Årsredovisning 2020

Krokoms kommun, maj 2021
Omslagsbild: Jenny Henriksson jobbar som undersköterska på Hällebo. Under 2020
har arbetet med skyddsutrustning varit viktigt. Foto: Anneli Åsén

Innehåll
2020 I KORTHET
2020 i bilder
Kommentar från politiken

SIDAN FEM
6

Höjdpunkter under året

12

8

Året i siffror

14

Kommundirektören har ordet

16

Fem år i siffror

10

Kommunens organisation

11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SIDAN SJUTTON

Ekonomisk översikt

18

Verksamhetsredovisning

28

Investeringsredovisning

26

Personalöversikt

31

VÅRA VERKSAMHETER

SIDAN TRETTIOSJU

Kommunstyrelsen

38

Revision

48

Barn- och utbildningsnämnd

40

Jämtlands räddningstjänstförbund

49

Samhällsbyggnadsnämnd

42

Jämtlands gymnasieförbund

50

Socialnämnd

44

Gemensam nämnd för upphandling

51

Bygg- och miljönämnd

47

Krokomsbostäder

52

VÅRA RÄKENSKAPER
Driftsredovisning

SIDAN FEMTIOFEM
56

Noter

61

Resultaträkning

58

Redovisningsprinciper

70

Balansräkning

59

Ord- och begreppsförklaringar

71

Kassaflödesanalys

60

SIDAN SJUTTIOTRE

REVISIONSBERÄTTELSE
Revisonsberättelse

74

2020 i korthet

2020 I KORTHET

1

3

2

2020 i bilder
E

K

fter semestrarna stod äntligen
det nya LSS-boendet i Nälden
klart. Jens Johansson var en
av dem som flyttade in. Att gunga
är en favoritsysselsättning för Jens
och han har en gunga både ute och
inne i sitt nya boende. En av dem
som jobbar på boendet berättar att
Jens gungar ofta och att det inte går
att få honom att sakta ner. Att åka
skoter eller gokart är andra favoritsysselsättningar för Jens.

rokoms kommun har en positiv befolkningsutveckling.
Kaxås är ett av de områden
där tillväxten är stark, i februari välkomnades 28 nya Kaxåsbor. David
Karlsson och Jenny Näslund med
dottern Aprilia är tre av dem. Sommaren 2021 hoppas de att deras
nya hus ska vara klart för inflyttning.
Varje del av Krokoms kommun är
unik och har sina speciella styrkor.
Tillsammans med er som bor här
ska vi skapa förutsättningar för
livskraft i hela kommunen.

Bild 1

Bild 2
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W

ilja Nessemo och Frida
Andersson går i åttan på
Nyhedens skola. Tillsammans med andra elever i kommunens åttor har de svarat på en enkät
om hur de ser på framtiden. Enkäten
var ett led i arbetet med att utveckla
medborgardialogerna så att fler målgrupper får komma till tals. Enkäten
visade bland annat att 82 procent av
eleverna som svarade tror att det är
möjligt att arbeta med sitt drömjobb
i Jämtlands län.
Bild 3
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T

rygghetsboende kan vara lösningen för den som är senior
och gillar sällskap. Krokomsbostäder satsar på ett ännu större
utbud eftersom det är stor efterfrågan på den här typen av boende.
Viola Ekawall sitter med i Pensionsrådet för SPF i Offerdal och de har
drivit frågan om trygghetsbostäder
under lång tid. Viola var tidigt ute i
den här frågan, hon skrev en motion
tillsammans med några andra personer redan för tio år sedan.
Bild 4

P

å Nyhedens skola har man
tagit myndigheternas rekommendationer på största allvar.
Under december har samtliga idrottslektioner hållits utomhus och kombinerats med undervisning i friluftsliv.
Marianne Åhlström, idrottslärare,
berättar att eleverna är förtjusta över
de lite annorlunda lektionerna som
hållits utomhus i närheten av skolan.
En av dem uttryckte det så här:
” Marre, vi vill gärna fortsätta med
det här för vi tycker vi lär oss så bra
och på ett roligt sätt”
Bild 5

