2013 i korthet
Varje år gör Krokoms kommun en årsredovisning som beskriver
året som gått. Den här populärversionen är en sammanfattning
av det viktigaste i årsredovisningen.

KROKOMS KOMMUN

2013 i bilder

E

fter flera års trångboddhet kunde
Krokomsbostäder och kommunens samhällsbyggnadsförvaltning äntligen flytta in i nya lokaler
hösten 2013. I bolagets nya byggnad
inryms nu en bobutik för bolagets
hyresgäster. Med en egen byggnad har
bolaget lättare för att hålla kvällsöppet
vilket möjliggör en högre servicenivå
gentemot hyresgästerna.

Bild 1

2

2013 i korthet

A

lla kan! Elin Lindberg sprang
för laget ”Alla kan” i St Olavsloppet 2013. Som en del i
arbetet med folkhälsa och delaktighet
i samhället, deltog LSS-enheten i St
Olavs loppet 2013. Laget bestod av brukare och personal. I 11 timmar 27 min
5 sek sprang, rullade, hejade, skrattade
vi oss hela vägen från Östersund till Åre
torg. Nu laddar vi för St Olav 2014.

Bild 2

R

egionprojekt Vaajma närmar sig
slutet och en viktig målsättning
för projektet är att skapa förutsättningar för att bo och leva i området.
Statistiken visar ett viktigt trendbrott:
invånarantalet ökar! Familjen Wetter,
som kommer från Schweiz, valde att
flytta till Skärvången där de har köpt en
getgård av Skärvångens Bymejeri.

Bild 3

T

emat för kulturveckan som
genomfördes vecka 41 var
Livat i Krokom. Medarbetarna i
kommunhuset i Krokom möttes av en
ovanligt trevlig entr+e på kulturveckans
första dag. 38 vimplar på temat Livat i
Krokom prydde gården utanför dörren. Vimplarna hängde kvar under hela
veckan och det var ett femtiotal kvinnor
runt om i kommunen som låg bakom
projektet.

Bild 4

G

östa Bergqvist, före detta renägare, har mycket att berätta från
tiden som renskötare. Krokom
är samisk förvaltningskommun och ett
viktigt uppdrag är att sprida kunskap om
kulturen och det samiska historiearvet.
Gösta var inbjuden till en informationsdag under våren för att dela med sig av
sina minnen till kommunens personal.

Bild 5

D

et blev succé för Blomstergårdens första Må Bra-dag som arrangerades under hösten. Gerda
Sandås njöt i fulla drag av behandlingen
som erbjöds och hon konstaterade att
hon måste ha turen att få bo på Sveriges
bästa äldereboende.

Bild 6
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Majoriteten
kommenterar
I

