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FÖRORD

Tillsammansskapande utveckling
Låt oss göra det
kommande decenniet till en
framgångssaga för Krokoms
kommun
VISION 2035

2035 kan kännas som att det är långt bort i
tiden, men det är endast femton år bort. Femton
år går väldigt fort, men vi hinner göra mycket om vi
börjar med en gång och fokuserar på dit vi vill nå.
Krokoms kommun är år 2035 en modern framtidskommun som
går i bräschen på många olika sätt.
Vi är en framtidskommun med goda kommunikationsmöjligheter
ut i länet, ut i Sverige och ut i världen. Vi är en framtidskommun
som tar ansvar för klimatomställningen, med bland annat
möjlighet till hållbart resande och ett hållbart omhändertagande
av våra hushållssopor och avfall. Vi arbetar aktivt för att nå de
globala målen. Vi är en framtidskommun med en växande
befolkning och där vi välkomnar alla sorters människor att slå
sig ned och staka ut sin framtid här.
Vi är en framtidskommun med en blomstrande
arbetsmarknad och med ett gott företagsklimat.
I Krokoms kommun år 2035 tar det gemensamma väl hand om
våra äldre. Vi har en breddad bostadsmarknad för våra äldre
med större utbud av trygghetsboenden. Vi har en så pass god
folkhälsa att våra äldre inte behöver särskilt boende förrän långt
upp i åldrarna.
Vi har särskilda boenden i olika delar av kommunen med en
engagerad personal och där vi anammat den nya tekniken till
gagn både för de boende såväl som för personalen.
I Krokoms kommun år 2035 har vi löst bostadskrisen. Här byggs
det bostäder kontinuerligt, både hyresrätter, bostadsrätter såväl
som villor. Oavsett om du är ung, mitt i livet, medelålders eller lite
äldre så finns det plats för dig i vår framtidskommun.
I Krokoms kommun år 2035 ska det vara lätt att leva ett gott
liv, därför har vi ett blomstrande föreningsliv och med goda
möjligheter till att utöva idrott och spontanidrott i de olika
kommunen.
Det goda livet blir enklare att leva och det gör att
våra invånare har fått en ännu bättre folkhälsa.
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I Krokoms kommun vill framtiden bo. År 2035 har vi skapat
möjlighet för framtiden att flytta in i vår kommun och vi är en modern
landsbygdskommun som tar ansvar för framtiden, både ekonomiskt,
ekologiskt och välfärdsmässigt.
Välkommen till framtidskommunen Krokom, du är välkommen och inbjuden
att delta i vårt gemensamma samhällsbygge!
Detta budgetförslag bygger på ambitionen att vi ska ta tag i flera viktiga
framtidsfrågor: Lösa bostadskrisen, ta fram en långsiktigt hållbar
skolorganisation, ställa om till att bli en kommun som tar ett klimatansvar
och som engagerar sig globalt.
Vi menar att för att uppnå detta behövs en kursändring i Krokoms kommun,
med en starkare, tydligare och mer resultatvinnande politisk ledning.
Det budgetförslag du håller i din hand är en inbjudan att välja en mer
ambitiös och positiv inriktning för vår kommun.
Det är dags för en budget och politik som sätter människan, klimatet och vår
gemensamma välfärd främst.
En ansvarsfull budget för en bättre framtid för kommunens invånare och för
kommande generationer.

Niklas Rhodin
Socialdemokraterna
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FOKUSOMRÅDEN

FÖR DE KOMMANDE ÅREN
FLER BOSTÄDER FÖR ATT LÖSA BOSTADSKRISEN

För att kunna fortsätta utvecklas och växa behöver det
kontinuerligt byggas fler bostäder för att fler ska få möjlighet
till eget boende. Det råder idag en bostadsbrist i kommunen.
Genom att sätta fart på inköp av mer byggbar mark, samarbeten
med exploatörer och byggnation av fler hyresrätter, bostadsrätter
och trygghetslägenheter tryggar vi den fortsatta tillväxten i hela
kommunen. Ytterligare bostadsområden ska planeras under
planperioden.

