
2017 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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Årsredovisningen visar hur våra gemensamma skat-
temedel har använts under 2017 och hur målen inom 
verksamheterna har uppfyllts. Vidare redovisas större 
händelser i kommunen. 

Krokoms kommun redovisar återigen ett positivt 
ekonomiskt resultat på 1,1 miljon kronor. I det ryms 
dels högre kostnader inom verksamheterna än bud-
geterat, dels att vi i bokslutet valt att tidigarelägga 
avskrivningar för de bostadspaviljonger som hyrdes 
in för att klara mottagandet under den stora flykting-
strömmen åren 2015–17. Paviljongerna töms och 
återlämnas successivt under 2018. 

Kommunens befolkning fortsätter att växa. Vid 
årsskiftet 2017–18 var invånarantalet i kommunen 
14 925. Trots befolkningsökning och goda ekonomis-
ka tider, som ger större skatteintäkter, står hela kom-
munsektorn inför stora utmaningar. De demografiska 
förändringarna ställer krav på utbyggd och förändrad 
äldreomsorg. Samtidigt har Krokoms kommun en 
glädjande hög andel barn och skolungdomar, vilket 
ställer krav på mer barnomsorg och fler lärare.

Nöjda kunder
Enkäter visar på en hög kundnöjdhet inom äldre-
omsorgen, vilket självklart är glädjande. Våra med-
borgare ska ha det bra på äldre dagar. Glädjande är 
också att en högre andel av eleverna i årskurs 9 har 
slutat grundskolan med behörighet för gymnasiestu-
dier.

Det långsiktiga målet är att Krokoms kommun år 
2030 ska ha 16 000 innevånare. I arbetet för att nå 
detta mål har en utvecklings- och tillväxtstrategi ta-
gits fram. Strategin kommer att konkretiseras genom 
handlingsplaner för olika områden. För närvarande 
arbetas en ny bostadsförsörjningsplan fram. Fördju-
pade översiktsplaner utarbetas. Den första, för Ås, 
antogs av kommunfullmäktige i februari 2018. Arbete 
pågår med fördjupad översiktsplan för älvområdet 
(Aspås, Krokom, Dvärsätt, Tängtorpet). 

Tågstopp Nälden är en stor infrastruktursatsning 
som kommunen, tillsammans med regionen, strider 
för att det ska bli en verklighet. Med ett tågstopp un-
derlättas pendling såväl till arbetsplatser i Nälden som 

till arbetsmarknaden österut och västerut i länet. 
En ny bredbandsstrategi är antagen. Målet är att 100 
procent av företag och hushåll ska fått erbjudande om 
bredband före år 2020. Vid utgången av 2017 har 65 
procent av hushållen anslutit sig och 61 procent av 
arbetsställena och 95 procent av privatmarknaden har 
fått erbjudande till anslutning till snabbt bredband. 

Ett framgångsrikt, aktivt näringsliv i kommunen är 
en viktig förutsättning för kommunens fortsatta till-
växt. Tillsammans med näringslivet har en strategi för 
besöksnäringen tagits fram under året. Kommunen 
har också deltagit i utbildningen Förenkla helt enkelt, 
med syfte att ytterligare förbättra näringslivsklimatet 
i kommunen. En mer generell näringslivsstrategi med 
handlingsplan kommer att läggas fram under våren 
2018. På industriområdet Åsbacken är nu alla tomter 
sålda och flera större företag etablerade, Hallströms 
verkstäder och Stefans bil och buss.  Planläggning av 
handelsytor pågår. 

Grönt Center i Ås är idag det geografiska begreppet 
på de gröna näringarnas kompetenskluster i Ås, belä-
get på fastigheter Torsta och Rösta. 

De företag som är hyresgäster till Krokoms kommun 
har uttryckt utökade möjligheter till samordning och 
samarbeten. Sedan oktober 2016 är en affärsutveckla-
re med kontaktansvaret mellan de befintliga företagen 
samt att affärsutveckla med nya företag och kontakter 
anställd. 

