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Krokom kan bli bättre.

Här presenteras en budget och plan för en
tryggare, jämlikare och bättre kommun, med
fler bostäder, bättre förskolor/skolor och
en trygg vård och omsorg.
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INLEDNING

Framåt tillsammans

Krokoms kommun befinner sig ett positivt utgångsläge när vi nu står
inför ett nytt decennium.
Människor vill flytta till kommunen, investeringsviljan är
stor och fler och fler upptäcker de goda livskvaliteter
vi som kommun kan erbjuda.
Ska vi fortsätta växa eller ska vi gå in i det nya decenniet osäkra på var
vi ska?
Vi socialdemokrater väljer det första, det är också
därför detta budgetdokument lägger ut ambitionen att vi ska sätta
igång ett långsiktigt, ambitiöst och hållbart samhällsbygge i
hela Krokoms kommun. Våra tre viktigaste frågor är fler bostäder,
bättre förskolor och skolor och en trygg vård och omsorg.
Det här är en budget för en jämlikare och bättre kommun som går
självsäkert och starkt in i det nya decenniet. En budget för ett
Krokom som är bra för alla och inte bara några.
Vårt mål är tydligt, vi ska framåt tillsammans.

Niklas Rhodin
Socialdemokraterna
2

		BUDGET 2019 PLAN 2020-21

KROKOMS KOMMUN
- Där framtiden vill bo

LÅNGSIKTIGT OCH HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGE
I Krokoms kommun vill framtiden bo. Bostadsfrågan är en av de viktigaste framtidsfrågorna
för kommunen.
I budgeten läggs det därför särskilt stor vikt vid att komma igång med byggnationer och
planering för ytterligare bostadsområden. Kommunens nuvarande mål är att det ska bo
16 000 invånare i kommunen 2030. För att nå målet behöver kommunen ha en
befolkningsökning med i snitt 100 personer per år.
År 2019 ser vi en inflyttning i Sånghusvallen etapp 5. Ytterligare inflyttning sker i delar av
området Rödön/Dvärsätt. 2019-2021 finns de planlagda områdena Kvarna etapp 1 och 2 i
Krokom, centrala Krokom och centrala Ås. I övrigt ser vi att effekter av nya
trygghetsboenden och särskilda boenden frigör bostäder i övriga delar av kommunen.
Samarbete med yttre aktörer för bostadsbyggande och trygghetsbostäder ska initieras.
Under perioden 2019-22 behöver kommunen planera för nya bostadsområden/
bostäder. Därför avsätts medel för planering och projektering Sånghusvallen etapp 6
och Krokom centrum. Markområden för bostadsbyggande finns i övriga delar av
kommunen, det som behövs är en bättre marknadsföring av all tomtmark.
I budgeten avsätts ytterligare medel till planarbete och myndighetsutövning när det gäller
planfrågor för att kunna öka bostadsbyggandet.
För att få attraktivare utemiljöer/boendemiljöer i kommunens samhällen lägger vi ytterligare
medel till upprustning. Genom ett gestaltningsprogram för varje ort får vi en mer utpräglad
karaktär för kommunens olika delar.

Ett möjligt framtida Krokoms centrum.
Fler bostäder i olika delar av kommunen byggs och planeras
Bildkälla: https://www.sabo.se/nyproduktion/sabo-kombohus/sabos-kom- under planperioden. Bildkälla: https://www.sabo.se/nyproduktion/
bohus-kvarter/
sabo-kombohus/kombohus-bas/
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FRAMTIDSKOMMUNEN