P

å Cederbergsskolan i Föllinge
skrivs historien nu om. För tre år
sedan tog sig endast varannan
pojke in på gymnasiet, i våras hade alla
elever behörighet. Många faktorer har
spelat roll i förändringsarbetet men det
helt avgörande har varit personalens
hårda arbete som de gjort tillsammans. Petter Bogg, Marcus Lundli och
Iselinn Larsdotter trivs bra på sin skola
i Föllinge. Petter, Marcus och Iselinn
lyfter fram den nya heltidsmentorn,
Anna Hallberg, som en viktig nyckel till
förändringen. De säger att hon får allt
att fungera bättre för eleverna.
Bild 6
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Kommentar från politiken

Ett speciellt och utmanande år
Det som framför allt har präglat året är all
planering och alla de insatser som genomförts
kopplade till covid-19. Kommunen har haft stort
fokus på att begränsa smittspridning, skydda
omsorgstagare från smitta och säkerställa en
bra lärmiljö för barn och unga. Inte någonstans
i organisationen har verksamheten varit opåverkad av den världsomspännande pandemin.
År 2020 var året när vi lärde oss arbeta digitalt. Efter en trevande start där vi prövade oss
fram och kryssade mellan tekniklösningar så har
kommunen nu utvecklat fungerande rutiner för
såväl arbetsmöten som politiska beslut. Delar
av arbetssättet kommer säkert att behållas även
när tillvaron återgår till det mer normala igen. Det
finns dock ett uppdämt behov att träffas fysiskt
igen för att gemensamt och tillsammans driva
frågor framåt. Förhoppningen är att vi under
2021 delvis ska kunna återgå till sådana mötesformer.
När vi summerar året kan vi konstatera att
kommunen lyckats väl med att skydda äldre och
andra omsorgstagare från smitta. Som en av
ytterst få kommuner i landet har Krokom hållit
smittan borta från samtliga boenden. Detta
har varit möjligt genom ett skickligt ledarskap,
fantastiska medarbetare, tidiga beslut om strikta
hygienregler, besöksförbud och kreativa rekryteringsinsatser för att trygga grundbemanningen.
Tillväxt
193 byar där livet växer, vårt nya platsvarumärke,
tar sitt avstamp i kommunens alla byar och den
utveckling som sker där. Kommunens målsättning om att växa till minst 16 000 invånare år
2030 är viktig och platsvarumärket är ett sätt
att hjälpa till att lyfta fram kommunen så att den
hamnar i blickfånget för dem som funderar på
att flytta ut från storstäderna.
Krokoms kommun befinner sig i en spännande tid, en tid full av framtidstro. Kommunen växer, det byggs bostäder och människor flyttar hit.
Under året ökade befolkningen med 88 personer
Och kommunen har nu 15 054 invånare.
8
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Förskolor och skolor
Krokom är en barnrik kommun med god kompetens hos pedagogerna och bra skolresultat. Det
har under många år varit högt politiskt prioriterat
i vår kommun att ha förskolor och skolor nära
där människor bor. Detta kopplar till den övergripande ambitionen att människor ska kunna bo
och leva i hela kommunen, trots stora avstånd.
Under året har beslut tagits för att fortsatt
säkerställa en trygg och bra lärmiljö. För Nälden,
Aspås och Rödön har beslut fattats om nya/
utökade skollokaler och i centrala Krokom ska en
ny, modern förskola byggas. Den nya förskolan
kommer att ersätta fyra mindre förskolor i centrala Krokom och erbjuda ett trettiotal fler platser.
Bostäder och näringsliv
Bostadsbyggande och näringslivsfrågor står
högt på agendan. Behovet av bostäder är stort
och det behövs olika typer av bostäder för alla åldersgrupper. Under året har byggandet tagit fart
på många håll i kommunen och det är mycket
glädjande.
Under hösten beslutade kommunen att investera drygt 300 miljoner kronor i VA-infrastruktur
i området mellan Ås och Krokom. Investeringen
är nödvändig för tillväxt och om några år, när
investeringen är klar, kommer vi att kunna se
nya bostadsområden och företag växa fram i
området.
Ett nytt LSS-boende i Nälden har invigts under
året och anpassade boenden för äldre håller
på att färdigställas i Alsen och Föllinge. Beslut
har även fattats om ett nytt särskilt boende i
Krokom. När det gäller industritomter har vi inte
kommit så långt som vi hade önskat. Efterfrågan
på industritomter överstiger utbudet och fortsatta insatser måste till.
Ett starkt och växande näringsliv är viktigt
för kommunen och det nyinrättade näringslivsutskottet under kommunstyrelsen sätter fokus
på frågorna. Under året har politiker och ledande
tjänstemän deltagit i Svenskt Näringslivs utbildningssatsning för att lära mer om hur man blir en

