2015 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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Täv
ling
!

Vad ska det
stå på skylten?
Mötesplats Krokom växer fram och till hösten är det dags för invigning. Men vad
ska mötesplatsen heta? Vi behöver din hjälp att hitta ett namn. Har du ett bra förslag? Skicka in det till oss och delta i tävlingen med fina priser!

Gå in på vår hemsida (www.krokom.se/namntävling), fyll i formuläret och skicka in ditt
förslag senast den 31 augusti. Vi har fina priser till de fem bästa förslagen. Vinnarförslaget
kommer förstås att stå på skylten vid nya mötesplatsen. Lycka till!

2015 i bilder
S

immaren Therese Mattsson från
Skärvången var en av de 93 uttagna i den svenska truppen i Special
Olympics World Games i Los Angeles
och hon vann medalj i samtliga grenar
hon startade i. Vi från Krokoms kommun
ville naturligtvis gratulera henne till fina
prestationer. Tommie Jirhed och Björn
Hammarberg tog emot när hon landade
på Frösö flygplats med sina tre medaljer i resväskan. Special Olympics World
Games är ett av världens största idrottsarrangemang och är öppet för personer
med en utvecklingsstörning.
Bild 1
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trax innan sommaren utlyste vi en
namntävling för den nya mötesplatsen som tog form ordentligt
under 2015. Vi fick in över sextio förslag och det blev som bekant Magneten
som vann. Magneten invigdes i mitten
av december och sedan dess har det
varit full fart i både biblioteket och i
Café Kroken.

Bild 2

B

lomsterleden i Ansätten firade
trettioårsjubileum i början av
juli med allehanda upptåg och
aktiviteter. Under söndagens jubileumsvandring guidade bland andra Curt
Lofterud de förväntansfulla deltagarna.
Ansätten är ett av Sveriges artrikaste
fjäll. Den första inventeringen gjordes
först 1986 och sommaren 2014 hade vi
inte mindre än 405 arter på Ansättens
artlista. Sedan dess har mer än 50 000
personer besökt Ansätten. Flera av dem
har varit botaniker, orkidéexperter, forskare och studenter.
Bild 3

2015 I KORTHET

I

laget Alla kan får alla vara med.
Stöd och service har varje år ett lag
med i St Olavsloppet med personal
och brukare och det går nästan att ta på
glädjen och lyckan över att få vara med
i laget. Träningen börjar i god tid innan
loppet och det är taggade löpare som
ställer sig på startlinjen när tävlingsdagen äntligen kommer.

Bild 4

U

nder Krokoms Guldkväll lyfts
kommunens hjältar fram, både
enskilda personer och företag.
Vinnare av det mest åtråvärda priset,
Guldkroken, blev Kaxås bygdegårdsförening. Den sjätte upplagan av Krokoms
Guldkväll genomfördes helt enligt
planerna; god mat, underhållning med
något för alla smaker och en spännande
prisutdelning.

Bild 5

V

änner utan gränser ger nyanlända en chans att träna
det svenska språket och lära
känna det svenska samhället genom en
svensktalande vän. En av de utflykter
som gjordes 2015 var till Åre där bland
annat Tännforsen besöktes. Vattenfallet
imponerade på alla och bilden visar Taj
Gol och Mimi Finnstedt som njuter av
miljön vid Tännforsen.

