
och ska integreras i den kommande VA-planen.
Barnkommunen Krokom
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tre mål kopplat till Barnkommunen. Det handlar dels om att i samverkan med barnoch utbilningsförvaltningen skapa inspirerande och trygga
lärmiljöer dels om att i planarbete ta hänsyn till allas olikheter
skapa en trygg och trivsam ute- och innemiljö.
Demokrati, delaktighet och inflytande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tre mål när det gäller att
möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Under året har ett antal medborgarförslag mottagits och
besvarats. Förvaltningen deltog på de fyra medborgardialoger
som genomfördes i kommunens regi under hösten.
Tillgänglighet och service
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram åtgärder med
utgångspunkt från kommunens tillgänglighetsprogram. Vatten
och renhållning, samt plan- och fastighetsavdelningen, använder sig av kommunens kundcenter och ärendehanteringssystemet Artvise vilket möjliggör att kunder snabbare får svar på
både enklare och mer komplicerade frågor.
Den information som är mest eftersökt rörande kost- och
lokalvård är menyer för skolor, förskolor och äldreomsorg.
Denna information finns på hemsidan. Menyerna finns även
att ladda ner som mobilapplikation.
Kommunens kvalitet, ekonomi och effektivitet
För att nå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
har nämnden arbetat mot fyra mål. Ett av dem är att skapa
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Glädjande är att ohälsotalen fortsätter att minska inom förvaltningen totalt.
För att på bästa sätt kunna tillgodose övriga verksamheters
lokalbehov genomför fastighetsavdelningen regelbundna
möten med representanter från Socialförvaltningen och Barnoch utbildningsförvaltningen.
Vad gäller hundra procent budgetföljsamhet redovisar de
anslagstäckta verksamheterna inom Samhällsbyggnadsnämnden ett litet plusresultat.

Årsredovisning 2017

59

VÅRA VERKSAMHETER

Verksamhetsberättelse 2017
Ekonomisk analys
Anslagstäckta verksamheter:
Sammantaget redovisar de anslagstäckta verksamheterna
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ett överskott på 119 tkr.
Verksamheterna har generellt en god budgetföljsamhet, men
en del större avvikelser finns, vilka kommenteras nedan:
SABY administration redovisar ett överskott på 585 tkr,
främst beroende på lägre personalkostnader på grund av
tjänstledighet, samt ej utnyttjat anslag avseende branddammar. Från och med 2017 ingår Stadsarkitekten under SABY
administration.
Plan- och Fastighet redovisar ett underskott på 295 tkr för
2017. Plan och Fastighet adm har haft lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser. Det medför även att
lägre personalkostnader än budgeterat aktiveras på investeringsprojekt, vilket avspeglas under intäktssidan. I överskottet
ingår också lägre IT-kostnader än förväntat, 200 tkr. Väsentligt ökade kostnader avseende snö-och halkbekämpning medför underskott både under Egna fastigheter och Mark, Park,
vägar. Under Förhyrda lokaler utgörs avvikelsen på intäktssidan av ökade hyresintäkter från särskilda boenden. Utfallet
visar också lägre kostnader än budget avseende externa hyror,
främst kopplat till lägre modulkostnader än förväntat. Bidrag
till vägar och väglyse visar ett underskott beroende på att
periodisering av kostnaden gjorts för kvartal 4 2017, vilken
normalt belastar nästkommande år, då då föreningarnas rekvirerering av bidrag sker i efterskott. Efterfrågan på Bostadsanpassning har under året varit högre än budgeterat. Möjligen
kan det bero på att det tidigare varit viss eftersläpning beträffande handläggningen av bostadsanpassningsåtgärder.
Kost- och Lokalvård redovisar ett underskott på 207 tkr.
Kostenheten redovisar ett underskott på 224 tkr för 2017.
Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för reparationer,
inköp av inventarier samt livsmedelskostnader, vilket också
medfört något högre intäkter än budget för kostförsäljning.
Personalkostnaderna visar ett överskott mot budget, ca 200
tkr. Lokalvårdsenheten redovisar ett resultat för 2017på +17
tkr.
Enheten Renhållning gör ett verksamhetsöverskott på cirka
1,2 mnkr för 2017, detta utifrån högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Överskottet balanseras mot fonden för
återställningskostnader av aktiva avfallsanläggningar.
Enheten Vatten gör ett underskott på cirka 1,5 mnkr för
2017 på grund av högre kostnader än budgeterat, vilket är
bekymmersamt. Personalkostnader och kostnader för åtgärder på ledningsnätet är de största posterna med avvikelser.
Underskottet läggs till det ackumulerade underskottet från
tidigare år. Både kostnader och intäkter behöver ses över
ordentligt och en långsiktig ekonomisk plan upprättas så snart
som möjligt.
Torsta-Rösta redovisar i stort sett 0-resultat mot budget
för 2017. Intäkterna under året har varit lägre än budgeterat då kvarvarande uthyrningsbara ytor inte har hyrts ut i
den omfattning som förväntats. Det har även medfört lägre
kostnader än budgeterat för underhåll, eftersom det till viss
del är hyresgästanpassat. Det har varit fortsatt kommunal
verksamhet i elevhemmet Östan, där Integration bedriver
HVB-verksamhet.
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Kort om framtiden
Plan- och fastighet
Plan- och fastighetsavdelningen har efter flera år av underbemanning nu att fokusera på arbetsmiljö för att få både
nyrekryterade och redan etablerade medarbetare att långsiktigt klara av arbetet. Efter stora utmaningar att locka ingenjörer med rätt kompetens till avdelningen har vi nu lyckats
fylla några av luckorna bland byggingenjörer och mark- och
exploateringsingenjör.
Ett antal större byggprojekt är på gång där pågående
projektering av ett nytt särskilt boende för äldre är det enskilt
största. Upphandling av en sporthall i Änge är på gång och
byggstart av ett nytt LSS-boende beräknas ske under första kvartalet 2018. Utmaningarna är stora med ett allt äldre
fastighetsbestånd som kräver kostsamma underhålls- och
reparationsinsatser.
På plansidan fortsätter arbetet för högtryck med en fördjupad översiktsplan över ”Älvområdet” omfattande Aspås,
Krokom, Dvärsätt och Tängtorpet. Ett flertal privata och kommunala detaljplaner är under framtagande för boende- industri
och handelsändamål.
Exploatering av bostadsområdena Sånghusvallen etapp 5
samt ”Kvarna” i Krokom under upphandling med en planerad
byggstart under våren 2018.
Mycket är på gång inom avdelningen, verksamheten är
dock tämligen sårbar då agendorna snabbt blir fulltecknade.
Med pressade tidplaner krävs ständiga prioriteringar vilket
riskerar hög stressnivå och ibland försenade leveranser som
följd.
Kost- och lokalvård
Ett antal medarbetare har avslutat sin tjänstgöring inom
kostavdelningen och rekryteringsarbete pågår. Utifrån ålagda
besparingar under 2018 ska arbetsrutiner och flöden i köken
ses över och ett arbete med att minska matsvinnet i syfte att
minska på såväl produktions- serverings- som tallrikssvinnet
ska startas upp. Ledningsgruppen inom kost- och lokalvård
kommer att fokusera på att skapa en effektiv och trivsam
organisation där man trivs och är stolt över sitt arbete.
Vatten och renhållning
Avdelningens samarbete med kommunens kundcenter
fördjupas under 2018 då ”kc-specialister” utbildas för att
hantera fler kundärenden än tidigare. Det ska i sin tur bidra
till att avdelningens specialister ska få tid till att kvalitetssäkra
verksamheten för att på sikt minska antalet kundärenden. VAoch avfallsplaner ska tas fram under 2018-2019, detta är ett
arbete som kommer att ta en stor del av våra interna resurser
i anspråk. Samlokalisering av all personal och verksamhet
till Rydells väg 2 utreds. Fördelar som till exempel samordningsvinster och en bättre arbetsmiljö är några anledningar till
utredningen.
Ett antal VA-investeringar inom reningsverk, ledningsnät
och reservoarer planeras. Änges nya återvinningscentral ska
stå klar och invigas hösten 2018. Renhållarna får en ny sopbil
hösten 2018. Bilen som ersätts har då tömt cirka 800 000
soptunnor.
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På plansidan fortsätter arbetet för högtryck med en fördjupad översiktsplan över det vi kallar älvområde Krokom som omfattar omfattande
Aspås, Krokom, Dvärsätt och Tängtorpet. Arbetet leds av Simon Östberg som är planingenjör.

Viktiga händelser under året
Plan- och fastighet
Avdelningen har haft vakanser under hela året, trots idogt
rekryteringsarbete. Det har slitit hårt på alla, trots det kan
följande noteras vara utfört eller påbörjat:
Projektering av den femte och sista etappen av Sånghusvallens tomtområde samt tomtområdet Kvarna har skett under
året och förfrågningsunderlag har skickats ut. Anbudsöppning
början februari 2018. Områden beräknas var utbyggda med
vägar, VA med mera till den första december 2018.
Avflyttning och återlämnande av inhyrda boendemoduler
för ensamkommande flyktingbarn har påbörjats under året.
Ett boende avflyttades under hösten under året, två avflyttas
våren 2018 och den fjärde och sista avflyttas mars 2019.
Projektering av LSS-boende för vårdtunga brukare har genomförts och förfrågningsunderlag har skickats ut under året.
Anbudsöppning januari 2018.
Förstudie av idrottshall i Änge har genomförts. Projektering samt framtagande av förfrågningsunderlag genomförs
under första kvartalet 2018.
Till planverksamheten har en samhällsplanerare rekryterats, vilken har i uppdrag att i huvudsak arbeta med en
fördjupad översiktsplan över ”Älvområdet Krokom”. En
övergripande bostadsförsörjningsplan är under framtagande
med hjälp av konsultfirman Ramböll.
Ett tiotal detaljplaner, av olika stor dignitet, är påbörjade
under 2017. Två detaljplaner är antagna.
Några stora frågor som krävt engagemang och kompetens
från planenheten är även trafikstopp i Nälden, Power Region
samt arbetet med att ta fram förslag till ny plantaxa.

