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Förord
Krokom är en kommun med stora möjligheter!
Vi är en stor kommun till ytan vilket även ger oss utmaningar med t.ex. långa avstånd, åldrande befolkning och skillnader i förutsättningar mellan stad och landsbygd. Nationella utredningar och analyser visar att offentlig sektor står inför stora
utmaningar för att klara den framtida välfärden utan stora skattehöjningar. Inom
flera områden försämras också landsbygdens förutsättningar att utvecklas i jämförelse med tätorter och storstadsregioner. Om inte trenden vänder blir Sverige allt
mer ett stadssamhälle och landsbygdsresurserna går förlorade. Risken är överhängande att våra barn och barnbarn inte får uppleva en levande landsbygd. Det vill vi
ändra på. Nu!
Stad och landsbygd är beroende av varandra. Landsbygden är svaret på många av
våra utmaningar som energiförsörjning och produktionen av råvaror och livsmedel.
Hela landet behöver en blomstrande landsbygd, därför jobbar vi vidare för att hitta
ytterligare lösningar som ger landsbygden goda förutsättningar att utveckla sin potential.
Under 2018 utsågs Krokoms kommun till landets tredje bästa glesbygdskommun
att bo i av tidskriften Fokus. Vi utgås också till länets bästa skolkommun i lärarförbundets rankning och fick för andra året i rad fått utmärkelsen ”Bästa tillväxt” som
den kommun i Jämtlands län som har haft störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst. Vi är suveräna på att få nyanlända i jobb, ungdomsarbetslösheten minskar och antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen minskar
totalt. I Krokoms kommun har vi byggt ett samhälle att vara stolt över, men vi får
inte nöja oss. Vi är både stolt, glad och tacksam för kommunens framgångar! Tillsammans med er kan vi göra vår fantastiska kommun ännu bättre och tillsammans
med er vill vi skapa en modern landsbygd som ger plats för växtkraft. Landsbygden
är själen i vår kommun. Här ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar. Vi
vet att det finns en stark växtkraft här på landsbygden. Den vill vi ta tillvara på.
Krokoms kommun tar därför nya initiativ för en långsiktigt hållbar utveckling och
vi ser att det kommer att krävas omfattande förändringar över tid. I din hand håller
du nu den långsiktiga strategi som ska ses som ett första steg mot riktningen för utvecklingen mot 2035.
Vi anser att vår kommun ska blomstra tillsammans med lokalbefolkningens egna
initiativ. Därför vill vi fortsätta arbetet med den här Tillväxtstrategin tillsammans
med just dig. I hela vår kommun lever människor med idéer och visioner som kan
förverkligas, vi önskar att vi bättre släpper fram eldsjälarnas strålande idéer. Målet
är ett civilsamhälle som blomstrar och erbjuder framtidstro för våra barn och unga.
Krokoms kommun har en otrolig potential.
Tillsammans kan vi göra vår kommun ännu bättre. Tillsammans med er blickar vi
framåt. Där vissa bara ser problem, ser vi också möjligheter. Där alltför många jagas av oron, vill vi vägledas av hoppet. Vi står för tydlighet och resultatfokus. Istället för att vända kappan efter de hårda iskalla vindarna, väljer vi en annan, optimistisk väg för Krokoms kommun. Framåt!
Malin Bergman, C
Jan Runsten, MP

Björn Hammarberg, M
Kjell Sundholm, KD
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1

Nuläge

Krokoms kommun har fantastiska förutsättningar för att fortsätta utvecklas till en
plats där många trivs, bor och arbetar. Antalet unga är flest per invånare norr om
Hammarö och många är de äldre som valt att komma tillbaka eller stanna kvar i
kommunen för att tillbringa sitt liv som pensionär här. Det stora flertalet yrkesverksamma har en stark drivkraft och företagandet är en viktig del av kommunens möjlighet att nå framgång.
Ljusa minnen från uppväxten ger ofta en längtan tillbaka om man lämnar kommunen för studier eller arbete på annan ort. Denna längtan innebär att välutbildade
unga vuxna, med erfarenheter från andra delar av Sverige eller världen, ofta återvänder för att sätta bo i kommunen och bidra till ytterligare tillväxt. Trivsel i uppväxten innebär också att fler väljer att stanna för att studera, arbeta, starta eget företag eller överta familjefirman. Pendling är också en möjlighet till ett större utbud i
grannkommunerna. Närheten till flygplatsen skapar ytterligare möjligheter. Allt
detta skapar en positiv spiral där unga, medelålders och äldre tillsammans umgås
och lever i stad eller på landsbygd.
Krokoms kommun måste därför planera för att skapa rätt förutsättningar för att ge
människor möjlighet att både stanna kvar och återvända. Nedan följer en nulägesredogörelse som visar att det inte gör sig själv. Det finns stora utmaningar men om vi
bestämmer oss kommer det att gå bra. Krokoms kommun ska och kan göra plats för
växtkraft!

