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Krokoms kommun, april 2020
Omslagsbild: Ulla-Britta Holmer besökte Digidel Center på drop in på Magneten i 
Krokom. Hon vill lära sig mer om både mobilen och datorn. Läs mer om Digidel Center 
på sidan 13. Foto: Anneli Åsén
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2019 i bilder

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Teater med touch av Spanien! 
Det stod på agendan i slutet 
av november när Stöd och ser-

vice fick besök av Ruben Nesterud 
från Åre. Han höll i en dramaövning 
för ett gäng intresserade deltagare. 
Syftet var att deltagarna skulle få 
prova på att spela teater och att öva 
på samspel mellan varandra samt att 
uttrycka olika känslor. I en sketch var 
Magnus Jonsson hemma hos Ruben 
och här satte han igång att raka sig 
i vardagsrummet. Hur det slutade 
förtäljer inte historien…

För att få veta mer om hur 
kommunens dagliga verk-
samhet fungerar arrangerade 

socialnämnden ett medborgardia-
logmöte för dem som jobbar i daglig 
verksamhet. Andreas Karlsson är 
ordförande i socialnämnden och 
han tyckte att mötet var väldigt bra! 
Andreas avslutade mötet med att 
uppmana alla att fortsätta att funde-
ra på vad som är drömjobbet för var 
och en. Kanske finns det nya arbeten 
som skulle kunna finnas med i kom-
munenes dagliga verksamhet?

I Krokoms kommun har 240 elever 
ett annat modersmål än svenska. 
Totalt handlar det om fyrtio olika 

språk och i fjorton av dem bedrivs 
modersmålsundervisning, både på 
plats i skolorna och via fjärrundervis-
ning. Fjärrundervisning står idag för 
ungefär 10–15 procent men mål-
sättningen är att dubbla den siffran 
till kommande läsår. På bilden håller 
Mahmoud Addas lektion i arabiska 
för Diana Addas i årskurs 8 på Ås 
skola. 
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Bild 4 Bild 5 Bild 6

Det var Botvidgänget som 
blev de lyckliga vinnarna av 
Guldkroken i tioårsjubilerande 

Krokoms Guldkväll. Botvidgänget be-
står av Mats Hurtig, Malin Nilsdotter 
Nyström, Stina Sundberg, Jan Sund-
berg, Kiki Korths Aspegren och Linus 
Isander. Krokoms Guldkväll arrang-
eras på olika platser i kommunen i 
oktober varje år och är också starten 
på Krokoms kulturvecka. År 2019 var 
det Föllinge som var värd för festen. 
På scenen stod bland andra Louise 
Hoffsten.
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I I slutet av april 2019 fick kommun-
direktören i uppdrag av kommun-
styrelsen att utreda och föreslå 

en struktur för skolbyggnaderna i de 
södra delarna av Krokoms kommun. 
Hägragården i Dvärsätt var fullsatt 
när förslaget presenterades i början 
av november. Ambitionen var att 
öppna upp för en diskussion och det 
var också därför som förslaget pre-
senterades på Hägragården. Det slut-
giltiga beslutet kring skolstrukturen 
i kommunens södra delar fattades i 
februari 2020.

På Kojans fritidshem på Sång-
husvallens skola har persona-
lens förändringsarbete varit 

lyckosamt. Ljudnivån har minskat, 
barnen har vlivit mer självgående 
och stämningen har blivit bättre. 
Nyckeln är att arbetssättet har änd-
rats och ordet ”erbjuder” används i 
stället för ”ska”.  En populär nyhet är 
Kojjmojjen där barnen fixar sitt eget 
mellis. En annan populär aktivitet är 
Kojan City som är ett demokratipro-
jekt där barnen är invånare i en stad 
som de själva har byggt. 
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Krokoms kommun är en kommun att vara stolt 
över. Här lever företagsamheten och växtkraften 
sida vid sida med lugnet och en storslagen natur. 
Under år 2019 har kommunen tagit många vik-
tiga steg mot förverkligandet av det långsiktiga 
tillväxtmål på 16 000 invånare som antagits av 
Kommunfullmäktige. Utgångspunkten är att hela 
kommunen ska ges förutsättningar till tillväxt, 
utifrån varje kommundels förutsättningar. 

