2018 i korthet
Varje år gör Krokoms kommun en årsredovisning som beskriver
året som gått. Den här populärversionen är en sammanfattning
av det viktigaste i årsredovisningen.

Krokoms kommun, april 2019
Omslagsbild: Anneli Åsén
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Kommentar från samverkanspartierna

Krokom – en kommun med
växtkraft och framtidstro
Det är en spännande tid i Krokoms kommuns historia. Vi utvecklas, behoven ändras, och med det ser vi
också ett ökat intresse och engagemang för vårt arbete. Vi från samverkanspartierna vill tacka alla anställda, invånare, företagare och övriga, för det sätt som
ni under 2018 bidrog till att göra ett bra Krokoms
kommun bättre, nu jobbar vi framåt tillsammans!
Så har ännu ett år gått och det är dags att summera
år 2018! Vi kan inte annat säga än att det går bra för
Krokoms kommun fastän det varit ett ansträngt år
ekonomiskt.
Krokoms kommun kan – för artonde året i rad –
notera ett plusresultat. Bokslutet för 2018 visade ett
överskott med 1,0 miljoner kronor. Vinsten behövs
bland annat för att vi ska kunna investera kommande
år samt som buffert ifall något oförutsett händer.
Under 2018 hade Krokoms kommun 1 191,9
miljoner kronor att använda till verksamheten. Dessa
medel är skatteintäkter från invånarna, kostnads- och
intäktsutjämning och bidrag. 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 2018 var 1 191 miljoner kronor. En annan stor kostnadspost är köp av
tjänster. Här ingår till exempel gymnasieskolan,
räddningstjänsten och privata vårdgivare.
Vid årsskiftet 2018-19 var invånarantalet i kommunen 14 858. Det långsiktiga målet är att Krokoms
kommun år 2030 ska ha 16 000 invånare. I arbetet
för att nå detta mål håller en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi på att tas fram. Ett arbete med en
fördjupad översiktsplan för området från Krokom
och Aspås i norr till Ösabacken i söder pågår.
Exploatering av bostadsområdena Kvarna i
centrala Krokom och Sånghusvallen etapp 5 i södra
Ås har genomförts under året. Tomtförsäljning har
påbörjats. Försäljning av de återstående tomterna
på Sånghusvallen etapp 4 har genomförts. På dessa
tomter är planen att 16 radhus ska uppföras under
2019. Försäljning av tomtmark till Krokomsbostäder
har skett på planområdet Karl-Anton i Ås, de bygger
just nu 22 lägenheter.
6