Kost- och lokalvård
Under årets sista kvartal övertog kostenheten kökspoolens
medarbetare och bemanningspoolens uppdrag på försök.
Försöket ska fortgå till och med den 2018-02-28.
Utifrån en motion från miljöpartiet har köken på skolorna
serverat även en vegetarisk maträtt varje dag. En utvärdering
har gjorts och man har funnit att acceptansen för rätterna varit
skiftande. Vissa maträtter blev mycket populära medan andra
inte alls.
En analys av produktionskökens kapacitet i Krokoms tätort
har genomförts, detta utifrån det planerade nya särskilda boendet på Kvarna. Resultatet av analysen visade att det endast
behövs ett mottagningskök på det nya boendet.
Vatten och renhållning
Mindre omorganisation bland tjänstemännen. Åkersjöns nya
reningsverk driftsatt. Många nya vattenkunder har tillkommit
(Sånghusvallen, Rödögården m fl). Arbetet med vattenmätarrevisionen är påbörjad. VA-ekonomin är tyvärr fortsatt
ansträngd. Personalen vid Krokoms återvinningscentral nominerades till årets serviceföretag i kommunen, en ära vi delar
med arbetsmarknadsenheten!
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Samhällsbyggnadsnämndens kvalitetsuppföljning 2017
Förklaring

n

Betyder att målet inte är uppfyllt

u

Betyder att målet är delvis uppfyllt

l
l

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att utvärdering inte har genomförts

RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för Förvaltningen, främst plan- och fastighetsavdelningen, arbetar kontinuerligt med både inne- och utemiljöer som
stimulerande miljöer som främjar rörelse, ska främja rörelse, lek och hälsa. Bland annat så har det under året i samråd med barn- och utbildningsförvaltmötesplatser och lek för alla
ningen upphandlats och beställts lekutrustning till ett antal skolor och förskolor runt om i kommunen.

l

Även i planarbetet så finns en viljeinriktning att behålla naturområden och dess möjligheter till rörelse och
rekreation.
Det kommunala vattnet ska vara av god
kvalitet

Dricksvatten finns i tillräcklig mängd, men är på vissa håll tjänligt med anmärkning, vilket bör åtgärdas.

l

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha en
planberedskap som ger förutsättningar
att genomföra bostadsförsörjningsplanen
inom givna ramar

Inom kommunen finns planberedskap som ger förutsättningar för bostadsförsörjningsplanen i Ås och centralt i
Krokom. I Ås finns områden så som ”Blixt-Anton”, ”Blomsterhagen och ”Freja” med byggrätter för bostäder upp
till 3 våningar. I Krokom finns ”Kvarna- området” och ”Stubben” med byggrätter för bostäder upp till 2 respektive
4 våningar. Lediga tomter för bostadsbebyggelse finns att tillgå runtom i kommunen. Detaljplan för Sånghusvallen Etapp 5 med 42 tomter vann laga kraft 26 april 2017. Ytterligare detaljplaner för bostadsändamål har vunnit
laga kraft under året men inte under kommunens regi. Plan- och fastighetsavdelningen arbetar aktivt för att
skapa goda planområden i attraktiva lägen som kan fungera som planberedskap för framtiden.

l

Samhällsbyggnadsnämnden skapar
förutsättningar för boende i olika boendeformer

Projektering av boende för vårdtunga brukare samt förstudie avseende särskilt boende (säbo) för äldre har
genomförts under året.

l

Samhällsbyggnadsnämnden skapar
Plan- och fastighetsavdelningen medverkar aktivt för att skapa förutsättningar för kommersiella verksamheter
förutsättningar för utökning och nyetabler- att utöka och etablera sig i Krokoms kommun. Genom en god och tät dialog med näringslivet har nyetableringar
ing av kommersiella verksamheter
med kommersiella verksamheter kunnat genomföras. I Åsbacken har nu samtliga tomter sålts med byggnation
och etableringar på gång. I Krokomsporten är pågående planändring med en utökning av handelsytor av befintligt handelsområde samt nyetableringar på Krokoms industriområde. Nya planområden för industri och handel
är under framtagande i både Åsbacken och intill befintligt handelsområde i Krokomsporten. Nya hyresgäster
har tillkommit inom Grönt center i Ås och Gällö skog har öppnat ett nytt kontor i kommunens lokaler i Krokom.

l

Samhällsbyggnadsnämnden och dess
verksamheter ska i samarbete med
Barn- och utbildningsnämnden skapa
inspirerande och trygga lärmiljöer

Plan- och fastighetsavdelning har löpande träffar med lokalansvarig verksamhetschef för skola och förskola
inom barn- och utbildningsförvaltningen för att fånga upp verksamhetens behov av lokaler och utveckling av
utemiljöer.

l

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska, med hänsyn till allas olikheter,
skapa en trygg och trivsam ute- och
innemiljö i kommunens verksamheter

Förvaltningen strävar efter trygga och trivsamma miljöer i kommunens alla verksamheter. Plan- och fastighetsavdelningen arbetar aktivt för att i detaljplaner ge en känsla av trygghet och skapa goda förutsättningar för
trevlig utemiljö. Hänsyn tas till barnkonventionen och god tillgänglighet beaktas för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Dessa frågor beaktas likväl vid om- och nybyggnationer av kommunens
fastigheter.

l

Samhällsbyggnadsnämnden och dess
verksamheter ska ha ett öppet och tydligt
arbetssätt som inbjuder till och möjliggör
kontinuerlig dialog med alla medborgare

Förvaltningen och dess verksamheter arbetar ständigt med att förbättra medborgarnas möjlighet till en bra
dialog. Vid större planerade händelser och i detalj- och översiktsplanearbetet så bjuds medborgarna in till dialog-/informationsmöten och samråd. Inom kostenheten erbjuds det kostombudsträffar inom äldrevården samt
matråd i skolorna. Inom funktionerna på gatu- och marksidan sker mycket dialog dagligen med kommunens
medborgare både via telefon och fysiska möten.

l

Samhällsbyggnadsnämnden ska under
På grund av att utbildning ej är genomförd har ingen aktivitetsplan ännu tagits fram.
2017 arbeta fram en aktivitetsplan för att
förtydliga vårt arbete utifrån kommunens
handlingsplan för det samiska förvaltningsområdet

n

Under 2017 ska nämnden och chefer
Tyvärr blev den planerade utbildningen inställd på grund av sjukdom.
inom förvaltningen genomgå utbildning av
den samiska samordnare i kommunen

n

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska under 2017 ta fram en
tillgänglighetsplan

u

Inom förvaltningens verksamheter så tas hänsyn till personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
genom att bland annat beakta tillgänglighetsfrågor enligt HIN (Enkelt avhjälpta hinder) och ALM (Tillgänglighet
på allmän plats). I samband med fysisk planering sker i erforderlig omfattning tidigt samråd med sakkunnig
inom tillgänglighetsområde.
Plan- och fastighetsavdelningen närvarar på handikapprådets möten för utbyte och resonemang av tankar och
idéer.
I verksamhetsplanen för 2018 är åtgärder framtagna för verksamheten utifrån Tillgänglighetsprogrammet.
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RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska leverera förståelig och
lättillgänglig information

Plan och fastighetsavdelningen har under det gångna året jobbat intensivt med att förbättra informationen på
kommunens hemsida. I och med avdelningens inträde i kundcenter har service gentemot allmänheten förbättras.

l

Vatten och renhållning arbetar ständigt med att uppdatera och förbättra informationen på hemsidan och i övriga
informationskanaler.
Kostverksamheten lägger ut matsedlar för förskola, skola samt äldreomsorg.
Samhällsbyggnadsnämnden skapar
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Förvaltningen och dess avdelningar arbetar fortlöpande med arbetsmiljöfrågan. Då det bland annat finns
otydliga interna processer som riskerar att leda till ohälsosam stress har organisatorisk och social stress
kartlagts och diskuterats särskilt under årets medarbetarsamtal. Som ett led i Hälsoresan så fortgår arbetet för
Kost- och lokalvårdsavdelningen genom att nu åtgärda de förbättringsförslag som framkommit vid ergonomigenomgångarna 2016. Det har även, efter en inventering av städmaskinerna, framkommit att dessa inte är
ändmålsenliga utan är för stora och tunga så där pågår ett arbete med att anpassa redskap och maskiner.

u

Ohälsotalen ska, jämfört med 2016, minska inom samhällsbyggnadsnämndens
verksamheter

Samhällsbyggnadsnämnden (Siffror i parentes nedan = 2016). Ohälsotalen fortsätter att minska totalt inom
förvaltningen, dock finns en ökning på kostenheten samt inom vatten- och renhållning.

l

Det är framförallt på enheten lokalvård som arbetet med att minska sjukfrånvaron gett mycket goda resultat.
Där andelen sjuktimmar >=60 dagar minskat från 62,5 (2016) till 20,1 procent.
Förvaltningen har en sjukfrånvaro under året på 6,3 procent (7,2%) fördelat enligt nedan.
Förvaltningen utan enheten lokalvård har en sjukfrånvaro under första halvåret på 6,3 procent (5,7%) fördelat
enligt nedan.
Vatten och Renhållning: 4 procent (3,5%)
Kost och lokalvård: 7,5 procent (8,6%)
Kost: 8,2 procent (7,1%), Lokalvård: 6,1 procent (11,2%)
Plan- och Fastighetsavdelningen: 1,9 procent (3,7%)

Samhällsbyggnadsnämnden ska föra
dialog med andra nämnder för att möta
deras behov av lämpliga verksamhetsmiljöer

Förvaltningen, och då främst Plan- och fastighetsavdelningen, har löpande möten med lokalansvarig
verksamhetschef för skola och förskola inom barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningens
förvaltningschef för att fånga upp verksamheternas behov av lokaler, bostäder samt utemiljö. Därutöver har
ordförande inom Saby och Barn- och utbildningsnämnden gemensamma möten med förvaltnings- och verksamhetschefer tre gånger per år.