LIKVÄRDIG SKOLA SOM GER KUNSKAP FÖR LIVET
Vi är övertygade om att alla elever kan lyckas i skolan om de får
chansen att nå sin fulla potential.
Alltför ofta hör vi hur elever misslyckas och inte når
kunskapsmålen. Det ansvaret får, kan eller ska aldrig läggas på den
enskilda eleven. Det kan aldrig vara eleven som misslyckas utan det är
skolan, och i slutändan kommunen, som misslyckas med att ge eleven
rätt förutsättningar.
En likvärdig skola innebär också en jämlik och jämställd skola.
En skola som görs tillgänglig för alla, där elever har rätt till
samma kunskaper och skapar förutsättningar att fostra och
forma morgondagens ansvarstagande och demokratiska
samhällsmedborgare.

TRYGG VÅRD OCH OMSORG GENOM HELA LIVET
Sverige har ett av världens bästa välfärdssystem och det
märks också i Krokoms kommun, vi har en äldreomsorg som är
av hög kvalitet och som också är kostnadseffektiv.
Vi är friskare och lever allt längre. Trots detta kan krämpor och
åldersförändringar mot slutet av våra liv begränsa oss och
förhindra vår frihet, därför måste kommunen erbjuda en stor
mängd förebyggande insatser för våra äldre.
Förebyggande insatser bidrar både till individens
välbefinnande och att kostnader för samhället blir lägre.
Krokom ska vara en bra kommun att åldras i och lägga liv till åren.
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EFFEKTMÅL
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FRAMTIDSKOMMUNEN KROKOM
FRÄMJAR ETT JÄMLIKT OCH HÅLLBART
SAMHÄLLSBYGGE

FRAMTIDSKOMMUNEN KROKOM GÖR
PLATS FÖR FLER OLIKA TYPER AV BOSTÄDER
FRAMTIDSKOMMUNEN KROKOM
UTVECKLAS I SAMKLANG MED ETT STARKT
FÖRENINGSLIV
FRAMTIDSKOMMUNEN KROKOM
UTVECKLAS GENOM
DELAKTIGHET OCH TILLTRO
FRAMTIDSKOMMUNEN KROKOM
FRÄMJAR FÖRETAGANDE
FRAMTIDSKOMMUNEN KROKOM
GÖR DET LÄTT ATT LEVA ETT GOTT
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FRAMTIDSKOMMUNEN KROKOM
ÖKAR MERITPOÄNGEN I SKOLAN
FÖR VARJE ÅR
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FRAMTIDSKOMMUNEN
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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 mål ska vara 18 000 invånare år 2035.
För att nå målet behöver kommunen ha en befolkningsökning som är större per år än idag.
År 2020 ser vi en inflyttning i Sånghusvallen etapp 5, Aspås och Krokom. Ytterligare
inflyttning sker i delar av området Rödön/Dvärsätt. 2020-2022 finns de planlagda områdena
Kvarna etapp 1 och 2 i Krokom, centrala Krokom och centrala Ås. I övrigt ser vi att effekter av
nya trygghetsbostäder och särskilda boendeplatser frigör bostäder i övriga delar av kommunen.
Samarbete med olika aktörer för bostadsbyggande och trygghetsbostäder ska initieras.
Under perioden 2020-22 behöver kommunen planera för nya bostadsområden/bostäder.
Därför avsätts medel för planering och projektering Sånghusvallen etapp 6 och Krokoms
centrum. Markområden för bostadsbyggande finns i övriga delar av kommunen, det som
behövs är en bättre marknadsföring av all tomtmark. I övriga delar av kommunen ska kommunen
se över tomtark för exempelivs ny och/eller ombyggnation av trygghetslägenheter och annan
bebyggelse.
I budgeten avsätts 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.
Krokoms kommun är en samisk förvaltningskommun. Kommunen ska därför arbeta för en ökad
kunskap om samer som urfolk hos allmänhet, politiker och tjänstepersoner. Kommunen behöver
också ha en god dialog med och förbättra förutsättningarna för olika samiska näringar.

