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Krokoms kommun är en kommun att vara stolt över och 
som är hållbar, företagsam och har mycket växtkraft. 
Här finns lugnet, den storslagna naturen, det genuina 
och känslan av utrymme och ro. Värden som du helt 
enkelt inte kan köpa för pengar. 

Vi har lång erfarenhet av att leda kommunen
Vi är vana att ta ansvar och att visa handlingskraft för 
att uppnå tydliga resultat som gör livet enklare och 
bättre för människor i vardagen. 

I rambudget 2020, plan 2021-2022, skapas möjlig-
heter inför framtiden genom följande övergripande 
målområden:

• Hållbar tillväxt och utveckling
• Medborgaren i fokus
• Laget med förmåga och energi

Det fortsätta arbetet har inriktningen mot en hållbar till-
växt och utveckling. Ett viktigt förhållningssätt i denna 
strävan är att hålla våra medborgare i fokus eftersom 
det är för dem vi finns till. Med god arbetsmiljö, ett gott 
samarbete och en sund ekonomi skapas det lag som har 
förmågan och energin att nå målen.

Krokoms kommun växer
Fler vill bo och leva i Krokoms kommun. Vårt mål är 
att invånarantalet ska öka till 15 225 under år 2020 och 
till minst 16 000 år 2030. För det krävs en god match-
ning mellan medborgarnas behov och utbudet av bostä-
der, förskola, skola omsorg och övrig samhällsservice. 

Vi gör plats för växtkraft

KOMMENTAR FRÅN POLITIKEN
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KOMMENTAR FRÅN POLITIKEN

Antalet invånare ska utvecklas till minst: 15 225 år 
2020, 15 300 år 2021, 15 600 år 2022
Vi är stolta över att vara en expansiv kommun som kan 
ta emot och välkomna många nya invånare, företag och 
projekt. 

För att säkra en hållbar tillväxt och utveckling i 
Krokoms kommun har en tillväxtstrategi antagits. 
Under planperioden kommer stor vikt vid att läggas vid 
genomförandet av de insatser som strategin lägger fast. I 
det ingår ett intensivt arbete med planering för bostäder, 
förskolor, skolor och övrig nödvändig infrastruktur och 
kommer baseras på bland annat medborgardialogerna 
under hösten 2019. 

Strategiska markinköp och god framförhållning i 
planeringen är viktigt för att underlätta utveckling av 
industri- och bostadsområden. Det pågående arbete med 
fördjupad översiktsplan över Älvområdet kring Krokom 
kommer att ligga till grund för arbetet inom den delen 
av kommunen under planperioden. 

Ett bra integrationsarbete bidrar till att utveckla vår 
kommun och är en väg till ökad tillväxt. Vi ska fortsätta 
att ligga på en hög och bra nivå kopplat till att få indivi-
der ut i jobb och vi ska fortsätta att uppmuntra civilsam-
hällets insatser för att förbättra den sociala sammanhåll-
ningen mellan befintliga och nya kommuninvånare.

Krokoms kommun är en pendlings- och glesbygds-
kommun och det krävs en fungerande infrastruktur med 
bra vägar och järnväg för att kunna resa med bil, buss 
och tåg. Tågstopp i Nälden är en prioriterad fråga som 
möjliggör grön arbetspendling och en ökad tillväxt i de 
delarna av kommunen. 

Mobiltäckning, bredband och digitala lösningar har 
en avgörande betydelse för att hela kommunen ska 
utvecklas och erbjuda kommersiell service. 

Kommunens handläggningstider ska minska och 
tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska 
öka
Ett framgångsrikt näringsliv skapar sysselsättning och 
skatteintäkter och är därmed en av de viktigaste förut-
sättningarna för vår gemensamma välfärd. 

Vi är och ska fortsätta vara en företagsvänlig kom-
mun med stort fokus på att underlätta företagens kontakt 
med kommunen. Vi vill att fler jobb ska växa fram i 
företagen – inte minst i de små växande företagen. 

För att stödja den utvecklingen ska upphandlingar i 
ökad grad utformas så att lokala och mindre företag kan 
delta. Medborgare och företagare ska i ökad grad kunna 
lämna ansökningar och ställa frågor digitalt med kom-
munen och sedan löpande följa sitt ärende. Grönt Center 

i Ås ska fortsätta utvecklas till ett kluster av företag och 
organisationer inom de gröna näringarna, där samverkan 
stimulerar utveckling.   