Bild 6
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Samverkanspartierna
kommenterar 2015
I denna årsredovisning kan du ta del av hur de olika
verksamheterna inom Kro-koms kommun har utvecklats under 2015. Måluppfyllelsen inom skola,
barnom-sorg, vård och omsorg beskrivs, liksom när
det gäller samhällsbyggande, miljöar-bete och integration. Verksamheten i kommunen är mycket omfattande och berör alla oss som lever och verkar här.
Efter valet 2014 leds Krokoms kommun av samverkanspartierna; Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Såväl bygg- och
miljönämnden, socialnämnden som samhällsbyggnadsnämnden har nya ordföranden, medan
kom¬munstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har samma ordförande som under den tidigare
mandatperioden.
Samverkanspartiernas mål är att stärka och utveckla
alla delar av Krokoms kom-mun. Tillsammans bygger vi en hållbar, företagsam och växande kommun.
Under 2015 ökade invånarantalet med 137 personer
till 14 785 vid årets slut. I Svenskt Näringslivs kommunranking när det gäller företagsklimat klättrade
Krokom 24 placeringar och ligger nu i topp bland
länets kommuner. Detta är positiva signaler inför de
utmaningar vi står inför, inte minst i form av stora
pensionsavgångar. I kommunen behöver vi bli fler,
både personer och företag, som arbetar för att nå våra
gemensamma mål.
För 2015 redovisar Krokoms kommun ett överskott
om 10,9 mnkr vilket är 5,9 mnkr bättre än budget.
Många nyanlända till kommunen
2015 blev ett intensivt och annorlunda år. Under sensommaren och hösten ökade flyktingströmmen till
Europa från krigets Syrien, men även från Irak, Afghanistan och andra länder. I förhållande till sin folkmängd har Sverige tagit emot flest flyktingar bland
EU:s medlemsländer. Detta har i hög grad även påverkat Krokom.
Från 2006 har kommunen tagit emot 24 ensamkommande flyktingbarn per år. Under hösten 2015 ökade
emellertid strömmen kraftigt och i slutet av året hade
hela 80 ensamkommande kommit till Krokom. Detta
har krävt nya HVB-hem med personal, fler gode män
och organisering av förberedelseklasser och skolgång.
Förutom den stora ökningen av ensamkommande
fick Krokom Migrationsverkets uppdrag att på sju
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dagar i oktober iordningsställa boenden för att kunna
ta emot hundra asylsökande personer. Även detta klarade vi på ett efter omständigheterna bra sätt. Runt
om i kommunen finns dessutom sedan tidigare boenden för ungefär 270 asylsökanden. Arbetet med att
ta emot de nyanlända har fått organiseras snabbt och
stora krav har ställts på alla förvaltningar. Särskilt
under november och december var arbetssituationen
särskilt ansträngd.
Lyckligtvis var vi i viss mån förberedda genom den
medborgardialog som inleddes under våren 2015.
Medborgardialogen syftade till att ta fram en integrationsstrategi, en hjälp i arbetet för att de nyanlända
ska känna sig välkomna och vilja stanna i vår kommun.
Glädjande nog finns ett starkt engagemang och en
vilja att hjälpa till bland enskilda och föreningar runt
om i kommunen. Detta är en viktig grund för framgång i arbetet.
Behov av bostäder
Den största utmaningen för Krokoms kommun idag är
att lösa bostadsbristen. En utmaning som vi delar med
de flesta av landets kommuner. Det gäller att se till att
det finns såväl bostäder för unga som vill flytta till ett
eget boende och för äldre som önskar en mer lättskött
bostad. Till detta kommer att även de nyanlända som
har fått uppehållstillstånd också behöver någonstans
att bo.
Att bygga bostäder tar tid. Processen för fler bostäder i Krokom är igång och vi kommer att göra vad vi
kan för att det ska finnas bostäder för de som vill leva
och verka i kommunen.
•
•
•

Andra viktiga händelser
Efter en flerårig dialog och process antog fullmäktige en ny kommunomfat-tande översiktsplan.
En kommersiell serviceplan har antagits, syftet är
att säkerställa att hela kommunen har tillgång till
god service inom rimliga avstånd.
Alla ungdomar mellan 6 och 18 år har från höstterminen fått gratis ungdomskort på Länstrafikens bussar. Det medverkar till att öka det kollektiva resandet och ger större valfrihet i resandet
för de unga i kommunen.
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•

•
•
•
•
•

I december var det en glädjens dag då
Krokoms nya mötesplats och bibliotek,
Magneten, namngavs och invigdes. Magneten har redan blivit en succé.
En ny modern, användarvänlig återvinningscentral har invigts och öppnat i
Krokom.
Arbetet med ett nytt reningsverk i Åkersjön har startats. Detta kommer att underlätta fortsatt utveckling i området.
Genom EPIR-projektet har energianvändningen i kommunens lokaler kunnat
sänkas med tjugo procent.
Projektet Rätt till heltid har inletts. Barnoch utbildningsförvaltningen har som
första förvaltning nått målet.
Inom socialförvaltningen har byte av planeringssystem för hemtjänsten skett. Det
medför mer delaktighet i arbetets planering och mindre bilåkande.