l

Samhällsbyggnadsnämnden ska under
2017 verka för att effektivisera och kvalitetssäkra processer i det dagliga arbetet

Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att kvalitetsäkra och effektivisera de interna processerna. Under
hösten 2017 genomfördes till exempel en utbildning i handläggarstöd för tjänstemän. Ärendehanteringssystemet Artvise är, i samverkan med kundcenter, infört och satt i drift under hösten inom plan- och fastighetsavdelningen. Det samarbetet innebär att en mängd frågor kan hanteras direkt av kundcenter.

l

Tabell 17 Ekonomisk redovisning för samhällsbyggnadsnämnden
Redovisat 2017
Kostnad

Redovisat 2017
Intäkt

Redovisat 2017
Netto

Budget 2017
Nettto

Budgettavikelse
2017

Redovisat 2016
Netto

-106 518

22 641

-83 877

-83 578

-299

-81 968

Renhållning

-16 680

16 680

0

0

0

0

Vattenoch avloppsverksamhet

-22 609

22 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 402

-62 763

10 422

-52 341

-52 135

-206

-50 674
-2 412

(tkr)
Fastighetsenheten

Planenheten
SABY service
Övriga SABY verksamheter

-3 718

160

-3 558

-4 179

621

Torsta-Rösta

-9 633

9 237

-396

-400

4

-386

-221 921

81 749

-140 172

-140 292

120

-137 842

Summa
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Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk analys
Verksamheten har haft en stor omsättning av personal vilketgör att de olika delarna i budgeten ger såväl underskott som
överskott. Som helhet redovisar avdelningen ett överskott
med 200 tkr.
Kort om framtiden
Bygg- och miljöavdelningen ska fortsätta att fokusera på
arbetsmiljö, samt ökad effektivitet och kvalitet inom verksamheten genom att:
•
•
•

Arbeta för ökad tydlighet i organisationen beträffande
ansvarsfördelning, arbetssätt, prioritering och avgränsning av arbetsuppgifter.
Se till att tillgängliga resurser i mesta möjliga mån svarar
mot behoven.
Föra in nya tekniska stödsystem som leder till ökad
effektivitet i verksamheten och som förbättrar servicen
gentemot medborgarna.

att komma närmare medborgare och företag. Avdelningens
medarbetare uttrycker att arbetet har gett stora förbättringar
men att det återstår en del för att få till ett effektivt flöde i
verksamheten.
Avdelningen har hanterat en relativt stor omsättning av
personal vilket naturligtvis har medfört störningar i planeringen.
Sjuktalen på avdelningen har dock förbättrats sedan förra
året vilket naturligtvis är mycket hoppfullt för framtiden.
Under hösten rekryterades en ny chef för avdelningen med
huvudsakligt uppdrag att förbättra avdelningens service till
våra invånare och företag.
Ett inledande arbete gjordes för att justera taxorna inom
bygg-, miljö-, hälsoskydds- samt livsmedelsområdet.
Under året har dessutom ett arbete pågått med att identifiera och avdela resurs för miljöstrategiskt arbete. Denna
uppdelning förväntas ge kommunen i stort ett gott stöd i
miljöstrategiska frågor samt renodla miljö- och hälsoskyddsinspektörernas roller för en effektivare handläggning.

Viktiga händelser under året
Bygg- och miljöavdelningen befinner sig fortfarande i ett
utvecklingsskede. Mycket arbete har lagts på grupputveckling
samt strukturering av processer och effektivare möten. Stor
vikt har även lagts på att samverka i högre utsträckning samt
Årsredovisning 2017
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Bygg- och miljönämndens kvalitetsuppföljning 2017
Förklaring

n

Betyder att målet inte är uppfyllt

u

Betyder att målet är delvis uppfyllt

l
l

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att utvärdering inte har genomförts

RI-mål/Nämndens mål

Kommentar

Bygg- och miljönämndens verksamheter
verkar för att luft-, vatten- och markpåverkan sker på ett hållbart sätt.

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

u

Bygg- och miljönämnden bidrar genom
samverkan med övriga nämnder och
myndigheter till en effektiv handläggning
till fördel för alla invånare.

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

u

Genom att säkerställa att all byggnation som sker efter ansökan om bygglov eller anmälan av en åtgärd följer
plan- och bygglagen och Boverkets byggregler, verkar byggenheten för att Krokom är en trygg och säker
kommun.
Bygg- och miljönämndens verksamheter
bidrar till att kommunens ungdomar ges
förutsättningar för att nå behörighet till
gymnasiet.

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

u

Bygg och miljönämnden bidrar till att barn
och ungdomars jämlikhet, trygghet och
trivsel främjas.

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

u

Bygg- och miljönämndens verksamheter
ska bidra till medborgarinflytande så väl
genom utveckling av e-tjänster och forum
för dialog.

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

u

Bygg- och miljönämndens verksamheter ska verka för ett genomförande av
handlingsplanen för samiskt förvaltningsområde.

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

u

Bygg- och miljönämndens verksamheter
ska ge, såväl internt som externt, en
god service, ett gott och respektfullt
bemötande.

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

n

Bygg- och miljöavdelningen är en attraktiv Avdelningen har under 2017 haft en relativt stor omsättning av personal. Detta medför naturligtvis störningar i
arbetsplats där anställda trivs, utvecklas
planeringen. Vihar goda förhoppningar om att få till en stabil grupp med väl fungerande processer det närmaste
och är goda ambassadörer för kommuåret.
nen.

u

Sjukfrånvaron på bygg- och miljöavdelnin- Målet för 2016 är inte nått då ett par medarbetare varit långtidssjukskrivna under året. Insatser för att motverka
gen ska sänkas under 2017 i förhållande sjukskrivning är igång såväl individuellt som strukturellt.
till året innan.

n

100 procent budgetföljsamhet.

l

Se den ekonomiska redovisningen.

Tabell 18 Ekonomisk redovisning för bygg- och miljönämnden
(tkr)
Summa
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Redovisat 2017
Kostnad

Redovisat 2017
Intäkt

Redovisat 2017
Netto

Budget 2017
Nettto

Budgettavikelse
2017

Redovisat 2016
Netto

-7 961

4 273

-3 688

-3 839

151

-3 094

VÅRA VERKSAMHETER

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 gemen- samma nämnden mellan Region Jämtland/Härjedalen
och länets kommuner för inköp av sjukvårdsprodukter samt
den för alla länets kommuner gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan. Genom lekmannarevisorerna har vi
granskat verksamheten i Krokomsbostäder AB och Jämtidrottsthallen i Ås AB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Revisionen för år 2017 har omfattat bland annat
följande granskningsinsatser:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rutiner för utbetalning av försörjningsstöd inom
socialnämnden
Socialnämndens ledning och styrning av ekonomin
Förstudie av IT-avdelningens organisation
Övergripande ansvarsutövande för samtliga nämnder
Delårsrapport 2017
Årsredovisning 2017

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 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 har som ett led i detta
arbete genomfört studiebesök inom IT-avdelningen och VAverksamheten och tagit del av information kring bedriven
verksamhet.
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 2017
1 049 000
• Kostnad 2017
1 048 000
• Budget 2016
1 021 000
• Kostnad 2016
1 024 000

Rutiner för föreningsbidrag inom kommunstyrelsen
Inköpsrutiner inom samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen
Administrativa rutiner inom bygg- och miljönämnden
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Gemensam nämnd
för upphandling

och bedöms ha inneburit att verksamheten utgör ett professionellare och tydligare stöd för samverkande parters
olika verksamheter.

Upphandlingskontorets uppdrag är att svara för
upphandlingar av gemensamma avtal för varor och
tjänster som köps frekvent i stora kvantiteter och som
efterfrågas av de flesta samverkande kommunerna.
Upphandlingskontoret utför även på uppdrag och mot
särskild debitering kommunspecifika upphandlingar
samt kvalitetssäkring av både förfrågningsunderlag och
anbudsutvärderingar.

Årets resultat
Upphandlingskontorets nöjdkundindex och kvalitetsindex har sjunkit något jämfört med tidigare år. En starkt
bidragande orsak till denna minskning bedöms vara
Upphandlingskontorets mycket stora personalomsättning.
Lokala upphandlingsgrupper är ett för enheten prioriterat område och glädjande är att antalet ökar gentemot
tidigare år.
Likaså är antalet genomförda näringslivsträffar ett
prioriterat område och även här ökar antalet genomförda träffar relaterat till tidigare år.

Viktiga händelser under året
Upphandlingskontorets verksamhet har under året präglats av betydligt högre sjukfrånvaro än normalt. Frånvaron har inneburit att något färre uppdragsupphandlingar
har genomförts än vad som annars hade varit fallet.
Frånvaron har även lett till lägre intäkter vilket redovisas i enhetens resultat. Flera insatser för att minska den
arbetsrelaterade sjukfrånvaron har genomförts under
perioden och bedömningen är att dessa insatser har haft
positiv effekt.
Upphandlingskontorets verksamhet har under perioden även kännetecknats av relativt nyanställda och oerfarna upphandlare vilka kräver mycket stöd från övriga
medarbetare. I det korta perspektivet har denna situation
inneburit att färre upphandlingar som helhet genomförts
och avtalsuppföljning har blivit lidande på grund av det.
Under året har en ny medarbetare med särskilt kategoriansvar för IT-upphandlingar påbörjat sin anställning.
En upphandlare och upphandlingskontorets chef avslutade sina respektive anställningar i början av hösten.
Rekryteringsprocesser är nu avslutade. Personalomsättningen kommer att påverka verksamhetens möjligheter
till deltagande i såväl produktion som deltagande i olika
projekt i det korta perspektivet.
Upphandlingskontorets införande av kategoristyrt
arbetssätt har fortsatt att implementeras under perioden

Ekonomi
Upphandlingskontorets resultat är ett nollresultat i enlighet med upprättat samarbetsavtal. Återbetalning med
154 tkr har gjorts. Orsaken till överskottet och återbetalningen är att härleda till tillfälliga personalvakanser
samt en allmän återhållsamhet. Från och med 1 februari
2018 kommer kontoret att vara fullt bemannat.
Framtid
Upphandlingskontoret fortsätter att arbeta med kompetensutveckling och rutiner kopplade till nya upphandlingslagstiftningen som trädde ikraft under 2017.
Upphandlingskontoret fortsätter att läsa in sig på nya
upphandlingsregler avseende krav på arbetsrättsliga
villkor.
Upphandlingskontoret ska under våren 2018 anordna
en utbildningsdag gemensamt med projektet socialt
ansvarsfull upphandling.