2020 I KORTHET

mer serviceinriktad kommun och skapar
ett bättre företagsklimat.
Infrastruktur
I Krokoms kommun pendlar stor del av
befolkningen till arbete och barnomsorg.
Tyvärr är kvaliteten på delar av det statliga vägnätet under rimlig standard. Till
det kommer att andelen enskilda vägar
är hög och det statliga väganslaget lågt.
Detsamma gäller bredbandsutbyggnaden,
där täckningsgraden fortfarande inte är
acceptabel. Inom båda dessa områden
måste kommunen fortsätta att driva på
kommande år.
Dialog, god service och gott arbete
Grunduppdraget för den kommunala verksamheten är god service till kommunens
medborgare och företag. Att lyssna till
medborgarnas tankar och idéer är viktigt.
Under året har en ny modell för medbor-

gardialoger börjat utarbetats i syfte att ge
ännu bättre möjligheter att påverka.
Den goda servicen ges av ca 1 500 medarbetare varje dag, i arbetet. Vi vill här
rikta ett stort tack till er alla. Generellt får
vi goda betyg och omdömen från brukare
och samarbetsparters och det indikerar att
väldigt många människor gör ett gott jobb.
Årsredovisningen visar hur våra gemensamma skattemedel använts under
år 2020 och hur målen har uppnåtts.
För 2020 redovisar Krokoms kommun
ett ekonomiskt resultat på 16,5 miljoner
kronor. Överskottet är större än väntat
och det möjliggör att hela det balanserade
underskottet från föregående år, enligt det
s.k. balanskravet, kan återställas och vi kan
även lägga undan en del i resultatutjämningsreserv till kommande år.

Karin Jonsson (C)

Björn Hammarberg (M)

Jan Runsten (MP)

Karin Jonsson

Björn Hammarberg

Jan Runsten

Kjell Sundholm

Kjell Sundholm (KD)
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Fem år i siffror
2020

2019

Verksamheternas nettokostnader (mnkr)

1036,9

1 023,8

968,9

938,7

888,3

- i kronor per invånare

68 879

68 454

65 211

62 894

60 643

Årets resultat (mnkr)

16,5

-12,8

1

1,1

3

- i kronor per invånare

1096

-856

67

74

205

Investeringsvolym (mnkr)

2018

2017

2016

69,7

66,8

76,9

55,1

94,7

4630

4466

5176

3692

6 465

- lånefinansieringsgrad av investeringar (%)

37

39

35

35

35

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998

41

41

43

44

45

755

774

734

739

740

- i kronor per invånare

50 153

44 999

43 882

44 154

50 519

Skattesats kommunen

22:17

22:17

22:17

22:17

22:17

Skattesats totalt

33:87

33:37

33:37

33:37

33:37

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr)

1055

1011,2

970,6

942,6

892,5

- i kronor per invånare

70 081

67 612

65 325

63 156

60 930

Totalt antal anställda

1 452

1 497

1 519

1 557

1 573

- i kronor per invånare

Låne- och pensionsskulder

Personalkostnader

768,0

756,0

739,0

725,7

706,5

- i kronor per invånare

51 016

50 548

49 738

48 623

48 232

Befolkning 31 december

15 054

14 966

14 858

14 925

14 843

Befolkningsutvecklingen

Kommunens resultat
Miljoner kronor
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Kommunens organisation

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, somansvarar för att politiska beslut
genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet
och planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram
underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta
tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna.

Höjdpunkter!
Det händer många spännande saker i en kommun
under ett år. Vi har valt ut ett antal händelser från
2020 som vi presenterar på nästa uppslag.

Årsredovisning 2020
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ETT KROKOM FÖR ALLA
Med influenser från värdlländer vill planarkitekten Simon
Östberg skapa en lokal blandstad i Krokom. Genom platsens gynnsamma läge ser han planprogrammet som en
lågt hängande frukt – som bara är att plocka.

