2014 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.
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lham Ahmed och Abdiwahab
Ali efterlyste en mötesplats för
svenskar och invandrare. Resultatet blev Jalla Café på Hägragården
i Dvärsätt som öppnade dörrarna för
första gången i april. Det blev succé och
lokalen fylldes till sista plats. Idén fick
sin början när Elham och Abdiwahab
ställde upp i tävlingen Idéracet som
genomfördes under tre år inom ramen
för Leaderprojektet.

Bild 1
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onstnären Susanne Perry
samtalade med elever i nian
på nyheden om vilka drömmar
de har. Samtalen resulterade i ett antal
installationer som prydde 25 lyktstolpar
i centrala Krokom under Kulturveckan.
Projektet fick namnet Belysta drömmar.

Bild 2

D

en gamla återvinningscentralen
som ligger vid väg 340 mellan
Krokom och Nordannälden är
snart ett minne blott. Den nya och mer
lättillgängliga återvinningscentralen i
Krokom började byggas under 2014.
Arbetet är beräknat till 12 miljoner
kronor och beräknas vara klart den sista
juni 2015.

Bild 3

2014 I KORTHET

M

argareta Grelsson blev årets
Margareta. Priset delades
ut av Margareta Winberg
och Maria Söderberg i samband med
Festivalsjöbyn den 2 augusti. Marita
Grelsson arbetar tillsammans med
andra eldsjälar i Hotagenområdet i olika
samarbetsprojekt mellan byarna. Målsättningen är att öka attraktionskraften
i området, inte minst för turister som är
intresserade av fiske och vandring.

Bild 4

P

rojektet Vänner utan gränser
ger nyanlända en chans att träna
in det svenska språket och lära
känna det svenska samhället genom en
svensktalande vän. Projektet startade
under hösten 2013 och det bildades
snabbt många par. Ibland åker hela
gruppen ut på utflykt och i juni var
målet bowlinghallen i Kluk. Fyrtio personer från sju olika länder i åldrarna tre
månader till 92 år tivdes tillsammans.

Bild 5

M

ånaden före jul 2014 mättes matsvinnet i kommunens
skolor, mätningen syftar till
att minska mängden slängda matrester.
Som morot utlovas en önskelunch till
den skola som klarar sig bäst. Den här
gången var det Aspås skola som fick
njuta av en härlig trerätters meny som
de själva komponerat. Förrätten bestod
av skaldjurstoast, till huvudrätt serverades exotisk planka och det hela avslutades med marängsviss.

