Evenemangstips!!
20/6
Midsommarfirande kl 13.00 i Backgården, Alsen. Dans kring midsommarstången. Servering. Firande på fler orter, se separat program!
27/6-29/6 Sommarteater i Tångeråsen
3/7-6/7 ”Gudars skymning”
29/6
Auktion med n`Mårten. Backgården,
Alsen. Visning kl 10.00. Auktionen startar kl 12.00
Sommarkul i Kaxås med bl.a Kingen

1/7

2 – 5/7
St Olavsloppet, friidrott, (växling i
Krokoms kommun 2 juli) Trångsvikens IF.
4/7
Countrykväll vid stranden Gamla
Lanthandeln, Krokom. Bengt Engström & Co, Carina
Grahn. Servering!
Sommarkul i Ytterån med bl.a FJK

8/7

10/7-13/7 Bygdespel ”Tänger Tull” på Backgården
i Alsen. Gästspel från Dalarna.
11-13/7 Offerdalsstämman, spelmansstämma
och hembygdsfest.
18/7
Sommarkul i Hotagen med bl.a
Nick Borgen och Gunilla Åsell
19 /7
Allsångskväll på Gamla Lanthandeln i
Krokom. Willy Wiklund m.fl.fr. Jämtbälgen , allsång,
servering.
20/7
Fäbodgudstjänst i Ås. Utomhusgudstjänst vid gammal fäbod i ”backskogen”.
27 /7
17 /8
linge

Anna och Bror från Kaxås till Jerusalem.
Berta Magnussons spel i Offerdal/Föl-

23 -24/8
center.

Vaplanspelen, friidrott, Krokoms sport-

31/8
Krokomsdagen, kl 10 -16, i gamla Krokom med knallar, loppis, underhållning, utställning
och servering.
6-7 /9
center.

ÖP-iad finaler, friidrott, Krokoms sport-

Utställningar med mera:
2/6 – 28/7 Forskningskvällar för allmänheten.
Hembygdshuset i Ås.
14/6 – 17/8 Sommarutställning, Galleri Tängtorpet
i Ås. Göran Boström Änge, naturmåleri.
28/6 –13/7 ”Färg och Form från Hammerdal”.
Utställning på Perrys Galleri i Föllinge
28/6-27/7 Hantverksförsäljning, Backgården i
Alsen, kl. 11.00 – 17.00. Z-Slöjdarna.Café och
delikatesser.
22/6, 29/6, 5/7, 15/7, 20/7, 27/7
Blomstervandring till Ansätten med guide. Heldagstur, 12 km/ ca. 8 tim. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck. Avg. från Fjällbjörken design
i Bakvattnet kl 10.00.
10-16/7 Fotoutställning och seminarier i Bredbyns
skola

Fler tips finns på;

www.turism.krokom.se

Krokom idag

Låna böcker !
Du kan förutom att besöka våra bibliotek eller
bokbusen, också gå in på Krokoms kommuns
hemsida: www.krokom.se och klicka dig fram till
biblioteket. Där kan du titta i bibliotekets katalog
för att se vilka böcker som finns där.
Huvudbiblioteket i kommunhuset, Krokom
tfn 0640-161 50, fax 161 55
Öppettider måndag 10-19.30, tisdag-torsdag
10-16.30, fredag 10-16
Biblioteksfilialer:
Föllinge, tfn 0640-169 60, fax 0645-101 78
Änge, tfn 0640-169 00, fax 300 20
Ås, tfn 063-302 47
Nälden, tfn 0640-207 23
Kluk, tfn 0640-420 06
Bokbussen, tfn 070-285 12 40

Skaffa dig en PIN-kod till ditt lånekort.
Med hjälp av PIN-koden kan du
- göra reservationer på böcker som är utlånade
- förlänga lånet på de böcker du redan har
hemma och dessutom
- kan du låna Nationalencyklopedin online i två månader, direkt till din dator. För
att kunna beställa ett fjärrlån måste du ha
ett lånekort på Krokoms kommunbibliotek.

Välkommen in till våra bibliotek!
Sommaröppet
Kommunhuset, växel och reception
23 juni-24 aug, mån-fre 8-16,
lunchstängt 12-13.
Servicekontoret/ biblioteket i Föllinge
16 juni-26 sept, mån-fre 8-16.
Servicekontoret/biblioteket i Änge
mån, tor och fre 9-12 och 13-16,
tis 12-15 och 16-19. Stängt 17 juli-19 aug.
Turistbyrån i Krokomsviken, vid E14
23 juni-15 aug,
mån-fre, 09-18, lör-sön, 11-17		
16 aug-14 sept, mån-fre, 09-16
lör-sön stängt.
Biblioteket i Krokom
23 juni-15 aug, mån-fre, 12-16.
Med reservation för
ändringar.
Tiderna anslås vid
respektive entré.