FRAMTIDSVAL PÅ SCHEMAT
Med schemalagd studie- och yrkesvägledning får
eleverna på Nyhetens skola bättre förutsättningar att
hantera och göra välgrundade vägval kring sin framtid.
När vi ska lära för livet blir behovet av vägledning allt
viktigare. Studie- och yrkesvägledarnas roll har förändrats
under åren och får allt större betydelse. På Nyhedens skola
i Krokom har man tagit uppdraget ett steg längre. Sedan
något år tillbaka har eleverna i årskurs 8 och 9 studie- och
yrkesvägledning på schemat. Maria Frisk, studie- och yrkesvägledare på Nyhedens skola är glad över förändringen.
– Ämnet har fått namnet Framtidsval och eleverna i
årskurs 8 och 9 har klassvisa lektioner en gång i veckan,
berättar Maria.
Lektionerna i framtidsval genomförs till viss del i samarbete med andra professioner. I årskurs 8 samarbetar hon
med kuratorn på skolan. I årskurs 9 får eleverna bland annat
träna på att skriva sina egna CV.

Nu är han färdig. Efter att ha jobbat intensivt i tre år har planarkitekten Simon Östberg kommit i mål med planprogrammet
Krokom centrum Vision 2035. Vad det handlar om? Jo, han har
grottat ner sig i hur centralorten Krokom kan komma att se ut i
framtiden. Han har också kommit fram till att nu behöver man
gasa, inte bromsa.
Genom att dra nytta av ortens läge med en kvart till flygplatsen, tågstationen i centrum, bussnätverk och att Krokom ligger
mitt emellan två tillväxtorter, ser Simon Östberg bara möjligheter.
– Vilken annan stad har du 15 minuters pendling till? Vi
kan locka livsstilsinflyttare, möta upp dem som idag flyttar till
Östersund när barnen flyttar hemifrån, säger han.
Vårt Krokom 3/2020

Vårt Krokom 1/2020

SUCCÉ FÖR LUNCH UTAN RAST
KROKOM BYGGER FÖR FRAMTIDEN
Krokoms kommun växer och utvecklas. Och förhoppningen är att många fler ska välja att bo och trivas i vårt
område. Målsättningen är att öka antalet invånare till
minst 16000 år 2030. Där människor vill bo behövs också
bra bostäder.
Linus Ekqvist, vd för Krokomsbostäder, anser att det är självklart att bolaget ska göra sitt bästa för att takta kommunens
tillväxtplaner.
– I vår roll som samhällsnyttigt och kommunägt bolag ska vi dra vårt strå till stacken och försöka matcha
efterfrågan och göra det möjligt att bo i hela kommunen säger
Linus Ekqvist.
Krokomsbostäder erbjuder boende och lokaler på många
orter runt om i hela kommunen. Det är unikt och en stor fördel
när hela kommunen ska växa.

Vårt Krokom 2/2020
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Med schemalagda luncher utan intilliggande rast tar
sig eleverna tid att äta och orkar koncentrera sig bättre
under skoldagen. Det kan Kvarnbackskolan i Krokom
konstatera efter att ha provat metoden i några år.
Konceptet med rastfria luncher har hunnit praktiseras under några på Kvarnbackskolan i Krokom. Och gensvaret har
varit positivt på flera sätt. Agneta Kardin, lärare i årskurs 5
beskriver hur det fungerar.
– I stället för att som tidigare först äta lunch och sedan
gå ut på rast går eleverna tillbaka till klassrummet efter
maten. Då blir det inte så stressigt att hinna ut utan eleverna kan sitta i lugn och ro och äta tills det är dags att börja
nästa lektion, berättar Agneta Kardin.
Att lunchrasten har plockats bort betyder inte att barnen
får långa arbetsdagar utan uppehåll.
– Nej givetvis inte, i stället för lunchrast har eleverna
gemensamma raster på förmiddag och eftermiddag, säger
Agneta Kardin.
Vårt Krokom 3/2019
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ÅRETS UTMÄRKELSER TILL MEDARBETARE
Det är våra medarbetare som har huvudrollen i Krokom och
det vill vi uppmärksamma. Vi har utsett Årets arbetskamrat,
Årets arbetslag och Årets växtkraft. Här är vinnarna!

LUGNT MITT I STORMENS ÖGA
Att vara undersköterska på ett äldreboende mitt i coronapandemin och dessutom själv bli smittad av Covid-19.
Hur är det?