årsredovisningen för 2013 kan Krokoms
kommun återigen redovisa en positiv utveckling. Det är vi stolta över. Befolkningen fortsätter att växa, den sista december 2013
hade kommunen 14 643 invånare.
Årets ekonomiska resultat är positivt, ett
överskott på 12,6 miljoner kronor, det efter en
nedskrivning av fastigheterna på Torsta med
sju miljoner kronor. Det är ett gott resultat, 1,9
miljoner bättre än reviderad budget, som återigen visar på ett ansvarsfullt och lyhört arbete i
nämnder och verksamheter. Samtidigt har kommunens lån amorterats med 25 miljoner kronor.
I början av året fanns risk för underskott i flera
nämnder. För att möta risken för ekonomiska
underskott beslutade vi att införa sparkrav.
Nämndernas analyser visade bland annat på
ökat stödbehov i äldreomsorgen och en betydligt högre skolskjutskostnad. Kommunfullmäktige beslutade därför om tilläggsanslag till såväl
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden
som samhällsbyggnadsnämnden. Nämnderna
kan därmed redovisa budget i balans för året.
I början av 2013 kunde kommunen välkomna
asylsökande flyktingar för första gången. De
kommer i huvudsak från inbördeskrigets Syrien. Bostäder finns i Föllinge, Änge, Kaxås och
Trångsviken. Främst är det barnfamiljer som
kommit till vår kommun, men även ensamstående personer bor nu i Föllinge. Plats för barnen på skolor och dagis har ordnats på ett bra
sätt.
Vi vill gärna lyfta fram och tacka föreningar
och privatpersoner i bygderna som engagerat
sig i och för de nya kommuninvånarna. Idrottsföreningar har ordnat möjlighet för de nyanlända att delta i olika aktiviteter, Röda korset
hjälper till med kontakter med myndigheter etc.
Allt för att hjälpa de nya kommuninvånarna att
känna sig välkomna hit.
Vägar, bredband och mobiltäckning har varit
viktiga frågor, som vi har arbetat med under
året. Bra infrastruktur är grunden för att jobb
och företagande ska utvecklas i hela kommunen. En ny länstransportplan har antagits för
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regionen. Kommunen, med hjälp av inte minst
Offerdals väguppror, har påtalat det stora behovet av mer pengar till upprustning av det finmaskiga vägnätet. Högst prioriterad är vägen
mellan Valne och Änge, men även många andra
grusvägar behöver förstärkas och kurvrätas.
En strategi för fortsatt utbyggnad av bredband
har antagits. Kommunen har avsatt extra resurser i näringslivsorganisationen för att arbeta vidare enligt bredbandsstrategin. Flera byar har
bildat fiberföreningar under året. När företaget
Quadracom sa upp sina avtal med olika bredbandsaktörer via ADSL gick kommunen in och
garanterade drift i byar som annars skulle bli
helt utan möjlighet till en fungerande uppkoppling.
Behovet av trygghetsboende och särskilda boenden för äldre har utretts av en arbetsgrupp under året. Sex nya demensplatser byggs nu, men
behovet av platser kommer successivt att öka
de kommande åren. Liksom landet i övrigt har
Krokom en åldrande befolkning. Samtidigt kan
vi glädja oss åt att kommunen är den barnrikaste i norra Sverige, vilket ger framtidstro.
Socialnämnden arbetar mycket aktivt med
kvalitetsarbetet med och för de äldre, där bland
annat värdighetsgarantier har antagits. Arbetsmarknadsenheten har stöttat ungdomar och de
långt från arbetsmarknaden att komma närmare
ett jobb på ett lyckosamt sätt. I Solarisprojektet
avknoppades ett socialt företag som nu driver
ett café i nya kyrkan i Krokom.
Inom barn- och utbildningsnämndens område
kan särskilt nämnas arbetet med att öka måluppfyllelsen för våra elever i skolan. Att satsa
på lärarna genom ökad kompetensutveckling
och tillsättande av karriärtjänster är därför två
viktiga beslut.
Samarbetet över nämndgränser har varit ett
viktigt fokus för samhällsbyggnadsnämnden.
Kaxås skola har rustats under året.

Maria Söderberg (C)

Lisa Sallin (M)

Owen Laws (MP)

Lena Persson (KD)

Jonne Danielsson (FP)

Kommunens organisationsschema

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

Kommunledningsförvaltning

Revision

Barn- och
utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsförvaltning

Överförmyndarnämnd

Socialnämnd

Socialförvaltning

Valnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltning

Kommunala bolag

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljöavdelning

Krokomsbostäder AB
Jämtidrottshallen i Ås AB

Kommunförbund och
samverkansnämnd
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jämtlands gymnasieförbund
Upphandlingsnämnd
Finsam (Finansiell samverkan
för psykiskt handikappade)

Politikerna är uppdragsgivare

De kommunanställda är verkställande

Det är politikerna i Krokoms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder

Det är de anställda, medarbetare och chefer, somansvarar för att politiska beslut

som är ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kom-

genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och

munens verksamheter – vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras.

planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag

Politkerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reg-

för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till

lementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom att

uppdragsgivarna - politikerna.

ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser till de olika verksamhterna ur
kommunens totala budget.
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Fem år i siffror
2013

2012

2011

2010

2009

800,7

765,5

733

688,1

677

- i kronor per invånare

54 681

52 467

50 347

47 341

46 819

Årets resultat (mnkr)

12,6

21,9

33,7

47,0

21,4

- i kronor per invånare

860

1 501

2 315

3 234

1 480

Investeringsvolym (mnkr)

40,2

79,0

91,3

74,1

69,5

Verksamheternas nettokostnader (mnkr)

- i kronor per invånare

2 745

5 415

6 271

5 098

4 806

- egenfinansieringsgrad av investeringar (%)

29

33

27

26

29

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998

50

49

51

49

45

Låne- och pensionsskulder

699

687

637

572

581

47 736

47 087

43 753

39 353

40 180

Skattesats kommunen

22:52

22:52

22:52

22:52

22:52

Skattesats totalt

33:37

33:12

33:12

33:12

33:12

- i kronor per invånare

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr)