Krokom idag- är vår nya broschyr med information om kommunens verksamheter, projekt
med mera. Den skickas ut till alla hushåll och
företag i kommunen.

Kultur

Krokoms kommun samarbetar med organisationer och föreningar för att utveckla den lokala
kulturverksamheten, så att den främjar både
kommuninvånarens och besökarens kulturella
välfärd samt kommunens och regionens utveckling. Krokoms kommun kan erbjuda barn, ungdom och vuxna ett brett kulturutbud som har
förankring i det lokala föreningslivet, bygdens
traditioner och historia. Vi har en väl fungerande
biblioteksverksamhet med huvudbibiotek i Krokom, filialer och en bokbuss.
Det sjuder av liv i kommunens alla hörn. Bygdespel, teater, sång och musik, hantverk och dans
m m året om. Titta i kalendern: www.pagang.nu
om du vill veta vad som är på gång.

Krokom idag uppdateras fyra gånger per år
med aktuell information, kontaktpersoner
mm.
Jag tar gärna emot synpunkter!
Helena Wallbing Renström

Många bollar i luften

På mittuppslaget finns
kommunens ekonomiska
årsredovisning för 2007.
Läs mer på sidan 4 - 5

Barnkonventionen i Krokom

Kontakt: Mats Hurtig, kultursamordnare,
tfn 0640-162 72, mats.hurtig@krokom.se
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare,
tfn 0640 - 16327, louise.ohnstedt@krokom.se

1997 beslutade Kommunfullmäktige att alla
nämnder och styrelser skulle arbeta med Barncheck. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt
att anta en handlingsplan för barnkonventionen i
Krokoms kommun.
Handlingsplanen har sedan omarbetats vid flera
tillfällen, senast januari 2008.
Läs mer på sidan 3

Vem eller vilket
företag/arbetsplats
tycker du är GULD
värd?
– Var med och nominera Årets serviceperson
och Årets serviceföretag/arbetsplats 2008!
God service och vänligt bemötande gör ett
område attraktivt att besöka, bo, verka och
leva i. Gott värdskap och gott bemötande är
en framtidsfråga för vårt län. Under oktobernovember utses kommunvinnarna med en
länsfinal i januari 2009.
Nominera din/dina kandidater, via www.kfz.se,
senast 15/9.
Vi lottar ut en resecheck på 5 000 kronor
till er som lämnar förslag.
Tack för din medverkan!

Midt Skandinavisk Regionprosjekt

Lierne, Røyrvik, Strömsund och Krokom kommun samarbetar
sedan många år i GIM (Grensefjell i Midt Norden). Området
omfattar de ”gamla” kommunerna Hotagen i Krokom och Frostviken i Strömsund samt Lierne, och Röyrvik kommuner i Norge.
I GIM:s samarbetsgrupp ingår kommunalråden i respektive
kommun. Under åren har genomförts ett flertal projekt inom
kommunala verksamhetsområden.
Läs mer på sidan 2

Krokoms kommun – en bra del av Jämtland
Krokom idag nr 1 2008

Krokom idag - finns även tillgänglig på
www.krokom.se och kan laddas ner (pdf-fil).
Krokom idag- kommer ut 3-4 gånger per år.
Nästkommande nummer, vecka 40 och 50.
Krokom idag - finns även att hämta på våra servicekontor
i Föllinge och Änge, kommunhusets reception, på biblioteken, i bokbussen
och på turistbyrån i Krokomsviken.
Redaktör, Helena Wallbing Renström, tfn 0640-161 47, e-post: information@krokom.se
Krokoms kommun, Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom, tfn vx: 0640-161 00, fax 0640-161 05.
Foton: Kommunens fotoarkiv. fotograferna Jörgen Pålsson, Jerker Larsson,
Petter Frisell på mediafix.se, med flera.
Layout och produktion; Krokoms kommun, informationsenhet och vaktmästeri.

Krokoms kommun ligger mitt i Jämtland mellan fjällen och Storsjön. I Krokoms kommun finns ca 14 300 människor som bor och verkar och vi har inflyttning. Här finns livskvalitet, framtidstro och tillväxt – vi arbetar aktivt för fler företag, fler boende och fler besökare.
Krokom är en attraktiv kommun, både för sommar- och vinterturism. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme samt stora
möjlighet till jakt och fiske.
Vi har bra barnomsorg och skola, attraktiva boendemiljöer, rik fritid med kultur, föreningsliv och idrott, bra kommunikationer och samhällsservice.
Det är nära till Mittuniversitetet med goda utbildningsmöjligheter och nära till välutvecklad hälso- och sjukvård.
Vi värnar om befintliga, nyetablerade och nystartade företag. Det ska vara lätt att vara företagare i vår kommun och vi uppmuntrar entreprenörskap i skolan.
Kommuninvånarnas behov är grunden för den service som kommunen erbjuder. Här finns närhet och värme mellan människor.
Tillsammans skapar vi kommunens framtid!