Krokoms kommun leds av samverkanspartier-
na; Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna. Årsredovisningen visar hur 
våra gemensamma skattemedel använts under 
2019 och hur målen har uppfyllts. 

För 2019 redovisar Krokoms kommun ett 
ekonomiskt underskott med drygt 12 mnkr. Det 
svaga resultatet beror både på högre kostnader 
än budgeterat i verksamheten och på att förvän-
tade intäkter uteblev. Resultatet är en besvikelse 
och vi måste nu vidta åtgärder för att vända 
utvecklingen. 

Förskolor och skolor
Barnen är vår framtid och skolan har en viktig roll 
i uppväxten. Krokoms kommun täcker en stor 
geografisk yta med många barn och många sko-
lor. Det är högt politiskt prioriterat i vår kommun 
att ha förskolor och skolor nära där människor 
bor. Detta kopplar till den övergripande ambitio-
nen att människor ska kunna bo och leva i hela 
kommunen, trots stora avstånd. 

Ett omfattande arbete genomförts i kommu-
nen under året för att lägga fast den framtida 
skolstruktur som ska klara förväntad befolknings- 
ökning. Arbetet kommer att fortsätta under år 
2020 för att ge tid till medborgardialog och bred 
politisk förankring. 

Under året har beslut fattats om att bygga en 
förskola med tio avdelningar i Krokoms cen-
tralort. När förskolan står klar år 2023 kommer 
den att ersätta fyra mindre förskolor i centrala 
Krokom och erbjuda ett trettiotal fler platser.    

Bostäder och näringsliv
Bostadsbyggande och företagsetableringar står 
högt på dagordningen. Behovet av bostäder är 
stort och det behövs olika typer av bostäder för 
alla åldersgrupper. Under året har några strate-
giska markinköp genomförts och vi ser att byg-
gandet av bostäder börjar ta fart i kommunen. 
När det gäller industritomter har vi inte kommit 
så långt som vi hade önskat. Efterfrågan på indu-
stritomter överstiger idag utbudet. För att öka fo-
kus och stärka näringslivsfrågorna i kommunen 
fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta 
ett näringslivsutskott under kommunstyrelsen. 
Den organisationen trädde ikraft 1 januari 2020.  

Beslut har under året fattats om att utöka 
antalet platser i särskilt boende i Krokoms 
centralort. De nya platserna ska upphandlas och 
drivas i privat regi. Beslutet är unikt för Krokoms 
kommun och arbete pågår med att definiera 
kvalitetskraven inför den upphandling som ska 
genomföras våren 2020. 

För invånare med funktionsnedsättning har ett 
nytt boende invigts i Krokoms centralort . Ytter-
ligare ett nybyggt boende kommer att tas i drift i 
Nälden sommaren 2020. 

Infrastruktur
I Krokoms kommun pendlar stor del av befolk-
ningen 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 vägansla-
get lågt. Kommunen trycker på och argumente-
rar med Trafikverk och andra myndigheter men 
åtgärderna har ännu inte gett önskad effekt. 
Detsamma gäller bredbandsutbyggnaden, där 
kommunen tillhör de kommuner i landet som 
har låg andel anslutna hushåll och företag. Inom 
både dessa områden måste kommunen kom-
mande år växla upp ansträngningarna om vi på 
sikt ska kunna leva upp till målsättningarna i 
tillväxt- och utvecklingsstrategin.   