KROKOM
FÖRETAGSKOMMUNEN KROKOM

Krokom är en företagsam kommun. Nya företag ska vilja komma till Krokoms kommun och de
företag som redan finns ska vilja stanna kvar och utvecklas. Det ska vara lätt och enkelt att nå
fram till rätt instanser.
Kommunens näringslivsavdelning jobbar idag på ett bra sätt, men vi vill utveckla deras uppdrag.
Vi vill ge dem förutsättningar att arbeta mer aktivt med nya företagsetableringar.
Bättre framförhållning av exploaterbara tomter för näringsliv är ett måste. Vi vill sedan att
kommunen marknadsför dessa områden bättre, vi kan då bli än mer attraktiva för företag att
etablera sig i Krokoms kommun.
Kommunens servicekontor ska utvecklas och göras mer tillgängliga för ökad service för
invånare och företag i hela kommunen.
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TRYGGA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
Socialdemokraterna står för en skola och barnomsorg där barnperspektivet står i centrum.
Barnkonventionen ska vara en naturlig del i kommunens verksamheter.
För att våra barn och elever ska få en så bra start och utveckling som möjligt så ser vi vikten
av utbildad personal inom förskola och skola. För den personal som inte har förskoleutbildning
eller lärarlegitimation ska kommunen kunna erbjuda ett visst stöd för vidare studier.
Alla elever i Krokoms kommun ska lämna skolan med goda kunskaper och med behörighet till
gymnasiet. Alla elever ska ha samma förutsättningar att nå goda resultat oavsett var man bor.
Genom vårt ägande i gymnasieförbundet ska vi aktivt arbeta för att göra de utbildningar som
behövs för kompetensförsörjningen i kommunen mer attraktiva.
Målet om fler kommuninvånare ställer också krav på en långsiktig planering för lokalförsörjning.
Kulturskolan ska nå alla elever och ska integreras i den ordinarie undervisningen.

SOCIALDEMOKRATERNA
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EN VÄLFÄRD SOM DET GÅR ATT LITA PÅ
EN VÄLFÄRD SOM DET GÅR ATT LIT

Alla förtjänar en värdig och god äldreomsorg när vi blir äldre. Under den kommande
planperioden säkerställer vi att det finns plats på särskilda boenden och fler olika slags
boenden för äldre runtom i kommunen.
Krokoms kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. För att komma tillrätta med de höga
ohälsotalen väljer vi att skjuta till medel för åtgärdspaket. Detta kan långsiktigt ge kommunen
friskare personal, lägre personalomsättning och ökade möjligheter att rekrytera rätt kompetens.
Det ska råda ett inkluderande arbetssätt i alla kommunens verksamheter. Vi ser stort behov av
en kulturförbättring vad gäller bemötande och tolerans. Krokoms kommun ska stå för mångfald,
öppenhet och jämlikhet, detta ska genomsyra arbetssättet även inom äldreomsorgen.
Metoden grön vård ska tillämpas i kommunen.
Heltid som norm ska gälla i kommunens verksamheter.
Genom att prioritera människor med beroendeproblematik och psykisk ohälsa hjälper vi många
att bryta skadliga vanor och ökar möjligheten att leva ett bra liv i vår kommun.
Vi vill behålla och utveckla arbetsmarknad- och integrationsenheten för att hjälpa människor
som står allra längst från arbetsmarknaden att komma i praktik eller arbete. Våra verksamheter
ska ta emot en större andel praktikanter.
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INFRASTRUKTUR OCH UTVECKLING
Idag bor och verkar vi utspritt över hela kommunen - något vi ser som positivt. Detta ställer
dock också en del krav.
En god och väl utbyggd infrastruktur är nyckeln till en fungerande och levande kommun. Vi vill
särskilt betona vikten av att bredbandsutbyggnaden fortlöper och att kommunen fortsätter vara
drivande gentemot Trafikverket gällande brister i vägnätet. Särskilt viktigt är det att få till stånd
långsiktiga och hållbara infrastrukturlösningar som gynnar medborgare, företagande och
besökande.
Vi kommer fortsätta arbetet med att få till stånd en säker lösning för trafiksituation vid
Åsbacken.
En station i Nälden för persontransport på järnväg är mycket viktigt för kommunens utveckling.
Vi kommer arbeta för att få en lösning gentemot Trafikverket.
Vi vill se fler laddstolpar för elbilar för bättre möjlighet till ett hållbart resande i kommunnes
olika delar.
De gröna näringarna ska fortsätta stärkas via Grönt Center i Ås. Kommunen ska arbeta mer med
inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel.
För fortsatt utveckling i kommunen behövs både underhåll och nyanläggning av VA-nätet få
hög prioritet.
Arbetet med energieffektivisering ska fortsätta via EPIR-projektet.
SOCIALDEMOKRATERNA
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DET SKA VARA LÄTT ATT LEVA ETT GOTT LIV
De ideella krafterna är av stor betydelse för kommunens utveckling. Idrott, kultur och andra
verksamheter inom föreningslivet bidrar till att skapa mervärden, sammanhållning och god
integration. Vi behöver utveckla relationer med våra föreningar och intresseorganisationer
både lokalt och regionalt.
Ett förverkligande av allaktivitetshall i Änge är viktigt, därför är det viktigt att snabbt komma
igång med byggnationen; medel för detta finns avsatt under planperioden. Vi vill hjälpa till i
arbetet med att få till konstgräsplan/er i kommunen och vi budgeterar medel för ett nytt
badhus i Krokom.
Medel för upprustning av Ås ridhus finns med i budget.