Välkomna!

Krokoms
kommun

Krokom idag - information till hushåll och företag med flera, nummer 1/2008

Midt Skandinavisk Regionprosjekt
Fortsättning från första sidan.
--Kommunerna, som ligger långt från tillväxtområdena runt de stora städerna i Norge
och Sverige har länge redovisat en negativ
befolkningsutveckling. Region Midt Skandinavia har tillsammans 3 450 invånare och
har de senaste åren minskat befolkningstalet
med en procent varje år. Det behövs 20 nya
arbetsplatser per år de kommande åren för att
upprätthålla invånarantalet.
Formannskapet i Lierne kommun önskade
en större satsning på samarbetet mellan
dessa gränskommuner och lade fram ett
diskussionsunderlag i de fyra berörda kommunstyrelserna, som tog beslut om att göra en
förstudie.
En rad olika områden identifierades i förstudien
som intressanta att utveckla i ett tätare samarbete. GIM-gruppen sökte och beviljades ett,
delvis EU-finansierat förprojekt. Projektledaren
ska under 2008 utarbeta ett underlag till en
ansökan om ett treårigt Interregprojekt/delfinansierat EU-projekt.

Exempel på åtgärder som kan ingå i det
treåriga projektet:
- Få området klassat som ett pilotområde
- Marknadssföring av området
- Sänkta arbetsgivaravgifter på svensk sida
- Kyrkosamarbete
- Turism och reseliv
- Lokalt lärcentrum
- Köp och sälj av lokala råvaror över gränsen
- Skolsamarbete
- Sjukvård och läkarsamarbete
- Förbättra och investera i infrastruktur-		
åtgärder
- Lantbruk, energiodling, köttproduktion
- Ta bort gränshinder för näringslivet
- Deltat i EU-programmet ”Life -pluss”
- Tullfrihet för köp och sälj av varor
- Inrätta en resurs som samisk näringslivskonsulent
- Momsfritt byggande av bostöder i området

Styrgrupp
10 personer ingår i styrgruppen för projektet,
det är; ordförande och rådmän från Røyrvik
och Lierne, kommunalråd från Strömsund och
Krokom, en representant för Frostviken, en representant från Hotagen och två representanter
för samerna.

Kontaktperson och projektledare:
Steinar Bach
e-post: steinar.bach@lierne.kommune.no
Tlf: +47 74 34 34 05 Mobil: +47 99 59 86 20
2

Du kan påverka och styra utvecklingen i vår kommun!
Det finns flera möjligheter, här är några:

Integration
Vi erbjuder nyanlända flyktingar, med permanent
uppehållstillstånd, ett personligt mottagande. Vi
arbetar med mottagning och introduktion samt
ansvarar för samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete.
Våra flyktingar är medborgare från Irak, Afghanistan och Libanon. De flesta är uttagna av
Förenta Nationerna i olika delar av världen.

Medborgarförslag
Du som är folkbokförd och bor i Krokoms
kommun kan lämna medborgarförslag till
kommunfullmäktige. Medborgarförslaget,
med endast ett ämne per förslag, ska vara
skriftligt och underskrivet av en eller flera
personer (inte förening). När medborgarförslaget kommit in till kommunen, lämnar berörd nämnd eller verksamhet sitt yttrande.
Den som lämnat förslaget blir inbjuden
att delta på kommunfullmäktiges sammanträde. Sammanträdeskalender finns
på hemsidan.

Integrationsenheten har ett väl upparbetat samarbete med KomVux, Lärcentrum, primärvård,
barnomsorg och skola samt projekt Navigator.

Krokomsforum
Du kan lämna synpunkter kan även lämnas i Krokomsforum på kommunens hemsida.

Allmänhetens frågestund
På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänheten ställa frågor. Tid, plats och ärendelistan
annonseras en vecka före sammanträdet i lokala tidningar och på vår hemsida.

Medborgarcaféer
Ortsbor och andra intresserade får möjlighet att diskutera aktuella frågor med politiker på medborgarcaféer. Uppgifter om datum och ort för kommande medborgarcafé läggs ut på vår hemsida under
Aktuell och anslås på respektive ort.

Vårt uppdrag är att:
- ordna bostad och introduktionslön
- erbjuda ”Svenska för Invandrare” SFI
- bedriva individualiserad introduktion
- erbjuda kontakt med arbetslivet
- samordna integrationsfrågor i kommunen
Kontaktperson: Karin Blom,
Integrationssamordnare, tfn 0640-162 43,
karin.blom@krokom.se

Högtryck på bygglov!

