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VISSTE DU ATT...
......Krokom vann pris
för bästa tillväxt i länet
i år!

Krokom planerar för framtiden
framtiden för sig. ”Nattro” är ett exempel på
Nyligen utsågs Krokom till länets främsta
att digital teknik kan förbättra för hemtjänstillväxtkommun. Sedan tidigare är vi länets
ten, både för våra äldre och för de som arbetar
bästa skolkommun. Det gör mig glad, men
inom detta område.
hindrar förstås inte att vi samtidigt står inför
I vårt avlånga land har vi samma lagar, men
utmaningar som måste mötas. Inte minst
förutsättningarna varierar mycket melgäller det att använda våra begränlan de 290 kommunerna. Därför är
sade ekonomiska tillgångar på
det så viktigt att varje kommun
bästa sätt.
har möjlighet att planera och
I oktober antog komorganisera sina verksamheter
munfullmäktige en
för att skattemedlen ska kunna
uppdaterad rambudget
användas så effektivt och bra
för 2018. Nya budgetsom möjligt. Medborgarnas
förutsättningar gjorde det
bästa måste sättas i första
möjligt att höja anslagen
rummet. Jag är glad över att de
till kommunens viktigaste
generella statsbidragen ökar. De
områden; socialnämnden,
behövs verkligen, särskilt som
barn- och utbildningsnämnden
staten ålägger kommunerna mer
samt samhällsbyggnadsnämnden. Maria Söderberg, C,
kommunstyrelsens ordf
ansvar. Ibland vältrar man över
Detta gör det lättare att nå våra
kostnader, exempelvis när det gäller LSS, som
verksamhetsmål.
vi är många som reagerar mot. Däremot blir
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
jag både bekymrad och irriterad över att allt
visar i sina prognoser att alla kommuner står
fler av de statsbidrag som regeringen aviserar
inför tuffa utmaningar. När andelen yrkesi höstbudgeten är öronmärkta. Vi vet ännu inte
verksamma i befolkningen minskar samtidigt
vilka bidrag som Krokom har möjlighet att få.
som andelen barn, unga och äldre växer krävs
Öronmärkta statsbidrag innebär mer adminissvåra avvägningar. Vi måste hela tiden arbeta
tration och mer ojämlika förutsättningar för
för att finna bättre och mer effektiva lösningar
kommunerna.
för kommunens olika verksamheter. Jag har
Krokom är en tillväxtkommun med
framtidstro och är övertygad om att vi klarar
framtiden för sig, men det finns ständigt nya
dessa utmaningar. Förslag finns på olika
områden. Digitalisering är ett verktyg som har utmaningar som vi måste möta på bästa sätt.

Ekonomi – ett nödvändigt ont?
Ibland nås man som tjänsteman av frustrerande uttalanden liknande ”ni tänker bara
på pengar” och då ofta i samband med att
man nekat någon något eller avslagit ett
förslag. Ibland är det naturligtvis ekonomiska faktorer som spelar in men långt ifrån
alltid. Det kan vara miljö, eller arbetsmiljö,
kvalitetsfaktorer eller helhetsbedömningar
som avgör.
Men om det är ekonomiska faktorer som
fäller avgörandet vad beror det i så fall
på? Ofta går ju kommunen med ett visst
överskott, kan vi då inte ta av detta överskott
och göra bra saker? Det enkla svaret är nej
eftersom överskottet behövs för att skapa
en buffert för pensionsbetalningar och även
för att kunna återinvestera utan att ta för
stora lån. Stora lån innebär stora utgifter vid
eventuella framtida räntehöjningar.
Det mer komplexa svaret innefattar hur
kommunens intäkter skapas. En kombination
av skatteintäkter, statsbidrag och projektmedel. Vi kan alltså inte utöka kundkretsen (om
inte fler invånare flyttar till kommunen) för
att få mer intäkter utan i princip handlar det
om skattehöjning. Frågan är hur stort skattetryck ett samhälle orkar med innan folk inte
vill flytta dit eller väljer att flytta därifrån.
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Om detta tvistar så klart de politiska partierna men det finns säkert en gräns.
När kraven på service ökar och skatteintäkterna samtidigt står still eller ibland
minskar så måste man balansera önskemål
mot den ekonomi som finns. Annars bygger
man in stora skulder till framtida generationer och det tror jag ingen vill. Återstår
då utgifterna och där kommer förändrade
arbetssätt och ny teknik in.
Ska vi klara de välfärdsutmaningar som
finns måste kommunen som organisation
vara villig att bättre möta upp förväntningar och krav från samhället genom både
förhållningssätt, arbetssätt och nyttjande av
tekniska landvinningar. Avgörande är också
att kommuninvånarna som grupp har förståelse för att förändringar måste göras, även
om det påverkar vardagen. Att hitta bra sätt
att diskutera nödvändiga förändringar med
berörda på både lång och kort sikt är kanske
den främsta utmaningen.
Engagemang och samarbete är nyckeln
och ekonomin är en av förutsättningarna.
Jonas Törngren,
Kommundirektör

NYHETER

NY GRUPPBOSTAD
PLANERAS I KROKOM

Under 2018 kommer en ny gruppbostad att färdigställas på Snickerivägen
i Krokom. Planerad inflytt i september.
Den nya LSS-gruppbostaden ska byggas
på tomten bredvid förskolan Regnbågen i
centrala Krokom. Gruppbostaden kommer
ha fem lägenheter plus en personallägenhet.