•

Under hösten återtog kommunen verksamheterna hemtjänst och särskilt boende i Föllingeområdet i egen regi.

Krokom är en barnrik kommun. Vi har den högsta andelen barn och ungdomar bland landets
kommuner norr om Tierp. Det ger framtidstro,
men ställer samtidigt stora krav på barnomsorg
och skola. En stor utmaning är exempelvis att
rekrytera förskollärare och lärare.
Samverkan och samarbete med myndigheter
och andra organisationer är av stor betydelse
för kommunens utveckling. Krokom har bland
annat deltagit i gemensamma projekt med
grannkommunerna som Jämtlandsstråket och
Vattenplan Storsjön. Tågstopp Nälden blir exempelvis en viktig investering. Överhuvudtaget
är investeringar i infrastruktur; väg, järnväg,
mobiltäckning och bredband, en förutsättning
för utveckling av hela Krokoms kommun.

Maria Söderberg (C)

Björn Hammarberg (M)

Jan Runsten (MP)

Lena Persson (KD)
Årsredovisning 2015
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Fem år i siffror
2015

2014

2013

2012

2011

847,7

834,0

800,7

765,5

733,0

- i kronor per invånare

57 871

56 936

54 681

52 467

50 347

Årets resultat (mnkr)

10,9

0,9

12,6

21,9

33,7

Verksamheternas nettokostnader (mnkr)

- i kronor per invånare

744

61

860

1 501

2 315

Investeringsvolym (mnkr)

63,9

31,1

40,2

79,0

91,3

4 362

2 123

2 745

5 415

6 271

- egenfinansieringsgrad av investeringar (%)

29

26

29

33

27

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998

49

51

50

49

51

- i kronor per invånare

Låne- och pensionsskulder

697

665

699

687

637

47 583

45 399

47 736

47 087

43 753

Skattesats kommunen

22:17

22:52

22:52

22:52

22:52

Skattesats totalt

33:37

33:37

33:37

33:12

33:12

- i kronor per invånare

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr)
- i kronor per invånare

860,1

836,1

817,1

790,0

769,9

58 718

57 079

55 801

54 147

52 881

Totalt antal anställda

1467

1 302

1 270

1 266

1 275

Personalkostnader

613,5

570,7

552,2

529,1

497

- i kronor per invånare

41 883

38 961

37 711

36 265

34 137

Befolkning 31 december

14 785

14 648

14 643

14 590

14 559

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
2015 som vi presenterar på nästa uppslag.

Årsredovisning 2015
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FÖRETAGEN TRIVS I KROKOM
Krokoms kommun klättrar på Svenskt Näringslivs
ranking av näringslivsklimatet i landets 290 kommuner.
Krokoms kommun är den kommun i länet som placerar
sig bäst i årets mätning.

HÄR MÖTS SVERIGE OCH ERITREA
Många svenskar är intresserade av att resa och lära sig
om andra kulturer, smaka mat från andra länder och
att använda sina språkkunskaper. Vänner utan gränser
ger dig chansen till allt detta, så kom med du också!
Projektet Vänner utan gränser engagerar mer än trettio
Krokomsbor som har anmält sig till projektet och blivit vän
med en nyanländ flykting eller flyktingfamilj. En av dem
som tog chansen förra året är Lars som har blivit vän med
en ung man från Eritrea, Abdu Shum.
– Det har gett mig så mycket, säger Lars och lägger till att
han och Abdu ofta brukar fiska tillsammans eftersom det är
ett intresse de delar.
Lars berättar att de var ute i hans båt i somras och jämförde hur man fiskar i Jämtland med hur man dyker efter
sjögurka i havet utanför Eritrea. På hösten plockade de bär
i Näldens skogar och under vårvintern har de pimplat på
Storsjön. Abdu Shum har fått vara med om saker som de
flesta invandrare aldrig kommer i närheten av och Lars har
fått höra om erfarenheter från en helt annan värld som han
tidigare inte ens kunde föreställa sig.