SNABBARE INTEGRATION OCH FLER I ARBETE
Integrationen bidrar till att göra Krokom till en ännu bättre kommun och kan bidra till
ökad tillväxt. Krokom är idag en kommun som ligger bra till nationellt sett vad gäller
integrationen, exempelvis sysselsättningen av våra nyanlända är högre än rikssnittet.
För att integrationen i Krokoms kommun ska fortsätta fungera behöver våra nya
invånare snabbare komma in i det svenska samhället, bland annat innebär det att lära
sig det svenska språket; vilket underlättar möjligheten till arbete.
Integrationen är dock inte enbart en arbetsmarknadspolitisk fråga. Det handlar också i
hög grad om den sociala närvaron. Vi vill ta tillvara på den resurs våra nyanlända är och
vidareutveckla integrationsenhetens goda arbete.
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH

FÖRSLAG TILL BESLUT
Skattesats:
• Att kommunens skattesats ska vara 22,17 kr

Resultatmålet:
• Att göra avsteg från det långsiktiga

resultatmålet om 2% under planperioden,
det långsiktiga resultatmålet om 2% kvarstår

Långsiktig investeringsbudget:

22,17
2%

• Att till Kommunfullmäktige i juni 2019
presentera en långsiktig investeringsbudget.
Budgeten skall också innehålla vilka årliga
kostnader investeringarna medför

Prognoser skatteintäkter:
• Prognoser för skatteintäkter baseras på
uppgifterna som finns i skatteunderlagsprognosen från SKL (2018-02-15), samt befolkningstalen i denna budget
Kommunens rambudget för 2019 skall vara det som framgår av detta dokument och ska
tillsammans med Kommunfullmäktiges inriktningsmål, strategiska mål samt direktiv utgöra
grunden för nämndernas detaljbudget och mätbara mål.
Socialdemokraterna är positiva till de extra välfärdsmiljarder som den socialdemokratiskt ledda
regeringen tillskjuter kommuner och landsting. Dessa medel har betytt mycket för kommunen
och har också hjälpt kommunens ekonomi.
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BUDGETDIREKTIV

NÄMNDERNA
Kommunfullmäktige:

• Rambudget: 2,6 mkr

Revisionen:
• Rambudget: 1,1 mkr

Valnämnden:
• Rambudget: 0,3 mkr

- Val till Europaparlamentet

Överförmyndarnämnden:

2019
Socialnämnden:

• Rambudget: 307,6 mkr

- Höja grundbemanningen
- Kultur i vården
- Tillsätta vakanta tjänster
- Grön vård
- Fria halkskydd invånare över 65

Barn- och utbildningsnämnden:
• Rambudget: 298,7 mkr

- Barnomsorg på obekväm
arbetstid
- Satsning på kulturskolan

• Rambudget: 2,5 mkr

Samhällsbyggnadsnämnden:

Kommunstyrelsens verksamheter:

• Rambudget: 145 mkr

• Rambudget: 72,7 mkr

- Strategisk samhällsplanerare

Jämtlands räddningstjänstförbund:
• Rambudget: 18,0 mkr

Jämtlands gymnasieförbund:
• Rambudget: 72,9 mkr

- Inköp av strategisk mark
- Attraktivare utemiljöer
- Ekologisk, närproducerad mat
- Bidrag till vägbelysning
- Förstärkning planavdelningen