Även ett Leaderprojekt är startat för klusterbyggan-
de och värdeskapande för alla företag. Fokus under 
projektets inledande skede har varit att inventera och 
att kartlägga vilka möjligheter för samarbeten som 
finns. Investering i ny ladugård för lösdrift och krav-
produktion av mjölk har gjorts för Torsta AB. 

En medborgardialog har genomförts med pensio-
närsorganisationerna inför slutfasen av äldreboende-
utredningen.  En förstudie har gjorts och för närva-
rande pågår förberedelser inför byggstart av ett nytt 
särskilt boende i Krokom på området Kvarna, klart 
för inflyttning årsskifter 2019–20.

E-hälsa och användande av välfärdsteknologi ut-
vecklas snabbt och kommer starkt i samhället. Social-
förvaltningen inför olika e-hjälpmedel som till exem-

En växande kommun med 
möjligheter och utmaningar

Kommentar från politiken
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Maria Söderberg (C)

Björn Hammarberg  (M)

Jan Runsten (MP)

Lena Persson (KD)

pel ”Nattro”, en webbkamera i hemmet i stället 
för att en person går in hos vårdtagare nattetid 
för att se om personen sover tryggt. En teknik 
som ger både lugn och ro för den enskilde och 
dessutom är resurssparande.

Därutöver har olika samråd kring planarbeten 
genomförts och medborgardialoger med skol-
utveckling/skolans kvalité som tema.

Krokoms kommun är fortsatt framgångsrik - i 
Sverigetopp – när det gäller nyanländas etable-
ring på arbetsmarknaden efter två år. Match-
ning när det såväl gäller arbete i offentlig sektor 
som inom den privata sektorn är framgångsrik 
och leder till egenförsörjning.  

Kommunen har tillsatt servicetjänster och ut-
bildningstjänster för att underlätta etablering på 
arbetsmarknaden och för rekrytering av medar-
betare till olika kommunala verksamheter.

Inför den kommande mandatperioden har den 
politiska organisationen i kommunen genom-
lysts och setts över. Beslut har tagits om att 
minska antalet ledamöter i kommunfullmäk-
tige från 45 till 41 från 2019. 

Viktiga händelser 2017
• Tillväxtstrategi antagen 
• ”Det goda ledarskapet – i Krokoms kom-

mun”, ett nytt inriktningsdokument och 
nytt ledarutvecklingsprogram startat

• Kompetensförsörjningsplan antagen för 
att möta stora pensonsavgångar 

• Ny HR-chef anställd, Anne Vågström
• Utbildningen ”Förenkla helt enkelt” har 

genomförts i syfte att förenkla för före-
tagare att etablera sig och bedriva verk-
samhet i kommunen 

• Ny bredbandsstrategi antagen 
• Nytt kundcentrum med nya funktioner i 

kommunhuset
• Medborgardialoger/samråd inom olika 

planprocesser är genomförda
• Bostadsförsörjningsplan antagen
• Dagvattenstrategi antagen 
• Tiotalet detaljplaner har påbörjats
• Sånghusvallen etapp 5 och ”Kvarna” i 

Krokom exploateras och tomter kan bör-
ja säljas från och med hösten 2018

• Medborgardialoger med tema skola ge-
nomfördes på fyra orter

• Andelen behöriga lärare är högre i vår 
kommun jämfört med länets övriga kom-
muner och genomsnittet för riket 

• Kompetensförsörjningsplan antagen
• Andelen elever med behörighet till gym-

nasieskolan har ökat från 80,8 till 82,4 
procent. 