Krokom klättrar 24 placeringar där bland annat ”politikers,
tjänstemäns och skolans attityder till företag” och ”företagens
tillgång till rätt kompetens” har rankats högre.
– Det känns roligt att vårt målmedvetna näringslivsarbete har
gett resultat, även om vissa faktorer i mätningen inte är så lätta
att påverka på kommunal nivå, säger kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg.
Näringslivschefen Anna-Carin Svedén berättar att kommunens näringslivskontor har haft möjlighet att kunna göra
många fler företagsbesök under 2014 och 2015 jämfört med
tidigare år.
– Det känns otroligt viktigt att komma ut och träffa företagen
för att skapa en bra dialog. Vi har också ett gott samarbete med
företagarföreningar i kommunen där vi tillsammans arrangerar
frukostträffar, Våga Växa-träffar och seminarier vilket också
bidrar till den goda dialogen, säger Anna-Carin Svedén.

VI SATSAR PÅ SERVICE I GLESBYGDEN

NU FÖRSVINNER DELTIDSJOBBEN

Nu finns verktyget som möjliggör bättre förutsättningar
för god service inom rimliga avstånd i Krokoms kommun.
Serviceplanen ska bidra till att servicenivån utvecklas ytterligare i de glesare delarna av kommunen.

Nu ska alla tillsvidareanställda i Krokoms kommun
kunna arbeta heltid – om de vill det. Kommunfullmäktige beslutade 2014 att heltid ska vara grunden när
man söker nya medarbetare.

– Serviceplanen är ett viktigt och nödvändigt verktyg för att
servicen i kommunen ska kunna upprätthållas. Krokoms kommun är först i länet med att ge de föreslagna lokala servicepunkterna en ekonomisk ersättning för uppdraget och det är
jag stolt över, säger Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande.
Syftet med den kommersiella serviceplanen är att skapa
förutsättningar för att alla kommuninvånare garanteras god
service inom rimliga avstånd. Detta bland annat genom utveckling av befintliga serviceorter (Krokom, Nälden, Offerdal
och Föllinge) och att bygga upp nya de nya servicepunkterna
i kommunen (Kluksbua, Fjällträffen Rötviken, Valsjöbua och
Laxsjöbua).

Under en tvåårsperiod införs Rätt till heltid, deltid en möjlighet. Tanken är att alla oönskade deltider ska vara borta
till januari 2017.
Barn- och utbildningsförvaltningen är först ut att införa
Rätt till heltid. I grunden har nu alla tillsvidareanställda
ett anställningsavtal på heltid. Alla medarbetare har önskat
sysselsättningsgrad inför läsåret och verksamheten har organiserats efter det val som medarbetarna gjort.
Birgitta Lundgren är chef för barn- och utbildningsförvaltningen och hon ser satsningen med flexibla arbetsvillkor som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.
– Vi hoppas att detta ska kunna locka ännu fler med
behörighet att söka sig till kommunen, säger hon.
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ATTRAKTIVT BOENDE PLANERAS I ÅS
Inom de närmaste åren har Krokomsbostäder för avsikt
att kunna erbjuda hyresbostäder i kvarteret Freja i centrala Ås och i ett nytt strandnära område i södra Ås.

JUST DINA IDÉER BEHÖVS!
Krokoms kommun bjuder in medborgarna till att vara
med och påverka hur vi välkomnar de flyktingar som
kommer till oss. Vi ska ta fram en strategi för bra integration och det vill vi göra tillsammans med er som bor
i kommunen.
Medborgardialogmöten anordnades under 2015 på tio orter.
Starten var i Föllinge i maj och turnén avslutades i Krokom
i oktober. Ett flertal områden har identifierats som viktiga
för att vi ska kunna ta emot flyktingarna på ett bra sätt.
– Det har varit väldigt bra samtal med många bra förslag.
På det här sättet får vi en bra grund att bygga vidare på,
säger Elisabeth Wickzell, integrationschef.
En väl utbyggd samverkan med frivilliga organisationer,
föreningsliv och engagerade privatpersoner är en framgångsfaktor i integrationsarbetet. Ett annat viktigt område
är förstås att den nyanlände snabbt får ett arbete. Några av
de förslag som lyftes fram i Föllinge var vikten av att blanda nyanlända och svenskar, att skapa jobb i förläggningen i
samarbete med Migrationsverket och att flera av de arbetsställen som finns på orten kan ta emot praktikanter.