2019 summerar positiv utveckling 
och ekonomiska utmaningar

Kommentar från politiken
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Karin Jonsson Björn Hammarberg

Jan Runsten Kjell Sundholm
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Karin Jonsson (C)

Björn Hammarberg  (M)

Jan Runsten (MP)

Knell Sundholm (KD)

Glädjande är att Trafikverket och Krokoms 
kommun under år 2019 beslutat genomfö-
ra ”Hållplats Nälden”, en ny pendlarstation 
i Nälden som beräknas kunna tas i drift år 
2022. Med denna nya hållplats för tåg ges 
förbättrade förutsättningar för arbetspend-
ling och vi ser framför oss en ökad tillväxt i 
det området. 

Dialog, god service och gott arbete
Grunduppdraget för den kommunala verk-
samheten är god service till kommunens 
medborgare och företag. Möjligheten att 
kunna föra en bra dialog med kommunens 
medarbetare och förtroendevalda är viktig. 
Under året har ett tiotal medborgardialoger 
genomförts runt om i kommunen. Medbor-
gardialogerna har varit mycket värdefulla 
och vi har därför beslutat att fortsätta 
under år 2020.    

Stort tack slutligen till alla er ca 1500 med-
arbetare som varje dag, i ert arbete, ger 
kommunens medborgare viktigt stöd och 
en god service. Generellt får vi goda betyg 
och omdömen från brukare och samar-
betsparters och det indikerar att väldigt 
många människor gör ett gott jobb. 

En politisk målsättning för året har varit 
att skapa en lättrörlig, anpassningsbar och 
flexibel organisation. Medarbetarunder-
sökning och sjuktal indikerar att vi har en 
rörelse i den riktningen. Medarbetarindex 
har förbättrats och sjuktalen sänkts. Med 
fortsatt fokus på goda samtal, värdegrund 
och tydliga uppdrag går vi nu in i år 2020, 
och ett fortsatt arbete för tillväxt och god 
kvalitet på den kommunala servicen.    
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2019 2018 2017 2016 2015

Verksamheternas nettokostnader (mnkr) 983,2 968,9 938,7 888,3 847,7

- i kronor per invånare 65 740 65 211 62 894 60 643 57 871

Årets resultat (mnkr) -12,8 1 1,1 3 10,9

- i kronor per invånare -856 67 74 205 744

Investeringsvolym (mnkr) 66,8 76,9 55,1 94,7 63,9

- i kronor per invånare 4466 5176 3692 6 465 4 362

- lånefinansieringsgrad av investeringar (%) 39 35 35 35 29

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998 41 43 44 45 49

Låne- och pensionsskulder 673 652 659 740 697

- i kronor per invånare 44 999 43 882 44 154 50 519 47 583

Skattesats kommunen 22:17 22:17 22:17 22:17 22:17

Skattesats totalt 33:37 33:37 33:37 33:37 33:37

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr) 1011,2 970,6 942,6 892,5 860,1

- i kronor per invånare 67 612 65 325 63 156 60 930 58 718

Totalt antal anställda 1 497 1 519 1 557 1 573 1 467

Personalkostnader 756,0 739,0 725,7 706,5 613,5

- i kronor per invånare 50 548 49 738 48 623 48 232 41 883

Befolkning 31 december 14 956 14 858 14 925 14 843 14 785

Fem år i siffror

Befolkningsutvecklingen Kommunens resultat

Kommunens investeringar Kommunens låneskuld
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Höjdpunkter! 
Det händer många spännande saker i en kommun 
under ett år. Vi har valt ut ett antal händelser från 
2019 som vi presenterar på nästa uppslag. 

Politikerna är uppdragsgivare
Det är politikerna i Krokoms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
som är ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kom-
munens 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.

Kommunens organisation
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HEMTJÄNSTEN PÅ RÄTT VÄG
Efter ett intensivt arbete med att få bukt med de alltför 
höga kostnaderna har resultaten börjat komma. Vi 
är på rätt väg och kunderna är väldigt nöjda. Det är 
viktigast av allt. 
Varje dag om året, i alla väglag, under alla årstider finns det 
hemtjänstpersonal ute på vägarna i Krokoms kommun. 
Under våren 2018 togs nya handlingsplaner fram för att 
vända den negativa ekonomiska utvecklingen som hem-
tjänsten brottades med. Man hade haft höga kostnader 
för hemtjänsten i jämförelse med likställda kommuner och 
därför behövdes åtgärder. Under våren 2018 togs nya hand-
lingsplaner fram för att vända den negativa ekonomiska 
utvecklingen som hemtjänsten brottades med. 