Det nya demensboendet mitt emot Hissmovallen kommer att ha två stora innergårdar. Stor vikt läggs vid att
få en miljö som är särskilt anpassad för personer med svårare demenssjukdom.

Nytt demensboende klart 2019
Nu börjar det hända saker kring nya boenden för våra äldre och
sjuka. Det första steget är ett demensboende som kommer att
byggas mitt emot Hissmovallen. Därefter kan ombyggnaden av
Blomstergården påbörjas och till sist omställningen av Orion till
ett trygghetsboende.
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 möjlighet 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 MonaLisa Norrman, utredare för boendefrågor.

Demensboende och gruppbostad
Det nya demensboendet kommer att ha 36
lägenheter. Intill huvudbyggnaden blir det ett
annex med sju lägenheter. Annexet ska bli en
gruppbostad för personer från 18 år med stort
stödbehov men som inte har rätt till gruppbostad enligt LSS.
– Annexet är en helt ny boendeform som
det finns stort behov av. De båda boendena
är skiljda från varandra men närheten gör att
personalresurserna kan utnyttjas på ett effektivt sätt, säger Mona-Lisa Norrman.

Lägenheterna kommer att ligga i ett och
samma plan med två ganska stora innergårdar.
I souterrängplanet kommer det bland annat att
finnas ett mottagningskök, omklädningsrum
och dagverksamheten Polstjärnan. Området
är i sin helhet planerat för bostadsbyggande
så runt om demensboendet planeras för andra
bostäder.

Ombyggnad av Blomstergården
Så snart demensboendet är klart och de boende har flyttat in inleds en ombyggnation av
Blomstergården. Det handlar bland annat om
att rummen ska få egna toaletter och små kök,
så kallade kompaktkök. Ombyggnationen av
Blomstergården beräknas genomföras under
2020. Monalisa Norrman berättar att när allt
detta är klart så kan den fastighet som kallas
Orion ställas om till ett trygghetsboende.
– Vi behöver ha viss reservation för att
något händer som förändrar tidplanen, men
vi gör allt vi kan för att det ska gå så fort som
möjligt. De första ritningarna på det nya demensboendet var färdiga i början av november, så nu har projektet dragit igång på allvar,
avslutar Mona-Lisa Norrman.

Lägenheterna är anpassade för personer
med stora fysiska funktionshinder. De
har separata sovrum och kombinerat kök
och vardagsrum. Samtliga lägenheter har
egen uteplats.
Gruppbostaden kommer också ha ett stort
kök och ett vardagsrum för gemensamma
aktiviteter samt i anslutning ett gemensamt inglasat uterum och gemensam
uteplats.
Byggstart planeras i januari 2018 och
inflyttning i september 2018.
För både demensboendet på Aspåsvägen och LSS-boendet på Snickerivägen
har såväl personal som brukarorganisationer möjlighet till löpande information
och inflytande genom projektgrupp och
referensgrupp.

VAD TYCKER DU
OM VÅR HEMSIDA?
Efter julhelgerna drar vi igång arbetet
med att göra en ny hemsida. Vår nuvarande sida fungerar inte i mobiler och
det ska vi göra något åt.
Det är ett omfattande arbete vi har framför
oss med målet att göra det ännu lättare
för dig att hitta det du söker. För att vi ska
lyckas med det här jobbet behöver vi veta
vad du tycker om vår nuvarande hemsida.
I början av nästa år kommer vi att ha en
enkät på hemsidan där du får möjlighet att
ge din syn på vad som kan förbättras.
Vi hoppas verkligen att du tar chansen att
säga vad du tycker! Tack på förhand.

Åsa Sjödin
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TEMA: DEN EKONOMISKA UTMANINGEN

Krokoms kommun har med hjälp av PwC tagit fram en långsiktig finansiell analys för att få information om den ekonomiska utvecklingen fram till år 2030.
Analysen visar att om vi inte gör någonting alls kommer vi att behöva höja skatten med 6–7 kronor fram till år 2030.