• Ny bokbuss invigd och i trafik från som-
maren 2017

• Första året som elever från Sånghusval-
lens skola kommer till Ås skola i årskurs 
7 

• Under året har genomlysningar av social-
nämndens verksamheter gjorts och åtgär-
der påbörjats för att sänka kostnaderna

• Under året har stora kostnader övervält-
rats från staten (Försäkringskassan) till 
kommunen på grund av omprövningar 
av ett antal LSS-ärenden. För närvarande 
är fler omprövningar stoppade

• En total genomlysning har genomförts av 
verksamheterna inom området Stöd och 
service

• Ny teknik som nattro och nyckelfria lås 
införs succesivt 

• På Solbacka har fyra lägenheter iord-
ningställts till trygghetsboende

• Kommunhusets cafeteria drivs numera 
av Stöd och service

• Kommundirektörens ledningsgrupp har 
deltagit i projektet Innovation champion 

Krokom den 26 mars 2018
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2017 i bilder

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Hanna Sjödin, 30 år, från Rödön 
är grundare till Ladies Mountain 
League i Nepal. Målsättningen 

är att stärka kvinnor i Nepal genom ut-
omhussporter som mountainbike, padd-
ling och klättring. Det var när Hanna var 
verksam i ett socialt företag i Nepal som 
hon började lära kvinnorna som jobbade 
där att klättra och hon insåg alltmer hur 
sport och friluftsliv kunde bidra till att 
stärka deras ställning. Vi berättade om 
Hanna och hennes arbete i Nepal i Kro-
kom idag 1/2017.

Kiflom Shshai Gebremariam ut-
bildade sig till ekonom och ar-
betade som lärare i tre år innan 

han flydde från regimen i Eritrea. Kiflom 
kom så småningom till Krokom där han 
fick jobb som ekonomiassistent på HVB-
hemmet Ranågården. Kiflom säger att 
språket är nyckeln till allt, både till jobb 
och till sociala koder i det svenska sam-
hället. Han bor på Frösön och trivs väl-
digt bra med livet i Jämtland. 

Lagom till skolstarten rullade den 
nya bokbussen äntligen ut ur ga-
raget. Den gamla hade gjort sitt 

efter drygt 40000 mil på vägarna runt 
om i Krokoms kommun. Bokbussen 
stannar vid 53 hållplatser, från Kännåsen 
i söder till Gunnarvattnet i norr och det 
är ett efterlängtat besök vart än chauf-
fören Hasse Hedman och bibliotekarien 
Johanna Vestfält kommer. De är förstås 
väldigt nöjda med att få åka i en sådan 
fin buss, utan att riskera att bli ståendes 
längs vägen på grund av något trassel 
med motorn. 

1
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Bild 4 Bild 5 Bild 6

Göte Nord fick priset som Årets 
Eldsjäl under Krokoms guld-
kväll 2017. Göte har vigt sitt liv 

till idrotten och KD55 på alla tänkbara 
sätt. Som barn cyklade han varje dag till 
Hissmovallen och hjälpte till med allt 
möjligt som behövde ordnas där, tvät-
tade och hängde tränings- och match-
kläder, pumpade bollar, hämtade bollar, 
fixade och trixade allt med omsorg för 
spelare och idrotten. Fortfarande, som 
pigg 80-åring, fortsätter han sitt engage-
rade arbete för klubben.

Anna Johnsson är förskollä-
rare på Faxgärdets förskola i 
Nälden. Anna är en av Krok-

oms ambassadörer inom ramen för det 
länsgemensamma projektet Skolkören. 
Satsningens namn, Skolkören, anspelar 
på att det är många som gemensamt 
höjer sina röster och hyllar skolan. 
Bakom Skolkören står samtliga kommu-
ner i länet samt regionen och Jämtlands 
Gymnasium. Läs gärna mer om projek-
tet på www.skolkoren.nu.

Naestie är namnet på den sa-
misktalande avdelningen på 
förskolan i Änge. Förskolan 

har även två svensktalande avdelningar, 
Solen och Månen, och alla barnen 
som går här får möjligheten att lära sig 
samiska. Silja Joma som går på Naestie 
lär Molly Bäckebjörk hur man sjunger 
Imse Vimse Spindel på samiska samti-
digt som de vilar sig en stund i den lilla 
skogen på förskolans gård. 