Bild 6
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Samverkanspartierna
kommenterar 2014
I den här årsredovisningen kan du läsa hur de olika
kommunala verksamheterna har utvecklats under
2014. Här kan du se hur måluppfyllelsen har varit
inom skola, barnomsorg, vård och omsorg, liksom
när det gäller samhällsbyggande och miljöarbete. Den
kommunala verksamheten är omfattande och berör
oss alla.
Planering för framtiden
För 2014 redovisar Krokoms kommun i det närmaste
ett nollresultat. Överskottet är endast 0,9 miljoner
kronor, vilket är något lägre än budgeterat. Resultatet
är väsentligt lägre än vad som krävs för att långsiktigt klara framtida behov av investeringar. Glädjande
nog fortsätter befolkningen i Krokom att öka, även
om ökningen under 2014 stannade vid fem personer.
Den sista december hade kommunen 14 648 invånare.
Arbetet med kommunens översiktsplan, ”Framtidsplan”, har slutförts under året. Ett tiotal samrådsmöten har genomförts runt om i kommunen. Därefter har
planen varit utställd, diskuterats och granskats. Ett
enigt kommunfullmäktige antog planen vid sitt sammanträde i februari 2015. Översiktsplanen lägger fast
kommunens viljeinriktning – att växtkraft och utveckling ska främjas i alla delar av kommunen.
Behov av fördjupade planer finns för Ås, Nälden och
Krokom med omnejd. Arbetet är påbörjat bland annat
planeras det för ett tågstopp i Nälden.
Under 2014 avslutades flera stora projekt, där
Krokoms kommun har deltagit. Gränssamarbetet
i Vaajma är ett av dessa projekt. I huvudsak är det
Hotagenområdet som har varit engagerat i detta
omfattande samarbete över kommun- och nationsgränserna. En viktig del av projektet har varit att
stärka samarbetet på olika områden och sänka gränshindren. Även om projektet nu har avslutats kommer
samarbetet att fortsätta. Det gäller exempelvis mellan
skolorna i Valsjöbyn och Sörli. Polissamarbetet över
gränsen kommer också att utvecklas. Näringskontoren kommer att fortsätta att arbeta för att underlätta
samarbete mellan företag på båda sidor av nationsgränsen.
Antalet asylsökanden i Sverige ökar. 2013 var det
första år då asylsökanden välkomnades till Krokom.
Under 2014 har flyktingströmmarna vuxit och under
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hösten började kommunen att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn än tidigare. Vi har en särskilt mottagningsorganisation, Refugio, som arbetar med dessa
barn och ungdomar. Det gäller att se till att de får en
bra skolgång och kommer in i civilsamhället. Vi anser att det är viktigt att ge alla nyanlända ett värdigt
mottagande. Vi vill också tacka alla de föreningar och
engagerade privatpersoner runt om i bygder och byar
som gör viktiga insatser för de nya kommuninnevånarna. Idrottsföreningar har ordnat olika aktiviteter
för de nyanlända, Röda Korset erbjuder språkträning
med mera.
En bra infrastruktur har stor betydelse för att byar
och bygder ska leva och utvecklas. För att företagandet ska kunna utvecklas i hela kommunen är bra vägar, fungerande bredband och bra mobiltäckning av
största betydelse. Ett exempel är att Hotagens bredbandsförening slutförde sitt projekt under hösten. På
så sätt fick ytterligare ungefär 120 hushåll i vår kommun tillgång till bredband via fiber.
Äldreomsorg och skola
Äldreomsorgen är en central del av kommunens välfärdstjänster. Antalet äldre ökar, behoven och önskemålen förändras och lagstiftningen reformeras.
En äldreomsorgsplan har utarbetats och antagits av
kommunfullmäktige för att äldreomsorgen ska kunna
styras och förbättras. Planen beskriver nuläget, de
politiska målen och utvecklingsstrategierna för att
kunna möta utmaningarna på detta område. Den ska
vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten framöver när det gäller boende, service,
vård och omsorg. Krokoms kommun ska erbjuda våra
äldre en omsorg av hög kvalitet framöver.
Sedan flera år tillbaka är Krokom den barntätaste
kommunen i Sverige norr om Knivsta i Uppland. Det
är glädjande och lovar gott för framtiden. Vi arbetar
för en bra barnomsorg i hela kommunen. Eleverna i
våra skolor presterar bättre resultat än genomsnittet
i landet i nationella prov och när det gäller betyg i
årskurserna 6 och 9. Andelen behöriga lärare är också
högre än genomsnittet. Under året har femton ”förstelärare” utsetts, utifrån den statliga satsningen på karriärtjänster för lärare.
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Maria Söderberg (C)

Skolinspektionen genomförde under våren
2014 en granskning av skolverksamheten i
kommunen. Resultatet visar att grundskolorna
överlag fungerar väl.
Antalet elever ökar främst i de södra delarna
av kommunen. Därför kommer vi att behöva
utöka lokalerna för förskola och skola i Sånghusvallen.
Ny mandatperiod
2014 har på goda grunder betecknats som ”supervalåret”. En stor del av året var en ständigt
pågående valrörelse. För de politiska partierna
och oss förtroendevalda var det ett intensivt
år. I maj hölls val till Europaparlamentet och i
september valde vi våra företrädare till riksdag,
region och kommun.
Under mandatperioden 2010-2014 ledde en
fempartikoalition (Centerpartiet, Moderaterna,
Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet) Krokoms kommun. Fullmäktige består,
liksom tidigare, av 45 ledamöter. Valet i sep-

tember innebar att dessa partier tillsammans
minskade från 24 till 22 ledamöter i fullmäktige. Inom oppositionen samverkar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, vilka liksom
tidigare har 20 mandat. Sverigedemokraterna
ökade från ett till tre mandat.
Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och
Kristdemokraterna fortsätter att styra Krokom
under den nya mandatperioden, (Folkpartiet
har tyvärr inte något mandat i kommunfullmäktige) även om partierna inte har egen majoritet. Vi kallar oss ”samverkanspartierna”.
I kommunstyrelsen och samtliga nämnder är
samverkanspartierna i majoritet 2015–2018.