Med sikte mot nya lösningar
Sveriges kommuner står inför en ekonomisk utmaning, så även Krokom. Om ingenting
görs kommer vi att ha ett gigantiskt gap mellan intäkter och kostnader år 2030. Men vi
tänker inte stå och se på, nu kavlar vi upp ärmarna och ser till att hitta lösningarna.
Nu gäller det att hitta nya och bättre vägar för
hur vi genomför vårt uppdrag. Prognoser visar
nämligen att kostnaderna för vår verksamhet
kommer överstiga intäkterna rejält år 2030 om
vi fortsätter arbeta på samma sätt som idag.
Krokoms kommun har med hjälp av PwC
tagit fram en långsiktig finansiell analys för
att få information om den ekonomiska utvecklingen fram till år 2030. Analysen visar att vi
behöver hitta nya och bättre lösningar för att
kunna möta de behov som finns.

Problemet gäller hela Sverige
Problemet med kraftigt ökande kostnader
gäller kommuner och landsting i hela landet.
Det är ingenting som är unikt för Krokoms
kommun. Om vi ska erbjuda samma välfärdstjänster som vi gör i dag kommer intäkterna
år 2020 att vara 40 miljarder kronor lägre än
kostnaderna på nationell nivå enligt de prognoser som Sveriges kommuner och landsting
(SKL) har tagit fram.
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Den största orsaken till obalansen mellan
intäkter och kostnader är att andelen unga och
gamla ökar medan ökningen av den arbetsföra
befolkningen är betydligt blygsammare. Det
gäller såväl hela landet som Krokom. Ekonomichefen Björn Torbjörnsson säger att vi
därför behöver komma fram till mer effektiva
sätt att bedriva vår verksamhet framöver.
– Det handlar förmodligen om en kombination av olika åtgärder, exakt vilka är något vi
kommer att djupdyka i framöver för att hitta
bättre sätt att lösa olika uppgifter, säger Björn
Torbjörnsson.
En viktig del i arbetet med att få fram ett så
bra underlag som möjligt inför de beslut som
kommer behöva fattas är dialogen med alla
som bor och verkar i Krokoms kommun. Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande,
säger att vi på olika sätt vill möjliggöra för
medborgarna att dela med sig av sina tankar
och idéer. Medborgardialoger är ett sätt, men
det finns även andra vägar att möjliggöra för

medborgarna att bidra. Arbetet med en ny
hemsida för komunen har dragit igång och en
viktig målsättning med den nya webben är att
den ska kunna vara en kanal för medborgare
att föra en dialog med kommunen.

Medarbetarkraft
För Krokoms kommuns del visar PwC:s rapport att gapet mellan intäkter och kostnader
kommer att uppgå till 276 miljoner kronor år
2030 om vi fortsätter att bedriva verksamheten på samma sätt som idag. Arbetet med att
hitta lösningar har redan börjat. Kommundirektör Jonas Törngren säger att medarbetarna
utgör en stor kraft i det här arbetet.
– Just nu fokuserar vi en hel del på hur vi
ska kunna underlätta för våra medarbetare i
hela organisationen att föra fram sina idéer till
förbättringar. Här finns det en hel del som vi
kommer att ha stor nytta av, det är jag säker
på, säger Jonas Törngren.
Åsa Sjödin
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Innebandy Rödöns skola,
kl 18.30-19.30
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Innebandy Rödöns skola,
kl 18.30-19.30
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Innebandy Rödöns skola,
kl 18.30-19.30
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Nyårsdagen
Nyårsbön Hotagens
kyrka kl 18

1
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Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta
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Tisdag | Dæjsta
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Tisdag | Dæjsta

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

7
Onsdag | Gaskevåhkoe

Andakt Storågården kl 11
Andakt Solbacka kl 13.30

31

24

Andakt Hotagsfjärden
kl 10.30
Andakt Solbacka kl 13.30

17

10
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Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

8

1

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Fun Country Linedance
Magneten Krokom18.30
Bingo Trångsvikens bygdegård kl 18.45

Fredag | Bearjadahke

9
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Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Motionsdans Trångsvikens
bygdegård, kl 19, Ola o Jag

Fredag | Bearjadahke

Motionsdans Kaxås
bygdegård kl 19-22.30,
Agneta & Peter

12

Torsdag | Duarsta
25
26
Idrottsskolan Rödön 18.30

Fun Country Linedance
Magneten Krokom 18.30
Bingo Trångsvikens bygdegård kl 18.45

Fredag | Bearjadahke

Pubkväll Valsjöbyn kl 17

5

Torsdag | Duarsta
18
19
Idrottsskolan Rödön 18.30

Bingo Trångsvikens
bygdegård kl 18.45
Fun Country Linedance
Magneten Krokom 18.30

11

4

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

10

3

27

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Offerdalspropagandan
skidtävling kl 11

