2016 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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et nya biblioteket i Krokom
lockar fram läslusten hos barnen. Hissmoskolan besöker
biblioteket i Krokom regelbundet för att
låna böcker, något som barnen uppskattar mycket. Vi träffade Denise Wikström
och hennes kompisar i ettan när de lånade sin allra första bok att ha i skolbänken.
– Jag har valt Sälen Siv och som
läsläxa har jag Olas bok. Det var roligt
att gå på biblioteket med klassen, säger
Denise.

ed jämna mellanrum får en av
våra medarbetare ta över redaktörsskapet på kommunens
Facebooksida. Sandra Eriksson jobbar
som undersköterska på Hällebo och hon
gjorde ett nedslag strax före jul då hon
berättade om sitt viktiga arbete. Så här
skrev hon bland annat: ”Jobbet som Undersköterska innebär att vi agerar som
en förlängd arm för den som inte kan få
vardagen att gå runt själv. Men även det
lilla extra som nu inför advent och jul
där vi plockar fram alla fina julsaker och
de äldre sitter med lycka i ögonen för att
dom tycker de blir så mysigt och fint!”

ör de skolor som inte har bibliotek
i lokalerna eller på gångavstånd
kommer bokbussen med jämna
mellanrum.
Bokbussen har hela kommunen i sitt
upptagningsområde. Den nuvarande
bussen har rullat på kommunens vägar
i 21 år och börjar närma sig ”pensionsåldern”. En ny buss är beställd och den
kommer att vara i drift under hösten
2017.
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onas Nord och Krokoms Portfabrik
AB blev årets företagare i Krokom
2016. På ett banbrytande sätt har
denna företagare startat en fabrik, vuxit
ur den två gånger och på några få år fått
konkurrenterna att se rött. Han har överträffat kundernas förväntningar genom
att leverera de kundanpassade produkterna på ett fåtal dagar, i stället för flera
veckor. Med stora portioner envishet,
idéríkedom och vision, har han gjort sig
ett namn som står sig väl på marknaden
och med god lönsamhet i företaget.

Bild 4
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en 1 april sade vi hej då till
Ola Skyllbäck och välkommen
till Jonas Törngren, vår nye
kommundirektör. Efter knappt sex år
lämnade Ola uppdraget som högste chef
i Krokom och Jonas tog över.
Jonas kommer närmast från Region
Jämtland Härjedalen där han har varit
utvecklingschef.
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ör två år sedan kom det 16
flyktingar till Alsen och varken
de eller byborna var förberedda.
Numera är flyktingarna på Tunan ett
stor tillgång i byn. Maria Ericson bor i
Alsen där hon driver en keramikverkstad hemma på sin gård där hon också
har en del djur. Maria har, tillsammans
med flera andra bybor, engagerat sig
i flyktingarnas situation. Bland annat
har man ett språkcafé en gång i veckan
i församlingshemmet. Fem bybor
ansvarar för lärarsysslan och det är en
uppskattad aktivitet bland flyktingarna.
Bild 6
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Kommentar från politiken