1.1

Ekonomi

Resultat 2018 = + 1 miljon kronor.
Inför 2018 var det budgeterade resultatet en procent, dvs. ca 10 000 000 kronor.
Budget reviderades av kommunfullmäktige i juni 2018 till plus 2 000 000 kronor.
SKL brukar ange att en kommuns resultat bör uppgå till två procent av omslutningen för att räknas som en god ekonomisk hushållning. I Krokoms kommun innebär det cirka 20 miljoner kronor.
1.1.1

Långsiktig finansiell analys

Krokoms kommun gav hösten 2016 PwC i uppdrag att ta fram en långsiktig finansiell analys. Analysen visar att gapet mellan intäkter och kostnader innebär att
kommunen inte har möjlighet att fullt ut finansiera det demografiska trycket inklusive ökade kostnader för avskrivningar, full lön- och prisuppräkning samt uppnå ett
finansiellt resultatmål på en procent.
Glappet mellan intäkter och nettokostnader år 2030 är 33 procent vilket motsvarar
276 miljoner kronor.
För att få intäkter och kostnader i balans och uppnå ett resultat enligt målet kan
kommunen:
•
•
•

Successivt höja den kommunala skatten med totalt 6,67 kronor fram till år 2030
Årligen effektivisera med i genomsnitt 1,12 procent
Kombinera ovanstående i olika utsträckning
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Utmaningar enligt PWC
• Behov av god kompetensförsörjning med en ökande befolkning. Hur ska
kommunen arbeta med framtida rekrytering av personal till t ex omsorgen?
•

Kommunikation och dialog med kommuninvånare och få dem delaktiga i
den långsiktiga finansiella utmaningen.

•

Framtagande av gemensam politisk handlingsplan för hur kommunen ska
hantera utmaningarna fram till 2030 och åren därefter.

•

Kommunen har höga nettokostnader jämfört med referenskostnader inom
förskola och individ-och familjeomsorgen i nuläget.

•

Planerade investeringar ställer krav på en väl fungerande investerings- och
förankringsprocess.

•

Kommunen måste vara förberedd på att omständigheter både inom och utanför kommunen snabbt kan förändras och därmed ha en viss handlingsberedskap för detta.

•

Kommunen behöver ha en god framförhållning i likviditetsplaneringen för
att undvika akuta externa inlåningar.

•

Kommunen måste ta ställning till hur de ska finansiera sina investeringar.
Sälja av tillgångar, låna och/eller omprioritera kommande investeringar?

•

Kommunen behöver genomföra effektiviseringar på 1,22 procent årligen för
att uppnå ett resultat enligt den finansiella målsättningen på 1,0 procent. Alternativet till effektiviseringsprocesser är skattehöjning.
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1.2

Servicepunkter, besöksmål, kommunikationsstråk

Teckenförklaringar
Servicepunkt
Med lokal servicepunkt avses en dagligvarubutik i de glesare delarna av kommunen. Servicepunkten ska fungera för utökad service på landsbygd, främst med fokus på tillgänglighet av dagligvaror och
drivmedel. Servicepunkten är förlagd till
dagligvarubutik där man också samlar annan kommersiell service. På servicepunkten ska man kunna få hjälp med att utföra
tjänster via internet, till exempel köp, beställningar, betaltjänster, söka information
etc. Servicepunkten ska också vara den
naturliga mötesplatsen i byn.

Lokal motor, serviceort
Mindre ort med viktiga funktioner för omgivande orter, främst inom kommunen. På
en serviceort ska kommunen ansvara för
att förutsättningar skapas så att kommersiell och offentlig verksamhet och service
finns tillgänglig.

Delregional motor
Större centralort med viktiga funktioner för
omgivande kommuner. Stationsort längs
huvudstråk med god tillgänglighet till
större arbetsmarknad. Kommersiellt och
administrativt centrum på kommunnivå.

Besöksmål, entré
Vid fjäll, sjö eller vattendrag med betydelse ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Entré till natur- och rekreationsområde med unika miljöer.

Viktiga kommunikationsstråk, väg
Stråk inkluderar både gods- och persontrafik av intresse ur regionalt och nationellt
perspektiv. ÅDT* 1000-4000 trafikanter
och ÅDT mellan 100 och 400 tung trafik.

Starkt kommunikationsstråk, väg
Stråk inkluderar både gods- och persontrafik av intresse ur regionalt och nationellt
perspektiv. 4000-8000 trafikanter och ÅDT
mellan 400 och 800 tung trafik.