20

Kriminalgåta i maffiamiljö
Ås föreningshus kl 18

13

Lördag | Laavvadahke
Trettondedag jul
Gränsgudstj Valsjöb kl 11
Julmusik Aspås k:a kl 15
Allan Edwalls stipendiekväll, Hissmof FH kl 19
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Söndag | Aejlege
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Bamsegympa Rödöns
skola kl 10-11
Mässa Laxjö kyrka kl 18

28

Bamsegympa Rödöns
skola kl 10-11
Mässa Föllinge kyrka
kl 11

21

Mässa Hotagens kyrka
kl 11

14

Mässa Föllinge kyrka
kl 11

7
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Tisdag | Dæjsta

7

31

7

28

21

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Andakt Hotagsfjärden kl
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Bingo Trångsvikens bygdegård kl 18.45

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke
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2

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Amundsen Mid Scandinavian Sled Dog Race,
Storåbränna tom 25/2

Fredag | Bearjadahke

Motionsdans Trångsvikens
bygdegård, kl 19, Strike

Torsdag | Duarsta
22
23
Idrottsskolan Rödön 18.30

Fun Country Linedance
Magneten Krokom 18.30
Bingo Trångsvikens bygdegård kl 18.45

Fredag | Bearjadahke

Motionsdans Kaxås
bygdegård kl 19-22.30,
Christerz

Torsdag | Duarsta
8Idrottsskolan
9
Rödön 18.30

Fun Country Linedance
Magneten Krokom 18.30
Bingo Trångsvikens bygdegård kl 18.45

Torsdag | Duarsta
1Idrottsskolan
2
Rödön 18.30
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15
16
Idrottsskolan Rödön 18.30
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Fun Country Linedance
Magneten Krokom 18.30
Bingo Trångsvikens bygdegård kl 18.45
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Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

4

Söndag | Aejlege

Bamsegympa Rödöns
skola kl 10-11
Gudstjänst Laxsjö kyrka
kl 11

25

oms Motorbana kl 10
Bamsegympa Rödöns
skola kl 10-11
Mässa Föllinge k:a kl 11

Söndag | Aejlege
18
Guldhjälmscupen, Krok-

Bamsegympa Rödöns
skola kl 10-11
Mässa Hotagens k:a
kl 11

11

skola kl 10-11
Ljusgudstjänst Föllinge
kyrka kl 18
Musikgudstj Aspås k:a 18

Söndag | Aejlege
4Bamsegympa
Rödöns
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Innebandy Rödöns skola,
kl 18.30-19.30

26

Innebandy Rödöns skola,
kl 18.30-19.30

19

Innebandy Rödöns skola,
kl 18.30-19.30

12

5

26

3

27

20

13

6
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Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

4

28

21

14

7

28

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

5

Torsdag | Duarsta

Idrottsskolan Rödön 18.30
Bingo Trångsvikens bygdegård kl 18.45
Påskpub Laxsjö bg 21

29

Idrottsskolan Rödön 18.30
Bingo Trångsvikens bygdegård kl 18.45

22

Fun Country Linedance
Magneten Krokom 18.30
Bingo Trångsvikens bygdegård kl 18.45

Fredag | Bearjadahke

9

Fredag | Bearjadahke

6

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke
Långfredagen
Pimpeltävling Rörvattnet,
kl 11-13
Laxsjöpimpeln kl 11-13

30

23

Motionsdans Trångsvikens
bygdegård, kl 19, Serenad

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Motionsdans Kaxås bygdegård kl 19-22.30, Serenad
Underhållning Laxsjö Schlagerkör, Laxsjö bygdgård

Torsdag | Duarsta
15
16
Idrottsskolan Rödön 18.30

Fun Country Linedance
Magneten Krokom 18.30
Bingo Trångsvikens
bygdegård kl 18.45

8

Fun Country Linedance
Magneten Krokom 18.30
Bingo Trångsvikens bygdegård kl 18.45

Torsdag | Duarsta
1Idrottsskolan
2
Rödön 18.30

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

7

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke
Påskafton
Pimpeltävling Stortjärn,
Gunnarvattnet kl 11-13
Dans Laxsjö bygdegård
Jannez kl 22

31

Folkbildningsfestival
Grönt Center Ås kl 10
Påskmarknad Gamla
lanth Krokom kl 12-16

24

17

Mussjöpimpeln, Offerdal,
kl 11-13

10

3

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

1

Söndag | Aejlege

Bamsegympa Rödöns
skola kl 10-11

25

Bamsegympa Rödöns
skola kl 10-11

18

Bamsegympa Rödöns
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Kluks bowlinghall