Årsredovisning 2018

Tågstopp Nälden är fortfarande en stor infrastruktursatsning som kommunen strider för att det ska bli
verklighet. Med ett tågstopp underlättas pendling
såväl till arbetsplatser i Nälden som till arbetsmarknaden österut och västerut i länet.
En ny sopbil har levererats och driftsatts 2018.
Under 2018 påbörjades sanering/efterbehandling
av föroreningar från Hissmofors f.d. pappersmassefabrik. 23 områden på Hissmofors har undersökts.
Arbetet med naturvårdsfrågor har till största
delen handlat om skyddsvärd natur (bildande och
förvaltning av naturreservat, natura 2000, naturreservat, grön infrastruktur) och ekosystemtjänster samt
klimatförändringar i kulturlandskapet.
Vi fortsätter att bygga ut vårt bredband. Målet är
att hundra procent av företag och hushåll ska fått
erbjudande om bredband före år 2020. Vi har under
året också jobbat vidare med utveckling av kommunens interna IT-system och drift.
Krokoms kommun blev också 2018 en av femton
kommuner som fick stöd från Internetstiftelsen och
regeringen för att öppna DigidelCenter. Det är en
fysisk plats dit kommuninnevånarna kan vända sig
för att stärka sin digitala kompetens.
Enheten för näringsliv har samarbetat med olika
regionala och nationella aktörer för att främja
näringslivsutvecklingen i kommunen. Utbildningen
”Förenkla helt enkelt” genomfördes för alla tjänstemän i kommunen som har företagskontakter. Syftet
med utbildningen var att förbättra kommunens
bemötande, attityder och interna processer för att
underlätta för företagen.
En ny näringslivsstrategi i maj 2018, en handlingsplan är under arbete. Under sommaren arrangerades Sommarlovsentreprenörer där ungdomar gavs
chansen att lära sig grunderna och att testa på att
starta eget företag.
Kulturenheten har samarbetat med föreningslivet genom såväl olika kulturarrangemang som
andra utvecklingsfrågor. Kulturenheten har också
med ekonomiskt bidrag stöttat ett antal evenemang
i kommunen. Ett nära samarbete med kommunens
ungdomskulturråd har fortsatt där de tillsammans
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har arrangerat olika evenemang för ungdomar
i kommunen. Fritidsenheten har arrangerat
Sommarsimskolan som är en tvåveckors intensivutbildning, i Föllinge, Krokom och Änge
badhus. Vid årsskiftet förstärktes enheten
med en föreningssamordnare. Fritidsenheten
har betalat ut ett flertal bidrag till föreningar,
bland annat aktivitetsstöd och vinteranläggningsbidrag.
Kundcenter har under första halvåret 2018
bedrivit ett utvecklingsarbete och nitton nya
e-tjänster har lanserats. Organisationen fortsätter utveckla ytterligare egna tjänster. Ytterligare flera verksamheter har anslutit sig till
kommunens ärendehanteringssystem, Artvise.
Kommunen har rekryterat en säkerhetssamordnare som arbetar med systematiskt brandskyddsarbete, krisberedskap och totalförsvar,
säkerhetsskydd och personsäkerhet.
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 och det utvecklar
man nu vidare.
E-hälsa och användande av välfärdsteknologi utvecklas snabbt och kommer starkt i
samhället. Socialförvaltningen införde under
2018 olika e-hjälpmedel som t ex ”nattro”,
en webbkamera i hemmet i stället för att en
person går in hos vårdtagare nattetid för att
se om personen sover. En teknik som är både
integritetsskapande och resurssparande.
Statistik för 2018 visade på en fortsatt hög
kundnöjdhet inom äldreomsorgen.
Krokoms kommun öppnade en ny spännande arbetsplats för personer med en funktions-

nedsättning i kafeterian på kommunhuset.
Under året byggdes ett LSS-boende för fem
hyresgäster som flyttade in under december.
Kunskapen kring psykiska sjukdomar är låg
i samhället vilket bidrar till den fördömande
attityd som ofta förekommer. Därför satsade
Krokoms kommun extra under 2018 på att
utbilda medarbetare som i sin vardag möter
personer med psykisk ohälsa.
I oktober 2018 invigdes en familjecentral i
Krokom. Här har vi samlat olika yrkesgrupper
som är viktiga för att stötta den blivande och
nyblivna föräldern.
Samordningen av de samiska frågorna har
varit inriktad på utbildning och dialog. 2018
färdigställdes handlingsplanen för samiskt
förvaltningsområde.
Krokoms kommun är fortsatt framgångsrik – i Sverigetopp – när det gäller nyanländas
etablering på arbetsmarknaden.
En hög andel av eleverna i årskurs 9 har
slutat grundskolan med behörighet för gymnasiestudier. En genomlysning av kommunens
förutsättningar för likvärdig utbildning har
genomförts för förskolan och skolan i syfte att
bidra som ett bland flera underlag för kommunens framtida utveckling och tillväxt.
Dessvärre har vi haft omfattande vattenskador på våra skolfastigheter under 2018 och
detta har lett till behov av inhyrning av ersättningslokaler, renoveringar och reparationer.
För mandatperioden 2019–22 har den
politiska organisationen i kommunen minskat
antalet ledamöter i kommunfullmäktige från
45 till 41.
Ett arbete med värdegrund och arbetsgivarvarumärke pågår med en stor satsning på
chefer i organisationen sker genom ett ledarutvecklingsprogram.