4 5
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2017 2016 2015 2014 2013

Verksamheternas nettokostnader (mnkr) 938,7 888,3 847,7 834,0 800,7

- i kronor per invånare 62 894 59 846 57 335 56 936 54 681

Årets resultat (mnkr) 1,1 3 10,9 0,9 12,6

- i kronor per invånare 74 202 737 61 860

Investeringsvolym (mnkr) 55,1 94,7 63,9 31,1 40,2

- i kronor per invånare 3692 6 380 4 322 2 123 2745

- lånefinansieringsgrad av investeringar (%) 35 35 29 26 29

Soliditet exkl pensionsskuld äldre än 1998 44 45 49 51 50

Låne- och pensionsskulder 658 740 697 665 699

- i kronor per invånare 44 087 49 855 47 142 45 399 47 736

Skattesats kommunen 22:17 22:17 22:17 22:52 22:52

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

Skatte- och utjämningsintäkter (mnkr) 942,6 892,5 860,1 836,1 817,1

- i kronor per invånare 63 156 60 129 58 174 57 079 55801

Totalt antal anställda 1557 1573 1467 1302 1 270

Personalkostnader 725,7 706,5 613,5 571,9 552,2

- i kronor per invånare 48 623 47 598 41 495 39 043 37711

Befolkning 31 december 14 925 14 843 14 785 14 648 14 643

Fem år i siffror
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Höjdpunkter! 
Det händer många spännande saker i en kommun 
under ett år. Vi har valt ut ett antal händelser från 
2017 som vi presenterar på nästa uppslag. 

Bygg- och miljönämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Barn- och 
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Revision

Kommunala bolag
Krokomsbostäder AB

Jämtidrottshallen i Ås AB

Kommunförbund och 
samverkansnämnd

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jämtlands gymnasieförbund

Upphandlingsnämnd
Samordningsförbundet i Jämtlands län

Kommunledningsförvaltning

Socialförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltning

Bygg- och miljöavdelningen

Politikerna är uppdragsgivare
Det är politikerna i Krokoms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
som är ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kom-
munens verksamheter – vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras. 
Politkerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reg-
lementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom att 
ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser till de olika verksamhterna ur 
kommunens totala budget. 

De kommunanställda är verkställande
Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansvarar för att politiska beslut 
genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och 
planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag 
för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till 
uppdragsgivarna - politikerna.

Kommunens organisation
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TIDIG SPRÅKSTART RUSTAR BARNET
I Krokoms kommun uppmuntras föräldrar till sex 
månader gamla bebisar att läsa, sjunga och samtala 
med sina barn. En tidig språkstart gör barnet bättre 
rustat för livet!

Kulturrådet står bakom projektet Bokstart som är en natio-
nell satsning på barns språkutveckling. Just nu pågår fem 
pilotprojekt i Sverige där region Jämtland Härjedalen är ett 
av dem. Det handlar om att uppmuntra nyblivna föräldrar 
att tidigt börja läsa, sjunga och rimma och prata med sitt 
barn.    Katharina Graf som är biblioteksassistent i Krok-
oms kommun och engagerad i projektet ser fördelarna. 

– Ja, det känns viktigt att i mötet med föräldrarna kunna 
förstärka det de redan gör och uppmuntra dem till att kom-
municera med sina barn, säger Katharina Graf. 

Katharina berättar att nyblivna föräldrar, i ett antal områ-
den i kommunen, erbjuds besök av bibliotekspersonal och 
får vid det tillfället en kasse med informationsmaterial och 
tre stycken böcker. Det handlar om enkla bilderböcker som 
Pussboken, Nalle och Imse Vimse Spindel. Materialet finns 
tillgängligt på samtliga bibliotek i kommunen. 