2016 – omställningens år
Krokoms kommuns årsredovisning visar hur våra gemensamma skattemedel har använts under 2016, hur
mål inom verksamheterna uppfyllts. Verksamheten i
kommunen är mycket omfattande och berör alla oss
som lever och verkar här.
Krokoms kommun leds av samverkanspartierna;
Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.
Samverkanspartiernas mål är att stärka och utveckla
alla delar av Krokoms kommun. Tillsammans bygger
vi en hållbar, företagsam och växande kommun. Under 2016 ökade invånarantalet åter, nu är vi 14 845
innevånare i kommunen. Vår målsättning är att invånarantalet ska öka till 16 000 innevånare 2030.
För 2016 redovisar Krokoms kommun ett överskott
om cirka 3 mnkr, ett mycket lägre resultat än budgeterat. Det låga resultatet beror dels på högre kostnader
inom verksamheterna än budgeterat, men också på att
vi i bokslutet valt att flytta en del av 2016 års intäkter
till 2017. De medel vi överför är överskott av statsbidraget för flyktingmottagande och det statsbidrag för
bostadsbyggande som kommunen sökte och erhöll i
slutet av året. Sammanlagt överförs 12–14 mnkr till
2017.
Krokoms kommun har som mål att vara länets företagsvänligaste kommun. För andra året i rad ligger vi
i topp bland länets kommuner i Svenskt Näringslivs
kommunranking när det gäller företagsklimat.
Kommunen liksom kommunsektorn i stort står inför
stora utmaningar, vi blir fler äldre samtidigt som kommunen har hög andel barn och skolungdomar, varför
vi behöver mer äldreomsorg och mer barnomsorg och
fler lärare i våra skolor.
Bostadsbyggande och fler företagsetableringar står
högt på dagordningen.
Omfattande omställningsarbete
Under 2015 tog kommunen emot många flyktingar,
ensamkommande barn och personer med uppehållstillstånd. Kommunen planerade och förberedde för
hem för vård eller boende (HVB) för ett stort antal
ensamkommande barn och ungdomar enligt de planeringstal som kommunen blev ålagd. Vid årsskiftet
2015/16 ändrades politiken i Sverige och endast ett
fåtal ensamkommande barn har kommit under året.
Det har resulterat i stor omställning i den verksam4
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heten, både personellt och i antalet platser på HVBhemmen. En omställning som verksamheterna klarat
fantastiskt bra, men som trots det har kostat mycket
pengar och energi.
Krokom har varit framgångsrik, i Sverigetopp, i arbetet med att nyanländas etablering på arbetsmarknaden efter etableringstiden två år.
Det starka engagemanget och viljan att hjälpa till
bland enskilda och föreningar runt om i kommunen
är fantastiskt. Detta är en viktig grund för framgång
i arbetet med etablering av nyanlända i kommunen.
Behov av bostäder
Den största utmaningen för Krokoms kommun idag
är att öka byggandet av bostäder. Det behövs olika
typer av bostäder, för unga som vill flytta till ett eget
boende, för äldre som önskar en mer lättskött bostad,
fler vårdboenden.
Arbetsgrupper har under året arbetat med planering
för framtidens äldreboende, nytt demensboende i
Krokoms kommun. I det arbetet har pensionärsorganisationernas enkät och synpunkter vägts in.
Att bygga bostäder tar tid. Processen för fler bostäder i Krokom är igång, Sånghusvallen etapp 4 blev
klar för försäljning under 2016 och ett tjugotal tomter är sålda. De extra resurser som kommunen erhöll
för bostadsbyggande kommer att användas till att påskynda planprocesser så att det ska finnas bostäder för
dem som vill leva och verka i kommunen.
Företagsetableringar och turism
I Åsbacken har de första företagsetableringarna kommit igång. Turistkompaniet har i samråd med kommunen arbetat med utveckling av information kring besöksnäringen. Allt fler söker information på nätet och
behovet av en fysisk turistbyrå har minskat drastiskt.
Därav stängdes Turistbyrån i Krokomsviken hösten
2016 och ersätts bland annat av digitala kanaler.
Kommunen valde att under hösten göra en analys av
kommunens framtida ekonomi. Analysen är ett viktigt
underlag i arbetet med utvecklings- och tillväxtstrategin som håller på att formas med större fokus på
medborgarna.
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Viktiga händelser 2016
I april fick Krokom en ny kommundirektör. Jonas Törngren anställdes efter Ola
Skyllbäck som valde att avgå med pension.
Utbyggnad av IT-infrastruktur övertas
av IP-Only, vid slutet av året har cirka
76 procent av kommunens hushåll och
verksamheter tillgång till bredband med
100 Mbit/s.
Polisen och kommunen har undertecknat
ett gemensamt medborgarlöfte efter den
medborgardialog som genomfördes under året.
Ny förskola med sex avdelningar i Sånghusvallen invigd.
Bra mottagande av nyanlända, förberedelseklass och förskola.
Ny modul med två basutrymmen till Näldens skola.
Avslut av förskoleenheter. Ripan i Ås och
Syttpigan i Alsen.
Sanering av giftig kisaska har skett vid
Nyhedens skola. Fortsatt sanering av kisaska på Hissmofors planeras under förutsättning att Naturvårdsverket medverkar
och betalar.
Kommunen deltar i ett större EU-projekt
med namn Funktionella mittstråket. Målet är ett tågstopp i Nälden. I början av år
2017 har dock trafikverket meddelat att
de inte hinner genomföra planprocessen
under projekttiden och det omfattande
planarbetet som krävs gör tyvärr att förverkligandet av tågstoppet försenas.
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Medborgardialog och diskussioner inför
prioriteringar i kommande länstransportplan har genomförts.
Under året har en stor diskussion om förändring i regionindelning pågått utifrån
en statlig utredning, förslaget var att hela
norra Sverige skulle bli en region. Utredningen stoppades och förändring i regionindelning avfördes från dagordningen.
Projektet Rätt till heltid fortgår under
året.
Negativt är att sjuktalen i kommunen
ökar återigen trots ansträngningar i förvaltningarna att förbättra hälsoläget.
En organisationsförändring/bodelning
mellan Krokomsbostäder AB och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomförts under året för att bättre möta behoven internt och externt.
Ny förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen har rekryterats, Ulla
Schill började i augusti.
Riktlinjer för bostadsförsörjning antagen
av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har beslutat om ny
budgetprocess i kommunen. Rambudget
antas redan i april och detaljbudget under
senhösten.
Igångsättningstillstånd för byggande av
idrottshall vid Änge skola är beslutat och
förberedelsearbetet är påbörjat.