Almåsa
Solen strålar över Almåsabackarna. På parkeringen står fler än sextio
bilar och i backen vimlar det av människor. Jag, som aldrig har stått på
utförsåkarskidor, blir glad ända in i själen.
Många av besökarna är små och går i skidverksamheten inte så bra ekonomiskt och
skola och är indelade i gula, blå, röda med
från och med år 2012 lades verksamheten
flera grupper. Barnliften har faktiskt en liten ner. Man kan tala om sorg hos den breda
kö. Så är det inte vid ”storliften”, dock är
allmänheten, som saknade möjligheterna
den inte alls tom på åkare.
till åkning i hemmamiljö.
Alltså är det full fart i hela backen och
Hösten 2015 samlades några företagare
det är verkligen så att jag, helt utomstående i bygden och ganska snabbt kom man
som aldrig stått på utförsåkarskidor, blir
överens om att försöka starta verksamheglad ända in i själen!
ten i Almåsa igen. Sex företagare bildade
Tankarna går bakåt, till år 1974. Då
bolag; Kalle Bäckwall, Änge Park, Magnus
startade verksamheten i AlmBrandberg, Ica, Lars Eriksson,
åsabackarna i regi av Offerdals
Leje Taxi, Jan-Anders GöransLandslag
kommun. 1974 var året då
son, Gräv- och lastartjänst,
Krokoms kommun bildades av
från Canada, Roger Jönsson, Jämt-El och Damånga små kommuner. Alltså
niel Kock, Änge Chark. Dessa
blev det naturligt att ”storkom- Norge och
personer blev drivande och de
munen” blev den som såg till
hade stöd i hela bygden och
Finland träatt ”Almåsaverksamheten”
även av Krokoms kommun.
nade i storslafortsatte.
Mycket arbete med köp av
Tack vare många entusiasbackarna, ordna serveringen,
lombacken.
ter blev det full fart i Almåsa.
vallabodar med mera. PistUnder 1970-talet och långt
maskin och snöslungor skulle
in på 1980-talet drevs här Sveriges största
köpas, liftarna repareras och allt annat
skidskola med Almåsa Alpina klubb som
kringarbete och all service skulle ordnas.
ansvarig och mycket drivande. Under flera
Tack vare otroliga insatser av ”de sex”
år avgjordes här DM, framför allt i slalom.
och många ideella krafter kunde verksam1986 ordnade klubben SM och något år
heten med skidskolor och allmänhetens
Europa-Fistävlingar. Landslag från Canada, åkning starta redan tidigt 2016. Ett stort
Norge och Finland tränade i storslalomögonblick för alla som vågat satsa, för alla
backen. Tala om engagemang från många
skidentusiaster, för hela Offerdalsbygden,
ideella krafter!
för Krokoms kommun och för folkhälsan
Dock, ideella engagemang tryter efter
för många!
många års insatser och i slutet av 1900-talet
såldes anläggningen till privata aktörer.
Dessa drev verksamheten i över tio år och
sålde sedan till ”utsocknes”. Tyvärr gick

I Almåsa finns
• Elstolpar till ett fyrtiotal bilar
• Värmestuga
• Skidbod med skiduthyrning och
försäljning
• Värdshus med bra matservering
• Längdåkningsspår med olika
längder
• Lift upp till toppen av backarna
• Lift för skidskolorna
• Flera nedfarter med olika svårighetsgrad
• Åtta snökanoner
• Kunnig och omsorgsfull personal

TEMA: DEN EKONOMISKA UTMANINGEN
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PÅ VILKET SÄTT
VILL DU BIDRA?

180

Dialogen med alla som bor och verkar i
kommunen är viktig för att vi ska komma
fram till så bra beslutsunderlag som
möjligt. Vi har frågat fyra personer om
hur just de skulle vilja bidra.
På vår hemsida har vi en enkät för dig
som också vill dela med dig av din åsikt
om vilket sätt som är bäst för dialog.
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Hur kan vi minska gapet?
Det är inte bara demografin som sätter
ökad press på kommunernas ekonomi utan
även medborgarnas ökade förväntningar
på den kommunala servicen.
I takt med att välståndet ökar i Sverige så ökar
såväl medborgarnas efterfrågan på offentliga
tjänster som förväntningarna på hög kvalitet.
– Om man lämnar sitt hem för att flytta till
ett anpassat boende så vill varken personen
själv eller de anhöriga att det ska bli en lägre
standard. Vi måste hela tiden anpassa våra boenden utifrån både lagkrav och förväntningar.
Det som var bra nog för tio år sedan är alltså
inte bra nog idag, vilket ökar kostnaden, säger
Jonas Törngren, kommundirektör.
Krokoms kommun har de senaste åren ökat
i befolkning, vilket är positivt för att klara
den utmaning vi står inför. Samtidigt kan det
vara förenat med vissa svårigheter som att till
exempel planera för barnomsorg och skolor.
Krokoms kommun har som målsättning att
vara 16 000 invånare år 2030 och givet att
det målet nås kommer kommunen att behöva