SVERIGES MODERNASTE ÅVC INVIGD
Efter ett års intensivt byggande stod Krokoms nya återvinningscentral klar att tas i bruk i slutet av augusti. Anläggningen är centralt belägen och har fått en modern och
trevlig utformning.
– Målsättningen med vår satsning är att skapa en återvinningscentral där det är lätt att sortera rätt och erbjuda såväl besökare som personal en genomtänkt och bra miljö, säger Oscar
Aspman, enhetschef Renhållningen.

– Processen är igång och totalt handlar det om drygt hundra
nya lägenheter. Vi behöver möta behoven av mindre lägenheter för att underlätta generationsskiften, säger Kenneth Karlsson, vd Krokomsbostäder AB.
Bostadskön inom kommunen, och framför allt i Åsområdet,
har under de senaste åren ökat kraftigt. Efterfrågan på bostäder
är stor och för närvarande är det flera års väntetid. I kvarteret
Freja handlar det om en förtätning av bostadsområdet och här
planeras ungefär 60–70 lägenheter där tyngdpunkten ligger på
modell mindre. Planen är att bygget ska komma igång under
2016. I ett strandnära område nedanför Byskogen planeras ytterligare flerbostadshus med 40–60 hyresrätter.

NYANLÄNDA FÅR JOBB I KROKOM
Krokoms kommun har en hög målsättning, att bli bäst
i Sverige när det gäller praktisk integration. Det allra
viktigaste är förstås jobben och trenden är mycket positiv för nyanlända i Krokom.
Under de två första åren har Arbetsförmedlingen ansvar för
de nyanländas etablering och till en början handlar det förstås om att lära sig språket och få ett nätverk på sin ort. Så
fort som möjligt vill de nyanlända ut på arbetsmarknaden
och då är första steget praktik. Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande, säger att kommunen har ett stort ansvar när det gäller att erbjuda praktikplatser.
– Jag hade en språkpraktikant under fem veckor i höstas,
Loren Bakkalian, och det var jättespännande att få lära känna henne. Det var lika lärorikt för mig som för henne, tror
jag, säger Maria Söderberg
Att komma ut på praktik är det bästa sättet för de nyanlända att få lära sig språket ordentligt.
– Loren berättade att SFI var bra för att lära sig grunderna
i språket men att det krävs praktisk övning för att lära sig
ordentligt. Därför har vi bestämt i kommunen att vi ska ta
emot fler praktikanter, det är en framgångsfaktor i integrationen, säger Maria.

Årsredovisning 2015
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Året i siffror
Krokoms kommun kan – för femtonde året i rad – notera ett plusresultat. Bokslutet för 2015 visade ett överskott med 10,9 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 (3,0 %)
Hyror och arrenden (2,1 %)
Taxor och avgifter (5,1 %)
Bidrag (8,3%)
Kostnads- och intäktsutjämning (25,5 %)

Under 2015 hade Krokoms kommun
1 056 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.

Skatt (55,9 %)

Så här används dina skattepengar!
Räntekostnader (0,5 %)
Avskrivningar (3,1 %)
Inköp av varor och material (5,3 %)
Bidrag (2,6 %)
Köp av tjänster (29,5%)
Personal (59,0 %)

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 2015 var 1 011 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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2015 I KORTHET

SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

860 100 000

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
2015 till 860,1 miljoner kronor.

Kommunens skatter och intäkter i kronor

10 884 128

Kommunens resultat i kronor

63 907 274

Grundskola och skolbarnomsorg (26,31 kronor)

Total investeringssumma

14 785

Antal medborgare i kommunen

Vård och omsorg (23,35 kronor)

137

Ökning av medborgare under året
Förskola (12,75 kronor)

45,8

Medelåldern på kommunens medarbetare

27 368

Medellön för tillsvidareanställda

1 467

Antal medarbetare i kommunen

Stöd och service (10,40 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (7,19 kronor)

Övriga kostnader (5,07 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,36 kronor)
Kultur och fritid (3,48 kronor)
Samhällsbyggnad och miljö (2,89 kronor)
Räddningstjänst (1,62 kronor)
Kommunledning, politisk verksamhet (1,46 kronor)
Kollektivtrafik och färdtjänst (1,12 kronor)

Årsredovisning 2015

11

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

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