817,1

790,0

769,9

737,4

702,1

- i kronor per invånare

55 801

54 147

52 881

50 733

48 555

Totalt antal anställda

1 270

1 266

1 275

1 282

1 244

Personalkostnader

552,9

529,1

497

480,5

473,2

- i kronor per invånare

37 759

36 265

34 137

33 058

32 725

Befolkning 31 december

14 643

14 590

14 559

14 535

14 460

Befolkningsutvecklingen

Kommunens resultat
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Miljoner kronor
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Mats Hurtig är projektledare för Krokoms Guldkväll som arrangerades för fjärde gången under 2013.

Höjdpunkter
under året

Det händer många spännande saker i en kommun under ett år och en
av dem är Krokoms Guldkväll som börjar bli en tradition. Kvällen bjuder på härlig underhållning, god mat och spännande prisutdelningar
där personer, organisationer och föreningar uppmärksammas för att
de gör skillnad.
Vi har valt ut ett antal händelser från 2013 som vi presenterar på nästa
uppslag.
2013 i korthet
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BRIS VALDE KROKOM
Varje år håller Barnens rätt i samhället, BRIS, fem mycket
eftertraktade inspirationsdagar på utvalda platser runt
om i Sverige. I slutet av maj kom BRIS till Krokomshallen
i Krokom!

LÄRARNA SATSAR PÅ KARRIÄREN
Efter ett tufft ansökningsförfarande under hösten har
sex förstelärare utsetts i Krokoms kommun. Lärarna
påbörjar sin anställning den 1 januari 2014.
Från och med höstterminen 2013 har legitimerade lärare
möjlighet att avancera till förstelärare eller lektor. Staten
betalar löneökningen och tanken är att erbjuda yrkesskickliga lärare en möjlighet till karriär.
Birgitta Lundgren är chef för barn- och utbildningsförvaltningen och hon tror att det här är ett av flera steg i rätt
riktning när det gäller att höja attraktionen över yrket eftersom karriärsmöjligheterna är begränsade.
– Det här är en sporre för duktiga lärare och med tanke
på att vi hade fler sökande till antalet platser finns det ett
intresse hos lärarna att ta det här steget, säger hon.
I uppdraget som förstelärare ingår, förutom att bedriva
undervisning, arbeta med utvecklingsfrågor, exempelvis
introduktion av nya lärare, coaching av andra lärare eller att
initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen.
- Vi hade sex tjänster i år och för nästa läsår får vi ytterligare fjorton. Vår ambition är att dessa tjänster ska spridas,
både geografiskt och kompetensmässigt, så att de kommer
hela organisationen till del, säger Birgitta Lundgren.

BARNFAMILJERNA TRIVS I KROKOM
Det finns ingen kommun norr om Knivsta som har så hög
andel små barn i befolkningen som Krokom. På riksnivå
är det endast tretton kommuner som slår Krokom på den
här punkten.
Sedan en längre tid tillbaka har invånarantalet ökat i Krokoms
kommun, något som är lite ovanligt för en liten inlandskommun. Det är framför allt i Åsbygden som inflyttning sker och
trycket på förskolor och skolor är högt. Birgitta Lundgren är
chef för barn- och utbildningsförvaltningen och hon säger att
när vi nu växer och bygger nya lokaler för vår verksamhet så
ska byggnaderna kunna anpassas efter nya behov i framtiden.
– Den stora andelen ung befolkning är ett gott tecken på livskraft för kommunen, avslutar Birgitta Lundgren.
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Barn har rätt att känna till sina rättigheter. BRIS arbetar tillsammans med sju andra organisationer för att sprida kunskap
om Barnkonventionen.
– Det är väldigt ovanligt att vi åker till en sådan liten ort,
vi brukar välja större städer för att få så stor spridning som
möjligt. Vi fast¬nade dock för det stora engagemang som
finns i Krokom och därför kommer vi hit, säger projektledaren
Emma Kristensson.
Samarbetet mellan organisationerna inled¬des 2009 på
initiativ av H.M. Drottningen i samband med att Barnkonventionen fyllde tjugo år. De sju barnrättsorganisationerna
BRIS, Ecpat, Rädda Barnen, Plan Sverige, SOS-Barnbyar,
Unicef och World Childhood Foundation samt myndigheten
Barnombuds¬mannen samlades för att tillsammans på olika
sätt sprida kunskap om Barnkonventionen bland barn och vuxna som möter barn.