Ett möjligt framtida Krokoms centrum.
Bildkälla: https://www.sabo.se/nyproduktion/sabo-kombohus/sabos-kombohus-kvarter/
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KROKOMS KOMMUN
- Där framtiden vill bo

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. Kommunen ska tillhöra en av de bästa vad gäller företagsklimatet i norra Sverige.
Kommunens näringslivsavdelning jobbar idag på ett bra sätt, deras uppdrag ges nya förutsättningar
att utvecklas på fler sätt, bland annat för att arbeta mer aktivt med nya företagsetableringar.
Bättre framförhållning av exploaterbara tomter för näringsliv är ett måste, kommunen ska
marknadsföra de exploaterbara tomter som finns och områden för nyetablering ska tas fram. Det ska
bli mer attraktivt för nya företag att vilja etablera sig i kommunen.
Kommunens servicekontor ska utvecklas och göras mer tillgängliga för ökad service för invånare och
företag i hela kommunen. Kommunen ska omlokalisera en del av sina arbetstillfällen till fler delar av
kommunen för att komma våra medborgare nära och för att skapa möjligheter för kommunanställda att
arbeta och bo på fler ställen i kommunen.
Ett stort hinder för utveckling i kommunen är bankernas inställning till lånefinansiering. Både företag
och boende upplever det som svårt att få lån beroende på var man bor eller verkar i kommunen.
Krokoms kommun ska aktivt arbeta för att få till stånd en etablering av lokala sparbanker i kommunen.
Det finns goda exempel att hämta från flera delar av landet där detta fungerat bra, exempelvis Dalarna.

SOCIALDEMOKRATERNA
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TRYGGA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
Krokoms kommun ska bedriva en skola och barnomsorg där barnperspektivet står i centrum, när
barnkonventionen nu blir en lag ska denna införlivas i kommunens verksamheter.
För att våra barn och elever ska få en så bra start och utveckling som möjligt så är vikten
av utbildad personal inom förskola och skola viktigt. För den personal som inte har förskoleutbildning
eller lärarlegitimation ska kommunen kunna erbjuda ett 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.
Kulturskolan ska nå alla elever och ska integreras i den ordinarie undervisningen.
Genom vårt ägande i gymnasieförbundet ska vi aktivt arbeta för att göra de utbildningar som
behövs för kompetensförsörjningen i kommunen mer attraktiva, kommunen ska medverka till att en
större andel elever fullföljer sin utbildning och att en större andel går vidare till högre studier.
Målet om fler kommuninvånare ställer också krav på en långsiktig planering för lokalförsörjning.

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.
Kommunen behöver utveckla relationer med våra föreningar och intresseorganisationer både lokalt och
regionalt.
Ett förverkligande av allaktivitetshall i Änge ska genomföras, därför är det viktigt att snabbt komma
igång med byggnationen; medel för detta finns avsatt under planperioden.
Kommunen ska hjälpa till i arbetet med att få till konstgräsplan/er i kommunen och medel för ett nytt
badhus i Krokom finns med i budgeten.
Medel för upprustning av Ås ridhus finns med i budgeten.
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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
säkerställs 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. Heltid som norm ska gälla i kommunens
verksamheter. För att komma tillrätta med de höga ohälsotalen skjuts medel till för olika slags
åtgärdspaket. Detta kan långsiktigt ge kommunen friskare personal, lägre personalomsättning och
ökade möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Ett pilotprojekt med syfte att lättare rekrytera personal
till Hällebo och Solbacka särskilda boenden initieras med bland annat ett glesbygdstillägg.
Fler lever längre upp i åldrarna och förebyggande arbete gör att man kan hålla sig frisk längre och inte
är i behov av insatser förrän senare i livet. Därför skjuts pengar till för att öppna mötesplatser för äldre
i första hand i våra större orter, personal ska bistå för vägledning i syfte att kunna leva ett friskare liv.
Det ska råda ett inkluderande arbetssätt i alla kommunens verksamheter, det finns ett behov av
kulturförbättring vad gäller bemötande och tolerans. Krokoms kommun ska stå för mångfald, öppenhet
och jämlikhet, detta ska genomsyra arbetssättet även inom äldreomsorgen.
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.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska behållas och utvecklas för att hjälpa människor som står
allra längst från arbetsmarknaden att komma i praktik eller arbete. Kommunens verksamheter ska ta
emot en större andel praktikanter.