Årets växtkraft är Karin Häggqvist Undersköterska på Hällebo,
Årets arbetskamrat är Marita Evertsson Skoladministratör i
Ängeområdet och Årets arbetslag är Barn- och familjegruppen
inom IFO. Det var kommundirektör Jonas Törngren och HR-chef
Hanna Vesterlund som delade ut utmärkelserna till överraskade
och glada medarbetare.
– Tanken var att de här utmärkelserna skulle delas ut på våra
medarbetardagar som skulle ha varit i höstas, men på grund
av pandemin fick vi tänka om. Nu överraskade vi medarbetarna
på deras arbetsplatser i stället och det fungerade bra det också
säger Jonas Törngren.
Vårt Krokom 4/2020

– Många tror att det är kaotiskt, men jag har känt mig lugn
och trygg hela den här våren, berättar Jenny Henriksson
som är undersköterska på Hällebo.
Det är årets varmaste dag när vi besöker äldreboendet
Hällebo i Offerdal. Personalen sitter ute och njuter av solen
på sin lunchrast. En bil full med blommor rullar in. Det är en
90-åring som ska firas. Det mesta verkar vara sig likt på Hällebo. Fast ändå inte. Barn, barnbarn och barnbarnsbarn som
ska uppvakta jubilaren har inte fått träffa henne på flera månader och nu får de ses bakom plexiglas. Undersköterskan
Jenny Henriksson visar upp sin personliga skyddsmask -90
när vi möts och det är hennes första arbetsdag efter en lång
sjukskrivning för Covid-19. Samtidigt är det påfallande lugnt
mitt i stormens öga.
– Det har nog varit allra tuffast för de anhöriga, vi har ju
vetat att de äldre har det bra, funderar Jenny.
vårt Krokom 2/2020

KOMMUNEN TILL ER TJÄNST

På medborgarnas önskelista står det en bättre dialog med
kommunen – och ännu snabbare service. Det vill kommunen
förstås hörsamma, och arbetar flitigt för att stå till folkets
tjänst – och framför allt i form av E-tjänster.
Även om kommunen vill kunna möta medborgarna öga mot
öga i angelägna ärenden även i framtiden, så lägger tjänstemännen stort engagemang på att utveckla det digitala utbudet,
med ett särskilt fokus på E-tjänster. Det är visserligen inte en ny
företeelse, men kommunen har växlat upp ordentligt på just det
området. Det handlar om allt från byggärenden, miljöfrågor till
näringslivsärenden. Eller om att söka ekonomiskt bistånd och
plats i förskolan.
– Det är viktigt att kommunen hänger med i digitaliseringen.
Vi behöver bli bättre på återkoppling gentemot kunderna, och
automatiseringen kommer att bidra till att vi blir mer tillgängliga
och kan erbjuda en bättre service, både för privatpersoner och
företag, säger Ulla Schill, samhällsbyggnadschef.
Vårt Krokom 4/2020

193 BYAR DÄR LIVET VÄXER

Växtkraft för människor, för idéer, för företag och för
livet. Det är grundbulten i Krokoms kommuns nya
platsvarumärke. Vi hoppas att företag, föreningar och
byalag ska hjälpa till att sprida det.
Det som är speciellt för platsen Krokoms kommun är
växtkraften och de många levande, stolta och drivna byarna
i hela kommunen. Det har många människor lyft fram på
höstens dialogmöten och i december beslutade Krokoms
kommunstyrelse att låta byarna ta plats och vara avsändare
i marknadsföringen framöver.
För att underlätta för alla som vill marknadsföra sin plats
kommer kommunen att ta fram en bank av texter, filmer och
bilder som blir fria för alla att använda. Materialet kommer
att finnas att laddas ned på kommunens hemsida någon
gång efter årsskiftet. Kommunstyrelsens ordförande Karin
Jonsson, C, säger att hon är glad över att fokus i platsvarumärket ligger på den unika drivkraften i den här kommunen.
– I våra små och stora byar finns en enorm växtkraft i
form av stolta människor som vill göra gott för den egna
bygden. Det vill vi berätta om och jag hoppas att många
också kommer använda materialet, säger Karin Jonsson.
Vårt Krokom 4/2020
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Året i siffror
Efter ett ekonomiskt mycket ansträngt 2019 visar resultatet åter på plus.
Bokslutet för 2020 visade ett överskott med 16,5 miljoner kronor. Sedan år
2001 är det endast 2019 som har visat att negativt resultat.
DU HITTAR ÄVEN ÅRSREDOVISNINGEN PÅ WWW.KROKOM.SE/EKONOMI

Varifrån kommer kommunens pengar?
Ränteintäkter (0,2%)
Övrigt (2,2%)
Hyror och arrenden (2,0%)
Taxor och avgifter (5,4%)
Bidrag (7,8%)

Under 2020 hade Krokoms kommun
1 281,8 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.