Tabell 19 Ekonomisk redovisning för Gemensam nämnd för upphandling
(tkr)

2015

2016

2017

Prognos aug

Prognos april

Summa intäkter

5 225

5 331

6 018

6 240

6 340

Summa kostnader

5 225

5 331

6 018

6 240

6 340

0

0

0

0

0

Resultat

Upphandlingskontorets resultat är ett nollresultat i enlighet med upprättat samarbetsavtal. Återbetalning med 221 tkr har gjorts. Orsaken till överskottet och återbetalningen är att härleda till tillfälliga personalvakanser samt god ekonomisk hushållning. Samtliga vakanser är tillsatta.
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Jämtlands
gymnasieförbund
Förbundet ägs av Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds,
och från och med den 1 juli även Åre kommuner. Förutom
gymnasieskola och gymnasiesärskola ingår i förbundets verksamhet även vuxenutbildning, uppdragsutbildning, svenska
för invandrare (SFI) samt Kvalificerad Vuxenutbildning.
Resultat och finansiell ställning
För verksamhetsåret 2017 visar förbundet ett överskott på
1,4 mnkr, att jämföras med budget som låg på ett nollresultat. Enligt ägardirektivet för 2017 fick förbundet räkna upp
elevplatspriserna med i genomsnitt 1,9 procent, samma nivå
som förra året. Förbundet har därmed under året haft ett fortsatt krav att anpassa såväl utbud som organisation till elevutvecklingen, samt att driva verksamheten så kostnadseffektivt
som möjligt.
Viktiga händelser under året
Efter fullmäktigebeslut i ägarkommunerna nyblidades Jämtlands Gymnasieförbund den juli 2017 med Åre kommun som
ny medlem.
Tillgängligheten på Jämtlands gymnasium Wargentin har
förstärkts. Flera nya demokratiska föreningar har bildats och
skolan har öppet på kvällstid. Direktionen fattade även beslut
om att tillsätta utredningar om elevboenden och skolmåltider.
Förbundets nationella program hade goda antagningssiffror
inför läsåret 2017/18. Många program blev i princip fulla.
Totalt sett var det fler elever som inte blev behöriga till nationellt program, vilket inneburit att antalet elever på introduktionsprogrammet ökat. Antalet elever inom språkintroduktion
minskade inte lika mycket som förväntat, programmet blev
ungefär lika stort som föregående år.
Förbundet har rekryterat cirka 45 nya medarbetare inför
läsåret. I stort sett alla tjänster blev tillsatta med rätt behörigheter, men det blir allt svårare att rekrytera. Utöver detta har
Åres medlemskap inneburit ett personaltillskott på cirka 70
medarbetare.
Kopplat till demografin beräknas verksamheten i Östersund växa kraftigt den närmaste femårsperioden, varför förbundet fortsatt arbeta med en långsiktig lokalförsörjningsplan.
Skolinspektionen har genomfört särskilda granskningar
av verksamheterna på Wången och Wargentin. Åtgärder har
vidtagits.

Tabell 20 Ekonomisk redovisning Jämtlands gymnasieförbund
Resultaträkning
Kommunbidrag Krokom
Kommunbidrag övriga

2017

2016

62,9

60,8

303

265,3

200,5

181,8

Kostnader

-554

-496

Avskrivningar

-10,9

-10,3

1,5

1,8

Intäkter

Verksamhetens netto
Finansnetto

0

0

1,4

1,8

2017

2016

Anläggningstillgångar

27,5

26,3

Omsättningstillgångar

90,1

75,3

117,6

101,5

14,5

11,6

Resultat

Balansräkning
Tillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar

1,4

1,8

25,8

23,1

Skulder
Långfristiga

0

0

77,3

66,8

Summa skulder

117,6

101,5

Elevkostnader

Kortfristiga

2017

2016

Elever i egna skolor

47,0

46,7

Elever i övr skolor

13,5

12,3

S:a elevplatskostnad

60,5

59,0

Inackorderingsbidrag

0,8

0,9

Skolskjutsar o övrigt

1,6

2,2

Summa

Elevantal genomsnitt
Elever i egna skolor
Elever i andra kommuner
Elever i friskolor
Summa

62,9

62,1

2017

2016

427

429

17

17

97

92

541

538

Måluppfyllelse
Alla sex resultatmål som är kopplade mot förbundets uppdrag i förbundsordning och ägardirektiv, samt 10 av de
16 mätbara målen för utbildningsverksamheten är helt eller
delvis uppfyllda. Med hänsyn till förbundets goda ekonomi
och medlemskommunernas förhållandevis låga kostnader för
gymnasieutbildning – i relation till redovisade utbildningsresultat – bedöms lagreglerna om god ekonomisk hushållning
vara uppfyllda.
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Jämtlands Räddningstjänstförbund

Tabell 21 Ekonomisk redovisning för Räddningstjänstförbundet
Resultaträkning

2017

2016

Kommunbidrag Krokom

17,5

16,9

106,5

103,7

8

6,7

Kostnader

-124

-124

Avskrivningar

-5,5

-5,3

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 till 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.

Kommunbidrag övriga

Resultat och finansiell ställning
Förbundet redovisar ett positivt resultat på +1,9 mnkr. Resultatet är i realiteten ett nollresultat driftmässigt sett då vinsten
utgör det särskilda investeringsbidraget på 2 mnkr som förbundet erhållit från ägarkommunerna. Årets resultat innebär
även att återställer det egna kapitalet av fjolårets negativa
resultat.
Viktiga händelser under året
Det nya avtalet för deltidsanställda brandmän vållade stor oro
i organisationen under året. Ett stort atntal brandmän valde att
säga upp sig, varav en del senare återtog sina uppsägningar.
Utmaningen som fljde att bemanna organisationen under sommaren klarades i princip fritkionsfritt, mycket tack vare att
inga större händelser inträffade på de stationer som var mest
drabbade av personalbrist. Rekrytering av personal är fortsatt
en av förbundets stora utmaningar.
Om- och nybyggnad av brandstationer är prioriterat, bland
annat ur ett arbetsmiljöperspektiv. Utvecklingen av Furulunds
övningsområde fortsatte under året och även under 2018.
Genom en gemensam upphandling mellan 74 kommuner
har ett nytt avtal tecknats med SOS-alarm gällande utalarmering med tillhörande tjänster.
Mål och måluppfyllelse
Av förbundets sex inriktningsmål uppfylls fyra helt och
två delvis. Bland effektmålen är det fyra som inte uppfyllts
medan övriga 14 mål uppfylls helt eller delvis.
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Intäkter

Verksamhetens netto

2,5

-1,5

-0,6

-0,3

1,9

-1,8

2017

2016

Anläggningstillgångar

50,9

51,8

Omsättningstillgångar

39,4

38,7

Summa tillgångar

90,3

90,5

Eget kapital

11,9

10

1,9

-1,8

22,1

21,3

Finansnetto
Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar

- därav årets resultat

Avsättningar
Skulder

Långfristiga

6,4

7,6

Kortfristiga

49,8

51,6

Summa skulder och eget kapital

90,3

90,5

VÅRA VERKSAMHETER

Krokomsbostäder AB

Krokomsbostäders uppdrag är att på affärsmässiga villkor
tillhandahålla bostäder och lokaler av bra kvalitet, med god
service och boendemiljö både ute och inne till enskilda personer, företag och offentlig sektor. Bolaget ska tillsammans med
kommunen och andra samhällsaktörer på ett tydligt sätt vara
med och stärka kommunens attraktionskraft.
Ekonomiska mål
Bolaget fick under 2016 nya ekonomiska mål att förhålla sig
till i ägardirektivet som ska gälla för perioden 2016-2018.
Målen är:
• En genomsnittlig direktavkastning för de tre åren om
lägst 5%. Där direktavkastningen definieras som kvoten
mellan driftnetto under ett år och fastighetstillgångarnas
bedömda marknadsvärde.
• Bolagets soliditet ska vara lägst 10%. Där soliditet definieras som synligt eget kapital i procent av balansomslutning.
• Bolagets belåningsgrad får högst vara 70%. Där belåningsgrad definieras som bolagets lån i förhållande till
fastigheternas bedömda marknadsvärde.
Direktavkastningen för 2017 blev 4,84 procent (4,96), detta
beräknat på bolagets totala intäkter minus direkta drift- och
underhållskostnader, fastighetsskatt/-avgift dividerat med förvaltningsfastigheternas marknadsvärde. För perioden 20162018 är det bolagets prognos att målet om lägst 5 procent i
direktavkastning inte kommer att nås.Soliditeten har för 2017