Bygg- och miljönämnden:
• Rambudget: 3,0 mkr

- Förstärkning myndighetsutövning
bygglovsfrågor

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att komma in i ram för skolskjutskostnaden. Synergieffekter
uppnås genom samverkan mellan nämnderna samt genom effektivare nyttjande av ungdomskort i
kollektivtrafiken. Nämnderna får också i uppdrag att se över ingånga externa avtal i syfte att pressa
kostnader. En fortsatt fokusering skall vara på kommunens miljöarbete bland annat med EPIR, som syftar
till lägre energiförbrukning.
Ett översyns- och prioriteringsarbete gällande kommunens investeringsbehov, samt översyn av i
nvesteringsbudgetens utformning, skall presenteras för kommunfullmäktige i november 2019. För att
Krokoms kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare måste vi ta till nya grepp. Därför väljer vi att
investera 2 mkr 2019 i olika åtgärdspaket för att minska ohälsotalen. För att våra kommuninvånare ska
trivas där de bor så genomförs ett större arbete för attraktiva utemiljöer först och främst i kommunens
större tätorter.
En kulturskola för alla är en förutsättning för våra unga att komma i kontakt med kultur i olika former.
SOCIALDEMOKRATERNA
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INVESTERINGAR FÖR ETT

HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGE
Investeringsbudgetram 2019, plan 2020-21:
• 2019

- 258 mkr

• 2020		

- 247 mkr 		

• 2021

- 184,3kr

INVESTERINGAR FÖR EN BÄTTRE FRAMTID
Investeringsbudgetens volym är baserad på målet att vi
ska nå minst 16 000 invånare år 2030.
För att nå dit menar vi socialdemokrater att vi behöver
investera i mer mark för bostadsbyggande och fler
bostäder. Vi investerar också i bättre utemiljöer,
allaktivitetshall i Änge och ett nytt badhus i Krokom.
Skolorna är i behov av upprustning och vi vill ha en
långsiktig skolstrategi med fokus på barnens bästa
och goda arbetsmiljöer för anställda inom skolan.
Skolsituationen i Nälden är akut, vi läggar in medel för
en utredning om när och var i Nälden en ny skola ska
byggas.
En utredning om förskole- och skolstrukturen i
Krokomsområdet ska också göras.
Fler och fler blir äldre och det behöver kommunen möta.
Därför vill vi se till att det finns olika typer av boenden
för äldre i kommunen.
På grund av att de senaste årens investeringsbudgetar
inte fullt ut har realiserats står vi inför stora investeringar.
Detta gör att en allt större del av kommunens budgetar
under de kommande 3-5 åren kommer ianspråktas av
kostnaderna för investeringar. Dock menar vi att detta är
investeringar kommunen förr eller senare måste göra
för att nå befolkningsmålet och vara en attraktiv
framtidskommun.
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KROKOMS KOMMUN

BUDGET 2017; PLAN 2018-19
BUDGET 2019, PLAN 2020-21

Belopp i Milj Kr,
Plus innebär nettointäkt
Kommunalskatt/bidrag SKL 15 feb 2018

2019

2020

2021

Budget

Budget

Budget

999,0

1032,4

1070,5

8,7

5,2

0,0

Fullmäktige..................................................................................

-2,6

-2,6

-2,6

Revision.......................................................................................

-1,1

-1,1

-1,1

Valnämnd.....................................................................................

-0,3

-0,1

-0,1

Överförmyndare..........................................................................

-2,5

-2,5

-2,5

Kommunstyrelsens verksamheter............................................

-72,7

-71,0

-71,0

- Jämtlands räddningstjänstförbund...........................................

-18,0

-18,4

-18,8

- Jämtlands gymnasieförbund

-72,9

-78,0

-78,3

Socialnämnd................................................................................

-307,6

-300,4

-297,5

Barn- &utbildningsnämnd...........................................................

-298,7

-294,0

-292,0

Samhällsbyggnadsnämnd……………………………………

Statsbidrag: Välfärdsmiljarderna
Ofördelade effekter av statsbidraget
NÄMNDERNA

-145,0

-142,0

-139,3

- Drift större investeringsobjekt.................................................

-1,2

-11,1

-20,0

- Energiprogram EPIR................................................................