Kostnads- och intäktsutjämning (29,8%)
Skatt (52,5%)

Så här används dina skattepengar!
Reaförluster (1,4%)
Räntekostnader (0,3%)
Avskrivningar (3,3 %)
Inköp av varor och material (4,6%)
Bidrag (2,0%)
Köp av tjänster (26,9%)

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 2020 var 1 265,3 miljoner kronor. En annan stor kostnadspost
är köp av tjänster. Här ingår till exempel
gymnasieskolan, räddningstjänsten och
privata förskolor och privat omsorg.
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Personal (61,2%)
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SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

1 281 800 000

Här har vi delat en vanlig hundralapp i olika stora delar för att visa hur mycket olika verksamheter kostar.
Summan av skatter, statsbidrag och andra intäkter
uppgick år 2020 till 1 281,8 miljoner kronor.

Kommunens skatter och intäkter i kronor

16 506 396
Kommunens resultat i kronor

69 656 095

Grundskola och skolbarnomsorg (29,36 kronor)

Total investeringssumma

15 054

Vård och omsorg (21,42 kronor)

Antal medborgare i kommunen

88

Förskola (12,00 kronor)

Ökning av medborgare under året

46,5

Medelåldern på kommunens medarbetare

30 942

Medellön för tillsvidareanställda

Stöd och service (10,41 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (7,21 kronor)

Individ- och familjeomsorg (5,78 kronor)

Övriga kostnader (4,59 kronor)
Kultur och fritid (3,27 kronor)

1 452

Antal medarbetare i kommunen

Samhällsbyggnad, bygg och miljö (2,59 kronor)
Räddningstjänst (1,66 kronor)
Kommunledning, politisk verksamhet (1,43 kronor)
Kollektivtrafik och färdtjänst (0,12 kronor)

Årsredovisning 2020
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Kommundirektören har ordet

Vi ska vara stolta över 2020
År 2020 kommer att gå till historien som det år då film blev
till verklighet. Covid-19.
I kriser är det enormt viktigt att sluta sig samman och
arbeta mot ett gemensamt mål. Att tillgängliga resurser
förstår var de gör bäst nytta för att lösa krisen och att allt
annat, tillfälligt, läggs åt sidan.
Krokoms kommun lyckades med detta och som kvitto
kan jag konstatera att Krokoms kommun som en av väldigt
få kommuner lyckades hålla smittan borta från våra äldreboenden. Enormt värdefullt.
Kommunen lyckades också bedriva en bra skolverksamhet, utrustade och riggade för avståndsoberoende teknik
både i skola och andra verksamheter, fattade beslut om att
möten både kan och får/ska genomföras på distans, upprättade kanaler för kommunikation, fokuserade på olika typer
av verksamhetsstöd (tolkning av lagstiftning, rekrytering/bemanning, omfördelning av resurser, ekonomisk uppföljning
etc) och arbetade för att lindra effekterna för näringsliv och
medborgare med olika typer av insatser. Arbetssätten och
dialogen både internt och externt har tvingats till förändring
och ur detta har nya idéer tagit form.
I allt detta har Krokoms kommun och dess verksamheter
regelbundet samverkat med parter utanför kommunen och
skapat gemensamma lösningar. Beslut och riktlinjer från
regering och myndigheter har tolkats tillsammans så att
befolkningen i stort inte ska drabbas av dubbla budskap.
Säkerheten har gått främst i alla lägen tillsammans med en
ambition att minimera konsekvenserna om nedstängningar
varit nödvändiga.
Trots det ovanstående har många andra delar fallit på
plats, bland annat analys av kommundelar, platsvarumärke,
modell för medborgardialog, en ny e-tjänsteplattform och en
mängd förbättringar inom IT-infrastrukturen.
Många av våra mål har varit svåra att nå men med tanke
på en framstormande pandemi så har måluppfyllelsen varit
bra. Det ekonomiska resultatet innebär att kommunen kan
återställa 2019 års underskott och fylla på i resultatutjämningsreserven vilket är bra för framtida ekonomiska utmaningar
Krokoms Kommun, politiker och tjänstemän, kan med
stolthet se tillbaka på sin insats pandemiåret 2020.
Jonas Törngren

16

Årsredovisning 2020

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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