Starkt kommunikationsstråk, järnväg
Stråk inkluderar både gods- och persontrafik av intresse ur regionalt och nationellt
perspektiv.

Stråk

*ÅDT= årsmedeldygnstrafik

Fritidsanläggningar
Alpint

Badhus

Elljusspår

Fotboll

Friidrott (inomhus)

Friidrott (utomhus)

Ishall

Motocross

Ridanläggning

Folkrace

Förskola, skola, särskilt boende
Förskola

Skola

Särskilt boende

Planer
Befintliga planer (översiktsplan, detaljplan)
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1.3

Befolkning och pendlingsmönster

1.3.1

Orter, servicepunkter, besöksmål och kommunikationsstråk

Servicepunkt
Lokalmotor, serviceort
Delregional motor
Besöksmål, entré
Viktiga kommunikationsstråk, väg
Starkt kommunikationsstråk, väg
Starkt kommunikationsstråk, järnväg
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1.3.2

Befolkning
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Befolkningsprognos 2030 (nedan) baserar sig på uppgifter om planerad nybyggnation med målet
16 000 invånare 2030 samt fruktsamhetstal, utflyttningsrisker och mortalitet baserat på statistik från
SCB.

Hotagsbygden
271 invånare 2019
267 invånare 2030
(prognos)

Föllinge-Laxsjö
1 301 invånare 2019
1 164 invånare 2030
(prognos)
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Offerdal-Rönnöfors
1 968 invånare 2019
1 803 invånare 2030
(prognos)

Stråket-Västbygden
11 287 invånare 2019
12 765 invånare 2030
(prognos)
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1.3.3

Funktionella stråk och pendling

Hur långt kan man pendla? Generellt 45 minuter enkelresa. Bilden nedan speglar
upptagningsområden till större arbetsorter utanför kommunen.

Pendling från och till Krokom år 2017
Pendlingen i Krokom sker nästan uteslutande till Östersund. År 2017 pendlade
knappt 3200 personer från Krokom till
Östersund och drygt 1000 personer i
motsatt riktning.
Av alla dessa tio kommuner uppvisar
Krokom ett negativt pendlingsnetto mot
sex av dem och var totalt sett mot alla
kommuner runt om i landet cirka minus
2500 personer. Det innebär att många
fler väljer att leva och bo i Krokoms
kommun trots att de arbetar på annan ort,
än det omvända. Ett gott betyg.
Diagrammen på nästa sida visar pendlingen från och till Krokom i detalj.
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1.3.4

Fiberutbredning

I den samhällsomvandling som digitaliseringen innebär kommer ett snabbt bredband att vara en grundförutsättning, oavsett om man bor på landsbygden eller i
tätort. Regeringen vidhåller sitt mål att 95
procent ska ha 100 Mbit/s anslutning år
2020 och har anslagit 100 miljoner i vårbudgeten 2019–20 som riktar sig till
landsbygdsutbyggnaden av fiber inom
landet.
Även icke-monetära värden, såsom trygghetsskapande åtgärder och förutsättningar
för en demokratisk samhällsdialog, kan
behöva beaktas i sammanhanget.
Det första anslutningserbjudandet är med
anledning av ovanstående kraftigt subventionerat. Att välja bort anslutning till
fiber är därför kostnadsdrivande vilket får
konsekvenser på sikt. Dessvärre ser vi
tendens på detta i många områden i Krokoms kommun
Detta tillsammans med marknadens krav
på lönsamhet leder till att kommunens
målsättning om att samtliga skall ha möjligheten att ansluta sig till 100 Mbit/s
2020 kommer bli svårt att uppfylla.
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1.4

Befintliga planer
Befintliga planer

Översiktsplan
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bör bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen.
Översiktsplanen är inte bindande men ska
ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Översiktsplanen har en central roll i
kommunernas arbete att formulera strategier
för en långsiktigt hållbar utveckling. Den beslutas av kommunfullmäktige.
Fördjupad översiktsplan
Mer detaljerad än den kommunomfattande
översiktsplanen. Anger inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön för den specifika delen av kommunen
som är fördjupningen avser.
Detaljplan
Kommunen får reglera användningen av
mark- och vattenområden och bebyggelse i
detaljplaner och områdesbestämmelser.
Inom kommunen kan användningen av
mark- och vattenområden samt bebyggelse
och byggnadsverk regleras med detaljplaner
eller områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får
rättsverkan. Den bedömning som görs i en
detaljplan ger ramarna för prövningen av
framtida bygglovsärenden. Därmed blir
lovhanteringen enklare.