0,0

0,0

0,0

Drift av fastigheten Torsta/Rösta...............................................

0,1

0,1

0,1

Bygg- och miljönämnd................................................................

-3,0

-3,2

-3,2

-925,5

-924,3

-926,3

KF/KS förfogandeanslag.............................................................

-0,4

-0,4

-0,4

Utvecklingsanslag/projektfinansiering.......................................

-1,4

-1,4

-1,4

-927,3

-926,1

-928,1

Lönereserv...................................................................................

-23,4

-44,4

-66,4

Nytt läraravtal..............................................................................

0,0

0,0

0,0

Indexreserv..................................................................................

-6,7

-13,7

-19,9

Pensioner.....................................................................................

-60,0

-63,0

-70,0

Hälsofrämjande åtgärder............................................................

-2,0

-2,0

-2,0

Hälsofrämjande åtgärder effekt..................................................

0,0

2,0

4,0

Semesterlöneskuld.....................................................................

-0,5

-0,5

-0,5

Interna/kapitaltjänst.....................................................................

75,3

84,9

92,8

-944,6

-962,8

-990,1

-49,0

-55,0

-61,0

Resultat före finansnetto

14,1

19,8

19,4

Finansnetto inkl borgensavgift

-5,6

-8,7

-9,2

Resultat före extraordinarie poster

8,5

11,1

10,2

Extraordinarie poster

0,0

0,0

0,0

Resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

8,5

11,1

10,2

Summa anslag nämnderna:

Delsumma nämnderna
Övriga verksamhetskostnader

Ej verksamhetsanknutna kostn/intäkter.....................................

Reavinst/förlust fastigheter.........................................................
Summa verksamheternas nettokostnader
Avskrivningar

Resultat i % av skatter/utjämningsbidrag 2015Befolkningantagande i skatteberäkning
Resultatmålet i mkr

SOCIALDEMOKRATERNA

0,9%

1,1%

1,0%

14 900

15 050

15 250

10,0

10,3

10,7

1
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INVESTERINGSBUDGET 2019, PLAN 2020-22
Barn o& utbildningsnämnden

IT BUN
Kommunstyrelsen
Socialnämnd
Idrott

Samhällsbyggnadsnämnd

PLAN
2019

4,3
9,3
5,6
10,3
0,6
30,1

PLAN
2020

1,8
6,5
3,6
2,5
0,6
15,0

2019
PLAN
2021

1,8
7,3
3,6
2,0
0,6
15,3

PLAN
22

1,8
4,0
5,2
2,0
0,6
13,6

Förskola/skola
Särskilt boende
Övrig äldreomsorg
Stöd och service
Idrottshallar & samlingslokaler
Bostadsanpassning
Vägar, park o mark
energiåtgärder
Kök
Markinköp
övrigt
Exploatering bost.
Delsumma samhällsbyggnad

19,7
87,6

21,0
62,6

19,0
63,7

18,3
23,5
0,4
1,5
3,4
0,6
19,1
21,5
-13,4
182,2

64,0
0,4
1,5
3,4
0,6
4,0
24,0
25,1
206,6

25,0
0,4
1,5
3,4
0,6
3,0
14,0
25,1
155,7

Buffert boende & index
VA
Renhållning
Torsta-Rösta
Delsumma samhällsbyggnad

18,1
13,9
13,7
45,7

10,9
4,5
10,0
25,4

7,3
1,0
5,0
13,3

7,1
1,0

258,0

247,0

184,3

103,4

Total

50,0
10,0
0,4
1,5
3,4
0,6
1,5
14,0
0,3
81,7

8,1

TOTALT
19-22

9,7
27,1
18,0
16,8
2,4
74,0
0,0
59,7
263,9
0,0
28,3
112,5
1,6
6,0
13,6
2,4
27,6
73,5
37,1
626,2
0,0
0,0
43,4
20,4
28,7
92,5
0,0
792,7

Sida 1
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Fler bostäder, bättre förskolor/skolor och en trygg vård och omsorg.
Krokom ska bli framtidskommunen Krokom.
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KROKOMS KOMMUN
DÄR FRAMTIDEN VILL BO
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