Malin Bergman (C)

Björn Hammarberg (M)

Jan Runsten (MP)

Krokom den 14 april 2019

Malin Bergman, C

Björn Hammarberg, M

Kjell Sundholm (KD)

Jan Runsten, MP

Kjell Sundholm, KD

Årsredovisning 2018

7

2018 I KORTHET

1

3

2

2018 i bilder
H

I

I

älsa och välbefinnande är grunden till trivsel och arbetsglädje
på en arbetsplats. Därför är
arbetsmiljö- och hälsomilfrågor också
en viktig del i kommunens strävan att
skapa ett öppet och respektfullt klimat.
Sommaren 2018 hade Krokom över
hundrafemtio medarbetare som sprang
eller gick de fem kilometrarna i Vårruset. Ett arrangemang som gav mersmak
och som kommer att få en uppföljning
även under 2019.

början av december var det äntligen
dags för invigning av gruppboendet
på Snickerivägen i Krokom. Enhetschefen Daniel Jonsson hälde upp bubblet till gästerna. Boendet erbjuder modern teknik vilket gör att hyresgästerna
får större möjligheter att klara vissa
saker själva. Anna Berkestedt Jonsson,
socialchef, invigde boendet med orden
”det är med stolthet vi inviger Sveriges
modernaste gruppbostad för personer
med stora omsorgsbehov”.

Krokoms kommun välkomnas revisorernas granskning. Kommunfullmäktige gjorde under hösten 2015
ett grupparbete som bestod av att samtliga nämnder gjorde en genomlysning
av sina verksamheter för att identifiera
olika risker. Det arbetet gav en större
förståelse för revisorernas granskning
som numera ses som en möjlighet till
förbättring. Sveriges kommuner och
landsting vill sprida Krokoms arbete
till fler kommuner och bjöd därför in
Britt Carlsson och Gunnar Hellström till
Demokratidagen i mars.

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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ristina Ernehed fick utmärkelsen Årets eldsjäl på Krokoms
Guldkväll. Så här löd motiveringen: Kristinas engagemang för
glesbygd och föreningsliv är outsinligt
och föredömligt. I allt hon berör, vare
sig det är byalaget hemma i Kälom
eller i riksdgsmöten med Hela Sverige
ska leva eller i sitt kulturella arbete i
Jämtlands kulturkompani så verkar hon
för utveckling, påverkansmöjligheter
och ett lärande kring den egna platsen i
sammanhanget.

Bild 4

I

området Kvarna, mitt emot Hissmovallen i centrala Krokom,
inleddes förberedelserna för arton
nya villatomter på våren 2018. Tomterna lades ut till försäljning på hösten.
Cecilia Danebeck är projektledare och
hon säger att området är intressant
för barnfamiljer med närhet till skolor, idrottsanläggningar och centrum.
Ovanför villaområdet kommer ett demensboende att byggas och i anslutning
till detta blir det ett gruppboende för
personer mellan 18 och 65 år.

Bild 5

Ä

lvområde Krokom är namnet på
området som sträcker sig från
Ösabacken i söder till Krokom
och Aspås i norr. Området är strategiskt viktigt för kommunen och under
året inleddes arbetet med en fördjupad
översiktsplan. Som ett led i arbetet hölls
ett antal dialogmöten för att samla in
åsikter och tankar kring den framtida
utvecklingen från dem som bor där
idag. Ett av mötena hölls på Grönänge
i Dvärsätt och det var många som tog
chansen att dela med sig av sina funderingar.
Bild 6
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Fem år i siffror
2018

2017

2016

2015

2014

968,9

938,7

888,3

847,7

834,0

- i kronor per invånare

65 211

62 894

59 846

57 335

56 936

Årets resultat (mnkr)

1

1,1

3

10,9

0,9

Verksamheternas nettokostnader (mnkr)

- i kronor per invånare

67

74

202

737

61

Investeringsvolym (mnkr)

76,9

55,1

94,7

63,9

31,1

- i kronor per invånare

5176

3692

6 380

4 322

2 123

- lånefinansieringsgrad av investeringar (%)