Stråk
Tillväxtstråk
Bebyggelse som vuxit de senaste åren och
både bidrar till att utveckla befintliga strukturer och ger ett underlag till service och kollektivtrafik för hela Krokoms kommun.
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1.5

Skolor och förskolor 2019

Förskolor
22 stycken

Skolor
16 stycken
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1.6

Särskilt boende/korttidsboende 2019

Särskilt boende/
korttidsboende
4 stycken
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1.7

Fritidsanläggningar 2019

De anläggningar som finns markerade på kartan är idrottsanläggningar som kommunen äger eller ger anläggningsbidrag till. Det finns också ett antal privatägda anläggningar samt ett antal längdspår utan belysning. Utöver dessa så tillkommer
bland annat hembygdsgårdar och andra typer av samlingslokaler.
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1.8

Kultur 2019

Krokoms kommun stöttar föreningslivet i att anordna både kultur- och fritidsevenemang; både genom bidrag och med viss marknadsföring. I samverkan med det ideella föreningslivet står vi själva för en del arrangemang, för att säkerställa att kommunens invånare får ta del av kulturella arrangemang. Kommunen har också biblioteksverksamhet på fem orter och en ambulerande bokbuss. Vi erbjuder avgiftsbelagd verksamhet i kulturskolan samt samordnar barnkultur i skolan och skapande
skola

1.9

Näringsliv 2019

Näringslivet i Krokoms kommun består av cirka 2200 registrerade företag inkl.
skogsägare med F-skatt. Den största delen är små företag med färre än tio anställda.
Näringslivet är diversifierat och företagen finns över hela kommunen.
De största näringarna är verkstad, trä och livsmedel samt verksamheter inom de
gröna näringarna som exempelvis jord och skog. Turism-, mathantverk, servicesamt tjänsteföretag är en viktig del av näringsstrukturen. Företagstillväxten är god
och under senaste åren har det stabilt legat över rikssnittet vilket ger ett starkt och
växande näringsliv i Krokoms kommun.
1.9.1

Antal företag av totalt cirka 2200 registrerade företag inkl. skogsägare med F-skatt fördelat i olika kommundelar. Den största delen är
små företag med färre än tio anställda

Hotagsbygden
40 företagare
60 procent män
40 procent kvinnor
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Föllinge-Laxsjö
323 företagare
78 procent män
22 procent kvinnor

Offerdal
391 företagare
74 procent män
26 procent kvinnor
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Alsen-Trångsviken
229 företagare
69 procent män
31 procent kvinnor
Nälden-Krokom-Ås
1070 företagare
72 procent män
28 procent kvinnor
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2

Hur ser det ut 2035? Vilka slutsatser drar vi?

2.1

Kommunen som helhet

2.1.1

Bakgrund

Krokoms kommun har unika kvaliteter utifrån sin geografi, företagande och andel
unga. Landsbygdens fåmansbolag bidrar starkt till möjligheten att bo och verka i
alla kommundelar. Den mer stadsnära delen av kommunen ger tillgång till en större
arbetsmarknad men också möjlighet till företagens behov av kompetensförsörjning.
I en alltmer urbaniserad värld framkommer mer och mer fakta om riskerna med befolkningskoncentrationen till större städer. En stad blir bl. a väldigt sårbar för angrepp eller naturkatastrofer. Elbortfall kan exempelvis snabbt leda till att en stadsbefolkning lider brist på både värme, vatten och förnödenheter. Utanför städerna
finns ofta alternativa lösningar och i högre grad självhushåll och reserver.
Energiuttaget i städer påverkar miljön negativt utan att hållbara alternativ finns och
den kontinuerliga utarmningen av landsbygden ger dålig framkomlighet till naturvärden där många laddar sina egna energidepåer. Utan människor som bor och livnär sig i de glesare delarna av en kommun försvinner alltså stora värden som livskvalitet, företagande, hållbarhet och möjligheter till turism.
Med detta sagt måste också konstateras att starka städer, kommundelar och orter
gör att kommunen som helhet kan försörjas och bli livskraftig. För Krokoms kommun är pendlingen till Östersund en viktig del för många människors möjlighet till
försörjning och därmed också en stor skatteintäkt som kan hjälpa till att försörja
glesare delar med samhällsservice.
Satsningar i en kommundel kan i själva verket vara helt nödvändig för att kommunen ska kunna klara sina lagstadgade åtaganden som helhet avseende kvalitet och
ekonomi. Detta måste balanseras med åtgärder i andra kommundelar utifrån bygdernas olika förutsättningar.
Frågan är alltså hur vi över tid ska kunna möta lagkrav kring likvärdig utbildning,
kvalitet på vård- och omsorg, miljö, samhällsplanering och tillgänglighet. Invånare
i Krokoms kommun har rätt att förvänta sig rätt kvalitet på tjänster som kommunen
levererar utan att behöva betala en avsevärt högre skatt än invånare i andra kommuner. Här spelar avstånd, allmänna kommunikationer, infrastruktur och befolkningstäthet en betydande roll.
En faktor som spelar in är kommunens ekonomi på sikt. Den s.k. försörjningskvoten ökar för varje år, dvs. hur många måste 100 personer som arbetar försörja förutom sig själv (med hjälp av skatteuttag) för att ekonomin ska gå ihop? Nedan en
bild tagen från Sveriges kommuner och landsting. Krokoms kommun är inget undantag
Återigen står våra möjligheter till företagande
och den stora andelen
som väljer att låta sina
barn växa upp i kommunen. Kommunen måste
ständigt och i dialog
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skapa mervärde och ett mer jämlikt och jämställt Krokoms kommun för de som
bor och verkar här.
2.1.2