SUCCÉ FÖR KROKOMS GULDKVÄLL
Krokoms Guldkväll har blivit en ordentlig succé.
Trångsvikens bygdegård var fylld till sista plats och
gästerna bjöds på ett fullspäckat program med underhållning och spännande prisutdelningar. Vinnare av det
åtråvärda priset Guldkroken blev Offerdals SK.
– Det här var fantastiskt roligt. Pengarna kommer förstås
väl till pass, men det är minst lika värdefullt att vårt arbete
uppmärksammas på det här sättet, säger Leif Bångman som
är ordförande i Offerdals SK.
Nytt för i år var att Årets företagare tillkännages i samband med Guldkvällen. Tidigare år har företagspriset delats
ut i samband med kommunfullmäktige eftersom Guldkvällen har legat i december.
– Vi bestämde oss för att tidigarelägga Guldkvällen för att
även företagarpriset skulle få den festliga inramning som
den här kvällen erbjuder. Dessutom blev det här startskottet
på Kulturveckan så dagens datum är väl valt, säger Mats
Hurtig, kultursamordnare och projektledare för både Guldkvällen och Kulturveckan.

EN OAS FÖR FIKASUGNA
Känner du dig extra fikasugen en vardag i Krokom? Ta då
en sväng förbi Café Vilan i Krokoms kyrka. Caféet drivs
av Fristad Entreprenad som är en avknoppning från Återbruket.

KROKOM VANN MÅNADENS TÅRTA
Hemvården i Krokoms kommun har vunnit Månaden
tårta i konkurrens med Sveriges 290 kommuner inom
ramen för Senior Alert.
– Det är fantastiskt roligt att just vi har uppmärksammats
som ett gott exempel och en förebild, säger projektledaren
Helena Lindberg (till höger på bilden).
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och
omsorg. Målsättningen är att arbeta för att förebygga fall,
trycksår, undernäring och ohälsa i munnen för äldre människor. Sedan 2010 görs mätningar på riksnivå för att stimulera kommunerna till att bli allt bättre på det förebyggande
arbetet.
– Vi har legat i framkant när det gäller särskilt boende
men det har varit svårare att få till en fungerande rutin inom
hemvården. Den här utmärkelsen visar verkligen att vi är
på gång, säger Helena Lindberg.
Anna Hestner (till vänster på bilden) är sjuksköterska
samt regionkoordinator för Senior Alert och hon berättar
att det pågår ett arbete med stöd av kvalitetsregister även
inom andra områden för att förbättra vården av de mest
sjuka äldre.

NÖJDA FÖRETAGARE I KROKOM
Krokom har för första gången deltagit i SKL:s företagsundersökning Insikt. Placeringen bland de trettio bästa kommunerna i landet visar att arbetet med att förenkla företagarnas kontakter med kommunen har lönat sig.
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, är nöjd
med resultatet.
– Kommunens ledord är ”Vi gör plats för växtkraft”. Vi måste
självklart prioritera företagen och arbeta med deras möjligheter
att kunna växa. Närhet och god dialog med företagen är nyckeln för att nå framgång i det arbetet, säger Maria Söderberg.
Det ska vara enkelt att driva företag i Krokoms kommun. Ett
viktigt uppdrag för näringslivsavdelningen är att underlätta för
företagen i kontakter mellan olika förvaltningar och myndighetsområden.
– Resultaten av den här undersökningen ger oss direkta verktyg att arbeta med vårt interna utvecklingsarbete så att vi blir
ännu bättre, säger kommunchefen Ola Skyllbäck.

Det var i september 2013 som portarna öppnades till den nya
kyrkan i Krokom, i samma veva öppnades också Café Vilan
i de fräscha lokalerna. Till en början drevs caféet enbart av
Rödöns församling, men sen den 2 december är också Fristad
Entreprenad en del av verksamheten.
– Jag och några fler gick en kurs som handlade om arbetsintegrerande för sociala företag, efter det hade vi lite olika förslag
om vad vi kunde jobba med, och till slut kom vi på idén med
ett café. Och genom kontakter kunde vi samarbeta med kyrkan,
säger Andreas Fredriksson från Fristad.