ökat från 16,7 till 17,7 procent. Vid beräkning av soliditeten
för 2016 och 2017 har inte ersättningsfonden för branden
Tors- och Lokes väg tagits med i beräkningen, detta då
ersättningsfonden kommer minska anskaffningskostnaden för
det hus som ska byggas som ersättning för det hus som brann
ned i Ås under 2014. Under perioden räknar bolaget med att
nyproduktion kommer sänka soliditeten men att den aldrig
kommer understiga 10 procent.
Belåningsgraden var vid utgången av räkenskapsåret 55,9
procent (57,6). Belåningsgraden kommer öka under perioden
under förutsättning att planerad nyproduktion genomförs men
här är bolagets prognos att målet kommer att nås under hela
perioden.
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Investeringar
Under 2017 har fastigheten Hissmoböle 2:242 som den
1 november 2016 förvärvades av Bygg & Färg i Krokom
AB byggts om till huvudkontor för bolaget och i slutet av
december flyttade bolagets huvudkontor från Frisörvägen till
Offerdalsvägen 25. Investeringen beräknas bli helt slutförd
under första kvartalet 2018.
Fönsterbyte har skett på totalt 18 flerbostadshus i centrala
Krokom där tidigare 2-glas fönster ersatts med energieffektivare treglasfönster. Investeringen beräknas bli helt slutförd
under första kvartalet 2018. På Hällebo har ventilationen
byggts om och ett nytt styr- och reglersystem installerats.
Årsredovisning 2017
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Underhåll
Under 2017 har följande större underhållsåtgärder gjorts
på fastighetsbeståndet: Renovering i varierande omfattning
av cirka 120 lägenheter, köksförnyelse i 22 lägenheter på
Ljungarvägen i Nälden, utvändig målning av flerbostadshus
med tillhörande komplementbyggnader på Nyvägen i Kaxås,
Centralvägen 18 i Änge samt Torsväg i Ås. Vidare har en stor
satsning gjort på att förbättra utemiljöerna i Föllinge, Änge,
Nälden samt Trångsviken. Utöver detta har en rad mindre
underhållsinsatser gjorts i form av utvändig och invändig
målning, asfalteringar samt åtgärder för att minska energiåtgången och förbättra fastigheternas driftnetto.
Det totala underhållet, både planerat underhåll och akut underhåll i form av reparationer, har ökat något från 209 kronor
år 2016 till 228 kr per kvadratmeter år 2017.
Ränteutveckling
Den genomsnittliga bruttoräntan på bolagets lån minskade
med 0,46 procentenheter till 0,94 procent. Vid räkenskapsårets slut var bolagets snittränta 0,32 procent vilket var
96 räntepunkter lägre än föregående år. Då marknadsräntorna
är väldigt låga och det finns signaler om en kommande räntehöjning så finns det en risk för att bolagets snittränta kommer
öka något till slutet av 2018. Utöver ränta har 0,4 procent
i borgensavgift betalats till Krokoms Kommun på bolagets
genomsnittliga låneskuld, totalt 1 200 tkr.
Uthyrning och vakanser
Lägenhetsbeståndet består av 1 115 lägenheter samt 111
bostäder i äldreboenden totalt 1226 bostäder, vilket är fyra
färre än föregående år. Detta då två lägenheter har omklassificerats som lokaler under 2017 samt att tre lägenheter har
avyttrats under året, av dessa lägenheter var dock en lägenhet
redan avslagen i bolagets hyressystem. Antalet lediga lägenheter uppgick vid årets slut till sju stycken motsvarande 0,63
procent av lägenhetsbeståndet vilket är två stycken färre än
2016. Antalet avflyttningar har ökat från 190 år 2016 till 217
år 2017.
Hyresförhandling
För 2017 höjdes hyrorna med 0,65 procent i genomsnitt och
samtliga bilplatser inkl. garage med 10 kronor per månad.
Under november 2017 förhandlade bolaget fram en genomsnittlig hyreshöjning för år 2018 med 0,90 procent och en
höjning av avgiften för samtliga bilplatser inkl. garage med
10 kronor per månad.
Framtida utveckling
Bolaget är väl rustat inför framtiden, mycket tack vare att
soliditeten har förstärkts av bra rörelseresultat. Vid en intern
värdering av bolagets fastigheter så framkommer det att det
bedömda marknadsvärdet väl svarar upp mot det bokförda
värdet för bolagets fastigheter.
Bolagets uthyrningsgrad är hög och bedöms ligga på en
hög nivå framöver då bristen på lediga lägenheter lett till att
antalet sökande till varje ledig lägenhet är många.
För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar bolaget aktivt med att arbeta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden, bolaget planerar bland annat för att
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kunna nyproducera tre flerbostadshus vid kvarteret Freja i
centrala Ås innehållande cirka 60 lägenheter, detaljplanen är
antagen av kommunfullmäktige men har inte vunnit laga kraft
då den blivit överklagad. Domslut från Mark- och miljööverdomstolen väntas första kvartalet 2018. Vidare framskrider
planprocessen avseende flerbostadshus innehållande 40–60
lägenheter vid Sjövillan, södra Ås. Det projekt som ligger
närmast i tiden är dock förvärv av mark av Krokoms kommun i centrala Ås i området benämnt Blixt-Antons. Där avser
bolaget att nyproducera minst två flerbostadshus i två plan
med totalt 22 lägenheter.
Energi och miljö
Energikostnaderna har minskat med cirka 0,25 mnkr under
2017. Detta tack vare genomförda energieffektiviseringar de
senaste åren. Under 2017 har energipriserna, såväl nätavgifter
som rörliga avgifter, varit högre jämfört med år 2016.
Medarbetare
Vid årsskiftet var 42 personer anställda, totala sysselsättningen var 38,75 heltidstjänster vilket är två personer fler samt 1,9
heltidstjänster mer jämfört med föregående år.
Sjukfrånvaron under året var 8,6 procent (7,3 %). Korttidsfrånvaron har för året ökat från 2,77 till 2,93 procent och
långtidsfrånvaron har också ökat från 5,1 till 5,7 procent.
Tabell 22 Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
Resultaträkning
Intäkter, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Eget kapital, tkr

2017

2016

105 813

101 831

6 742

2 082

397 643

400 043

70 230

66 611

Avkastning eget kapital, %

9,6

3,1

Avkastning totalt kapital, %

2,69

1,84

Soliditet, %

17,7

16,7

Vakanser, kr/kvm

20,76

15,14

Långfristiga lån, kr/kvm

2 981

2 988

Bostäder, st

1 226

1 230

76 193

76 465

Yta bostäder, kvm
Lokaler, st
Yta lokaler, kvm
Garage, st
Bilplats/carport, st

159

151

24 460

24 014

140

140

1 068

1 041

Våra räkenskaper

Årsredovisning 2017

73

VÅRA RÄKENSKAPER		

Driftsredovisning
Redovisat
2017
Kostnad

(tkr)
Kommunfullmäktige/revision
Valnämnd

Redovisat
2017
Intäkt

Redovisat
2017
Netto

Budget
2017
Netto

Budgetavvikelse
2017

Redovisat
2017
Netto

-2 746

-2 697

-49

-2 464

0

-31

-100

69

-3

-2 746
-31

Revision

-1 048

0

-1 048

-1 049

1

-1 024

Överförmyndare

-4 067

2 337

-1 730

-2 097

367

-1 580

-2 231

0

-2 231

-2 301

70

-2 196

-61 381

24 349

-37 032

-36 853

-179

-33 389

-3 404

232

-3 172

-4 080

908

-3 223

Näringslivsavdelningen

-15 546

1 747

-13 799

-13 853

54

-13 371

Övrigt

-21 426

6 337

-15 089

-17 465

2 376

-16 102

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER
Kommunstyrelsen
Gemensamma verksamheter
Kommunikation

Summa

-103 988

32 665

-71 323

-74 552

3 229

-68 280

Räddningstjänst

-17 681

0

-17 681

-18 100

419

-17 087

Gymnasieförbund

-65 548

1 058

-64 490

-63 100

-1 390

-62 082

SOCIALNÄMND
Administration

-14 668

788

-13 880

-10 627

-3 253

-13 598

Individ/familjeomsorg

-70 286

24 336

-45 950

-44 398

-1 552

-42 904

Beställarenheten

-5 630

277

-5 353

-5 392

39

-5 624

Legitimerad personal

-26 133

1 644

-24 489

-24 398

-91

-21 931

Särskilt boende

-80 588

5 618

-74 970

-73 753

-1 217

-135 671

Hemtjänst

-65 872

4 278

-61 594

-59 802

-1 792

-60 177

-101 967

10 441

-91 526

-79 578

-11 948

-78 493

-65 092

66 190

1 098

0

1 098

3 689

-430 236

113 572

-316 664

-297 948

-18 716

-294 532

-6 546

37

-6 509

-6 395

-114

-6 385

Stöd och service
Integration
Summa

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Administration
Övergripande BUN

-2 107

12

-2 095

-2 764

669

-1 873

Barnomsorg

-120 137

27 389

-92 748

-95 647

2 899

-95 941

Grundskola inkl SYV & särskola

-196 801

15 877

-180 925

-180 671

-254

-168 846

Kulturskola

-5 114

1 013

-4 101

-3 634

-467

-3 528

Bibliotek

-5 889

483

-5 406

-5 495

89

-5 381

Kultur /Turism

0

0

0

0

0

0

Idrott

0

0

0

0

0

0

Integration
Summa
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-11 392

7 109

-4 283

-1 984

-2 299

-1 431

-347 985

51 919

-296 066

-296 590

524

-283 385
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Driftsredovisning (forts)
Redovisat
2017
Kostnad

Redovisat
2017
Intäkt

Redovisat
2017
Netto

Budget
2017
Netto

Budgetavvikelse
2017

Redovisat
2017
Netto

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Fastighetsenheten

-106 518

22 641

-83 877

-83 578

-299

-81 968

Renhållning

-16 680

16 680

0

0

0

0

Vatten- och avloppsverksamhet

-22 609

22 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 402

-62 763

10 422

-52 341

-52 135

-206

-50 674

-3 718

160

-3 558

-4 179

621

-2 412

Planenheten
SABY service
Övriga SABY verksamheter
Torsta-Rösta

-9 633

9 237

-396

-400

4

-386

-221 921

81 749

-140 172

-140 292

120

-137 842

4 273

-3 688

-3 839

151

-3 094

Förfogandeanslag

0

-177

177

0

Lönereserv

0

427

-427

0

Lönereserv läraravtal

0

0

0

0

Summa

Bygg- och miljönämnd

-7 961

GEMENSAMMA ANSLAG

Indexreserv

0

0

0

0

-7 996

12 402

4 406

-298

4 704

-1 959

0

0

Interna poster

110 870

-39 991

70 879

71 295

-416

73 741

Pensionskostnader

-54 965

-54 965

-50 183

-4 782

-52 216

Semesterlöneskuld

2 562

2 562

-500

3 062

-561

0

0

-1 170

1 170

0

660

1 135

Ej verksamhetsanknutet
Återbetalning försäkringspremier

0

EPIR energiprogram

0

Drift större byggprojekt

0

Avyttring/rivning av anläggningstillgång

-1 076

1 736

660

Summa gemensamma anslag

49 395

-25 853

23 542

19 394

4 148

20 140

-1 153 817

261 720

-892 097

-880 970

-11 127

-851 233

Summa verksamhetskostnader
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Resultaträkning
KOMMUNEN
Verksamhet