35

35

35

29

26

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998

43

44

45

49

51

Låne- och pensionsskulder

652

658

740

697

665

43 882

44 087

49 855

47 142

45 399

Skattesats kommunen

22:17

22:17

22:17

22:17

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

970,6

942,6

892,5

860,1

836,1

65 325

63 156

60 129

58 174

57 079

Totalt antal anställda

1519

1557

1573

1467

1302

Personalkostnader

725,7

725,7

706,5

613,5

571,9

- i kronor per invånare

48 842

48 623

47 598

41 495

39 043

Befolkning 31 december

14 858

14 925

14 843

14 785

14 648

Befolkningsutvecklingen

Kommunens resultat
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15000

20

14750

15

14500

10

14250

5

14000

+5

+137

+58

+82

–67

2014

2015

2016

2017

2018

Kommunens investeringar

0

40,2
1,0
10,9

0,9

10,9

3,0

1,1

2014

2015

2016

2017

2018

Kommunens låneskuld

Miljoner kronor

Miljoner kronor

100

300

90
80

240

70
60

180

50
40

120

30
20

31,1

63,9

94,7

55,1

76,9

2014

2015

2016

2017

2018

60

160

190

256

256

260

2014

2015

2016

2017

2018

10
0

10

Årsredovisning 2018

0

2018 I KORTHET

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
2018 som vi presenterar på nästa uppslag.

Årsredovisning 2018
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ANNA OCH JENNIE FIXAR FIKAT
Det är Anna, Jennie och deras kollegor som fixar fikat i
kommunhuset numera. Vid nyår tog de över kafeterian
och de är stolta över berömmet de får av gästerna.

EN VÄXANDE DEL AV KOMMUNEN

Området från Ösabacken i söder till Krokom och
Aspås i norr är strategiskt viktigt för hela kommunen.
Nu inleds arbetet med en fördjupad översiktsplan.

Simon Östberg är planingenjör och det är han som leder
arbetet med den fördjupade översiktsplanen över området
som går under benämningen Älvområde Krokom. Simon
berättar att förutsättningarna för tillväxt i det här området
är goda med tanke på placeringen mitt i arbetsmarknadsoch utbildningsområdet Åre-Krokom-Östersund.
– Vår målsättning är en levande centralort. Tillväxt på
en ort gynnar även närliggande orter och jag vill påstå att
hela kommunen drar nytta om vi lyckas skapa växtkraft
för både medborgare och företag i det här området, säger
han.
Kommunens målsättning i den tillväxt- och utvecklingsstrategi som fastställdes i kommunstyrelsen i juni
2017 är att det ska bo 16 000 personer i kommunen år
2030. För att klara det målet krävs en långsiktig planering
av mark, vatten och den byggda miljön. Den fördjupade
översiktsplanen ska visa hur centralorten Krokom med
dess närmaste omgivning kan växa.
Vårt Krokom 1/2018

MONICA HJÄLPER DIG ATT BLI DIGITAL

Krokoms kommun är en av femton kommuner som får
stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna
DigidelCenter. Det är en fysisk plats dit kommuninnevånarna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens
och få hjälp med digitala tjänster och teknik.