MÅNGA NYANLÄNDA I ARBETE 

Krokoms kommun är bland de bästa i landet på att få ut ny-
anlända i arbete. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen 
har 56 procent av de nyanlända fått jobb efter två år i kom-
munen. 
Statistiken presenterades i början av 2017 och den visade att 
Krokoms kommun ligger betydligt högre än riksgenomsnittet 
på 27 procent när det gäller att få ut nyanlända i arbete. Elisa-
beth Wickzell är integrationschef i Krokoms kommun och hon 
säger att detta är en ödesfråga.

– När jag började i Krokoms kommun för två år sedan var det 
endast 16–17 procent som kom ut i jobb. Hade vi legat kvar på 
de siffrorna hade vi haft försörjningskostnader på 6 miljoner 
kronor per år, säger hon.

Åre kommun ligger också bra till nationellt och arbetar på ett 
liknande sätt som Krokom. Kommunerna samarbetar coh har 
tillsammans hittat en modell som har visat sig fungera mycket 
bra. 

ANRIKT FÖRETAG FÅR NYA ÄGARE
Hellbergs entreprenad är inte bara ett respekterat schaktfö-
retag från Krokom. Det är ett kulturellt minne att värna för 
framtiden. I alla fall om man frågar de nya ägarna, kusinerna 
Jens och Lars Sundqvist. 

Jens Sundqvist berättar att han alltid har gillat traktorer och att 
han som liten pojke med stora ögon såg hur bröderna Jonny 
och Gunnar Hellberg schaktade området uppe vid Backvägen 
med sina silverdekalerade grävmaskiner. 

– Det är samma grabbar som vi idag har köpt företaget av. 
Det känns lite överväldigande, säger Jens. 

Det anrika företaget startades av Birger Hellberg 1938 och 
sannolikt var han en av de första i kommunen med denna typ 
av tjänst. Nu lämnar Birgers söner Jonny och Gunnar med 
varm hand över företaget till de nya ägarna.

– Vi kände för grabbarna. Vi hade kunnat sälja till andra in-
tressenter, men då hade inte Hellbergs som namn funnits kvar. 
Sedan är både jag och Gunnar för gamla för att inte vara här 
och bry oss. Killarna får se det som kvalitetssäkring, skrattar 
Jonny Hellberg.

HAN DRIVS AV ATT GÖRA SKILLNAD 
Glädjen och tillfredsställelsen över att kunna bidra till 
att personer med funktionshinder utvecklas och klarar 
vardagliga saker är drivkraften för Mathias Wedin, per-
sonlig assistent. 
Mathias Wedin trivs med sitt arbete, sjutton år i yrket talar 
sitt tydliga språk. Men det var inte den inriktningen han 
tänkte sig från början. 

– Nej, jag hade visserligen jobbat på gruppboende några 
somrar och tyckte att det var superkul, men jag började 
med att utbilda mig till idrottslärare, berättar Mathias.

Efter utbildningen reste han hem till Jämtland för att bör-
ja jobba men det blev inte riktigt som han hade tänkt sig. 

– En bror till en kompis behövde en personlig assistent. 
Jag sökte och fick jobbet och på den vägen är det, säger 
han.

Mathias har arbetat för samma person i snart femton år 
vilket är lite ovanligt.

– Jag trivs så bra med jobbet och har stannat kvar för 
kundens skull. Som jag ser det är tryggheten viktig för per-
soner med funktionsnedsättning, säger han. 
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STOR FRAMTIDSTRO FÖR TURISMEN

Krokoms kommun och turismnäringen tar under 2017 ett 
gemensamt krafttag kring en rejäl nysatsning. Framtidsut-
sikterna är goda och potentialen för utveckling är stor. Det 
visar en enkät som genomfördes under maj månad.
Efter femton års samarbete mellan Krokoms kommun och Tu-
ristkompaniet kom parterna överens om att se över formerna 
för turistinformation och turismutveckling. Under 2017 ska en 
turismstrategi arbetas fram av kommunens näringslivsavdel-
ning i samarbete med Turistkompaniet och besöksnäringen.