Förbättrad hälsa för både den äldre och yngre ål-
dersgruppen
En befolkning med god hälsa lägger grunden för ett 
välmående samhälle och en god samhällsekonomi. 
Därför är folkhälsoarbete viktigt både för samhället och 
för individen. 

Under planperioden ska fokus läggas på kommunens 
kultur- och fritidsaktiviteter. En utredning har under år 
2019 kartlagt kommunens kulturskola och kulturverk-
samhet. Genom att utveckla arbetssättet ska andelen 
barn och unga som får ta del av kulturskolans verksam-
het öka. 

Föreningslivet i Krokom har fått förbättrade förutsätt-
ningar att utvecklas i och med tillgången till nya fören-
ingslokaler i Krokoms tätort.  

Framtidens demografiska utmaningar i omsorgen 
ska mötas med ny teknik och nya arbetssätt. Detta kan 
exempelvis handla om nattro-kamera och trygghetslarm 
som ökar individens självständighet och frihet.    

Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever 
ska öka
Kommunen har en hög andel barn och prognoserna 
visar glädjande att antalet kommer att öka. Barn och 
ungas uppväxt är avgörande för framtiden. Skolan har 
en central roll och verksamheten präglas av en långsik-
tig helhetssyn med målet att alla elever ska ges förut-
sättningar att vara väl rustade för framtiden och uppnå 
behörighet till gymnasiet 

2019 utökas förskolan i centrala Krokom med två 
avdelningar. Ytterligare utökningar av förskola och 
skola kommer att behövas för att möta planerad befolk-
ningstillväxt. Genom medborgardialoger hösten 2019 
har elever, anhöriga, personal och övriga medborgare 
kunnat delta i utvecklingsarbetet för en likvärdig och 
kvalitativt god skola, för alla kommunens barn och 
ungdomar.   

Minskat miljö- och klimatavtryck
Klimat och miljö är något som rör oss alla, både nu och 
i framtiden. 

Utsläpp och växthusgaser per invånare ska minska 
med 50 procent från 1990 till 2020, i enlighet med 
kommunens klimatstrategi antagen 2011. Kommunens 
fastigheter ska vara energismarta och kommunens bil-
park ska successivt ersättas med miljövänligare fordon. 

Hållbar tillväxt och utveckling
Övergripande målområden
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Källsortering i den kommunala verksamheten är viktigt.  
Under planperioden kommer ny återvinningscentral 

att byggas i Offerdal. 
Kommunen ska visa stort intresse för och uppmuntra 

etableringar som bidrar till målet.

Utbud och bredd av bostäder ska öka
Det byggs både småhus och flerfamiljshus i kommunen 
och under planperioden kommer ett stort antal hyresrät-
ter att färdigställas i attraktiva områden. 

Byggande i Sånghusvallen fortsätter och planering 
pågår för ytterligare flerbostadshus i Ås, Aspås och Kro-
kom utöver alla de enskilda villor och radhus där detalj-
planering och/eller byggnation pågår runt om i kommu-
nen. Kontakterna med kommunen ska vara smidiga och 
enkla samt handläggningen snabb och kostnadseffektiv 
– både för kommunen och de sökande.

Vi erbjuder omvårdnad med hög kvalitet och valfrihet 
med god spridning i kommunen. För att möta kom-
mande behov i en ökande befolkning kommer det under 
planperioden att investeras i både trygghetsboende och 

särskilt boende i Krokoms tätort. 
Ett nytt boende för invånare med funktionsnedsätt-

ning invigdes i Krokoms tätort under år 2018 och yt-
terligare ett boende beräknas vara klart för inflyttning i 
Nälden, under år 2020. 

Andelen privata utförare av kommunala tjänster  
ska öka
Kommuner och regioner har stor frihet att välja hur en 
verksamhet ska drivas och i Sverige utförs en del av väl-
färden av privata utförare. Att få fler aktörer som bidrar 
till att lösa och utveckla våra samhällstjänster är ett sätt 
att stimulera utveckling och på sikt trygga välfärden. 