bygga både förskolor och skolor. Boenden
för äldre behöver också byggas och totalt sett
planeras det för investeringar motsvarande 1,2
miljarder kronor fram till 2030.
Redan idag står de äldres sjukvård och
omsorg för en fjärdedel av landstingens och
kommunernas bruttokostnader på nationell
nivå. Både grupperna 65–74 år och 85 år och
äldre förväntas öka kraftigt vilket betyder att
den framtida anspänningen på verksamheter
relaterade till äldre kommer att bli stor.
– Att satsa på andra arbetsformer och nya
tekniska lösningar för dem som har behov av
hjälp är nyckelfaktorer för att lösa framtidens
välfärd. Försöken med nattkameror är ett
exempel på detta, säger Jonas Törngren.
För att få intäkter och kostnader i balans
och uppnå ett resultat enligt målet finns det
olika lösningar. Att höja skatten, att årligen
effektivisera eller en kombination av båda.
– Frågan är inte om och när vi måste påbörja förändringen. Frågan är hur. Framtiden
med nya förväntningar och krav på lösningar
är redan här, avslutar Jonas Törngren.

FAKTA: God ekonomisk hushållning
Lagen säger att kommuner och landsting
ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna
går ihop. Det innefattar även ett krav på att
pengarna används till rätt saker och att de
utnyttjas på ett effektivt sätt.
Till en god ekonomisk hushållning hör också
att ha en beredskap att möta framtida utmaningar genom att i god tid vidta nödvändiga
åtgärder och insatser inför förväntade förändringar i stället för att agera i efterskott.
Ett positivt resultat gör att vi i större utsträckning kan finansiera investeringar av skolor,
förskolor, äldreboenden med mera utan att
låna till dem.

Om kommunen lånar även till övriga investeringar finns risk att ränta och amortering
kommer att tränga undan övriga kostnader
för drift av kommunens verksamhet.
Krokoms kommun har bestämt att resultatet långsiktigt ska uppgå till två procent
för att god ekonomisk hushållning ska nås.
Det betyder att resultatet ska vara cirka 18
miljoner kronor. På senare tid har kommunen fått göra avsteg från det här målet. För
de närmast kommande åren ser det ut att
bli svårt att nå detta resultatmål och på lite
längre sikt är utmaningarna mycket stora.
För att komma på rätt spår behöver Krokoms
kommun hitta nya och bättre sätt att bedriva
verksamhet på.

Andreas Fredriksson
Jag skulle välja att ge min åsikt digitalt,
det är enkelt och träffar är inte riktigt min
grej. Det känns inte heller viktigt att vara
anonym.

Claes-Göran Sundqvist
För mig är personlig dialog bäst för då
kan man argumentera åsikterna. Kvällsmöten fungerar för mig men kan vara
svåra att prioritera för dem som jobbar.

Inger Bergetoft Alvarado
Har svårt att komma iväg på möten. Digitala enkäter är att föredra, det är smidigt
och går snabbt. Inte viktigt för mig att
vara anonym – jag står för mina åsikter.

Louise Wiklund och Pontus Nordin
Gärna digitala enkäter. Känns viktigt att
vara anonym. Om det är möten så ska de
handla om en specifik fråga som exempelvis vården eller skolan.
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Stöd för fortsatt tillväxt
Nyligen vann Krokoms kommun priset Bästa Tillväxt, som
årligen delas ut av företaget
Syna.
– Det är ett kvitto på att företagen i kommunen har lyckats
menar Anna Carin-Svedén,
näringslivschef.
– Vi har även gjort egna undersökningar som
visar att företagen i kommunen växer betydligt mer än riksgenomsnittet. Det är jättekul,
vi har otroligt många duktiga företagare i Krokoms kommun, säger Anna-Carin Svedén.
Det finns ett antal stöd- och rådgivningsmöjligheter som företagare i kommunen
kan ta del av. Syftet med dessa är att främja
hållbar tillväxt och skapa lönsamma och
livskraftiga företag både på landsbygden och i
hela regionen.
Flera satsningar pågår i länet för att det ska
vara lättare att anlita extern hjälp till att utveckla sitt företag. Regionen tillsammans med
kommunerna erbjuder exmpelvis ”Timbanken” där du som företagare kan få upp till fem
timmar kostnadsfri konsulthjälp.
Via Länsstyrelsen finns möjlighet till subventionerade konsulttjänster för företag och
servicegivare på landsbygden. Almi har program för lönsamhetsanalys, tillväxtsatsningar
och innovationer. Det finns även medel att
söka för olika typer av investeringar. Region

GILLA KOMMUNEN
PÅ FACEBOOK

Gilla Krokom på Facebook du också så
får du ta del av snabba nyheter som du
kan ha nytta av. Vi ses på Facebook!
Du kan också följa oss på Instagram,
här får du ta del av våra medarbetares
vardag i deras viktiga arbete med att ge
en bra service.