– Kunskapsinsamling är en viktig del i arbetet. Den enkät vi 
skickade ut till aktörerna i maj ger en väldigt positiv bild av 
branschen och dess utvecklingspotential, säger Anneli Åman, 
ansvarig för Krokoms turistinformation.

Enkäten visar att turismföretagen i Krokoms kommun be-
dömer att lönsamheten är god. Så många som 24 procent gav 
högsta betyg på frågan om hur de bedömer lönsamheten idag. 
67 procent av företagen har planer på att investera i verksam-
heten under det kommande året och 30 procent tror att de kom-
mer att anställa mer personal under de kommande åren.

KUNDCENTER GER SVAR DIREKT
Det ska vara enkelt att ha med Krokoms kommun att 
göra. Målet är att lösa så många ärenden som möjligt 
direkt när kunden ringer. 

Omställningen från en växel till ett kundcenter har skett 
stegvis. I samband med att kommunhusets nya entré stod 
färdig sommaren 2017 fick kundcenter äntligen en miljö 
där kunden känner sig välkommen. En av dem som besökte 
kundcenter i samband med nyöppningen var förre kom-
mundirektören Ola Skyllbäck.

– Det blev jättefint och det var så klart roligt att se hur det 
blev till slut. Vi började ju det här arbetet med ombyggna-
den under tiden jag jobbade i Krokom, sa Ola Skyllbäck. 

När du ringer till Krokoms kommun är det någon av per-
sonalen i kundcenter som svarar. De kan oftast ge dig svar 
direkt på din fråga. Åke Wilhelmsson är utvecklingschef 
och ansvarig för kundcenter och han säger att antalet ären-
den som får sin lösning direkt i kundcenter ökar.

– Våra mätningar visar att nio av tio av våra kunder är 
nöjda eller mycket nöjda och vi jobbar hela tiden för att bli 
ännu bättre, säger Åke Wilhelmsson. 

NYTT SÄRSKILT BOENDE I KROKOM
Under hösten började det hända saker kring nya 
boenden för våra äldre och sjuka. Det första steget 
är ett demensboende som kommer att byggas vid 
Hissmovallen. 

Det nya demensboendet, som kommer byggas på höger sida 
av Aspåsvägen (från centrum sett) mitt emot Hissmovallen, 
ska ersätta demensavdelningarna på Blomstergården. Stor vikt 
läggs vid att få en miljö såväl inomhus som utomhus som är 
särskilt anpassad för personer med svårare demenssjukdom.

– Vi satsar på modern teknik och miljöer som ger möjlig-
het för de boende att behålla sitt självbestämmande och sin 
integritet. Utrymmen för såväl samvaro som enskildhet och 
en god arbetsmiljö för personalen är andra områden som vi 
prioriterar, säger Mona-Lisa Norrman som är utredare för bo-
endefrågor.

Därefter kan ombyggnaden av Blomstergården påbörjas och 
till sist omställningen av Orion till ett trygghetsboende.

 NYA TORGET I KROKOM BLEV KLART
Ombyggnaden av torget i Krokom inleddes före semes-
trarna. Arbetet delades upp i två etapper och i septem-
ber stod det äntligen klart. 
Det fanns flera anledningar till att Krokoms centrum be-
hövde ses höver. En är att trafiksituationen upplevdes som  
otydlig med risk för olyckor mellan fordon coh oskyddade 
trafikanter. Ett bilfritt torg var därför en viktig målsättning 
när planerna för centrum började dras upp. 

Anne Dahlgren är stadsarkitekt och hon berättar att det 
har kommit en hel del synpunkter på kommunens förslag 
under resans gång, synpunkter som i möjligaste mån har 
beaktats.

– Vi har fått flera kloka inspel som vi har tagit hänsyn till. 
Vi har bland annat rätat ut förbifarten som går via parke-
ringen utanför ICA så att det inte ska bli så tvära svängar, 
berättade Anne Dahlgren.