Not

(belopp i mnkr)

Bokslut
2017

KONCERNEN
Budget
2017

Avvikelse
mot budget

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Intäkter

1

261,7

269,8

-8,1

271,2

196,2

325,0

364,7 *

Kostnader

1

-1 153,8

-1 150,8

-3,0

-1 122,4

-1 010,9

-1193,0

-1 191,4 *

-46,6

-44,2

-2,4

-37,1

-33,0

-62,6

-53,1

-938,7

-925,2

-13,5

-888,3

-847,7

-930,6

-879,8

Avskrivningar

2–3

RESULTAT 1
Verksamheternas nettokostnad
KOMMUNALSKATT
Skatteintäkter

4

638,1

646,9

-8,8

614,1

590,7

638,1

614,1

Generella statsbidrag och utjämning

4

304,5

295,1

9,4

278,4

269,4

304,5

278,4

3,9

16,8

-12,9

4,2

12,4

12,0

12,7

Resultat efter kommunalskatt
FINANSIELLA
Intäkter

5

3,0

2,4

0,6

3,2

4,2

1,9

2,1

Kostnader

5

-5,8

-8,4

2,6

-4,4

-5,7

-8,7

-8,6

1,1

10,8

-9,7

3,0

10,9

5,2

6,2

1,1

10,8

-9,7

3,0

10,9

5,2

6,2

Bokslut
2017

Budget
2017

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2017

Bokslut
20165

22,17

22,17

22,17

22,52

22,52

22,52

23%

23%

24%

19%

27%

31%

Resultat 1 i andel av skatt/bidrag

100%

98%

100%

99%

99%

99%

Räntenetto i andel av skatt/bidrag

0,3%

0,6%

0,1%

0,2%

0,7%

0,7%

Årets resultat i andel av totala intäkter
Finansiellt mål = 1% (kommunen)

0,1%

0,9%

0,3%

1,0%

0,4%

0,5%

Årets resultat i andel av skatteintäkterna

0,1%

1,1%

0,3%

1,3%

0,6%

0,7%

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

6

* Jämförelsestörande poster, se not till årets resultat

NYCKELTAL
Utdebitering (kr/skkr)
Intäkter i andel av kostn
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Balansräkning
KOMMUNEN

(belopp i mnkr)

KONCERNEN

Not

2017

2016

2015

2017

2016

2

658,3

656,6

595,3

1021,1

1002,1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Inventarier

3
Summa materiella anläggningstillgångar

28,7

23,0

23

40,2

35,6

687,0

679,6

618,3

1061,3

1037,7

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter

7

26,0

26,0

25,8

20,4

20,3

Långfristiga fordringar

7

15,9

16,5

16,6

35,1

38,8

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

41,9

42,5

42,4

55,5

59,1

728,9

722,3

660,7

1116,8

1096,8

0,3

0,3

Omsättningstillgångar
Förråd mm.
Fordringar

8

68,6

90,3

78,8

81,2

102,1

Kassa och bank

9

82,4

54,0

51,2

88,7

56,2

151,0

144,3

130

170,2

158,6

879,9

866,4

790,7

1287,0

1255,4

388,4

385,4

374,5

461,7

446,8

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

6

Årets förändring av eget kapital

6

Summa eget kapital

1,1

3,0

10,9

5,2

6,2

389,5

388,4

385,4

466,9

453,0

55,4

51,5

49,1

63,0

58,8

5,5

4,3

4,4

5,5

12,9

Avsättningar
Avsättning för pensioner

15

Avsättning för återställande av deponier
Skulder
Långfristiga skulder

11

255,9

255,9

190,0

556,8

557,0

Kortfristiga skulder

10

173,6

166,3

161,6

194,8

173,7

429,5

422,2

351,6

751,6

730,7

879,9

866,4

790,7

1287,0

1255,4

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

12

309,7

310,4

306,3

9,7

10,4

Ansvarsförbindelser pensioner

13

403,0

409,2

427,3

403,0

436,6

Framtida årliga förfallobelopp leasing

14

6,7

6,8

6,7

6,8

16

12,7

12,7

12,7

Balanslikviditet (betalningsförmåga på kort sikt)

87%

87%

80%

87%

91%

Lån till anläggningstillgångar

35%

35%

29%

50%

51%

Soliditet (långsiktig betalningsförmåga)

44%

45%

49%

36%

36%

Soliditet inkl ansvarsförbindelse för pensioner

-2%

-2%

-5%

5%

1%

Villkorat ägartillskott
Villkorat ägartillskott, Krokombostäder AB
NYCKELTAL

Årsredovisning 2017

77

VÅRA RÄKENSKAPER		

Kassaflödesanalys
KOMMUNEN

KONCERNEN

2017

2016

2015

2017

2016

1,1

3,0

10,9

5,2

6,2

46,6

37,1

33,0

62,7

53,2

3,9

2,3

3,1

4,5

2,4

0,6

-1,4

2,2

4,9

-0,7

52,2

41,0

49,2

77,3

59,6

8

21,7

-11,5

-21,5

22,8

-2,8

10

7,3

4,7

14,9

2,9

12,2

81,2

34,2

42,6

103,0

69,1

Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat från resultaträkningen
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar

-1,5

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

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

0,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar

2-3

-55,1

-94,7

-63,9

-89,4

-111,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

2-3

1,7

1,1

0,4

2,4

1,1

-0,1

-7,4

-53,4

-93,7

-70,9

0,0

62,2

30,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

7

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

7

-0,1

-87,0

-110,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

11

Amortering av skuld

11

Ökning långfristiga fordringar

7

Minskning av långfristiga fordringar

7

ÅRETS KASSAFLÖDE

67,2
-0,2

-0,5

-0,2
-0,5

0,6

0,6

0,9

0,6

0,6

0,6

62,3

30,9

0,4

67,1

28,4

2,8

2,6

16,4

26,2

58,0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början

9

54,0

51,2

48,6

84,2

Likvida medel vid årets slut

9

82,4

54,0

51,2

100,6

84,2

28,4

2,8

2,6

16,4

26,2

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.

60

40

Likviditet från resultaträkningen
Årets resultat
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0
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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

-1 153 817

261 720

-892 097

-880 970

-11 127

Gymnasieförbundet 17,2 %

-95 267,0

97 399,0

2 132,0

Räddningstjänstförbundet 14,3 %

-17 691,0

18 835,0

1 144,0

Krokomsbostäder 100 %

-84 966,0

105 813,0

20 847,0

Avgår koncerninterna poster

158 706,0

-158 706,0

0,0

delsumma förbund och bolag

-39 218,0

63 341,0

24 123,0

-1 193 035,0

325 061,0

-867 974,0

2017

2016

Ändring (%)

Skatter

638,1

614,4

3,9%

Utjämning

304,5

278,4

9,4%

Summa skatter och bidrag

942,6

892,8

5,6%

Försäljningsmedel

12,0

10,6

13,2%

Taxor och avgifter

60,3

57,2

5,4%

Saldo enligt driftredovisning:

KONCERNEN

Koncernens externa

INTÄKTSFÖRDELNING KOMMUNEN
Skatter och bidrag

Övriga externa intäkter:

Hyror och arrenden
Bidrag
Sålda tjänster/verksamhet
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

27,6

24,1

14,5%

147,2

158,6

-7,2%

10,4

17,8

-41,6%

1,8

1,2

50,0%

2,4

1,7

41,2%

261,7

271,2

-3,5%

1204,3

1164,0

3,5%

2017

2016

Ändring (%)

25,4

26,6

-4,5%

731,2

712,2

2,7%

53,6

57,8

-7,3%

343,6

325,8

5,5%

1153,8

1122,4

2,8%
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NOT 2 Fastigheter/anläggningar
Underlag för kommunens belopp återfinns i driftsredovisningen direkt efter noterna
KOMMUNEN

KONCERNEN

2017

2016

2017

2016

21,8

21,6

32,4

31,4

Markreserv
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar

0,0

0,3

0

1,1

Ackumulerade upp/nedskrivningar

-2,7

-2,7

-2,7

-3,1

Årets upp/nedskrivningar

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

0

0,0

19,0

19,2

29,6

29,4

644,5

604,9

644,6

604,9

35,1

54,1

35,1

54,1

-211,4

-203,6

-211,4

-203,6

-22,8

-21,9

-22,8

-21,9

3,0

2,7

3

2,7

-9,1

0,0

-9,1

0,0

0,0

439,3

436,2

439,4

436,2

111,9

101,2

111,9

101,2

Årets försäljningar, bokfört värde
Delsumma

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

0,0
0,0

Fastigheter för affärsverksamhet
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar

3,5

11,3

3,5

11,3

-33,4

-30,5

-33,4

-30,5

-3,7

-3,6

-3,7

-3,6

Ackumulerade upp/nedskrivningar

0,0

0,0

0

0,0

Årets avskrivningar

Årets upp/nedskrivningar

0,0

0,0

0

0,0

Årets försäljningar, bokfört värde

0,0

0,0

0

0,0

Bokfört värde Krokomsbostäder netto

0,0

322

332,9

Delsumma

78,3

78,4

400,3

411,3

61,8

61,0

61,8

61,0

Publika fastigheter
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar

3,6

0,9

3,6

0,9

-27,2

-25,2

-27,2

-25,2

Årets avskrivningar

-2,2

-2,1

-2,2

-2,1

Ackumulerade upp/nedskrivningar

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Ackumulerade avskrivningar

Årets upp/nedskrivningar

0,0

-0,1

0,0

Årets försäljningar, bokfört värde

0,0

0

0,0

35,8

34,5

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

KONCERNEN

2017

2016

2017

2016

33,3

32,7

33,3

32,7

Fastigheter för annan verksamhet
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar

4,4

0,6

4,4

0,6

Ackumulerade avskrivningar

-7,3

-5,6

-7,3

-5,6

Årets avskrivningar

-1,1

-1,6

-1,1

-1,6

Ackumulerade upp/nedskrivningar

-8,3

-8,3

-8,3

-8,3

0

0,0

Årets upp/nedskrivningar

0,0

Årets försäljningar, bokfört värde

-0,9

-0,9

0,0

Delsumma

20,1

17,8

20,1

17,8

Exploateringsfastigheter
Anskaffningsvärde

70,3

50,6

70,3

50,6

Årets nyanskaffningar

5,7

19,7

5,7

19,7

Ackumulerade upp/nedskrivningar

0,4

0,4

0,4

0,4

Årets upp/nedskrivningar
Årets försäljningar, bokfört värde

-11,0

Delsumma

65,4

70,7

0

0,0

-11

0,0

65,4

70,7

2,2

2,2

Pågående ny- till- ombyggnad
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar

29,2

Ackumulerade avskrivningar
-0,9

Årets avskrivningar
Delsumma

Summa fastigheter/anläggningar

0,0

0,0

30,5

2,2

658,0

656,8

1 021,1

1 002,1
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NOT 3 Maskiner och inventarier

KOMMUNEN

KONCERNEN

2017

2016

2017

2016

81,4

76,2

132,3

125,6

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa maskiner och inventarier

13,9

7,9

16,4

11,5

-58,4

-53,2

-97,0

-89,4

-7,9

-7,9

-11,6

-12,0

29,0

23,0

40,2

35,6

Bokslut
2017

Budget
2017

Bokslut
20165

640 523

647 000

616 681

NOT 4 Skatteintäkter
Kommunalskatt 22:52
KOMMUNEN

(tkr)

Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år

-2 372

Mellankommunal utjämning
Summa skatteintäkter

-2 432

-147

-100

-146

638 004

646 900

614 103

176 121

172 800

168 136

Bidrags- och avgiftsintäkter
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag

11 431

11 400

11 378

Kostnadutjämningsbidrag

56 292

60 000

52 484

Bidrag för LSS-utjämning

17 270

13 200

16 756

Regleringsavgift

-145

-3 600

-506

Fastighetsavgift

31 309

30 400

30 165

Övriga generella bidrag *

12 215

10 900

0

Summa bidragsintäkter

304 493

295 100

278 413

Totalt

942 497

942 000

892 516

* 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 avsåg även täcka kostnader som kunde
förväntas uppstå 2016. Krokoms kommun valde att i bokslutet 2015 fördela vår andel av detta statsbidrag, som totalt uppgick till 15.480.582
kronor, med 1.480.582 kronor för 2015, och resterande 14 mnkr till 2016. Periodiseringen gjordes med stöd av Rådet för kommunal redovisnings rekommendation. Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderade att inkomsten periodiserades antingen med en jämn fördelning från och med december 2015 eller från den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i
betydande omfattning, t.o.m. 2016. Stora delar av det statsbidrag som avser merkostnader för kommuner kopplat till flyktingsituationen, och
som betalades ut före Julen 2015 var outnyttjat under 2016. Detta då kommunens merkostnader faktiskt täcktes av löpande statsbidrag under
året. Däremot hade kommunen en underfinansierad integrationsbudget för 2017. Därför valde vi att i bokslutet för 2016 att föra över kvarvarande 8 mnkr av detta statsbidrag från 2016 till 2017. Under 2017 har resten av detta statsbidrag förbrukats, och i sin helhet nyttjats till
att kostnadsföra alla resterande kostnader samtidigt, att vi från 2018 inte har några extra kostnader för detta. Vi anser att detta är förenligt
med god redovisningssed, då alla förutsättningar för att bedriva den tänkta verksamheten försvann genom politiska beslut på riksplanet under 2016 och inledningen av 2017. Under hösten 2016 fick kommunen ett statsbidrag som avsåg stimulans av bostadsbyggande. Vi fick detta
kopplat till prestationer vi redan genomfört, men syftet med bidraget var fortsatt stimulans av bostadsbyggande. Därför valde vi i bokslutet
2016 att föra med oss 4,8 av 5,2 mnkr av detta bidrag in i 2017 för att möta de aktiviteter som fanns planerade. I bokslutet 2017 väljer vi
av samma skäl att föra med oss 1,9 mnkr av samma statsbidrag till 2018, för att möta pågående och planerade aktiviteter med fördjupade
översiktsplaner mm. Det statsbidrag för stimulans av bostadsbyggande som betalades ut under 2017, 1,8 mnkr, har i sin helhet resultatförts
under året. Det fanns tydliga instruktioner för detta statsbidrag att det i sin helhet skulle redovisas under 2017.
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NOT 5 Finansiella intäkter och kostnader

(tkr)

KOMMUNEN

KONCERNEN

2017

2016

2017

2016

23

35

23

89

Utdelning

1 232

1 439

1 238

1 445

Borgensavgift

1 200

1 180

0

0

550

551

597

551

3 005

3 205

1 858

2 085

Anläggningslån

4 558

3 700

7 377

7 876

Ränta pensionsskuld

1 035

582

1 115

615

Intäkter:
Likvida medel

Övrigt
Summa intäkter:

Kostnader:

Övrigt
Summa kostnader

221

129

232

134

5 814

4 411

8 724

8 625

Bokslut
2016

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

KOMMUNEN
2017

2016

388,4

385,4

1,1

3,0

389,5

388,4

0,0

0,0

Anläggningskapital

0,5

-6,6

Rörelsekapital

0,6

9,6

Förändring över resultaträkning

1,1

3,0

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

Specifikation av förändring över resultaträkning

Balanskravsutredning

KOMMUNEN
Bokslut
2013

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Årets resultat

0,9

10,9

3,0

1,1

Justeringar realisationsvinster

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering synnerliga skäl

0,0

0,0

0,0

0,0

Balanskravsresultat

0,9

10,9

3,0

1,1

0,9

10,9

3,0

1,1

16,7

17,2

17,8

18,8

0,0

0,0

0,0

0,0

“Öronmärkning“ pensioner
Justerat resultat

2 % av summa skatter/utjämning/bidrag

Avsättning resp år Resultatutjämningsreserv
Disponerat Resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

Ackumulerad Resultutjämningsreserv

16,7

16,7

16,7

16,7
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NOT 7 Finansiella anläggningstillgångar
KOMMUNEN

KONCERNEN

2017

2016

2017

2016

-Näskottshallen

0,5

0,5

0,5

0,5

-Länstrafiken

0,4

0,5

0,4

0,5

Spec. utlämnade lån

-Förlagslån Kommuninvest

2,7

2,7

2,7

2,7

-Jämtidrottshallen i Ås AB

12,3

12,8

12,3

12,8

17,4

20,5

-uppskjutna skattefordringar
-Östersunds kommun
Summa:

15,9

16,5

KOMMUNEN

1,8

1,8

35,1

38,8

KONCERNEN

2017

2016

2017

2016

-aktier/andelar koncernföretag

6,5

6,5

0,8

0,8

-aktier/andelar övriga företag

18,9

18,9

19,0

18,9

0,6

0,6

0,6

0,6

26,0

26,0

20,4

20,3

Specifikation värdepapper mm

-grundfondskapital
Summa:

NOT 8 Kortfristiga fordringar

KOMMUNEN

(mnkr)
2017

2016

31,3

56,2

-div avgifter

11,7

15,6

-periodiserat

13,5

8,8

-EU-fordran

0,1

0,1

-mervärdesskatt

5,1

6,2

-övrigt

6,9

3,4

Summa

68,6

90,3

-21,7

11,5

-statlig fordran

Förändring (+= ökning)

Fakturafordringarnas värde har nedjusterats med 1 895 tkr avseende obetalda fordringar per 17-12-31 med förfallodag t o m 16-12-31.
Motsvarande belopp 2016 var 1 257,5 tkr.

NOT 9 Likvida medel
KOMMUNEN

KONCERNEN

(mnkr)
2017

2016

2017

2016

82,3

53,9

88,7

56,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Summa

82,4

54,0

88,8

56,3

Förändring (+= ökning)

28,4

2,8

Totalsaldo koncernkonto kommunen och Krokomsbostäder
-banktillgodohavanden
-kontanter

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)
2017

2016

-periodiserat

49,4

53,0

-leverantörsskulder

39,9

29,0

-personalens skatter

10,9

10,4

-semesterlöneskuld inkl okompens. övertid

42,2

45,2

8,4

7,0

-skatteskulder
-övrigt
Summa:
Förändring (+= ökning)

22,8

21,7

173,6

166,3

7,3

4,7

NOT 11 Långfristiga skulder
KOMMUNEN
(mnkr)
Skuldförändring

2017

2016

Ingående låneskuld

250,0

190,0

0,0

60,0

250,0

250,0

Nyupplåningar/amortering
Utgående låneskuld

Låneskulden äroförändrad i både kommunen Krokomsbostäder AB. Genomsnittlig ränta på kommunens låneportföljen per 2017-12-31 var 1,44 % (1,92%).