Maria Söderberg (C)

Björn Hammarberg (M)

Jan Runsten (MP)

Lena Persson (KD)
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Fem år i siffror
2016

2015

2014

2013

2012

888,3

847,7

834,0

800,7

765,5

- i kronor per invånare

60 643

57 871

56 936

54 681

52 467

Årets resultat (mnkr)

3

10,9

0,9

12,6

21,9

Verksamheternas nettokostnader (mnkr)

- i kronor per invånare

205

744

61

860

1 501

Investeringsvolym (mnkr)

94,7

63,9

31,1

40,2

79,0

- i kronor per invånare

6 465

4 362

2 123

2 745

5 415

- lånefinansieringsgrad av investeringar (%)

35

29

26

29

33

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998

45

49

51

50

49

Låne- och pensionsskulder

740

697

665

699

687

50 519

47 583

45 399

47 736

47 087

Skattesats kommunen

22:17

22:17

22:52

22:52

22:52

Skattesats totalt

33:37

33:37

33:37

33:37

33:12

- i kronor per invånare

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

892,5

860,1

836,1

817,1

790,0

60 930

58 718

57 079

55 801

54 147

Totalt antal anställda

1 573

1 467

1 302

1 270

1 266

Personalkostnader

706,5

613,5

570,7

552,2

529,1

- i kronor per invånare

48 232

41 883

38 961

37 711

36 265

Befolkning 31 december

14 843

14 785

14 648

14 643

14 590

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
2016 som vi presenterar på nästa uppslag.
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FÖRETAGEN SATSAR I KOMMUNEN
Just nu investeras det mycket runt om i Krokoms kommun.
Företag bygger ut och bygger nytt. Hallströms verkstäder
som bygger en helt ny anläggning i Ås svarar för en av de
allra största investeringarna i kommunen.

FLYTTEN ÖKADE UTLÅNINGEN
I mitten av december invigdes den nya mötesplatsen i
centrala Krokom, Magneten. För biblioteket har de nya
lokalerna inneburit ett ordentligt lyft för verksamheten.

För bibliotekspersonalen var det en lång väntan innan de
hösten 2015 äntligen fick börja packa ner böckerna och
påbörja flytten till Magneten. I mitten av december samma
år invigdes den nya mötesplatsen och sedan dess har bibliotekets besökssiffror stadigt gått uppåt.
– Både besökarantalet och utlåningen har ökat ordentligt
och det är jätteroligt. Utlåningen har ökat med 44 procent
sedan vi flyttade och besökarantalet med 100 procent,
säger Eva Fresk, bibliotekschef.
I samband med flytten investerade biblioteket i ny
teknik för mediehantering. Besökarna sköter själva både
utlåning och återlämning och det har tagits emot positivt.
– Det underlättar för besökarna och för oss är det en
arbetsmiljövinst eftersom vi slipper hantera lika mycket
böcker, säger Dagny Nordmark, bibliotekarie.
Magneten har ett konferensrum som är öppet för föreningar och privatpersoner att hyra. Det går även att hyra
cafédelen kvällstid om det är större sällskap.