SNABBARE INTEGRATION OCH FLER I ARBETE
Integrationen bidrar till att göra Krokom till en ännu bättre kommun och kan ge ökad tillväxt.
Krokom är 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. Kommunen ska ta tillvara på den resurs våra nyanlända är och vidareutveckla
integrationsenhetens goda arbete.

SOCIALDEMOKRATERNA
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INFRASTRUKTUR OCH UTVECKLING
Idag bor och verkar vi utspritt över hela kommunen - vilket är mycket positivt. Detta ställer dock
också en del krav.
En god och väl utbyggd infrastruktur är nyckeln till en fungerande och levande kommun, särskilt viktigt
är att bredbandsutbyggnaden fortlöper och att kommunen fortsätter vara drivande gentemot
Trafikverket gällande brister i vägnätet. Det är viktigt att få till stånd långsiktiga och hållbara
infrastrukturlösningar som gynnar medborgare, företagande och besökande.
Kommunen ska 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. Ett
förverkligande arbetas med under planperiden med nära dialog med både invånare och Trafikverket.
De gröna näringarna ska fortsätta stärkas via Grönt Center i Ås. Kommunen ska arbeta mer med inköp
av ekologiska och närproducerade livsmedel.

KLIMATSATSNINGAR
Krokoms kommun ska aktivt arbeta med att få ned vår påverkan på miljön, kommunen ska aktivt arbeta
för att nå målen som är utfästa i Agenda 2030. I budgeten avsätts medel för flera klimatsatsningar,
bland annat för investeringar i pendlarparkeringar med laddstolpar och motorvärmarstolpar för att
skapa möjligheter till ett hållbart resande i hela kommunen m.m.
För fortsatt utveckling i kommunen behöver både underhåll och nyanläggning av VA-nätet få
hög prioritet. Vi behöver vara mer aktsamma om vårt vatten, därför ska kommunen investera i säkrare
vattentäkter och finna nydanande och nytänkande lösningar vad gäller VA-nätet.
Kommunens anställda ska i sitt arbete resa mer klimatvänligt. Krokoms kommuns bilpark ska bli helt
fossilfri.
I Änge färdigställs under planperioden en modern återvinningscentral.
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AGENDA 2030
FN (Förenta Nationerna) beslutade år 2015 om Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling.
Globala målen är den mest ambitiösa, inkluderande och transparenta agendan för hållbar utveckling
som världens länder någonsin antagit.
Målen bygger på de tre dimensionerna av hållbar uteckling: Den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga. Syftet är att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga
samhällen. Målen är en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor.
Den svenska Agenda 2030-delegationen konstaterar att kommuner spelar en viktig roll i arbetet för
att nå de globala målen. Vi arbetar alla mod ge globala målen mer eller mindre medvetna, varje dag.
Krokoms kommun ska sträva efter en hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för medborgarna
i vår kommun och för kommande generationer. Kommunen ska, genom helhetssyn, långsiktighet och
samarbete, bidra till de 17 globala målen.

DET GLOBALA KROKOM
Krokoms kommun är en del av en vidare värld, vi är medlemmar i EU och kommunen ska driva ett
internationellt arbete för att berika och utveckla sina egna verksamheter och för att skapa mervärde
för medborgarna i kommunen.
Globaliseringen har gett människor möjligheter att resa, skapa nya kontakter och nätverk världen över.
Det har även blivit enklare att studera och arbeta utomlands och genom vårt ökade
informationssamhälle får vi nyheter och influenser från världens alla hörn.
Krokoms invånare ska känna att de ingår i och är en del av den globala utvecklingen och kommunens
internationella befolkning är en tillgång i detta arbete.
På samma sätt är det angeläget för kommunens företagare att kommunen har en internationell profil
eftersom många företag har internationella kontakter. Förenings- och kulturlivets internationella
engagemang kan också, på ett värdefullt sätt, bidra till att utveckla Krokoms kommuns internationella
arbete.
Krokom är idag vänort med Haninge kommun och Jilin i Kina. Kommunen ska under de kommande åren
återuppta kontakt med vänorterna, idka utbyte med dessa och vidare utveckla vårt internationella
engagemang, medel för detta avsätts i budgeten under hela planperioden.
Kommunen ska under planperioden se över möjligheten att skapa nya kontakter internationellt.
SOCIALDEMOKRATERNA
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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:
• Att till Kommunfullmäktige i juni 2020
presentera en långsiktig investeringsbudget.
Budgeten skall också innehålla vilka årliga
kostnader investeringarna medför

22,17
2%

Prognoser skatteintäkter:
• Prognoser för skatteintäkter baseras på
uppgifterna som finns i skatteunderlagsprognosen
från SKL, samt befolkningstalen i denna budget

Kommunens rambudget för 2020 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. Det nya skatteutjämningssystemet är ett steg i rätt riktning för
att minska klyftorna mellan stad och land.