Slutsatser

Se nedan

2.2

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett begrepp för att beskriva hur något som används, en lokal eller
en verksamhet, fungerar för den som använder den.
Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla. Det handlar om att kunna ta sig till
och från arbetet, besöka kulturinstitutioner, hämta barn på förskolan, åka buss och
ta del av viktig information. Det handlar också om tillgänglighet till kommunens
olika myndigheter och funktioner.
För den som har en funktionsnedsättning är tillgänglighet extra viktigt, eftersom
det kan vara en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut.
Några vanliga exempel på tillgänglighet är elektroniska dörröppnare och rymliga
hissar. Dessa kan vara en nödvändighet för en person med rullstol, men underlättar
samtidigt för den som kommer med barnvagn eller tunga kassar. Ett annat exempel
är texter skrivna med enklare och tydligare språk, nödvändigt för den som har läsoch skrivsvårigheter, lättare för alla att ta till sig.
Läs mer om olika former av tillgänglighet

En otillgänglig miljö kan bli ett problem både för den som har en funktionsnedsättning och för andra. Arbetet för ökad tillgänglighet handlar till stor del om att riva
hinder, men också om att öka kvaliteten i samhället.
2.2.1

Slutsatser

I Krokoms kommun ska alla kunna delta i samhällslivet fullt ut. Därför ska vi redan
när verksamheter planeras ta hänsyn till att människor är olika och att vi har olika
behov.

2.3

Hållbarhet

För en god samhällsutveckling i Krokoms kommun, med vår vision som främsta
ledord, behövs ett hållbart syn- och arbetssätt. I kommunen arbetar vi utifrån tre
huvudperspektiv; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Kommunen ska arbeta för att medverka till att reducera klimatstörande utsläpp,
hållbar resurshantering och detta i miljövänliga innovationer i näringslivet.
2.3.1

Slutsats

Beslut och målsättningar tar alltid hållbarhetsperspektiven i beaktande.

2.4

Samiskt förvaltningsområde

Krokoms kommun är ett samiskt förvaltningsområde vilket måste synas. Det samiska utgör en tillgång som berikar Krokoms kommun, både i ett historiskt perspektiv och med tanke på dagens mångfald och sysselsättning. Ett stort antal personer och företag har sin bäring som en direkt följd av rennäringen och den samiska
kulturen. Den samiska närvaron är en resurs med goda utvecklingsmöjligheter, vilket i sin tur har betydelse för Krokoms attraktionskraft och möjligheten att skapa
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nya arbetstillfällen. Det är av värde för Krokoms kommun att främja och utveckla
det samiska språket och de samiska näringarna.
2.4.1

Slutsatser

Den samiska närvaron är en självklarhet och beslut föregås alltid av involvering av
berörda samebyar. Att värna den samiska kulturen är en av flera framgångsfaktorer
som ger Krokoms kommun dess karaktär och möjlighet att växa sig stark.

2.5

Orter, servicepunkter, besöksmål och
kommunikationsstråk

Krokoms kommun måste stärka de redan starka byar och orter som finns i respektive byggd eller kommundel. Olika typer av samhällsservice måste finnas inom
rimligt avstånd och servicepunkter, som är viktiga för de glesare delarna av kommunen, ska utvecklas kontinuerligt.
Besöksmålen behöver utvecklas ytterligare och förstärkas som destinationer. Mer
om detta i kapitlet om turism.
2.5.1