Sedan starten 1914 har Hallströms Verkstäders basproduktion
funnits i Nälden, men nu tar alltså en ny epok i företagets
historia vid. Nils-Åke Hallström, vd, berättar att det finns
framför allt två anledningar till flytten, som kostar runt 100
miljoner kronor.
– Möjligheterna att expandera ytterligare i de nuvarande
lokalerna är mycket begränsade. Det går helt enkelt inte att
bygga mer i Nälden, då skulle vi vara tvungna att riva och
bygga nytt. Tack vare flytten minskar också de tunga transporterna i Nälden med 60–70 procent och vår logistik förbättras avsevärt. Om vi ska kunna konkurrera behöver vi ligga i
framkant när det gäller teknik och logistik, säger han.
Flytten till den nya produktionsanläggningen, hela 15 500
kvadratmeter stor och 335 meter lång, skedde under hösten
2016. Hallströms Verkstäder har kvar sitt huvudkontor i Nälden och vissa delar av verksamheten. Nybygget i Åsbacken
medför även möjligheter för andra företag att utnyttja delar av
lokalerna i Nälden.

PERSONALEN VÅR VIKTIGASTE RESURS

EVA STÖTTAR NÄR KRISEN KOMMER

Inom de närmaste åren kommer Krokoms kommun att rekrytera många nya medarbetare. Det är en riktig utmaning
eftersom konkurrensen om arbetskraft är stor.

Posom-gruppen är en frivillig organisation och en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser. Eva Persson är en av dem som ingår i gruppen.

Krokoms kommun har drygt 1 300 tillsvidareanställda medarbetare. Inom de närmaste tio åren kommer ungefär 400
personer att gå i pension vilket betyder att kommunens personalomsättning på grund av generationsväxlingen kommer att
närma sig trettio procent.
– Det här är en utmaning för oss. Alla kommuner har rekryteringsbehov vilket leder till hög konkurrens om personalen.
Det är verkligen viktigt att vi är en schyst arbetsgivare som
medarbetare söker sig till och vill jobba hos, säger Gunilla
Sundqvist, personalchef.
En avgörande förutsättning för att en organisation ska
kunna utvecklas är att personalens samlade kompetens och
kreativitet tas tillvara. Nyckeln är att bygga en organisation
med ett tillåtande och vänligt klimat, ansvar och befogenhet
långt ut i linjen och samarbete över gränserna.

I samband med olyckor, dödsfall och liknande plötsliga
händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Posom-gruppens uppgift är att försöka
lindra i akuta situationer och förebygga psykisk ohälsa på
lång sikt. Många upplever olika efterverkningar under en
lång tid efteråt. Det är viktigt att få stöd och hjälp att bearbeta det som har inträffat för att kunna gå vidare i livet.
Initiativet att dra igång Posom-gruppens arbete kommer från SOS via räddningstjänsten, polisen, ambulansen
eller jourhavande läkare. Det operativa arbetet utförs av en
krisstödsgrupp som består av personer från socialtjänsten,
sjukvården, kyrkan och skolan. Eva Persson är en av tre
samordnare i ledningsgruppen för kommunens Posomgrupp. Det innebär bland annat att det är henne SOS
Alarm kontaktar vid en olycka och därefter larmar hon ut
krisstödjarna.
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MED FOKUS PÅ VUXNAS LÄRANDE
Lärcentrum är mötesplatsen för studier och
kompetensutveckling för både invånare och näringsliv.

LYCKAD OMSTÄLLNING I KROKOM
Det kommer allt färre ensamkommande flyktingbarn
till Krokom och två boenden har därför stängts. Trettio
medarbetare berördes av omställningen. Samtliga
medarbetare har gått vidare i ny sysselsättning i form
av studier eller nytt jobb i kommunen.

Malin Lodesjö är en av dem som började jobba som
vägledare på ett boende för ensamkommande flyktingbarn
under våren 2016. Hon berättar att det har varit en väldigt
lärorik tid med många intryck från de människor hon har
mött på boendet i Nälden. Sedan en dryg månad tillbaka
vikarierar hon som webbredaktör vid kommunikationsenheten i Krokoms kommun, ett uppdrag som hon också
trivs väldigt bra med.
– Det var jättejobbigt från början, vi fick höra talas om det
redan i somras så det blev en ganska lång process. Men nu,
med facit i hand, känns det jättebra, säger Malin Lodesjö.
Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige
har minskat kraftigt under senare tid. Det har fått till följd
att Krokoms kommun stänger två boenden. Totalt är det
30 medarbetare som har påverkats av detta. Målsättningen
har hela tiden varit att hitta nya arbetsuppgifter genom
omplaceringar, något som glädjande nog har lyckats.

MEDBORGARLÖFTEN FÖR TRYGGHET
Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor
och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska
känna sig trygga och säkra.