Lisa Sallin (M)

Tillsammans arbetar vi för att förverkliga kommunens slogan:
”Vi gör plats för växtkraft”
Owen Laws (MP)

Lena Persson (KD)

Jonne Danielsson (FP)
Årsredovisning 2014
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Fem år i siffror
2014
Verksamheternas nettokostnader (mnkr)

2013

2012

2011

2010

834,0

800,7

765,5

733,0

688,1

- i kronor per invånare

56 936

54 681

52 467

50 347

47 341

Årets resultat (mnkr)

0,9

12,6

21,9

33,7

47,0

- i kronor per invånare

61

860

1 501

2 315

3 234

Investeringsvolym (mnkr)

31,1

40,2

79,0

91,3

74,1

2 123

2 745

5 415

6 271

5 098

- egenfinansieringsgrad av investeringar (%)

26

29

33

27

26

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998

51

50

49

51

49

- i kronor per invånare

Låne- och pensionsskulder

665

699

687

637

572

45 399

47 736

47 087

43 753

39 353

Skattesats kommunen

22:52

22:52

22:52

22:52

22:52

Skattesats totalt

33:37

33:37

33:12

33:12

33:12

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr)

836,1

817,1

790,0

769,9

737,4

- i kronor per invånare

57 079

55 801

54 147

52 881

50 733

Totalt antal anställda

1 302

1 270

1 266

1 275

1 282

- i kronor per invånare

Personalkostnader

570,7

552,2

529,1

497

480,5

- i kronor per invånare

38 961

37 711

36 265

34 137

33 058

Befolkning 31 december

14 648

14 643

14 590

14 559

14 535

Befolkningsutvecklingen

Kommunens resultat
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Kommunens organisation
Kommunfullmäktige

Revision

Kommunstyrelse

Kommunledningsförvaltning

Barn- och
utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsförvaltning

Socialnämnd

Socialförvaltning

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltning

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljöavdelningen

Kommunala bolag
Krokomsbostäder AB
Jämtidrottshallen i Ås AB

Kommunförbund och
samverkansnämnd
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jämtlands gymnasieförbund
Upphandlingsnämnd
Samordningsförbundet i Jämtlands län

Överförmyndarnämnd
Valnämnd

Politikerna är uppdragsgivare

De kommunanställda är verkställande

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.

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
2014 som vi presenterar på nästa uppslag.

Årsredovisning 2014
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NU INFÖR VI SERVICEGARANTIER
Krokoms kommun introducerar elva servicegarantier
inom den kommunala verksamheten. En servicegaranti
beskriver vad du kan förvänta dig av Krokoms kommun
inom dessa elva områden.

MIGRATIONSMINISTERN PÅ BESÖK
När migrationsminister Tobias Billström (M) besökte
Refugio i Dvärsätt, gruppboendet för ensamkommande
flyktingbarn, tyckte Abdi, 18 år att besöket var välkommet. Men han är också kritisk.
– Varför måste Migrationsverkets beslut ta så lång tid?
Migrationsminister Tobias Billström besökte Refugio tillsammans med sakkunniga Johanna Sjö. Abdi är en av 19
ungdomar på gruppboendet. Han kommer från Somalia och
har bott på Refugio i två och ett halvt år.
– Jag tycker deras beslutsfattande ska vara mycket snabbare. Jag har väntat på att mina föräldrar ska komma hit i
sex månader, men fortfarande inte fått något svar hur det
blir. Jag saknar dem jättemycket.
Refugio har ett gott rykte i många delar av Sverige och
studiebesöken har också varit åtskilliga.
Och många av de boende betonar också att de stortrivs
här.
Nina Elnerud är enhetschef på Refugio och hon ger sin
förklaring till varför gruppboendet fungerar så bra.
– Vi har hållit igång längre än de flesta boenden för ensamkommande flyktingbarn och har därför stor erfarenhet.
Personalen är hälften kvinnor och män och personer med
olika ursprung och åldrar. Ett omdöme vi ofta har fått höra
är att det är väldigt hemtrevligt här och det försöker vi eftersträva. Att göra det så familjärt som möjligt trots förutsättningarna, säger Nina Elnerud.

