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År 2035 ska det vara lätt att leva ett gott liv i 
Krokoms kommun. Vi har ett blomstrande 
föreningsliv och med goda möjligheter 

till att utöva idrott och spontanidrott i de olika 
kommundelarna.

Arbetstillfällen är förutsättning för försörjning, det 
ska ges bra förutsättningar att starta och driva företag 
i kommunen. Markinköp ska strategiskt planeras för 
etableringar inom industri, handel och tjänsteföretag.

Företag ska kunna sälja varor och tjänster lokalt, där 
ser vi att den påbörjade utvecklingen, där upphandling 
anpassas inom lagen så att fler kan delta, är en förut-
sättning. Vi vill ta del av den nyindustrialisering som 
nu är på gång i Sverige, där mycket tar avstamp i grön 
industri. Våra befintliga företag behöver också ställa 
om, med sikte mot högre hållbarhet och en mer cirkulär 
ekonomi.

Framförhållning ger alla bra möjligheter att investera 
i kommunen. En kommuns möjlighet att utvecklas beror 
på hur bra vi är på att använda resurser på bästa sätt.

Vi ska besluta om kostnadseffektiva åtgärder med syfte 
att skapa utrymme för de utvecklingsprojekt vi vill 
genomföra under mandatperioden.

Vi är säkra på att Krokoms kommun och vi alla till-
sammans kan genomföra det.

Maria Jacobsson, Socialdemokraterna
Carl-Oskar Fransson, Moderaterna
Kjell Sundholm, Kristdemokraterna

KOMMENTAR FRÅN POLITIKEN

”Vi vill skapa förutsättning-
ar att utveckla hela kom-
munen. God planering där 
helhet ska vara ledstjärnan”
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KOMMENTAR FRÅN POLITIKEN

Bo och leva
Krokoms kommun behöver en breddad bostadsmarknad 
med större utbud av olika typer av bostäder: senior-, 
hyres- och bostadsrätter. Vi ska där det är möjligt stödja 
bostadsbyggande i olika delar av kommunen. Vi utveck-
lar byggandet tillsammans med Krokomsbostäder och 
privata exploatörer.

Tomter för bostäder god framförhållning, markinköp 
ska redan i planeringsstadiet ta med infrastruktur, till-
gång till förskolor, skolor och övrig kommunal service. 
Utemiljö, rekreationsområden, säkerhet och kommu-
nikationer är andra viktiga delar när man vill utveckla 
områden.

Civilsamhällets insatser är viktiga och de ska vi fort-
sätta att stödja och utveckla. Kommunen är en organisa-
tion med många uppgifter. De allra flesta ger service 
eller myndighetsutövning till våra innevånare. Vi ser det 
som viktigt att tillgänglighet ska upplevas enklare och 
handläggningstider så korta som möjligt.

Internhyra ska införas på enheterna för att förståelsen 
för lokalkostnader ökas. Nyttjandegraden både inom 
omsorg och skola kan bli bättre.

Digitaliseringsarbetet ska fortsätta så att kommunen blir 
mer rättssäker och tillgänglig för dem som ska använda 
tjänsterna.

Samer har en särställning i uppdraget förvaltnings-
kommun, där ska arbetssätt utvecklas för att bättre 
uppfylla uppdraget.

Barn och unga
Föräldrar ska känna att deras barn är väl omhändertagna
från förskola till gymnasium. De ska utvecklas som 
individer och vara rustade för varje utbildningsnivå.
Ledstjärnan är att Lära för hela livet.

Vi vill bland annat stärka föräldraförmågan, utöka 
mobila familjecentralerna, Sveriges Bästa skola-projek-
tet ska införas på alla skolor.

”Vi behöver en breddad  
bostadsmarknad”



Budget 2023, plan 2024-25         7

KOMMENTAR FRÅN POLITIKEN

Den psykiska ohälsan hos unga som ökat senare år är 
oacceptabelt, därför vill vi se olika åtgärder för att före-
bygga men också se resurser till behandling.

Ungdomar ska ha så bra utbildningsgrund att man 
har behörighet att söka vidare både från grundskola och 
gymnasium.

Äldres livskvalité
Vi vill fortsätta det förebyggande arbetssätt som gör 
att vi är pigga och friska längre upp i åldrarna och kan 
bo hemma längre. De projekt som påbörjats med till 
exempel Individens behov i centrum IBIC, ska fortsätta 
att utvecklas.

Mötesplatser för äldre ska tillsammans med organi-
sationer utvecklas på orter i många delar av kommunen. 
Syftet är att stimulera äldres hälsa men ska också kunna 
bli navet för andra grupper i samhället. Ofrivillig en-
samhet är en hälsofråga där vi ser att mötesplatser fullt 
utvecklade kan vara en lösning. 

Våra äldreboenden och hemtjänst är viktiga för att 
man ska få ett bra och tryggt åldrande. Vi ska arbeta för 
att fler medborgare och anställda blir nöjda med kvalitén 
inom äldreomsorgen.

En god hälsa genom livet
Kulturen är en viktig del av människors möjlighet att
utvecklas och må bra. Här ska vi ta ett helhetsgrepp
runt ämnet från när man är ung och genom hela livet.

Agenda 2030
Miljö- och klimatavtrycket i vår kommun ska minskas
genom en handlingsplan med sikte att nå de mål i 
Agenda 2030 som är uppsatta som kommunen ännu
inte uppfyllt. 

Vi ser tre dimensioner av hållbar utveckling: Den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga för fred-
liga och trygga samhällen.