Från och med 15 juni 2008 genomförs en del
förändringar:
- färdtjänst beställs via en lokal beställningscentral i Krokom. Information om ändrade riktlinjer,
plus färdtjänstkort har skickats ut till berörda.
Information finns på www.krokom.se
- busstider finns på www.lanstrafiken.se

Under våren och sommaren är det många som
ansöker om bygglov och det innebär en extra
hög belastning för våra byggnadsinspektörer.
Vi kan därför tyvärr inte svara på frågor via
e-post och telefon så snabbt som vi skulle
önska och handläggningstiden kan bli längre
än normalt.

Kontaktpersoner:
Bo Rosendahl, tfn 0640-163 77
Ann Karlsson, tfn 0640-162 99

Vi hoppas du har förståelse för detta.

Förmedlingsverksamhet

Bygg- och miljöavdelningen

Navigator ska skapa en kompletterande
förmedlingsverksamhet, som genom nära
samarbete med näringslivet ska underlätta arbetsmarknadsintroduktionen för personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
Navigator ska också förbereda deltagarna för
arbetslivets villkor och hjälpa dem att med
kartläggnings- och coachningsinsatser samt
anpassad matchning och utbildning bli mer
anställningsbara.

I mitten av december presenterar vi
årets Miljöpristagare men redan nu kan
du nominera till Miljöpriset 2008.

Vem kan få miljöpris?
Krokoms kommuns miljöpris delas ut
varje år till enskilda personer, företag,
organisationer eller andra sammanslutningar inom kommunen.
Priset på 10 000 kronor delas ut för att
belöna och uppmuntra både ideella
och yrkesmässiga insatser som främjar
exempelvis hållbar utveckling, resurshushållning eller hög livskvalitet.
En jury beslutar i november om vem som
får priset för 2008.
Förslag med motivation lämnas till
Krokoms kommun, Miljöpris 2008, 835
80 Krokom.
Kontaktperson: Nils-Erik Werner,
tfn 0640-164 06
nils-erik.werner@krokom.se

Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Konsumentvägledning
I Krokoms kommun kan du få konsumentvägledning och information på följande
ställen:
Krokoms kommunkontor,
besöks- och telefontid, mån-fre 10-12,
tfn 0640-164 90, konsument@krokom.se
Föllinge servicekontor,
besöks- och telefontid, mån-fre 8.30-16,
tfn 0640-169 60 (obs riktnummer 0640)
servicekontoret.follinge@krokom.se
Änge servicekontor,
besöks- och telefontid, mån-fre 10-16,
tfn 0640-169 00
servicekontoret.ange@krokom.se
Kvalificerade ärenden:
Kontaktperson: Ingrid Krylén
ingrid.krylen@bykontoret-lit.se
Telefontid, mån-fre 9-14,
tfn 0642-448 02
konsumentinfo@zonline.jamtland.se
www.konsumetvagledning.nu/jamtland

Anders Bodin, ny näringslivschef

Näringslivet i kommunen består av cirka
700 företag. Verkstadsindustrin, träindustrin
samt livsmedelsproduktion är de tre största
branscherna. Turism-, tjänste- och serviceföretag
är också betydelsefulla näringar.
Inom arbetsmarknadsområdet Östersund,
Krokom, Berg och Åre finns cirka 90 000
invånare. Mittuniversitetet gör att tillgången på
ung och utbildad arbetskraft är god.
Vi har många duktiga företagare i kommunen,
flera har blivit uppmärksammade för sitt arbete
och fått fina utmärkelser. Duktiga företagare är
goda förebilder som inspirerar andra företagare
till utveckling, nytänkande och entreprenörskap.

Anders Bodin började som ny näringslivschef
i Krokoms kommun den 15 maj. Anders Bodin är civilingenjör och har under ett tiotal år
varit delägare och VD i företaget Tuben Teknik
AB. Han har erfarenhet av affärsutveckling,
etablering och infrastruktur för befintliga och
nya företag.
- Det ska bli mycket spännade att få använda
min erfarenhet från olika branscher och eget
företagande till att jobba i en offentlig organisation, säger Anders Bodin.

Kommunen samverkar med andra kommuner
i länet med målsättningen att få företagsetableringar i kommunen och i länet.

Näringslivstorget
Näringslivstorget på Genvägen 1 i centrala
Krokom, är en samverkans- och mötesplats
för företagare, politiker och tjänstemän.
Om du är företagare eller funderar på att starta
en verksamhet eller etablera dig i kommunen,
kan du ta kontakt med näringslivsavdelningen på
Näringslivstorget.

Trafiknytt!

Miljöpris

Näringsliv

Navigator-projektet
Projektet finansieras delvis genom EU: s sociala
fond. Projektet startade 1 maj i år och pågår fram
till 30 april 2011. Navigator har fått 4,5 miljoner
kr i EU-stöd under en treårsperiod och kommunen avsätter ca 7,6 miljoner kr under samma
period. I projektet arbetar en projektledare och
fyra coacher.

Navigator lägger ett särskilt fokus på de personer
som har försörjningsstöd från socialtjänsten och
de personer som deltar i kommunens introduktionsprogram för flyktingar, samt de som
saknar fullständigt gymnasiebetyg.