6 KROKOM IDAG 04/2017

Anna-Carin Svedén, Örjan Wiklund och Gunilla Gisslén på Näringslivskontoret vill ha en bra
dialog med företagarna i Krokoms kommun.		
Foto: Felix Persson
Jämtland Härjedalen hanterar medel för tillväxt och regional utveckling där företag som
planerar investeringar i produktutveckling,
marknadsföring, kompetensutveckling eller en
större materiell investering kan söka stöd.

Stöd för investeringar

– Utbudet är som synes stort och vi är till för
att hjälpa och förenkla för dig som är företagare, så tveka inte att höra av dig till oss,
säger näringslivsrådgivarna Örjan Wiklund
och Gunilla Gisslén.
Felix Persson

Länsstyrelsen hanterar medel från landsbygdsprogrammet där företag på landsbygden
kan söka företagsstöd till exempelvis för
investeringar.

ÄNDRADE TIDER
I JULHELGEN?

ANSÖK OM EN
SVENSK FLAGGA

På vår hemsida har vi samlat information om ändrade tider för våra verksamheter under julhelgen.
Vid eventuella akuta händelser som
påverkar exempelvis sophämtning meddelar vi både på hemsidans startsida
och via Facebook.

Under perioden oktober till maj har vissa
Stiftelsen
Nationaldag
delar
områden Sveriges
månadshämtning.
Det
gäller
varje
år på
nationaldagen
ut flaggor
och
Ålviken
– Ålåsen
– Tuvattnet,
Nordvalla
fanor
till förtjänta
organisationer/fören– Mörtsjön
samt de
som har hämtning
ingar.
Ansök
senast
den 1 januari 2018.
på fredag
jämna
veckor.
Till enskilda personer delar landshövdingen
utpå
flaggor.
Ansök senast den 24
Läs mer
www.krokom.se/avfall
april 2018. Läs mer på www.krokom.se

PORTRÄTTET

Engagerad, hjälpsam och nära till skratt. Det symboliserar Göte Lindberg, Årets Eldsjäl i Krokoms kommun.

Foto: Felix Persson

Göte brinner för fotbollen
Åren har gått men Göte Lindberg har bestått. I en annars
föränderlig fotbollsvärld är
K/D:s materialare en fast punkt
sedan sextio år tillbaka. På
Krokoms Guldkväll 2017 tilldelades han priset som Årets
Eldsjäl.
Vill man träffa Göte Lindberg räcker det
oftast att ta sig till Hissmovallen och stiga på.
Oftast sitter han i den blå fåtöljen och kollar
på sport. Om inte teven går för fullt surrar han
med Hed, Paco, Lång-Gunnar och Tyko vid
11-kaffet eller sköter de materiella sakerna
innan dagens träning eller match. Om man
mot förmodan inte hittar Göte vid ”Vallen”
kan man ta vägen förbi Q8 och spelhörnan där
dagens speltips flitigt brukar diskuteras.
Har man haft honom som materialare vet
man att matchtröjorna är prydligt vikta, bollarna pumpade och vattenflaskorna är fyllda.
Kommer man som bortalag eller som domare
kan man nästan vara säker på att få mackor
bredda och kaffe kokat. I januari fyllde Göte
80 år, men bortsett från knäproblemen är

han sig lik. Energifylld, glädjespridande och
hjälpsam är tre ord som beskriver honom väl.
Alla åren i fotbollens tjänst har gjort honom
till en högaktad profil i Fotbollsjämtland och
än finns det mycket bränsle kvar i tanken.
– Detta är utgångspunkten i mitt liv. Jag har
aldrig ledsnat någon gång. Det är så jäkla kul
med fotboll och att få träffa alla människor.
Jag bodde en gång i Sundsvall ensam i fyra
dagar, det var det värsta livet jag någonsin haft. Jag tog mig ner och kollade på en
fotbollsmatch och då kändes det bättre, men
ändå, ensam så där i en stad… Det var inte
kul, säger Göte Lindberg.

– Vi hade en match mot Strömsund på
1980-talet och efteråt frågade Sten vem som
skulle städa upp allt det här. Jag tog på mig
ansvaret och sedan dess har det blivit jag.
Man får skura lite, sopa och klippa gräset. Det
finns alltid saker att pyssla med, säger han.
Frågan är hur länge till vi kommer att få se
Göte Lindberg iförd en K/D-dress på Hissmovallen?
– Tills jag inte lever längre. Detta är mitt liv
och det bästa jag vet, säger Göte Lindberg.
			
			Felix Persson

Många minnen
Den långa och trogna tjänsten i K/D:s färger
har renderat i många minnen. Många av dem
bevaras genom tidningsurklipp han samlat på
sig genom åren.
– Jag kollade igenom den där igår som är
massa urklipp från 1970-talet och framåt. Jag
blev alldeles rörd, man fick nästan en tår i
ögat. Vilka killar och tjejer man haft att göra
med genom åren!
Hissmovallen har varit hans andra hem
sedan klubbhuset byggdes på 1980-talet när
Sten Hedström var ordförande.