I Krokoms kommun finns privata utförare inom 
förskola och äldreomsorg, som levererar god kvalitet till 
nöjda medborgare. Andelen privata utförare är låg och 
vi vill se en ökning inom detta område. Av den anled-
ningen planeras för att byggnation och drift av nästa 
särskilda boende i Krokoms tätort ska utföras av en 
privat utförare.  
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Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, 
medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja 
kontinuerlig styrning och uppföljning
En kreativ arbetsplats ger friska medarbetare och med-
arbetarna är vår viktigaste resurs. Det ska vara roligt att 
jobba i Krokoms kommun utifrån att medarbetarna får 
ge invånarna god service men också för att vi tar hand 
om och månar om varandra. 

Ledarskapet ska skapa förutsättningarna för medar-
betarna att använda sin kompetens och visa handlings-
kraft i en tillåtande miljö som inspirerar till nytänkande. 
Målet är att skapa en organisation som är lättrörlig, 

anpassningsbar och flexibel utifrån medborgarnas behov 
och förändringar i omvärlden. 

Samarbetet mellan olika förvaltningar, politiker och 
tjänstemän ska vara prestigelöst, med det övergripande 
resultatet i fokus. Roller och ansvarsfördelningar ska 
vara tydliga för att möjliggöra en konstruktiv dialog 
där vi förstår varandras perspektiv, utgångspunkter och 
uppdrag. 

På så sätt får vi tydliga beslut och möjliggör täta 
uppföljningar. 

Laget med förmåga och energi

För samverkanspartierna

Alla medborgares möjlighet till påverkan över kom-
munens utveckling ska öka
Grunden för den kommunala organisationen är servicen 
till kommunens medborgare – utan medborgare ingen 
kommun. Närhet är ett nyckelord ur ett medborgarper-
spektiv. Närhet till förtroendevalda, till kommunens 
service och människor emellan. Aktuella förutsättningar, 
mål och beslut kring kommunens verksamheter ska vara 
lätta att hitta och förstå. 

Bemötandet ska präglas av smidighet och enkelhet. 
Via anpassade öppettider och fler e-tjänster ökar servi-
cen och tillgängligheten för medborgarna. 

En god samverkan ger förutsättningar för fler att delta 
med viktiga insatser i samhällsbygget. Under hösten 
2019 har medborgardialoger via fysiska möten genom-
förts på flera ställen i kommunen.

Som samisk förvaltningskommun genomförs insatser 
för att stärka samernas kultur och språk

Förbättrad kostnadskontroll och utvecklingsarbete 
för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och föränd-
ring
Skattemedlen ska användas effektivt på ett klokt och 
ansvarsfullt sätt. Den ekonomiska redovisningen ska 
bli tydligare och mer transparent så att det klart fram-
går vilka förändringar som ger kostnadshöjningar och 
-minskningar. Likaså ska verksamheter kunna följas 
över tid oavsett av vem och/eller hur verksamheten be-
drivs. Effektiviseringar för att lösa framtida utmaningar 
via t ex digitalisering och e-tjänster ska genomföras
Investeringar ska stödja kommunens utveckling och 
baseras på en långsiktig investeringsplan i linje med 
kommunens tillväxt- och utvecklingsstrategi. Nyttjande-
graden av lokalytor ska öka via bland annat ett förenklat 
internhyressystem.

Medborgaren i fokus

Karin Jonsson (C) Björn Hammarberg  (M) Kjell Sundholm  (Kd) Jan Runsten (Mp)
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PRIORITERADE MÅL

Effektmål (externa)
• Antalet invånare ska utvecklas till minst 15 225 år 2020, 15 300 år 2021, 15 600 år 2022

• Utbud och bredd av bostäder ska öka

• Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka

• Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka

• Med utgångspunkt från Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och rättvis kommun med fokus på minskat   
miljö- och klimatavtryck och förbättrad hälsa för både den äldre och yngre åldersgruppen

• Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka

• Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka

Processmål (interna)
• Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig 

styrning och uppföljning
• Förbättrad kostnadskontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och förändring

Prioriterade mål
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Investeringsbudget

BUDGET 2020 PLAN 2021-22
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