För andra året i rad når hemtjänsten 92 procent i kund-
nöjdhet. Men man vill nå högre höjder. 

– Det är vårt andra utvecklingsarbete, vi vill få högre 
resultat i enkäten. Det stora arbetet fortsätter för oss, vi 
strävar efter att kunna visa på ett positivt resultat även för 
2019, säger Monica Göransson.  

Vårt Krokom 1/2019

SÅ SKA VI KLARA UTMANINGEN
Allt färre ska försörja allt fler. Det är den stora utmaningen 
för Sveriges kommuner och Krokom är inget undantag. 
Nu pågår ett intensivt arbete med att hitta lösningarna på 
hur kommunen ska arbeta med utveckling och samtidigt 
få pengarna att räcka till  
Om tio år kommer antalet personer över 80 år att vara 44 pro-
cent fler jämfört med i dag och antalet barn mellan 1 och 19 år 
11 procent fler. Samtidigt ökar antalet personer i arbetsför ålder 
bara med 6 procent. Den här utvecklingen ställer stora krav på 
kommunernas verksamheter.

– Krokoms kommun är stor till ytan och det ger speciella för-
utsättningar för våra verksamheter. Vi ser att vi kan göra vissa 
förändringar redan nu som kommer att vara viktiga på sikt men 
vi måste ge oss tid till samråd med våra medborgare när det 
gäller större åtgärder. Det är inte sällan det springer oväntade 
och bra idéer ur en till synes omöjlig situation om man tänker 
tillsammans, säger Jonas Törngren.

Vårt Krokom 1/2019

NY TEKNIK FÖR DIN TRYGGHET
Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem. Och det  
finns en hel del tekniska lösningar som kompletterar  
hjälpmedel för äldre och andra som behöver stöd för att 
klara sin vardag. 
Under våren har politiker och tjänstemän i Krokom bjudit in till 
möten på ett flertal platser i kommunen för att informera om 
teknik för ökad trygghet och säkerhet. Deltagarna har fått se 
hur olika tekniska lösningar fungerar i praktiken och ställa frå-
gor. Teddy Roswall är kommunens samordnare för e-hälsa och 
välfärdsteknik och han anser att de hjälpmedel vi har tillgång 
till fungerar väldigt bra. 

– Trygghetslarm är ett exempel på teknik för den som vill 
leva ett självständigt liv i eget boende och samtidigt vara säker 
på att hjälp alltid finns till hands när det behövs, säger han.

För den som har hemtjänst eller trygghetslarm finns också 
möjlighet till nyckelfria låssystem. Låssystem som endast kan 
öppnas av hemtjänstens mobiltelefoner och som registrerar 
vilken personal som gjort besöket och hur länge personen stan-
nat. Nattillsyn via kamera och GPS-klockor är andra exempel.

Vårt Krokom 2/2019

DANS GER GULDKANT PÅ TILLVARON
Musik och dans väcker mycket minnen och känslor. När 
dansarna från Värmdans och Estrad Norr bjuder in till 
kafferep för de äldre på Hällebo, då dansar alla med. 
Märta Jonasson är inte rädd när det bjuds upp till dans. 
– Jag tycker det här är jätteroligt, jag är inte så rädd av 
mig och det gör inget om man gör bort sig, säger Märta 
Jonasson och skrattar.

Hon är med i varje rörelse som de tre dansarna från 
Estrad Norr och Värmdans gör. De dansar med dem och 
för dem. Matsalen på äldreboendet Hällebo är fylld av både 
boende och personal. 