Allt fler kontakter med både myndigheter och företag förväntas skötas digitalt. Samtidigt finns det en halv miljon svenskar
som inte använder internet alls och ytterligare 600 000 som
är sällananvändare, enligt rapporten ”Svenskarna och internet
2018”. På de nya DigidelCentren kommer just de här grupperna kunna få hjälp och stöd med digitala tjänster och färdigheter. Monica Andersson är IT-pedagog i Krokoms kommun
och hon säger att det känns oerhört roligt att vi har fått pengar
för att öka den digitala kompetensen.
– Jag ser fram emot att vara resande IT-pedagog och få
hjälpa och stödja dem som vill hänga med i digitaliseringen.
Att det kommer att finnas tillgång till handledning i hela vår
kommun är jätteviktigt, säger hon.
Vårt Krokom 4/2018
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Krokoms kommun har flera spännande arbetsplatser för personer som har en funktionsnedsättning. Amigo på Hissmofors
är en sådan arbetsplats och här jobbar man med transporter,
olika legojobb, återvinning och en del externa arbeten. Anna
Thuresson är 25 år och hon jobbade tidigare på Amigo innan
hon vid årsskiftet började på Café Delikat i kommunhuset.
– Förut hämtade jag papper i kommunhuset på måndagar
och på onsdagar jobbade jag på ICA. Jag är fortfarande på
ICA på onsdagar men annars jobbar jag på Café Delikat och
jag trivs jättebra, säger Anna.
Jennie Eskilsson är 31 år och hon jobbar också i kommunhusets kafeteria. Tidigare var hon på ett kafé på Birka
folkhögskola där hon trivdes väldigt bra.
– Det var kul att jobba på Birka Café där vi sålde fika till
eleverna och från början kändes det lite tråkigt att byta jobb.
Men nu trivs jag jättebra, det är kul att träffa folk och i kommunhuset har vi många gäster, säger Jennie. Vårt Krokom 2/2018

LÄRA MED ALLA SINNEN

Grundsärskolan i Dvärsätt är platsen för värme, kärlek
och massor med roligheter. Här går barn med funktionsvariationer och särskilda behov. Som stöd har de
personal som verkligen brinner för sitt uppdrag.

Vägg i vägg med den vanliga grundskolan i Dvärsätt
hittar vi grundsärskolan. Det är skolan för elever med
funktionsvariationer och särskilda behov. Årskurserna
är 1–9 och man läser två olika inriktningar, ämnen eller
ämnesområden. Här finns idag sexton elever fördelade på
femton medarbetare. Personalen består av fem pedagoger
och tio elevassistenter. I de anpassade lokalerna finns
bland annat klassrum med hjälpmedel som smartboards.
Det finns massagebadkar för krampande muskler samt ett
sinnesrum med plats för vila och lugn.
– Schemat ser likadant ut men ingen dag är den andra
lik. Vi är ett fantastiskt arbetslag med fantastiska elever.
Det är världens bästa arbetsplats, utbrister förskollärare
Helene Forss och får medhåll av sin kollega Perra Lind.

Vårt Krokom 3/2018
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FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA

Kunskapen kring psykiska sjukdomar är låg i samhället
vilket bidrar till den fördömande attityd som ofta förekommer. Därför utbildar Krokoms kommun medarbetare som i
sin vardag möter personer med psykisk ohälsa.

KONTORET BYTS MOT FJÄLLET

I juni var det dags att avsluta en lång karriär som ordförande i kommunstyrelsen. Samarbete och samverkan är två ord som Maria Söderberg ofta återkommer
till när hon ska sammanfatta sin tid i kommunen.

Maria Söderberg tillträdde som kommunstyrelsens ordförande efter valet 2006. De första åren präglades av stora
reformer, framför allt inom skolan. Under mandatperioden
efter valet 2010 handlade det i mångt och mycket om den
stora exploateringen i Sånghusvallen och Ås och under
den senaste perioden har flyktingströmmen varit den största utmaningen.
– Krokoms kommun har ökat stadigt i invånarantal
ända sedan 2002 men i och med att vi började sälja tomter
i Sånghusvallen ökade trycket och då kom även behoven
av nya förskolor och skolor, säger hon.
Beslutet att sluta har växt fram och att göra det nu, en
tid innan valet, är ett sätt att ge rimliga förutsättningar för
efterträdaren som är Malin Bergman.

Vårt Krokom 2/2018

EKONOMISKT STÖD GER MÖJLIGHETER
Vill du forma hemmet på ditt helt unika sätt? Då kan
Westerkaela och nya tjänsten CAD-carpenter hjälpa dig.
Produkten, som delfinansierats med ett innovationsstöd
från Region Jämtland/Härjedalen, presenterades på
Stockholmsmässan i mitten av oktober.