FAKTA: GÖTE LINDBERG
Ålder: 80
Bor: Hissmofors, men väldigt mycket tid
spenderas på Hissmovallen.
Aktuell: Årets Eldsjäl 2017.
Sysselsättning: Jobbade många år på
sågen, men är nu pensionär. Har varit
materialare i K/D i över sextio år.
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Visste du att Krokom som en av få kommuner i Sverige faktiskt ökade vår befolkning under 2015.
Vi vill rikta ett stort tack till alla invånare, företag och medarbetare i kommunen som står för
kraften och gör det möjligt.
Källa: SCB befolkningssiffror 2015

NÄRINGSLIV

NYTTJA TIMBANKEN!

Anki Liif, vd och ensam ägare av Elby-produkter i Vaplan.

Foto: Felix Persson

Elby-Produkter miljonsatsar
Sedan 1965 har Elby-Produkter AB varit en del av Vaplans starka
industritradition. Nu miljonsatsar företaget på en ny maskin som
ska få företaget att blomstra ytterligare
Elby-Produkter grundades av Christer och
Elisabeth Byström. Visionen var att göra
plastförpackningar till både stora och små
företag. 1999 började Anki Liif i företaget och
sedan 2001 är hon både vd och numera ensam
ägare.
– Den största skillnaden egentligen som
har hänt under de här åren är att det går
betydligt fortare att producera, annars är
mycket sig likt. Vi producerar olika typer av
matförpackningar, såsom baguetteformar och
salladsskålar, industriförpackningar, leksaksförpackningar och så vidare. Jag brukar säga
att vi inte har någon begränsning vad vi kan
göra, så länge det går att göra. Tekniken är
densamma, varmformning med hjälp av tryckluft och materialet är detsamma, men med nya
verktyg och formar kan vi hela tiden göra nya
förpackningar till nya produkter och på det
viset förnya oss och anpassa oss till nutiden,
säger Anki Liif.
Sedan grundandet har Elby-Produkter hållit
till i Vaplan och framtiden lär inte bli något
undantag. Lokalen är fortfarande densamma
och Anki Liif ser ingen anledning att ändra
på det.
– Det är så pass många fördelar. Vi har
trogen och mycket kompetent personal, det

finns bra transportmöjligheter och det finns en
väldigt stark industritradition i området.
Företaget har i dag sju anställda och omsatte 2016 drygt 6 miljoner kronor. Norden
är huvudmarknaden, men Elby-Produkter
exporterar även till Tyskland, Kina, Japan,
Indien och Storbritannien.
År 2018 kommer att bli spännande för
Elby-Produkter. I dag producerar företaget
förpackningar PET och PS, men investeringen
av en ny maskin gör att företaget i framtiden
också kan producera förpackningar i PP.
Satsningen kostar över tre miljoner kronor
och har delvis finansierats med stöd av Region
Jämtland Härjedalen, som beviljade Elby-Produkters ansökan och godkände investeringsstöd på drygt en miljon kronor.
– Eftersom vi inte kunnat tillverka förpackningar i PP tidigare har vi varit borta från de
flesta offentliga upphandlingar av matförpackningar. I och med den här investeringen
öppnas en helt ny marknad, vilket jag tror
kommer få väldigt positiva effekter för företaget, säger Anki Liif.
Felix Persson

Fotnot: PS står för polystyren och PP för polypropen, två olika typer av plastmaterial.

Timbanken är ett samarbete mellan
Region Jämtland Härjedalen och
kommunerna i länet. Timbanken
fungerar som ett stöd för den som vill
utveckla eller planerar att starta upp
ett företag i kommunen.
Timbanken erbjuder fem kostnadsfria
konsulttimmar inom områdena affärsplan och affärsstrategi, ekonomi
och juridik, marknad och sälj, ledning,
personal- och organisationsutveckling
samt produkt- och tjänsteutveckling
och import/export. Företagen får själva
bestämma vilken av de totalt fyrtio konsulter de vill anlita.
Örjan Wiklund och Gunilla Gisslén är
näringslivsrådgivare i Krokoms kommun.
– Den här affärsutvecklingstjänsten har
endast funnits i Hallands län tidigare och
där är det en succé. Vi startade med
detta i början av oktober och åtta företag
i kommunen är redan med, säger Örjan
Wiklund.
– Jag pratade med en företagare igår
och hon berättade att detta var precis
vad hon som företagare behövde. Det
kan vara jättenyttigt att få stöd och råd
av en erfaren konsult, men också att
någon ser på verksamheten med andra
ögon, säger Gunilla Gisslén.
Mer information om Timbanken
hittar du på:
www.timbanken.se/jh