En av dansarna ber alla, utefter sin egen förmåga och 
dagsform, att börja dansa med fingrarna, sedan är det 
axlarna som får ta över jobbet. Det spelas Monica Zetter-
lund i bakgrunden och Märta Jonasson sträcker på sina 
armar och ben till musiken. Dansarna lockar till rörelse 
oavsett ålder och kroppsliga förutsättningar och efter dans 
workshopen får alla i matsalen en dansuppvisning på en 
lite annorlunda tebjudning.

Vårt Krokom 3/2019
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KOMMUNEN PÅ TURNÉ
Vad tror du är det som kan lyfta den del av Krokoms kommun 
som du bor i? Under hösten åker kommunen ut på turné för 
att ta del av alla goda idéer som vi vet finns ute i byarna. Det 
finns även möjlighet att delta digitalt.
I juni månad fattade kommunfullmäktige beslut om tillväxtstra-
tegin som siktar mot år 2035. Krokoms kommun har fantas-
tiska förutsättningar för att fortsätta utvecklas till en plats där 
många trivs, bor och arbetar. Kommunens tillväxtstrategi ligger 
till grund för det målmedvetna arbetet mot en blomstrande 
kommun som kan ta vara på de stora möjligheter som finns 
men också hantera utmaningarna. Tillsammans med dig som 
bor här vill vi nu ta det här arbetet vidare. I hela vår kommun 
lever människor med idéer och visioner som kan förverkligas. 
Malin Bergman, C, är kommunalråd och hon ser fram emot 
höstens dialoger. 

– Vi vet att det finns en stark växtkraft här på landsbygden. 
Den vill vi ta vara på och jag hoppas verkligen att många tar 
chansen att tycka till, säger hon.

Vårt Krokom 3/2019

MATGLÄDJE I SKOLAN
Matinspiratören Preethi Huczkowski arbetar för att öka 
yrkesstoltheten, kvaliteten och matglädjen i de offentliga 
köken. Hon och kocken Marcus Hemmingsson har varit 
på en skolmatsturné i Krokoms kommun. 
Preethi Huczkowski arbetar på utvecklingsavdelningen på 
Torsta för Offentlig Gastronomi. Hon vill visa upp den mer 
sanna bilden av de offentliga köken för att öka attraktivi- 
teten. 

– Det behövs eftersom bilden av de offentliga köken inte 
överensstämmer med verkligheten. Det är en ung, driven 
och matkreativ personal som jobbar i köken i dag. Vi använ-
der många gånger bättre råvaror än vad restauranger gör, 
men vi är dåliga på att lyfta det, säger Preethi Huczkowski. 

Hon har åkt runt på äldreboenden tillsammans med regi-
onens åtta ambassadörkockar och lagat mat och nu har tu-
ren kommit till skolköken. De har gjort tvådagarsbesök hos 
skolkökspersonal på en skolmatsturné för att lyfta vikten av 
skolmaten och för att sätta hela lunchen i ett sammanhang. 
Fokus har också legat på att få kökspersonal att våga visa 
vilka duktiga mathantverkare de är, samt att lyfta deras 
viktiga bemötande och värdskap. 

Vårt Krokom 2/2019

SAMARBETE GER NÄRMARE VÅRD
Ökad trygghet för patienter, ökad patientsäkerhet och  
bättre arbetsmiljö för vårdgivare är några målsättningar som 
ett nytt samarbete mellan hälsocentral och distriktssköter-
skor i Krokom väntas bidra till.
Ansvaret för hälso- och sjukvård är uppdelat mellan regionen 
och kommunen. Kommunens distriktssköterskor ansvarar för 
sjukvård till personer med stort vårdbehov, de gör bedömningar 
och vårdar dessa patienter i hemmet. Kommunens medicinskt 
ansvariga sjuksköterska, MAS, är den som ansvarar för att 
hemsjukvården är av god och säker kvalitet. I Krokoms kom-
mun är det Helena Hedlund, som är MAS och hon medger att 
det inte är en helt enkelt uppgift.