Den första etappen av arbetet omfattade ytorna utanför 
Magneten där marken skulle stenläggas och blommor plan-
teras. Dessutom skulle sittplatser placeras ut, en anslags-
tavla sättas dit och en lekyta för barnen byggas i den här 
etappen. Etapp två inleddes efter semestrarna och den etap-
pen innefattade ombyggnaden av parkeringen utanför ICA.  
En ny parkering bakom Blomstergården medförde ett fyr-
tiotal nya parkeringsplatser i Krokoms centrum. 
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Året i siffror
Krokoms kommun kan – för sjuttonde året i rad – notera ett plus-
resultat. Bokslutet för 2017 visade ett överskott med 1,1 miljoner 
kronor. Vinsten behövs bland annat för att vi ska kunna investera 
kommande år utan att behöva låna pengar, och för att även kom-
muner 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 (2,3 %)

Taxor och avgifter (5%)

Bidrag (13,6%)

Kostnads- och intäktsutjämning (25,3 %)

Skatt (53%)

0,00,20,40,60,81,0

Under 2017 hade Krokoms kommun 
1 204,3 miljoner kronor att använda till 
verksamheten. Den allra största delen är 
skatteintäkter från invånarna. Andra stora 
intäktskällor är kostnads- och intäktsut-
jämning och bidrag. Posten övrigt inne-
håller bland annat sålda tjänster, försälj-
ning och ränteintäkter.

Så här används dina skattepengar!
Räntekostnader (0,2%)

Avskrivningar (3,9 %)

Inköp av varor och material (4,5%)

Bidrag (2,63%)

Köp av tjänster (28,6%)

Personal (60,8%)

0,00,20,40,60,81,0

Pengarna som kommunen får in används 
till att bekosta verksamheten. Lönekost-
naden för exempelvis lärare, omsorgs-
personal och renhållningsarbetare utgör 
lite mer än hälften av de totala kostna-
derna som för 2017 var 1 203 miljoner 
kronor. En annan stor kostnadspost är 
köp av tjänster. Här ingår till exempel 
gymnasieskolan, räddningstjänsten och 
privata vårdgivare.

2017 I KORTHET



2017 i korthet         11

SÅ HÄR FÖRDELAS 100 KRO-
NOR
Här har vi delat en hundralapp i olika stora delar för att 
visa hur mycket olika verksamheter kostar. Summan av 
skatter, statsbidrag och andra intäkter uppgick år 2017 till 942 623 779

Kommunens skatter och intäkter i kronor

1 057 079
Kommunens resultat i kronor

55 107 627 
Total investeringssumma

14 925
Antal medborgare i kommunen

82
Ökning av medborgare under året

45,5
Medelåldern på kommunens medarbetare

28 947
Medellön för tillsvidareanställda

1 557
Antal medarbetare i kommunen

Grundskola och skolbarnomsorg (26,35 kronor)

Vård och omsorg (20,77kronor)

Förskola (11,89 kronor)

Övriga kostnader (11,77 kronor)

Stöd och service (9,70 kronor)

Gymnasieskola inkl vuxenutbildning (6,45 kronor)

Kultur och fritid (2,84 kronor)

Samhällsbyggnad, bygg och miljö (2,80 kronor)

Räddningstjänst (1,53 kronor)

Kommunledning, politisk verksamhet (1,45 kronor)

Individ- och familjeomsorg (4,14 kronor)

Kollektivtrafik och färdtjänst (0,31 kronor)

2017 I KORTHET



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 friluftspro-
dukter, 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.

KROKOMS KOMMUNS EKONOMIAVDELNING

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

Den här skriften är en förenklad 
variant av kommunens årsredovis-
ning. Här får du information om hur 
kommunen har använt skattepeng-
arna. 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

LÄS MER PÅ WEBBEN!

WWW.KROKOM.SE