RÄTT TILL HELTID I KROKOM
Nu ska anställda i Krokoms kommun få rätt till heltid. Projektet ”Rätt till heltid – deltid en möjlighet” inleddes under
hösten.
Projektet ”Rätt till heltid – deltid en möjlighet” är en satsning
för tryggare anställning, ökad jämställdhet och högre kvalitet på de tjänster som Krokoms kommun erbjuder. Startskottet för det tvååriga projektet gick den 1 november 2014 och
målsättningen är högt ställd. Delade turer ska minska eller helt
försvinna och timtiden minska till motsvarande femtio årsanställda inom fem år.
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Arbetet med servicegarantier är nära kopplat till kommunens
kvalitetsarbete. Genom att fastställa servicegarantier kan vi
på ett enkelt sätt redovisa vad vi erbjuder och vad vi förväntar oss av medborgaren. Servicegarantierna kan också hjälpa
till att minimera felaktiga förväntningar på efterfrågade
tjänster.
Vi har följande servicegarantier: Svar på telefon, Svar på
e-post, Klagomål och synpunkter, Handläggning av inkommande ärenden, Allmän handling, Bygglov inom detaljplan,
Livsmedelstillsyn, Miljö- och hälsoskyddstillsyn, Barnomsorgsplats, Bibliotek, Klagomålshantering för förskola,
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola samt
pedagogisk omsorg.

HÄR FÅR DU EN VÄN FÖR LIVET
Är du nyfiken på andra kulturer? Ta chansen att
bidra till integration genom personliga kontakter och
vänskap. Att delta i ”Vänner utan gränser” berikar
båda parters liv.
Projektet Vänner utan gränser ger nyanlända en chans att
träna in det svenska språket och lära känna det svenska
samhället genom en svensktalande vän. Mimi Finnstedt är
projektledare och hon hoppas att fler tar chansen att vara
med.
– Genom att delta i Vänner utan gränser berikar du
både ditt och andras liv genom ett ömsesidigt utbyte av
erfarenheter. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och
utåtriktad och som vill dela dina inressen med en ny vän,
säger Mimi Finnstedt.
Tycker du att det låter intressant att vara med i projektet
kan du läsa mer på Krokoms hemsida (www.krokom.se/
vannerutangranser).
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NYA TOMTER VÄXER FRAM I ÅS
Explotateringen av Åsbygden har varit mycket framgångsrik och just nu pågår förberedelserna som bäst inför tomtförsäljningen i etapp fyra.

FÖRÄLSKADE I JÄMTLAND
Familjen Hamperium från Amsterdam i Holland har
hittat hem. Sedan tre månader tillbaka är de bosatta
på Rödön och njuter av tillvaron i en ny och rogivande
miljö.
Det hela tog sin början för några år sedan då Jojanneke
(Jo), Marco och sonen Mik besökte en mässa i Utrecht och
träffade representanter från Midscand och fick se bilder
från Jämtland.
– Vi blev helt tagna, det var så vackert, utbrister Jo. Men
också väldigt långt från Holland.
Både Jo och Marco var verksamma inom IT-branschen
och tillbringade en stor del av tiden i bilköer på väg till och
från jobbet. Tankarna på Sverige fanns där och planerna för
en flytt tog form.
– Ja, vi bestämde oss för att flytta. I januari i år besökte vi
ytterligare en mässa, den här gången i Almere och då hade
vi turen att träffa Birgitta Sjöström från Krokoms kommun,
fortsätter Jo. Den kontakten blev värdefull för oss då hon
hjälpte oss igång med både kontakter och praktiska saker
inför flytten.
Så allt rullade vidare och den 1 augusti var det dags. Då
flyttade familjen Hamperium in i sitt nya hem, en lägenhet
intill skolan på Rödön.