Navigators målgrupper är:
• Ungdomar 16-24 år, med ekonomiskt bistånd
enligt Socialtjänstlagen för sin försörjning
• Personer 25-64 år, med ekonomiskt bistånd
enligt Socialtjänstlagen för sin försörjning
• Personer med utländsk bakgrund, som får introduktionsersättning eller ekonomiskt bistånd
Kontaktperson:
Fredrik Westberg, projektledare,
tfn 0640-168 61, fredrik.westberg@krokom.se

Kontaktpersoner på näringslivsavdelningen,
från vänster på bilden:

Bygdemedel för år 2008
Bygdemedel finns att söka, dels med inriktning
mot allmänna insatser kopplat till byalag och
föreningar, en gång/år, dels med inriktning mot
näringsliv i samverkan, tre ggr/år. Kommunen
ser positivt på om bygdemedlen söks för medfinansiering av olika EU-projekt, kopplat till
landsbygds- och näringslivsutveckling.

Anders Bodin, näringslivschef,
tfn 0640-161 16, anders.bodin@krokom.se
Calle Jonsson, näringslivsrådgivare,
0640-163 92, calle.jonsson@krokom.se
Hans Öhrberg, näringslivsrådgivare,
0640-163 94, hans.ohrberg@krokom.se
e-post: naring@krokom.se

Allmänna insatser
Ändamålet med fonden är att stödja insatser som har inriktning på bygdeutveckling i
den bygd som berörs av vattenregleringar.
Ansökan om bidrag ur fonden kan göras senast
den 31 januari varje år.
Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Jämtlands
län, 831 86 Östersund.

Näringslivsinsatser
Ändamålet med fonden är näringslivsbefrämjande insatser i den bygd som berörs av
vattenreglering. Tillgängliga medel:
Område 1. Hotagen-Föllinge

350 000 kr

LärCentrum
LärCentrum är en plattform för vuxnas lärande
och näringslivets kompetensutveckling.
LärCentrum fungerar som en länk mellan
olika utbildningssamordnare och kommunens
invånare. Centret är tillgängligt för utbildning
på alla nivåer och samarbetar med Mittuniversitetet, NTI-skolan, Vårdknuten, Komvux,
gymnasieskolor samt övriga LärCentra i länet.
Mer om LärCentrum finns på
www.larcentra.jamtland.net.

Område 2. Rönnefors-Offerdal-Aspås, 730 000 kr
Område 3. Näskott-Rödön-Alsen-Ås

240 000 kr

Ansökan om bidrag ur fonden lämnas senast
31 januari, 30 april resp 30 september varje
år, till Krokoms kommun, 835 80 Krokom.

Kontaktperson:
Kjell Sundström, tfn 0640-161 54,
kjell.sundstrom@krokom.se

Blanketter finns att hämta på kommunens
hemsida, arbete/näringsliv-/blanketter men
kan även rekvireras från näringslivsavdelningen.

Läs mer om kommunen på www.krokom.se
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Bo i Krokoms kommun Inflyttarservice
I vår kommun kan du välja att bo tätortsnära, på
landsbygden eller nära Östersund. Du kan bo i
eget hus, i bostadsrätt, hyresrätt, eller på egen
gård och ha nära till utbildning och tillgång till
ett aktivt förenings- och kulturliv.

Tätortsnära landsbygd
Här finns möjligheten att bo i områden med
öppna odlingslandskap med utsikt mot Storsjön
och fjällen. Det är cykelavstånd till Östersunds,
Ås och Krokoms centrum med skolor och
barnomsorg och samhällsservice. Det är nära till
idrottshallar och ridhus. De milsvida skogarna
inbjuder till skidutflykter och vandring som kan
startas alldeles utanför den egna dörren.

Bostäder och lokaler

Exempelvis när du vill ha svar på:
- Vilken barnomsorg erbjuds?
- Vilka skolor finns?
- Hur ser boendemarknaden ut?
- Vart vänder jag mig för att söka bostad?
- Hur ser arbetsmarknaden ut för medflyttande, make/maka?
- Vilka kommunikationer finns?
- Vart vänder jag mig om jag blir sjuk?
Inflyttarservice, tfn: 0640 16490
e-post: inflyttarservice@krokom.se

Nyinflyttarträffar
Varje år bjuder vi in inflyttade till en träff för att
våra nya kommuninvånare ska få ytterligare ett
tillfälle att ställa frågor om kommunens verksamheter till kommunens företrädare, lämna
synpunkter och få mer information.

Krokomsbostäder erbjuder en mångfald av
attraktiva boendemiljöer. 1 300 lägenheter
och cirka 28 500 kvadratmeter lokaler, alltifrån
stadsnära till fjällnära områden i kommunen.
Bolaget förvaltar kommunens samtliga fastigheter som förskolor, skolor med flera, med
undantag för vatten- och reningsverk samt vissa
idrottsanläggningar. Kommunen har cirka 88
250 kvadratmeter lokaler.