– I kommunen arbetar sammanlagt nio distriktssköterskor 
dagtid. Vi har fem distriktssköterskor som ansvarar för hem-
sjukvården till ungefär 150 patienter som bor i områden från 
Byskogen till Trångsviken och från Rödön till Gravbränna, säger 
Helena Hedlund. 

Vårt Krokom 3/2019

 

ULLA-BRITTA BLIR DIGITAL
Till kommunens DigidelCenter är alla välkomna för 
att få få handledning i hur man hanterar olika digitala 
verktyg som mobiltelefon, surfplatta och laptop. Ul-
la-Britta Holmer är en av dem som har tagit chansen!
Vårt samhälle blir alltmer digitalt och vi förväntas ta del av 
information och sköta våra kontakter med myndigheter och 
företag via olika digitala verktyg. En självklarhet för en del 
men krångligt för många. 

Sedan november 2018 har alla kommuninvånare i 
Krokom möjlighet att få kostnadsfri hjälp med att stärka sin 
digitala kompetens. Monica Andersson är IT-pedagog och 
har under det senaste året funnits på plats på kommunens 
DigidelCenter på biblioteken för att ta emot personer som 
behöver stöd och hjälp att förstå och komma igång med 
tekniken.

– Hittills har jag haft ungefär 200 besök på våra drop 
in-tider, berättar Monica Andersson. 

En dag i veckan under några timmar finns Monica på 
plats på biblioteken i Krokom, Nälden och Änge. Förutom 
att komma på drop in-tider på biblioteken kan medborgare 
gå ihop med vänner eller bekanta och boka en kurs med an-
passat innehåll. Kurserna kan handla om allt ifrån att hämta 
och fylla i digitala blanketter, beställa biljetter, hantera socia-
la medier eller om hur man stöttar sina barn med läxor. 

Vårt Krokom 4/2019
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Året i siffror
År 2019 var ekonomiskt mycket ansträngt. Bokslutet för 2019 visade ett 
underskott med 12,8 miljoner kronor. Därmed bröts en mångårig trend med 
plusresultat, under 18 år i rad har kommunen uppvisat ett plusresultat.

DU HITTAR ÄVEN ÅRSREDOVISNINGEN PÅ WWW.KROKOM.SE/EKONOMI

Varifrån kommer kommunens pengar?
Under 2019 hade Krokoms kommun 
1 224,2 miljoner kronor att använda till 
verksamheten. Den allra största delen 
är skatteintäkter från invånarna. Andra 
stora intäktskällor är kostnads- och in-
täktsutjämning och bidrag. Posten övrigt 
innehåller bland annat sålda tjänster, 
försäljning.

Så här används dina skattepengar!
Pengarna som kommunen får in används 
till att bekosta verksamheten. Löne-
kostnaden för exempelvis lärare, om-
sorgspersonal och renhållningsarbetare 
utgör lite mer än hälften av de totala kost-
naderna som för 2019 var 1 237,1 miljo-
ner kronor. En annan stor kostnadspost 
är köp av tjänster. Här ingår till exempel 
gymnasieskolan, räddningstjänsten och 
privata vårdgivare. 

2019 I KORTHET
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SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

Här har vi delat en vanlig hundralapp i olika stora de-
lar för att visa hur mycket olika verksamheter kostar. 
Summan av skatter, statsbidrag och andra intäkter 
uppgick år 2019 till 1 011,2 miljoner kronor.  1 011 284 091

Kommunens skatter och intäkter i kronor

-12 830 107
Kommunens resultat i kronor

66 762 267
Total investeringssumma

14 956
Antal medborgare i kommunen

98
Ökning av medborgare under året

46,3
Medelåldern på kommunens medarbetare

30 619
Medellön för tillsvidareanställda

1 497
Antal medarbetare i kommunen

Grundskola och skolbarnomsorg (28,84 kronor)

Vård och omsorg (21,45 kronor)

Förskola (12,36 kronor)

Stöd och service (10,76 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (7,19 kronor)