SOCIALDEMOKRATERNA
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BUDGETDIREKTIV

2020

NÄMNDERNA
..........................................................
Kommunfullmäktige:

• Rambudget: 2,8 mkr

Revisionen:
• Rambudget: 1,1 mkr

Valnämnden:
• Rambudget: 0,1 mkr

Gemensam
överförmyndarnämnd:
• Rambudget: 2,8 mkr

Kommunstyrelsens verksamheter:
• Rambudget: 72,3 mkr
- Investering i säkrare IT-miljöer

Jämtlands räddningstjänstförbund:
• Rambudget: 18,4 mkr

Jämtlands gymnasieförbund:
• Rambudget: 78 mkr

Socialnämnden:

• Rambudget: 326 mkr
- Förebyggande insatser för äldre
- Satsning på äldrepedagog
- Öppna mötesplatser för äldre i första
hand i Krokom, Änge och Föllinge

Barn- och utbildningsnämnden:
• Rambudget: 308,6 mkr
- Oförändrade nyckeltal
- Integrerad kulturskola i skolan
- Förtätning förskolor i södra delen
av kommunen

Samhällsbyggnadsnämnden:
• Rambudget: 147,9 mkr
- Inköp av strategisk mark
- Attraktivare utemiljöer
- Ekologisk, närproducerad mat
- Bidrag till vägbelysning

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

Barn- och utbildningsnämnden:
Nämnden får i uppdrag att komma in i ram för skolskjutskostnaden. I Krokom byggs nu en större gemensam
förskola och vi ser fler orter där det kan behövas nya förskolor framöver. I övrigt förändras inte skolorganisationen.
Socialnämnden:
För att våra äldre ska kunna leva ett friskare och längre liv och för att skjuta fram behovet av särskilt
boende ska nämnden aktivt arbeta förebyggande, med inspiration från Östersunds goda arbete.
Kommunen ska ha fler öppna mötesplatser, personal ska bistå för vägledning i syfte att kunna leva ett friskare liv.
I dagsläget ser vi inte hur kommunen i det oerhört tuffa ekonomiska läge vi befinner oss i ska kunna bygga ett nytt
särskilt boende de kommande åren, istället ska kommunen arbeta för att bibehålla och stärka de befintliga
boendena.
Kommunövergripande:
Ett översyns- och prioriteringsarbete gällande kommunens investeringsbehov, samt översyn av
investeringsbudgetens utformning, skall presenteras för kommunfullmäktige i november 2020.
För att Krokoms kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare måste vi ta till nya grepp. Därför finns medel avsatta
för olika åtgärdspaket för att minska ohälsotalen.
Samhällsbyggnadsnämnden:
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 plan för upprustning av kommunens utemiljöer ska tas fram.
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INVESTERINGAR FÖR ETT

HÅLLBART
SAMHÄLLSBYGGE
..........................................................
Investeringsbudgetram 2020, plan 2021-22:
• 2020

- 223,5 mkr

• 2021		

- 132,0 mkr

• 2022

- 183,5 mkr

INVESTERINGAR FÖR EN BÄTTRE FRAMTID
Investeringsbudgeten är baserad på målet att vi ska nå 18 000
invånare år 2035. I denna budget antas kommunen ha nått 15 300
invånare år 2022. Investeringar i nya bostadsområden,
marknadsföring av redan exploaterbara tomter och samarbete med
privata exploatörer ska medföra en lika snabb befolkningsökning
för kommunen även åren efter.
För att nå det nya befolkningsmålet behöver kommunen
investera i mer mark för bostadsbyggande och fler bostäder.
I budgeten avsätts medel för investeringar i bättre utemiljöer,
allaktivitetshall i Änge, ett nytt badhus i Krokom och investeringar
i bättre skolfastigheter.
Många av kommunens skolfastigheter är i stort behov av
upprustning, exempelvis i Nälden. Här ska en förstudie kring detta
inleas under planperioden.
Fler och fler blir äldre och det behöver kommunen ha en planering
för, därför läggs medel in i budgeten för att möta detta behov både
i förebyggande insatser och olika typer av boenden för äldre.
Kommunen står inför stora investeringsbehov framöver, det behöver
bland annat investeras i VA-nätet.