Slutsatser

Dialogen och samverkan med organisationer, företag och enskilda måste föras redan från start i de olika kommundelarna. Att tillsammans ta fasta på styrkor, motverka svagheter, redovisa fakta och alternativa möjligheter samt välja väg förstärker viljan och möjligheten att leva kvar i hela kommunen.
Allt talar för att stora orter och kommunikationsstråk även framöver kommer att
vara geografiskt placerade runt E14, flygplatsen och södra delarna av Krokoms
kommun (det s.k. stråket; Ås, Dvärsätt, Rödön, Krokom, Nälden, Ytterån, Trångsviken). Sträckan mellan Östersund och Åre kommun kommer att förstärkas och
mer och mer växa ihop till ett s.k. funktionellt tillväxtområde där de olika kommunerna drar nytta av varandra.
Ett starkt tillväxtområde gynnar alla i en kommun varför utvecklingen bör förstärkas genom samarbeten över kommungränser. Samtidigt ska övriga kommundelar
tydligt se och ta del av nyttan med tillväxten så att det inte uppkommer onödiga
konflikter.

2.6

Bostadsområden och bostadstyper 2035

2.6.1

Bakgrund

Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett övergripande strategiskt styrdokument som
fastslår kommunens mål för bostadsförsörjningen och utvecklingen av bostadsbeståndet. Syfte med riktlinjer för bostadsförsörjning är att bidra till en långsiktigt
hållbar bostadsförsörjning i kommunen. Det ska vara en länk mellan översiktsplanen – här ska vi bygga – och utvecklings- och tillväxtplanen – så ska vi växa – genom att svara på vad vi behöver i form av olika typer av bostäder.
2.6.2

Slutsatser

Med utgångspunkt i hur efterfrågan på bostäder och flyttmönster utvecklas ska
Krokoms kommun skapa förutsättningar för exploatering av hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboende och villabebyggelse där det finns en efterfrågan och det bedöms vara ekonomiskt hållbart över tid. Kommande bebyggelse bör placeras där
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det finns bl.a. kommunal service i form av för- och grundskolor, VA och kommunikation. Det innebär att framtagen gällande översiktsplan följs och att detaljplaner
för bostadsområden framför allt tas fram i det s.k. ”stråket”.

2.7

Företag och näringsliv 2035

2.7.1

Bakgrund

Företagen är viktiga för Krokoms kommun. De skapar jobb, välstånd, underlag till
service och ekonomisk tillväxt. Framgångsrika företag attraherar nya invånare som
vill arbeta, bo och leva i kommunen.
2.7.2

Slutsatser

Företag och näringsidkare har behov av närhet till goda kommunikationer och
kompetensförsörjning varför markförvärv ska genomföras och detaljplaner tas fram
i och runt det så kallade stråket och där företag i övrigt visar intresse för etablering.
Kommunen ska i första hand tillhandahålla mark men kan i undantagsfall bygga,
äga och hyra ut lokaler till intresserade företag.
Kommunen fortsätter prioritera aktiviteter utifrån den näringslivsstrategi som har
antagits. De områden som är prioriterade är:
•
•
•
•
•

Positiv företagarattityd, god service och dialog
Företagsmark, lokaler och infrastruktur
Upphandling
Skola, utbildning och kompetensförsörjning
Företagsamhet, entreprenörskap och innovation

År 2035 har vi Sveriges bästa dialog med företag och antal arbetstillfällen i fler och
växande företag har ökat. Genom att vara en attraktiv kommun har fler företag etablerat sig och driver verksamhet i kommunen.

2.8

Turism 2035

2.8.1

Bakgrund

Turism är den största näringen i vår region och skapar mer än tio miljoner gästnätter och ger mer än 4 000 heltidsarbeten varje år. Naturen är den snabbast växande
anledningen till att människor reser. Turism och besöksnäringen är därmed ett viktigt verktyg som gör att vi kan leva, bo och verka där vi vill. Turismen och besöksnäringen har en stor utvecklingspotential i Krokoms kommun. I Krokoms
kommun finns ingen stor turistdragande magnet och förutsättningarna för besöksnäringen bygger därför till stor del på samverkan mellan aktörer såväl inom
kommunen som med aktörer i Krokoms kommuns omvärld.
2.8.2

Slutsatser

Att fortsätta arbetet med aktiviteter och stötta initiativ utifrån de prioriterade områdena i strategin för besöksnäringen. Utveckling av en hållbar skoterturism, vandring, mat, skidor, kultur, fiske och jakt är de områden som är prioriterade. Även
geografisk utveckling/destinationsutveckling ska prioriteras där initiativ och behov
finns. År 2035 har vi bland annat fler lönsamma företag inom besöksnäringen och
en ökning av året runt turism.
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2.9