Vård och omsorg

Planerar du att flytta till oss, eller är nyinflyttad
kan du kontakta vår Inflyttarservice, som
kan ge svar på dina frågor, lämna allmän
kommuninformation, kommunfakta med mera
och lotsar dig vidare till någon annan om det
behövs i ditt ärende.

Årets bygd
För att visa sin uppskattning av det arbete
som utförs i byarna för en gynnsam utveckling och för att stimulera till fortsatt
arbete, har Krokoms kommun instiftat ett
årligt pris på 20 000 kr. Priset till Årets bygd
2008 överlämnas vid kommunfullmäktige
18 juni.

Fritid och idrott
Vi strävar efter att äldre män och kvinnor ska
erbjudas en aktiverande och stimulerande omsorg. Hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
samordnas i de fyra kommundelarna Föllinge,
Offerdal, Nälden och Krokom.
Biståndsbedömaren fattar beslut om vilka
hjälpinsatser varje enskild individ behöver. Vi
har yrkeskunnig och professionell personal som
möter varje individ på ett vänligt och korrekt sätt
när de behöver vård och omsorg.
Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård av god
kvalitet och ansvarar för alla sjukvårdsinsatser
i den enskildes hem men däremot inte läkarinsatser, som är landstingets ansvar.
Kontaktpersoner:
Kenneth Österberg, chef särskilt boende/äldreboende, tfn 0640–168 03,
kenneth.osterberg@krokom.se
Lilian Bergqvist, chef hemtjänst,
tfn 0640-16511, lilian.bergqvist@krokom.se

Tomter
Krokoms kommun kan erbjuda tomter till försäljning i ”Sånghusvallen”, Ås. Det finns också
flera andra attraktiva områden invid Storsjöns
stränder, i bl.a. Dvärsätt med privatägda tomter
som ett gott alternativ för den golfintresserade.
Kontaktpersoner för bostäder:
Ulla Nilsson, tfn 0640-164 65
Ing-Marie Andersson, tfn 0640-164 30
Kontaktpersoner för tomter:
Tomas Nilsson, tomter, tfn 0640-164 54,
Birgitha Olsson, tomtkö, tfn 0640-164 11

Sophantering
Ställ fram ert sopkärl, vid sopbilens färdväg
senast kl 07.00 på tömningsdagen. Enligt
vägverkets regler får kärlets framkant inte
stå närmare än 50 cm från vägbanans
ytterkant. Kärlet skall stå fritt och stadigt
och med lockets öppning vänd mot
vägbanan.
Vid frågor som gäller tömning, placering av
kärl mm kan ni ringa direkt till
hämtningsbilen, tfn 070-322 68 60.
Mer om återvinning och sophantering finns
på www.krokom.se, under Renhållning.
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Barnkonventionen i Krokom
1997 beslutade Kommunfullmäktige att alla nämnder och styrelser skulle arbeta med ”barncheck”.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att anta en handlingsplan för barnkonventionen i Krokoms
kommun. Handlingsplanen har sedan omarbetats vid flera tillfällen, senast i januari 2008.
Barnkonventionsgruppen arbetar med att sprida information och öka samarbetet kring barnkonventionen. 2004 utbildades ett antal barnkonventionsnformatörer med hjälp av Rädda Barnen. Målet är
att alla i Krokoms kommun ska utbildas i barnkonventionen! Krokoms kommun har blivit utsedd till
Bästa Barnkommun i länet 2002-2003 och 2004, för arbetet med att sprida barnkonventionen.
Vid kommunfullmäktige den 29 april informerade kommunens barnkonventionsgrupp om värdegrundsarbetet inom Olweus-programmet, utbildning om barnkonventionen i skolorna och hur
”barnchecken” används. Malin Dahlberg Markstedt från Barnombudsmannen berättade om de fyra
grundprinciperna i artikel 2, 3, 6 och 12 och barnombudsmannens uppdrag att ”bevaka, driva på
och företräda” barnen.
På bilden ovan syns från vänster Kajsa Eklund elevhälsan, Tomas Lönneborg ordförande Barn och
utbildningsnämnden, Mi Bringsaas kommunfullmäktiges andre vice ordförande (S), Elisabet Sjöström kommunchef, Louise Öhnstedt ungdomskultursamordnare och Malin Dahlberg Markstedt.

Barnomsorg och skola

Krokoms framgångsrika skolor
utmanar och formar framtiden
Vi behöver rekrytera duktiga och kompetenta
människor med framåtanda och nytänkande,
både till offentliga sektorn och privata företag.

Familjecentralens öppna verksamhet, på
Offerdalsvägen 16 B i centrala Krokoms
heter Kongroa.