Polisens och Krokoms kommuns arbete med att identifiera
riskområden och problem som påverkar både den upplevda
tryggheten och den faktiska brottsutsattheten är ett ständigt
pågående arbete. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den
lokala problembilden tydligare. Löftena ska innehålla det
som medborgarna upplever som problem. Det handlar om
konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om att göra för att öka tryggheten och minska
brottsligheten.
Medborgarlöften är de aktiviteter eller åtgärder som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. Medborgarlöften syftar till ett
effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar
medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Det är Lärcentrum som har det samlade ansvaret för vuxenutbildningen i Krokoms kommun. Mötesplatsen är röda paviljongen på Nyhedens skola där de huserar tillsammans med
Komvux, Särvux och SFI. Tillsammans fungerar de som en
serviceorganisation för kommuninvånarna. Kjell Sundström
är rektor på LärCentrum och han tycker att det finns goda
möjligheter för den som vill satsa på kunskapsutveckling.
– Ja, det är många som tar chansen och just nu har vi cirka
500 elever som är aktiva inom någon form av vuxenutbildning, berättar Kjell.
En del av utbildningarna inom Särvux och SFI och utbildningar inom vård och omsorg, sker på plats. Men många
utbildningar bedrivs också på distans.

DE ÄR VÄNNER UTAN GRÄNSER
Ida och Marzieh träffades förra hösten genom projektet
Vänner utan gränser. I dag har de lärt känna varandra
och träffas regelbundet, dessutom håller de kontakten
via sociala medier.

Från början bodde Marzieh, som kom till Sverige från Iran,
på ett av kommunens HVB-hem för ensamkommande barn
men i dag har både Marzieh och Ida egna lägenheter i Krokom.
Ida berättar att hon inte tror att de skulle ha träffats utan
hjälp av Vänner utan gränser och att det var ett bra sätt att ta
steget att lära känna någon med en annan bakgrund.
På frågan om vad de har gemensamt, svarar de båda spontant: Vi gillar inte idrott! Sedan berättar de att de tycker om
att göra mat tillsammans och bara hänga.
Marzie säger att det var jättebra att få lite hjälp inför den
första träffen med att prata med varandra och planera lite
för hur man vill träffas framöver.
För mig har det varit väldigt lärorikt att genom Ida förstå
hur det är att vara tjej i Sverige. Det kan vara svårt att få
inblick i det om man bara umgås med människor från sitt
eget hemland, säger Marzieh.
Till andra intresserade säger Marzieh och Ida, ta chansen
att anmäla dig till Vänner utan gränser och få hjälp med att
ta första steget!
Årsredovisning 2015
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2016 I KORTHET

Året i siffror
Krokoms kommun kan – för sextonde året i rad – notera ett plusresultat. Bokslutet för 2016 visade ett överskott med 3,15 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 (2,6%)
Hyror och arrenden (2,1 %)
Taxor och avgifter (4,9 %)
Bidrag (13,6%)
Kostnads- och intäktsutjämning (23,9 %)

Under 2016 hade Krokoms kommun
1 163,7 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 (52,8 %)

Så här används dina skattepengar!
Räntekostnader (0,1%)
Avskrivningar (3,2 %)
Inköp av varor och material (5,0%)
Bidrag (2,63%)
Köp av tjänster (28,1%)
Personal (61,4%)

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 2016 var 1 160 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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2016 I KORTHET

SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRONOR

892 516 161

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
2016 till 892,5 miljoner kronor.

Kommunens skatter och intäkter i kronor

3 014 815

Kommunens resultat i kronor

94 666 620

Grundskola och skolbarnomsorg (26,21 kronor)

Total investeringssumma

14 843

Antal medborgare i kommunen

Vård och omsorg (22,96 kronor)

58

Ökning av medborgare under året
Förskola (12,39 kronor)

45,5

Medelåldern på kommunens medarbetare

28 261

Medellön för tillsvidareanställda

1 573

Antal medarbetare i kommunen

Stöd och service (10,35 kronor)

Övriga kostnader (7,39 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (6,84 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,21 kronor)
Kultur och fritid (3,21 kronor)
Samhällsbyggnad, bygg och miljö (3,00 kronor)
Räddningstjänst (1,68 kronor)
Kommunledning, politisk verksamhet (1,46 kronor)
Kollektivtrafik och färdtjänst (0,41 kronor)

Årsredovisning 2015
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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
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