Fritidsanläggningar och kultur

2.9.1

Bakgrund

Föreningslivet är viktigt för medborgarnas välmående och sociala utveckling. De
flesta av fritidsanläggningarna i kommunen är föreningsdrivna vilket innebär ideellt arbete från föreningens medlemmar parallellt med finansiellt bidrag från kommunen.
Driftskostnaderna för kommunens- och föreningarnas anläggningar är i dagsläget
mycket högre än vad de får i anläggningsbidrag. Många av anläggningarnas underhåll är eftersatt och är i behov av renovering av olika omfattning. Samtidigt pågår
utvecklingsarbete hos många föreningar för att utveckla nya och befintliga arenor.
Ett aktivt kulturliv är också en grundförutsättning för tillväxt genom utveckling av
de kreativa och kulturella näringarna. Tillgången till det kulturella utbudet ska vara
jämlikt och jämställt; oberoende av kön, ålder eller geografisk tillhörighet. För att
säkerställa detta ska kulturen samverka med skolan genom att vara en naturlig del i
det ordinarie skolarbetet liksom via en tillgänglig kulturskoleverksamhet. Kommunen ska också på ett aktivt sätt medverka till att skapa/bevara nya och befintliga
mötesplatser och stötta föreningarna i deras utveckling att bedriva verksamhet, oavsett om det rör kultur eller fritid.
2.9.2

Slutsatser

Utifrån kommunens utveckling i övrigt behöver kommunen prioritera vissa strategiska arenor runt om i kommunen, för både idrott och kultur. Det innebär att vi behöver koncentrera satsningar för att uppnå en högre kvalité på ett antal av våra anläggningar. Utöver dessa satsningar ska bredden utifrån geografi och idrott/kultur
bevaras med mindre och enklare arenor samt utveckling av nya spontanaktivitetsytor.
Kommunen bör fortsatt ansvara för att en jämlik fördelning av kulturarrangemang i
skolorna sker samt ha en avsatt budget för att lämna bidrag till föreningar som arrangerar evenemang.

2.10

Skolor och förskolor

2.10.1 Bakgrund
En likvärdig utbildning för alla barn är det centrala. Inget barn ska tvingas in i en
yrkesroll eller göra olika vägval på grund av sämre förutsättningar än andra barn.
Valet ska vara fritt.
Inte heller ska storleken på en skola/förskola vara ett självändamål. Ingen forskning
visar att den större skolan levererar bättre eller sämre meritpoäng för eleverna än
den mindre. Det avgörande är kvalitén på undervisningen och andelen behöriga lärare/förskollärare. Alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.
Svårigheten att klara lärarbehörighet, fritidshemsbehörighet och förskollärarbehörighet, krav på språkundervisning, specialsalar för övningsämnen och kostnader för
fastigheter och bemanning ger Krokoms kommuns nuvarande struktur stora svårigheter att tillhandahålla en likvärdig undervisning för kommunens barn och elever.
Kommunen har små klasser i genomsnitt när det gäller grundskolan och många
klasser bedrivs i B-form (barn från olika årskurser har gemensamma lektioner). I
25

TILLVÄXTSTRATEGI

förskolan är det behov av bemanning från tidig morgon till sen eftermiddag/kväll
på små enheter.
Många skol- och förskolefastigheter är slitna och dras med olika typer av skador
vilket driver kostnader, är belastande för pedagogers och elevers arbetsmiljö och
ger sämre undervisningsförutsättningar. Dessutom kommer nuvarande skol- och
förskolefastigheter i exploateringsområden inte klara de ökade barn och elevkullar
som är prognostiserade för att växa till minst 16 000 invånare.
2.10.2 Slutsatser
Krokoms kommun är väldigt barnrik och ska sträva efter den bästa skola och förskola som kommunen kan uppbringa. Utifrån likvärdig utbildning och ekonomiska
förutsättningar är en utveckling mot bättre men färre skolor och förskolor år 2035
nödvändigt. Eventuella privata alternativ kan påverka antalet.
Över tid ska lösningar som främjar alternativa undervisningsmetoder med hjälp av
ny teknik, samarbete över kommungränser och landsgränser arbetas fram. Eventuellt behövs det ny lagstiftning avseende samverkan mellan länder och distansundervisning.