Företaget grundades formellt redan 2015, men det var i början
på 2017 Westerkaela drog igång på allvar. Från kontorshotellet på Grönt Center i Ås erbjuder grundaren och vd:n,
Per Perttu och hans kollega Emelie Bredhe, som liksom
Per Perttu är utbildad maskiningenjör, konsulttjänster inom
industri-VVS, projektledning, personaluthyrning och mekanikkonstruktion. Det är denna del som står för majoriteten av
företagets intäkter i dag. Men framtiden kan bli annorlunda.
Företaget erbjuder också konsulttjänster inom CAD (computer-aided design), ett digitalt designverktyg som används
inom konstruktion och arkitektur. Det är inom detta område
Westerkaela går en spännande framtid till mötes. I mitten av
oktober presenterade Westerkaela sin nya produkt, CAD-carpenter, på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Vårt Krokom 3/2018

Hösten 2017 deltog Bjarne Staaf, Marina Svensson och Anders Vikström-Aloandersson i en instruktörsutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. Tanken är att de nu ska utbilda
medarbetare i Krokoms kommun som möter personer med
psykisk ohälsa i sin vardag. Kursen, som har sitt ursprung i
Australien, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten.
– Målet med kursen är bland annat att öka kunskapen om
psykisk ohälsa och att slå hål på myter och fördomar. Att öka
beredskapen hos allmänheten att i vardagliga sammanhang
uppmärksamma och hjälpa till vid psykiska besvär är en
annan viktig målsättning, säger Bjarne Staaf.
Vårt Krokom 2/2018

NYA FAMILJECENTRALEN INVIGDES
Sedan några år tillbaka har förberedelsearbetet för
en familjecentral i Krokom pågått. I mitten av oktober
var det äntligen dags för inflyttning i de nya, fräscha
lokalerna.

Att få barn är en omvälvande händelse i livet. Att plötsligt
få ansvar för en helt ny, liten människa är lika utmanande som lärorikt och fantastiskt. Forskning visar att barns
hälsa hänger samman med hur familjen mår och det är
just detta som är grundtanken med familjecentralen. Här
samlas olika yrkesgrupper som är viktiga för den blivande
och nyblivna föräldern för att på allra bästa sätt kunna
stötta på vägen. Tomas Karlsson är chef för hälsocentralen
i Krokom och han berättar att planerna på en familjecentral i Krokom har funnits ett tag.
– De olika delarna som ska finnas i en familjecentral
har vi haft i Krokom, men själva mötesplatsen har vi
saknat. Genom att samla öppna förskolan, hälsocentralens
mödra- och barnhälsovård samt socialtjänstens kompetens
under samma tak kommer vi att kunna vara ett ännu bättre
stöd för våra föräldrar, säger han.

Vårt Krokom 3/2018
Årsredovisning 2018
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2018 I KORTHET

Året i siffror

Krokoms kommun kan – för artonde året i rad – notera ett plusresultat. Bokslutet för 2018 visade ett överskott med 1,0 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 (2,1 %)
Taxor och avgifter (5,2%)
Bidrag (8,9%)
Kostnads- och intäktsutjämning (26,5 %)

Under 2018 hade Krokoms kommun
1 191,9 miljoner kronor att använda till
verksamheten. Den allra största delen
är skatteintäkter från invånarna. Andra
stora intäktskällor är kostnads- och intäktsutjämning och bidrag. Posten övrigt
innehåller bland annat sålda tjänster,
försäljning och ränteintäkter.

Skatt (55%)

Så här används dina skattepengar!
Räntekostnader (0,1%)
Avskrivningar (3,2 %)
Inköp av varor och material (4,5%)
Bidrag (1,9%)
Köp av tjänster (27,9%)
Personal (62,5%)

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 2018 var 1 191 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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2018 I KORTHET

SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

970 618 181

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 2018 till
1 191,9 miljoner kronor.