Förfallotider

KOMMUNEN

KROKOMSBOSTÄDER

SAMMANLAGT

mnkr

procent

mnkr

procent

mnkr

procent

Andel som förfaller inom 1 år

35

14%

130

43%

165

30%

Andel som förfaller mellan 1-2 år

25

10%

100

33%

125

23%

Andel som förfaller mellan 2-3 år

25

10%

70

23%

95

17%

Andel som förfaller mellan 3-4 år

50

20%

0%

50

9%

Andel som förfaller mellan 4-5 år

25

10%

0

0%

25

5%

Andel som förfaller mellan 5-6 år

30

12%

0

0%

30

5%

Låneskuldens struktur - lånelängd

Andel som förfaller mellan 6-7 år
Summa

Räntor

60

24%

0

0%

60

11%

250

100%

300

100%

550

100%

KOMMUNEN

Låneskuldens struktur - räntor
Andel med rörlig ränta

KROKOMSBOSTÄDER

SAMMANLAGT

0%

10%

6%

Andel med fast ränta

100%

90%

94%

Genomsnittsränta

1,44%

0,36%

0,85%

Kapitalbindningstid för kommunen och Krokomsbostäder
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)
2017

2016

300,0

300,0

-bostadslån egna hem

1,1

-ishall

4,6

-bygdegårdar

2,3

2,5

2,3

2,5

-äldrekooperativ

1,0

1,2

1,0

1,2

-förskolor

0,7

0,7

0,7

0,7

-övrigt

0,0

0,1

0,0

0,1

309,7

310,4

9,7

10,4

-Krokomsbostäder

Summa:

2017

2016

1,2

1,1

1,2

4,7

4,6

4,7

Anmärkning: Kommunen har inte behövt lösa in några borgensåtaganden 2017

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 288 kommuner som per 2017-12-31 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 medlemmarna 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Krokoms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 618 804 785kronor, 0,181 procent (0,20355 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 630 636 842 kronor, 0,181 procent (0,19383%)

NOT 13 Ansvarsförbindelser
KOMMUNEN
2017

2016

Ingående pensionsskuld

409,2

427,3

Utbetalningar

-15,2

-14,5

9,5

4,7

-1,0

-1,4

Pensioner intjänade t o m 1997-12-31

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp
Aktualisering
Förändrad diskonteringsränta
Övrigt

0,0
1,7

-3,4

Årets förändring av löneskatt, 24,26%

-1,2

-3,5

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt

403,0

409,2

NOT 14 Framtida årliga belopp leasingavgifter
KOMMUNEN
(tkr)
2017

2016

Betalda leasingavgifter

4 759

4 417

Årliga förfallobelopp

6 697

6 764

- Förfallotidpunkt, inom 1 år

3 694

3 705

- Förfallotidpunkt, inom 2-6 år

3 003

3 059

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 redovisningslag, intjänade pensioner före 1998 som en ansvarsförbindelse. Från och medår 2000 redovisas även upplupen löneskatt för såväl avsättning som ansvarsförbindelse.
Pensioner intjänade från och med 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

2017

2016

2017

2016

55,4

51,5

63,0

59,0

402,9

409,2

403,0

409,2

30,3

29,6

32,9

32,1

0,0

0,0

0,0

0,0

488,6

490,3

498,9

500,3

95,4

95,7

97,9

98,1

* Se även under redovisningsprinciper

KOMMUNEN
Avsättningar för pensioner inklusive löneskatt

2017

2016

Ingående avsättning inkl löneskatt

50,5

46,9

Utbetalningar

-1,7

-1,5

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp

1,0

0,4

Nyintjänande under året

4,3

4,1

Förändrad diskonteringsränta

0,0

0,0

Övrigt

0,0

-0,1

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

0,9

0,7

55,9

50,5

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

2017

2016

1,0

1,5

-0,1

-0,4

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp
Arbetstagare som pensionerats
Övrigt

-0,4

Årets förändring av löneskatt, 24,26%

-0,1

-0,1

Summa avsättning

0,4

1,0

Varav visstidspensioner förtroendevalda, 3 st

0,3

1,2

95,0%

95,0%

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.
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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.

Tillgångar

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är
försiktighetsprincipen, som innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas.
Omsättningstillgångar
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
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet, efter avdrag för planenliga avskrivningar som
beräknas utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Eventuella
investeringsbidrag och anläggningsavgifter 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.
Följande avskrivningstider har tillämpats tom 2015:
Byggnader och anläggningar 20 och 33 år, maskiner, fordon,
inventarier 5-10 år, PC:n 3 år, VA-anläggningar 25 och 50
år. Från och med 2016 tillämpas komponentredovisning på
nya investeringsprojekt enligt RKR:s (Rådet för kommunal
redovisning) rekommendation 11.4. Komponentredovisning
innebär att varje objekt delas upp i flera komponenter med
olika avskrivningstider och syftet är att bättre spegla tillgångarnas verkliga värde. Befintliga större objekt kommer också
att delas upp i komponenter för tillämpning av regelverket.
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.
RKR 18 Redovisning av intäkter, erhållna bidrag till anläggningstillgångar ska periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Kommunen följer RKR 18 när det gäller
anslutningsavgifter men inte investeringsbidrag.

Skulder och eget kapital
Avsättningar och pensionsskuld
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i
kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd. Visstidspensioner följer enligt kommunens
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pensionspolicy avtalen i §10 i PA-KL och §10 PBF. Enligt
dessa avtal sker beräkning av visstidspension genom att multiplicera en bruttopensionspoäng som beror på anställningstid
med för varje tid gällande basbelopp. Visstidsförordanden
redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att
leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som
ansvarsförbindelse.
Pensionsrätt intjänade från och med 1998 redovisas som en
avsättning i balansräkningen. Ränta på pensionslöften intjänade fr o m 1998 redovisas under posten finansiella kostnader.
Kommunens skuld för pensioner intjänade före 1998 är 403,0
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 2017
är beloppet 24,4 mnkr plus löneskatt 5,9 mnkr, sammanlagt
30,3 mnkr.
Avsättning för återställande av deponier
RKR 10.1 En avsättning till återställande av avfallsdeponier gjordes 2005 med 2,5 mnkr varav återstår 1,7 mnkr per
2017-12-31. Ytterligare 3,8 mnkr finns avsatta för nu aktiva
deponier.
Skulder
Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor som kommit in efter årsskiftet, till och
med 21 januari men som avser tjänster eller varor som beställts eller erhållits under 2017 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 35,2 mnkr, vilket är minskning
med 2,6 mnkr. Löner för visstidsanställda, OB-tillägg mm har
periodiserat till ett belopp av 7,0 mnkr.
Personalförsäkringar
Personalförsäkringar och andra personalavgifter i löpande
bokföring görs personalomkostnadspåslag på bokförda löner
med 38,00% för huvudparten av de olika lönetyperna. Slutliga kostnader för året har räknats fram och periodisering har
skett.
Kostnadsräntor
Lånekostnader RKR 15.2 Lånekostnader hanteras enligt
huvudmetoden, d v s 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.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår Krokoms kommun och Krokomsbostäder AB till 100 procent. Jämtlands
Räddningstjänstförbund, 14,3 procent, och Jämtlands
gymnasieförbund, 17,2 procent. Konsolidering har skett i
den sammanställda redovisningen 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 2016 och 2017 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
2017-12-31, 13,0 mnkr varav 8,8 mnkr är restvärden vid
avtalens utlöpstid. Kostnaden för kommande år framgår av
not till balansräkningen.

Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Indelas i materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder är kommunens egna
kapital och delas in i rörelsekapital och anläggningskapital.

Avskrivningar
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.

Extraordinära kostnader och intäkter
Kostnader eller intäkter av engångskaraktär och av större
omfattning kallas extraordinära kostnader och intäkter.

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.

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.

Balanslikviditet
Betalningsberedskap på kort sikt. Beräknas genom att omsättningstillgångarna divideras med kortfristiga skulder. Anges i
procent.
Årsredovisning 2017
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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.

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.

Kommunalskatt
Under rubriken kommunalskatt redovisas skatteintäkter från
kommunmedborgarna, utjämnings- och generella statsbidrag
från staten, skatteväxling mellan kommunerna i länet.

Periodiseringar
Fördelning av kostnader eller intäkter på det bokföringsår de
hör via balansräkningen.

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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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
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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 inriktning 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 2017 har vi bland annat granskat rutiner för föreningsbidrag inom kommunstyrelsen, inköpsrutiner inom samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, administrativa rutiner inom bygg och
miljönämnden, rutiner för utbetalning av försörjningsstöd inom socialnämnden, socialnämndens ledning och styrning av ekonomin, förstudie av IT-avdelningens organisation och övergripande ansvarsutövande för samtliga nämnder. Vi har även granskat årsredovisningen och delårsrapporten.
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 2017 och redovisar ett
överskott på ca 1,1 mnkr. Nettoinvesteringama uppgår till cirka 55,1 mnkr och är finansierade med eget
kapital.
Beträffande de tre finansiella målen och resultatmålet plus 10,7 mnkr, uppnås inte detta mål 2017. De
övriga två finansiella målen om en likviditet på minst en månads löneutbetalningar (cirka 43 mnkr)
samt att soliditeten ska vara minst 43 procent, uppfylls.
Vi kan konstatera att socialnämndens ledning och styrning av verksamhet och ekonomi inte fungerar
på ett tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen sammantaget är otillfredsställande. Positivt är
art det pågår ett förbättringsarbete och att nämnden har en bra prognossäkerhet beträffande det ekonomiska utfallet.
Vår bedömning är att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att minska kostnaderna och styra upp verksamheten mot den av fullmäktige fastställda budgetramen. I detta sammanhang har kommunstyrelsen
en viktig uppgift att fylla utifrån sin uppsiktsplikt.
Beträffande verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning bedömer vi sammantaget att
måluppfyllelsen varierar nämnderna emellan och är generellt svår att mäta och uttala sig om.

92

Årsredovisning 2017

REVISIONSBERÄTTELSE

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2017.
Vi tillstyrker att samhällsbyggnadsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2017.
Vi tillstyrker att barn- och utbildningsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2017.
Vi tillstyrker att socialnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2017.
Vi tillstyrker att bygg- och miljönämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2017.
Vi tillstyrker att valnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2017.
Vi tillstyrker att överförmyndarnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2017.
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 2017.

Godkännande av årsredovisning

Vi tillstyrker också att årsredovisningen godkänns, vilken i huvudsak är upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och i allt väsentligt redovisar utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen.
Krokom den 9 maj 2018
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