Flera av våra större företag har kända varumärken och arbetar på internationella marknader, som möjliggör spännande och utmanande
arbeten. Vi har även mindre företag med intressanta verksamheter som lockar.

Hit är alla småbarnsföräldrar välkomna
för en stund skön gemenskap med andra
barn och förläldrar. På Kongroa finns en
avspänd och tillåtande atmosfär där man
som småbarnsförälder kan dryfta sina
tankar och bekymmer med en stödjande
och kunnig personal.
Kongora har öppet, måndag och onsdag
mellan kl 9 och 16 samt fredag mellan
kl 9 och 14.
Vi gör ett sommaruppehåll från
16 juni till 22 augusti.

Enligt Statistiska centralbyrån, har Krokoms
kommun den största andelen små barn, i åldern
1-3 år i alla kommuner utom 35 kommuner i
storstadsregionerna. Det finns både kommunal
och enskild barnomsorg i kommunen.

Ring gärna Kristina eller Anette
tfn 0640-162 54 om du vill veta mer.

Kontaktpersoner:
Åsa Larsson, förskola, tfn 0640–161 66
asa.larsson@krokom.se
Peter Fahlén, skola, tfn 0640-161 64
peter.fahlen@krokom.se

Jobba i Krokom

Kommunen behöver anställa fler inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg om äldre
och handikappade.
Mia Högström, PA-konsult,
tfn 0640–163 73, mia.hogstrom@krokom.se
Arbetsförmedlingen i Krokom
tfn 0640-217 00
arbetsformedlingen@lanz.amv.se
”Lediga jobb” finns på www.krokom.se
under rubriken Aktuellt och på www.ams.se
Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Kongroa

Välkommen!

Omkring 50 föreningar sköter cirka 150 idrottsoch motionsanläggningar, 11 utomhusbad och
35 samlingslokaler. Inom kommunen finns fem
alpina anläggningar, ett 20-tal elljusspår och
ett 30-tal andra dagspår, 125 mil skoterleder,
fem ridanläggningar, varav tre med ridhus, en
ishall, tre idrottshallar, fyra badhus, en friidrottsanläggning, 10-talet skytteanläggningar och
en golfbana. Under 2009 kommer en fjärde
idrottshall att stå klar i Föllinge.
I kommunen arrangeras årligen idrottsarrangemang. Några exempel är S:t Olavsloppet,
Offerdalingen (vinterrally), Krokom Cup (inomhusfotboll), ridtävlingar i Ås och på Wången.

Idrottsalliansen

Barn och ungdomar är vår framtid och ska ges
goda möjligheter till delaktighet och utveckling.
Visionen för våra verksamheter är:

Barn och utbildningsnämnden prioriterar de mål
som ska vara i fokus för verksamheternas arbete. Dessutom väljer varje förskola, fritidshem,
förskoleklass/skola ett antal mål som prioriteras
utifrån lokala behov och förutsättningar. Arbetet
följs årligen upp i en kvalitetsredovisning.
I våra förskolor och skolor finns profilerad
undervisning i bland annat entreprenörskap,
ute i naturen, Pro Tem (digitala klassrum) samt
hälsa och livsstil.
Alla förskolor och skolor arbetar med värdegrunden med syfte att bland annat öka medvetenheten om hur våra beteenden påverkar andra.

Ett sjudande föreningsliv är en självklarhet hos
oss. Föreningslivet bidrar starkt till vår livskvalitet.
Vi är mycket stolta över våra ideellt arbetande
idrottsledare. Varje år genomförs cirka 10 000
sammankomster för ungdomar mellan 7 och
25 år samt vuxna. Våra ledare och föreningar
möjliggör en utvecklande verksamhet på
anläggningarna på orter runt om i kommunen.

Kulturskola

Idrottsalliansen är en resurs och samverkansorgan för föreningslivet i Krokoms kommun,
som arbetar utifrån kommunens idrottspolitiska
handlingsprogram. Idrottsalliansen är också en
remissinstans i idrottsfrågor och bevakar de
ekonomiska ramarna kring bidrags- och anläggningsfrågor samt idrottens intressen i övriga
allmänpolitiska ärenden, i utbildningsprojektet
”idrott och näringsliv”, och ”idrottsledaren i
centrum”.