MIMI FINNSTEDT VANN GULDKROKEN

I många år har Mimi Finnstedt arbetat för att skapa en
gemenskap för nyanlända flyktingar och utrikesfödda. När
Krokoms Guldkväll hölls för femte gången vann hon det
mest åtråvärda priset, Guldkroken.
Juryn skriver så här i sin motivering:
”Mimi har i många år lagt ner otaliga ideella timmar för att
skapa en gemenskap för både nyanlända flyktingar och andra
utrikes födda. Hon är känd, respekterad och älskad av väldigt
många för sitt stora engagemang. Hon är det som nyanlända
invandrare kanske behöver mest av allt: en vän som man har
stort förtroende för”.
– Det var väldigt roligt och överraskande att vinna priset.
Samtidigt känns det kul att juryn uppmuntrar det jag och
många andra jobbar för, att alla som kommer hit ska känna sig
välkomna, säger Mimi Finnstedt.

Den första etappen i Sånghusvallen började bebyggas 2007
och efterfrågan på tomterna var stor. Idag har samtliga tomter
i de första tre etapperna sålts och förberedelserna inför etapp
fyra har påbörjats.
Totalt kommer cirka 35 tomter att säljas i etapp fyra och enligt planen kommer tomterna att börja säljas i slutet av 2016.
Detaljplanen tillåter även flerfamiljshus på området.
Detaljplanearbetet för en femte etapp har påbörjats. Även
denna kommer att erbjuda drygt 35 tomter.

FÖRETAGARANDAN SPIRAR I ÄNGE
Samhalls gamla lokaler i Änge har väckts till liv. På de
2 220 kvadratmeterna ska det finnas både en bygghandel, resturang och ett företagshotell.
Det var 2012 som Samhall beslutade att lägga ner fabriken
i Änge. Samhall försökte också sälja anläggningen men hittade ingen köpare. När sedan intresserade fick lägga bud
klev företagaren Kalle Bäckwall in i handlingen.
– Jag åkte förbi fabriken och kände att man måste hitta på
någonting. Det var fantastiskt fina lokaler och det kändes
hemskt för bygden att den skulle stå där övergiven. Så jag
bestämde mig för att köpa, säger han.
Kalle Bäckwalls vision var till en början att lokalen skulle vara ett renodlat företagshotell, med plats för cirka tio
enheter. När han senare kallade till ett möte med bygdens
företagare var intresset tillräckligt stort för att köra igång
verksamheten. Men nu drygt ett år senare, ska det utöver
företagshotellverksamheten även finnas resturang
och en bygghandel i lokalen.
– Det finns behov av en bygg- och järnhandel i Änge. Sedan Granngården bestämde sig för att lägga ner har vi saknat en. Jag är delägare i den tillsammans med Bertil och
Lucas Jacobsson. Resturangen har redan smygöppnat och
serverar lunch på vardagarna, säger Kalle Bäckwall.

Årsredovisning 2014
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Året i siffror
Krokoms kommun kan – för fjortonde året i rad – notera ett plusresultat. Bokslutet för 2014 visade ett överskott med 0,9 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 (2,2 %)
Hyror och arrenden (2,1 %)
Fastighetsskatt (2,8 %)
Taxor och avgifter (5,2 %)
Bidrag (7,5 %)

Under 2014 hade Krokoms kommun
1 008 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 (23,6 %)
Skatt (56,5 %)

Så här används dina skattepengar!
Räntekostnader (0,6 %)
Avskrivningar (3,1 %)
Inköp av varor och material (5 %)
Bidrag (2,6 %)
Köp av tjänster (31,8 %)
Personal (56,8 %)

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 2014 var 1 013 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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2014 I KORTHET

SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

836 100 000

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
2014 till 836,1 miljoner kronor.

Kommunens skatter och intäkter 2014 i kronor

855 257

Kommunens resultat 2014 i kronor

31 055 000

Grundskola och skolbarnomsorg (25,70 kronor)

Total investeringssumma

14 648

Antal medborgare i kommunen

Vård och omsorg (22,74 kronor)

5

Ökning av medborgare under året
Förskola (13,19 kronor)

46,6

Medelåldern på kommunens medarbetare

26 771

Medellön för tillsvidareanställda

1 302

Antal medarbetare i kommunen

Stöd och service (10,63 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (7,68 kronor)

Övriga kostnader (5,26 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,49 kronor)
Kultur och fritid (3,34 kronor)
Samhällsbyggnad och miljö (2,78 kronor)
Räddningstjänst (1,68 kronor)
Kommunledning, politisk verksamhet (1,40 kronor)
Kollektivtrafik och färdtjänst (1,11 kronor)

Årsredovisning 2014
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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