Föreningslivet är viktigt
Alla våra hundratals föreningar gör ett fantastiskt arbete 
som gynnar folkhälsa genom hela livet. Särskilt barn 
och ungdomar får en bra tillvaro när man får ta del av 
ett varierat föreningsliv. De stöd till föreningslivet som 
vi har ska tas tillvara och kommunen ska vara en part i 
det arbetet.

Folkhälsoarbetet ska fortsätta att utvecklas. Med olika 
åtgärder ska vi stärka människor från de första åren och 
genom hela livet.
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KOMMENTAR FRÅN POLITIKEN

Efter flera år av stark ekonomisk utveckling för den 
kommunala ekonomin bedömer nu SKR att Sverige 
snabbt närmar sig lågkonjunktur och BNP beräknas falla 
nästa år. Detta ställer höga krav på en ansvarsfull och 
välavvägd budget för planperioden.

I det längre perspektivet är det nödvändigt att kom-
munen fortsatt har positiva resultat då det är en avgö-
rande förutsättning för att värna välfärden. Därför tar 
budgetförslaget sikte på ett positivt resultat om cirka 1,5 
procent av kommunens skatte- och bidragsintäkter för 
planperiodens tredje år, år 2025.

De kommande åren utgör en omställningsperiod där 
kommunens ekonomi, med sikte på 2025, anpassas efter 
de faktiska förutsättningarna. Det innebär dels att verk-
samheter som är långsiktigt nödvändiga värnas och dels 
att uppföljning och styrning får ett ökat fokus.

Med utgångspunkt i kommundirektörens förslag 
till budget 2023–25 har några justeringar gjorts där så 
bedömts möjligt i det korta perspektivet och nödvändigt 
i det långa. Sammantaget innebär det en underfinan-
sierad budget om -7,7 mnkr år 2023, att resultatutjäm-
ningsreerven används med 7,8 mnkr (ger ett resultat på 
0,0  mnkr) år 2024 samt ett överskott om +19,3 mnkr år 
2025.

Den kommunala ekonomin befinner sig i en kraftig 
omsvängning som huvudsakligen var helt okänd för 

mindre än ett år sedan. Att i ett sådant läge ställa om 
kommunens ekonomi på lika kort tid skulle ge allvarliga 
negativa konsekvenser för verksamhetens förmåga att 
på längre sikt utföra sitt uppdrag. En sådan omställning 
skulle vara djupt oansvarig varför vi anser att det före-
ligger synnerliga skäl att acceptera en underfinansierad 
budget på kort sikt utan krav på återställande av det 
budgeterade negativa resultatet.

I tillägg är kommunens finanser på det hela taget 
starka, vilket är en nödvändig förutsättning för att kunna 
godta en underfinansierad budget. Till exempel ger den 
föreslagna budgeten ett sammantaget resultat för år 
2022–23 om cirka +20 mnkr per år (2 %) vilket på intet 
sätt är alarmerande, snarare tvärtom.

Budgetförslaget får därmed anses vara ansvarsfullt 
och välavvägt samt att det uppfyller kravet om god eko-
nomisk hushållning.

Skattesatsen för det kommande året är normalt en del 
av ett budgetbeslut, och ska fattas av kommunfullmäk-
tige senast i november året före. Inför 2023 har därför 
beslut om kommunalskatt för 2023 beslutats i separat 
ärende vid kommunfullmäktiges möte 17 november 
2022.

För majoritetsstyret

Maria Jacobsson (S) Carl-Oskar Fransson  (M) Kjell Sundholm  (Kd)

Rambudget 2023
plan 2024–25
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PRIORITERADE MÅL

Effektmål (externa)
1. Kommunens invånarantal ska fortsätta öka i samverkan med övriga kommuner i länet. Under planperioden är 

målet för invånarantalet minst 15 500 år 2023, 15 700 år 2024 och 16 050 år 2025.

2. Kommunens klimatavtryck ska minska och vi ska sträva efter nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. En 
plan för att uppfylla länsmålet om fossilbränslefritt län 2030 ska utarbetas. En plan för fler solcellsanläggningar 
där elförbrukningen är som störst ska tas fram.

3. Medborgar- och företagsdialog ska vara en naturlig del i kommunens verksamhet. Företagens och medborgar-
nas möjligheter till påverkan över kommunens utveckling ska öka genom god kommunikation och transparens.

4. Förskola och skola ska erbjuda goda förutsättningar för inlärning. Skillnaden mellan meritpoäng mellan pojkar 
och flickor ska minska och måendet hos eleverna ska öka.

5. Antalet medborgare inom äldreomsorgen som är nöjda ska öka.

6. Kommunens handläggningstider ska minska och antalet e-tjänster ska öka. Ett arbete för automatiserade e-
tjänster ska påbörjas. Ytterligare möjligheter till ökad effektivisering ska belysas och prioriteras.

7. Utbudet av olika typer av bostäder ska öka genom bland annat fler seniorbostäder, trygghetslägenheter och 
bostäder för unga.

8. Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgar- och företagarfokus med en utvecklingsvilja. Ett 
serviceinriktat arbets- och förhållningssätt ska ligga till grund för och vara ett genomgående tema inom samt-
liga verksamheter inom kommunen. Kvaliteten för personalen ska öka.

9. Inom samtliga verksamheter ska kontroll över kostnader samt kostnadsmedvetenhet utvecklas för att underlätta 
förändringarbete. Budgetansvar och -uppföljning ska flyttas ut så långt som möjligt i organisationen och budget 
ska hållas inom samtliga verksamheter.

Viktiga visioner och mål

Processmål (interna)

Målet om god ekonomisk hushållning bedöms främst påverkas av nr 1, 6, 7, och 9 av ovanstående mål.
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