FRAMGÅNG FÖR FACEBOOKSIDAN
Krokoms Facebooksida ligger bra till i kunskapsföretaget Kreafons rikstäckande undersökning. Krokom är
Sverigesjua när det kommer till popularitet.
Rapporten omfattar tre områden; popularitet, medborgarkontakt och engagemang. Popularitet mäts genom att räkna
antalet gillare en sida har. Krokom hamnar på sjunde plats
av de totalt 192 kommunerna när det gäller störst procentuell ökning jämfört med motsvarande mätning för 2012.
– Det är jätteroligt att så många har hittat vår sida. Numera räcker det inte att annonsera i en dagstidning utan det
gäller att komplettera med andra kanaler för att nå olika
målgrupper. Facebook är både snabb och kostnadseffektiv
och vi hoppas att ännu fler hittar hit framöver, säger kommunikationschefen Åsa Sjödin.
Medborgarkontakt är ett mått på antalet gillare jämfört
med medborgarantalet och här återfinns Krokom på en 36
plats. Övriga länskommuner är Ragunda (51 plats), Berg
(132 plats) och Östersund (139 plats). Det tredje området i
undersökningen är engagemang och här handlar det om hur
många som pratar om sidan. Även här toppar Krokom listan för länskommunerna (60 plats totalt) följt av Östersund
(67 plats), Ragunda och Berg (126 plats).
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Året i siffror
Krokoms kommun kan – för trettonde året i rad – notera ett plusresultat. Bokslutet för 2012 visade ett överskott med 12,6 miljoner
kronor. Vinsten behövs bland annat för att vi ska kunna investera
kommande år utan att behöva låna pengar, och för att även kommuner behöver buffertar ifall något oförutsett händer.
Du hittar även årsredovisningen på www.krokom.se/ekonomi

Varifrån kommer kommunens pengar?
Övrigt (5%)
Hyror och arrenden (2,2 %)
Fastighetsskatt (2,7 %)
Taxor och avgifter (5,2 %)
Bidrag (6,6 %)

Under 2013 hade Krokoms kommun
1 013 miljoner kronor att använda till
verksamheten. Den allra största delen är
skatteintäkter från invånarna. Andra stora
intäktskällor är kostnads- och intäktsutjämning och bidrag. Posten övrigt innehåller bland annat sålda tjänster, försäljning och ränteintäkter.

Kostnads- och intäktsutjämning (23,2%)
Skatt (54,8 %)

Så här används dina skattepengar!
Räntekostnader (1,0 %)
Avskrivningar (3,8 %)
Inköp av varor och material (5,1 %)
Bidrag (9,1 %)
Köp av tjänster (25,5 %)
Personal (55,5 %)

Pengarna som kommunen får in används
till att bekosta verksamheten. Lönekostnaden för exempelvis lärare, omsorgspersonal och renhållningsarbetare utgör
lite mer än hälften av de totala kostnaderna som för 2013 var 1 001 miljoner
kronor. En annan stor kostnadspost är
köp av tjänster. Här ingår till exempel
gymnasieskolan, räddningstjänsten och
privata vårdgivare.
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
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SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

817 100 000

Kommunens skatter och intäkter 2013 i kronor

12 600 000

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 2013 till 817,1 miljoner kronor.
Barnomsorg, skola, vård och omsorg står för ungefär
660 miljoner kronor (67 procent).
En tumregel är att en kommun bör ha ett resultat på cirka två
procent för att må långsiktigt bra. År 2013 nådde vi precis den
nivån. Posten övriga kostnader rymmer administration, integration, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning.

Kommunens resultat 2013 i kronor

40 200 000
Total investeringssumma

Grundskola och skolbarnomsorg (23,80 kronor)

14 643

Antal medborgare i kommunen

53

Vård och omsorg (19,10 kronor)

Ökning av medborgare under året

47

Förskola (16,30 kronor)

Medelåldern på kommunens medarbetare
Särskild handikappomsorg, LSS (9,40 kronor)

26 046

Medellön för tillsvidareanställda

Gymnasieskola (8,10 kronor)

Individ- och familjeomsorg (6 kronor)

1 270

Antal medarbetare i kommunen

Övriga kostnader (6 kronor)
Kultur och fritid (3,90 kronor)
Samhällsbyggnad och miljö (2,50 kronor)
Räddningstjänst (2,10 kronor)
Kommunledning, politisk verksamhet (1,50 kronor)
Samhällsbetalda resor (1,40 kronor)
2013 i korthet
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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
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

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