SOCIALDEMOKRATERNA
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KROKOMS KOMMUN
Socialdemokraternas förslag till rambudget

BUDGET 2017; PLAN 2018-19
2020
Budget
1036,5
4,1

2021
Plan
1075,5
0,0

2022
Plan
1106,0
0,0

-2,8
-1,1
-0,1
-2,8

-2,8
-1,1
-0,1
-2,8

-2,8
-1,1
-0,3
-2,5

Kommunstyrelsens verksamheter

-72,3

-71,5

-70,5

- N:a Jämtlands räddningstjänstförbund
- Jämtlands gymnasieförbund

-18,4
-78,0

-18,8
-80,0

-18,8
-85,0

Socialnämnd

-326,0

-323,0

-321,0

Barn- &utbildningsnämnd

-308,6

-308,6

-307,0

Samhällsbyggnadsnämnd……………………………………
- Drift större investeringsobjekt
- Energiprogram EPIR
Drift av fastigheten Torsta/Rösta

-147,9
-1,6
0,0
0,1

-145,9
-4,1
0,0
0,1

-144,8
-8,2
0,0
0,3

-3,0

-3,3

-3,3

-962,5
-0,4
-1,0
-0,5
-1,4
-965,8

-961,9
-0,4
-1,0
-0,5
-1,4
-965,2

-965,0
-0,4
-1,0
-0,5
-1,4
-968,3

-20,2
0,0
-7,0
-60,6

-41,4
0,0
-13,2
-62,5

-63,9
0,0
-20,7
-64,3

-0,5
79,0

-0,5
80,0

-0,5
89,0

-975,1

-1002,8

-1028,7

Avskrivningar

-50,5

-56,1

-58,2

Re sultat före finansne tto

15,0

16,6

19,1

-5,1

-5,6

-8,5

9,9

11,0

10,6

0,0
0,0
9,9
1,0%

0,0
0,0
11,0
1,0%

0,0
0,0
10,6
1,0%

14 970

15 225

15 300

Belopp i Milj Kr,
Plus innebär nettointäkt

Kommunalskatt/bidrag SKL 1 okt 2019
Generella statsbidrag vårpropositionen

NÄMNDERNA
Fullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare

Bygg- och miljönämnd
Summa anslag nämnderna:
KF/KS förfogandeanslag
Förfogande intern utv/frisktal
Klimatanpassningar
Utvlingsansl/projekt
Delsumma nämnderna
Övriga verksamhetskostnader
Lönereserv
Nytt läraravtal
Indexreserv
Pensioner
Ej verksamhetsanknutna kostn/intäkter
Semesterlöneskuld
Interna/kapitaltjänst
Reavinst/förlust fastigheter
Summa verksamheternas nettokostnader

Finansnetto inkl borgensavgift
Resultat före extraordinarie poster
Extraordinarie poster
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat

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

10,4

10,8

11,1

1
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INVESTERINGSBUDGETRAM 2020, PLAN 2021-23

Investeringsbudget:
Investeringsbudgeten är oförändrad från tjänstemannaförslaget. I dagsläget så behålls ramarna, men
det kan komma att ske omdisponeringar inom ramarna.
Resultat- och balansräkning samt kassaflöde och nyckeltal:
Kompletteras av kommunledningsförvaltningen i samverkan med Socialdemokraterna under
förutsättning att detta budgetförslag vinner kommunfullmäktiges gillande.

SOCIALDEMOKRATERNA
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RAMBUDGET 2020 PLAN 2021-2022
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KROKOMS KOMMUN
DÄR FRAMTIDEN VILL BO
socialdemokraternakrokom.com
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