Övriga kostnader (5,73 kronor)

Kultur och fritid (3,33 kronor)

Samhällsbyggnad, bygg och miljö (2,27 kronor)

Räddningstjänst (1,67 kronor)

Kommunledning, politisk verksamhet (1,26 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,86 kronor)

Kollektivtrafik och färdtjänst (0,28 kronor)

2019 I KORTHET
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Året präglades av dialog
Kommundirektören har ordet

 

Året har präglats av dialoger i olika former med engagerade 
medborgare men kanske främst avseende skolstrukturfrågor. 
Den externa skolutredning som genomfördes under 2018 gav 
inga beslut under 2019. En ny intern skolutredning gjordes 
därför sommaren 2019 avseende de södra delarna av Kro-
koms kommun och det gav upphov till en stor dialog. 

Men inte bara skolor har diskuterats. Hur företag kan 
utvecklas i hela kommunen, hur allmän service kan bibehållas 
och hur människor kan ges möjlighet att fortsätta bo och leva 
i hela kommunen var också ett genomgående tema liksom 
äldres hälsa och välfärdsteknik. Även via våra digitala medier 
strömmade åsikter och idéer in. Mycket positivt.

I alla dialoger har nödvändigheten av att uppdatera och 
förändra kommunens Tillväxtstrategi blivit tydlig varför ett 
arbete påbörjades hösten 2019 och målet är en ny strategi 
sommaren 2020. Där kommer Krokoms kommun tydligare 
delas in utifrån de olika förutsättningar och unika egenskaper 
kommundelarna har för tillväxt. Med det som utgångspunkt 
är det lättare att hitta bra lösningar i stället för att betrakta 
kommunens alla delar som stöpta i samma form. 

Ett annat behov som blev allt tydligare var att hitta nya 
former för medborgardialog där fler grupper både kan och vill 
delta, inte minst ungdomarna. Att öka inflytandet och ”med-
skapandet” i lokalsamhället kommer att vara en framgångs-
faktor. Här har vi mycket att lära.

Befolkningsmålet på 16 000 invånare år 2030 har blivit 
centralt för att känna att vi är en kommun man vill bo och leva 
i men allteftersom 2019 gick började målet att förskjutas mot 
17 000 och kanske fler. Om man kan arbeta med alla delar av 
kommunen finns det stora möjligheter att expandera och det 
ska kommunen dra nytta av. Det finns alla möjligheter.

En stor del av kommunens chefer har genomgått eller 
påbörjat ledarutvecklingsprogrammet och jag vill tro att det 
ger ett mycket positivt resultat. Att sjukskrivningstalen sjunker 
kan vara ett exempel på att satsningen är rätt men också att 
vi får behålla våra chefer i högre grad nu än tidigare. Det är 
viktigt med stabilitet och kontinuitet i ledarskapet.

Trots allt positivt så gick 2019 med ett stort ekonomiskt 
underskott vilket inte får upprepas. Här måste hela kommu-
nen gemensamt göra stora ansträngningar för ett bättre utfall 
2020.

Jonas Törngren
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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 friluftsproduk-
ter, lyfta mathantverk, anlägga golfbanor, utveckla gröna näringar, guida turister, 
arrangera konserter, driva renskötsel, sjunga i kör, baka tunnbröd, satsa på häs-
tar, dansa tango, förädla ull, åka skidor, bedriva forskning, fiska öring, designa 
teknik, jaga älg, ta ett kvällsdopp, leva livet. Varje dag.

KROKOMS KOMMUNS EKONOMIAVDELNING

Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom  |  Tel. 0640-161 00  
E-post: krokoms.kommun@krokom.se  |  www.krokom.se

Den här skriften är en förenklad va-
riant av kommunens årsredovisning. 
Här får du information om hur kom-
munen 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 årsre-
dovisningen med detaljerade fakta om 
varje verksamhet.

www.krokom.se/ekonomi

LÄS MER PÅ WEBBEN!

WWW.KROKOM.SE