Kommunens skatter och intäkter i kronor

1 001 428

Kommunens resultat i kronor

77 000 322

Grundskola och skolbarnomsorg (27,40 kronor)

Total investeringssumma

14 858

Vård och omsorg (20,37kronor)

Antal medborgare i kommunen

46,4

Medelåldern på kommunens medarbetare

29 822

Medellön för tillsvidareanställda

1 519

Antal medarbetare i kommunen

Förskola (11,83 kronor)

Stöd och service (10,42 kronor)

Övriga kostnader (9,87 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (6,57 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,56 kronor)
Kultur och fritid (3,12 kronor)
Samhällsbyggnad, bygg och miljö (2,66 kronor)
Räddningstjänst (1,56 kronor)
Kommunledning, politisk verksamhet (1,34 kronor)
Kollektivtrafik och färdtjänst (0,30 kronor)

Årsredovisning 2018
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Kommundirektören har ordet

Ansträngt ekonomiskt läge
År 2018 har som helhet varit mycket ansträngt ekonomiskt varför tilläggsanslag beviljats för såväl socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen.
Vissa kostnader avseende underhåll av fastigheter har
dessutom lyfts bort från samhällsbyggnadsförvaltningen. Därutöver har kommunledningsförvaltningen fått
sparkrav på 500 tkr.
Förutom tilläggsanslag har kommunstyrelsen skjutit
till medel för att stötta socialförvaltningens arbete med
effektiviseringar utifrån den åtgärdsplan som godkänts
av socialnämnden. Kommunstyrelsen har också beviljat
medel för en allmän översyn av samtliga IT-system i
syfte att komma ned i kostnader för licenser och programvaror samt få en större kunskap kring systemens
ändamålsenlighet. Vidare har en genomlysning av
skol- och förskolestruktur genomförts för att skapa bra
beslutsunderlag för kommunens framtida utveckling.
Utgångspunkten för beviljade tilläggsanslag var att
respektive förvaltning skulle vidta åtgärder som krävdes för att klara budget. Eftersom delårsbokslutet trots
tillägsanslagen visade på fortsatt risk för underskott för
kommunen som helhet infördes ett besparingspaket.
Trots alla ansträngningar såg det länge ut som om Krokoms kommun skulle gå med ett kraftigt underskott men
en kombination av frukten av ett långsiktigt förändringsarbete, kortsiktig återhållsamhet utifrån sparpaketet, stor
lojalitet från verksamheten och minskade kapitaltjänstkostnader gjorde att resultatet till slut hamnade på plus
1 000 000 kronor. Kommunen har därmed lyckats skapa
en mycket viktig förutsättning för att hantera kommande
års utmaningar.
Arbete med värdegrund och arbetsgivarvarumärke
har inletts tillsammans med en stor satsning på chefer i
organisationen. I detta ingår upphandling av ett ledarutvecklingsprogram och en satsning på ledarforum fyra
gånger per år. Kommunstyrelsen har också tagit fram
en beskrivning av vilken typ av ledarskap man vill ha i
Krokoms kommun; ”Det goda ledarskapet i Krokoms
kommun”.
Jonas Törngren
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WWW.KROKOM.SE

En trygg plats att
leva och växa på
Krokom är inte bara en vacker glesbygdskommun i Jämtland. Det är också en
plats där människor vill leva och bo.
Här växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både
stannar kvar och flyttar hit – för att starta företag, hitta drömhuset, bilda familj,
bygga nytt, driva jordbruk, plugga vidare, odla grönsaker, tillverka friluftsprodukter, lyfta mathantverk, anlägga golfbanor, utveckla gröna näringar, guida
turister, arrangera konserter, driva renskötsel, sjunga i kör, baka tunnbröd,
satsa på hästar, dansa tango, förädla ull, åka skidor, bedriva forskning, fiska
öring, designa teknik, jaga älg, ta ett kvällsdopp, leva livet. Varje dag.

LÄS MER PÅ WEBBEN!
Den här skriften är en förenklad
variant av kommunens årsredovisning. Här får du information om hur
kommunen har använt skattepengarna. Vi ger också en tillbakablick
över året som har gått genom att
presentera några av höjdpunkterna.
På vår webbplats hittar du hela
årsredovisningen med detaljerade
fakta om varje verksamhet.

www.krokom.se/ekonomi
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