2.11

Särskilt boende

2.11.1 Bakgrund
Välfärdssektorn i landet står inför ett stort kompetensförsörjningsproblem när
många går i pension de närmaste tio åren samtidigt som andelen äldre ökar. Att
upprätthålla lagstadgade krav och nödvändig kvalitet på omsorgen är tätt förknippat med tillgången till utbildad personal. Andelen i yrkesverksam ålder under perioden möter inte upp mot det växande behovet av personal. Skillnaden är stor. I länet innebär det att; - Om alla som slutar gymnasiet skulle välja att arbeta inom välfärdssektorn, räcker de fortfarande inte till för att täcka det ökande behovet av personal.
Utifrån tillgänglig befolkningsstatistik vet vi att antalet 80 år och äldre ökar i kommunen med 57 procent mellan 2018 och 2030. Nya arbetsmetoder, teknik och
strukturella förändringar är därför nödvändiga.
Befolkningsutveckling utifrån befolkningsprognos

Demografisk framskrivning – kommunal kostnad per ålder
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Särskilt viktigt är att utveckla förebyggande och rehabiliterande arbetssätt, öka tillgången till sociala aktiviteter, skapa samlingspunkter/öppna mötesplatser och alternativa boendeformer. Att utveckla ovanstående områden i kombination med införande av ny teknik är enligt nuvarande forskning det sätt på vilket offentlig sektor
kan påverka det samlade vård- och omsorgsbehovet hos den åldrande befolkningen.
2.11.2 Slutsatser
Krokoms kommun måste utveckla sin arbetsorganisation genom fler yrkeskategorier, utbildningssatsningar, ökad kompetens och förbättrade arbetsvillkor. Kommunen behöver förbättra förutsättningar för äldre medarbetare att arbeta längre och ta
tillvara redan pensionerade medarbetares möjlighet att bidra. Ett ökat samarbete
med civilsamhället bör etableras och fler satsningar på ny teknik som möjliggör
autonomi och delaktighet bör genomföras. Satsningar på förebyggande och rehabiliterande insatser är avgörande.
Kommunen behöver bygga trygghetsboende och skapa öppna mötesplatser för sociala aktiviteter. För att driva på utvecklingen och locka privata intressenter kan
kommunen titta på olika finansieringsalternativ för att täcka merkostnader som exempelvis gemensamhetslokaler och ”trygghetsvärdar”.
Utifrån kvalitet och kostnadseffektivitet ska Krokoms kommun sikta mot funktionella och strategiskt placerade särskilda boenden. Ett utvecklat samarbete på en rad
olika områden med omkringliggande kommuner och regioner behövs för att klara
behoven över tid.

2.12

LSS

2.12.1 Bakgrund
En genomlysning gjord 2017 påvisade att Krokoms kommun inte jobbat strategiskt
eller systematiskt med sin boendeförsörjning avseende grupp- och servicebostäder
för personer med 9:9 beslut enligt LSS. Det har lett till att brukares behov inte kunnat tillgodoses på bästa sätt över tid. En felaktig boendeform för flertalet brukare
har också drivit fram en väldigt dyr bemanning av verksamheten. Inom LSS verksamhetsområde verkställs även boenden med SOL boendebeslut.
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Våra ungdomar i särskolan har tillfrågats om deras önskemål om framtiden. Fram
till 2023 uttalar 5 av 11 personer att de önskar boende i centrala Krokom. De önskar närhet till samhällservice såsom affär, apotek, bibliotek, hälsocentral samt bussar.
2.12.2 Slutsatser
Behovet av annat boende för olika brukare bör tillgodoses via nybyggnationer vilket också möjliggör reducering av antalet överbeläggningar.
För särskoleelever bör boende tillskapas i centrala delar med närhet till olika typer
av samhällsservice såsom affärer, bibliotek, hälsocentral och kollektivtrafik.

2.13

Övriga nödvändiga investeringar

2.13.1 VA
En förutsättning för att möjliggöra nya handels-, industri och bostadsområden är att
kommunen bygger ut sitt VA-nät. Hur detta ska ske tydliggörs i kommande VAplan. Enligt principbeslut i KF ska kapacitetshöjande åtgärder, till följd av kommunens tillväxtmål, bekostas med skattemedel.
2.13.2 Fiberutbyggnad
För att kommunen som helhet ska kunna leva är en fortsatt fiberutbyggnad nödvändig. Krokoms kommun har därför en fullt utbyggd fibertäckning inom fem år. Med
detta menas att minst 95 procent av hushåll och företag har en fungerande anslutning.
2.13.3 Väg-, flyg, och tågtrafik
Krokoms kommun har mycket goda förutsättningar för företagande och pendlande
genom att infrastrukturen förbättras och byggs ut. Kommunen arbetar aktivt för at
påverka andra myndigheters beslut för detta ändamål
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3

Hur kommer strategin in i vårt
ledningssystem?

Strategi 10-15 år underlag för KF
budgetdokument
Verksamhetsdagar

Utvärdering,
analyser,
omvärldsspaning,
ny kunskap

Eventuella korrigeringar
utifrån detaljbudget
kommande år

KF rambudget
1-3 år

Detaljbudgetar
nämnder gemensam
verksamhetsplan
KLG 1 år
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