Kulturskolans uppgift är att skapa ett intresse för
kultur hos grundskolans elever och ge dem möjlighet att utveckla sin egen kulturella identitet. Vi
vill utveckla och stimulera elevernas färdigheter
till fortsatt kulturellt utövande som också stärker
elevernas självkänsla och ger ökad social kompetens. Vi erbjuder instrumental undervisning
samt undervisning i dans, drama och sång.
Kulturskolan arrangerar och deltar ofta i olika
kulturarrangemang.
Kontaktperson: Gunnar Hellström rektor,
tfn 0640–161 76
gunnar.hellstrom@krokom.se

Gymnasieprogram
Samtliga gymnasieprogram ingår i Jämtlands
Gymnasieförbund, förutom friskolegymnasiet
Dille gård Naturbruksgymnasium, med inriktning ”Islandshäst” och ”Naturturism”.
Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Styrelsen består av sju valda företrädare från idrottsrörelsen. På bilden, stående från vänster: Kenneth Andersson
(valberedningen), Fredrik Dahlström (ersättare), Åsa Wiklund (vice ordförande), Tommie Jirhed (ledamot). Sittande;
Jane Mårtensson (ledamot), Håkan Nilsson (ordförande).
Saknas på bild ledamöterna; Arne Wiktorsson, Ib Winther
och ersättarna; Arne Bångåsen, Dag Nilsson, Anders
Andersson , Alf Edfeldt och Jan Rösth.
Kontaktperson: Mårten Suorra,
Idrottssamordnare, tfn 0640-163 29,
marten.suorra@krokom.se
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Årsredovisning 2007

God ekonomisk hushållning:

Socialnämnden

Enligt kommunallagen är det sedan 2004 krav
på att kommuner ska ha verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning, utöver de finansiella
mål vi redan har. Inom kommunen pågår arbete
med mål- och resultatstyrning. Vi har dock för
2007 inte en sammanhållen målbild, med väl
formulerade mål som formellt fyller lagens krav.
Tilläggas bör, att nämnder och verksamheter
enskilt förtjänstfullt arbetar med mål.

Socialnämnden lämnar 3,1 miljoner kr i
överskott på grund av bland annat minskade
personalkostnader, omstrukturering av verksamheter och stort förfogandeanslag. Dock finns
fortfarande problem inom äldreomsorgen att
uppnå planerade besparingar och med höga
kostnader för missbrukarvården. Vidare märks
en ökad kostnad för hushåll med behov av
ekonomiskt bistånd.

Utfallet i verksamheterna

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammantaget finns på nämndsnivå en god
följsamhet mot budget.

Nämnd: (miljoner kr)
Årets resultat stannade på plus 19,4 miljoner kr
(miljoner kronor). Därmed är det överskott för
sjunde året i rad och balanskravet är uppfyllt.
Befolkningen i Krokoms kommun växer, främst
i den södra kommundelen. Kommunen har nått
ett läge där förändringen börjar märkas i form
av behov av utbyggd kommunal service. Under
2006 och 2007 har en skolutredning arbetats
fram, som tydliggör detta.
I denna utredning, och budgetförutsättningarna
framåt, kalkylerar kommunen med att befolkningen kommer att fortsätta öka i försiktig takt.
Samtidigt gäller det att upprätthålla service i de
delar av kommunen som går åt andra hållet.
Vi har hittills kunnat tillgodogöra oss mycket
av de ökade skatte- och bidragsintäkterna och
stärkt vår balansräkning. Sammantaget sedan
2001 har det egna kapitalet tillförts 133 miljoner
kr i form av överskott i resultaträkningen. Ser
man hur mycket resultatet tillför finansieringen
av kommunen är det under samma period
348 miljoner kr. Medel som har kunnat täcka
nettoinvesteringar på 177 miljoner kr, amortering
av lån med 94 miljoner kr och ökat vår likviditet
med 80 miljoner kr.
Flera stora kostnader har kunnat bekostas ur
2007 års resultat och ändå har resultatmålet
klarats. Några exempel är insatser för personalhälsa på 1,2 miljoner kr. Avskrivning av lån
till räddningstjänstförbundet 749 tusen kr,
slutreglering av kostnader för gymnasieskolan
till Gymnasieförbundet, 2,8 miljoner kronor och
förlusttäckning till Krokomsbostäder AB,
1,6 miljoner kr.

helår

Kommunstyrelsen
Gymnasieförbund
Socialnämnden
Barn- och utbildning
Samhällsbyggnad
Övrigt		

-0,1		
-2,8
+3,1		
+1,7		
+0,1
-0,4

Summa		

+1,6

Barn och utbildningsnämnden
För barn- och utbildningsnämnden har en
fortsatt ökad efterfrågan på barnomsorg samt
ökade vikariekostnader lett till en budgetbrist
inom barnomsorgsverksamheten på minus
0,7 miljoner kr.
Inom grundskolan har nettot avseende interkommunala ersättningar för sålda/köpta skolplatser återigen överträffat budget och bidrar
till att lyfta resultatet inom grundskolan till plus
2,3 miljoner kr.

Kommunalskatt och
befolkningsutveckling
Skatte- och statsbidragsintäkterna ligger
4,7 miljoner kr över budget. Överskottet förklaras
med befolkningstillväxt och förbättrad skattekraft.
Vid årsskiftet hade Krokoms kommun 14 304
invånare, en ökning med +34 personer (+140).
Det är bland annat en följd av småhusbyggande
inom Ås och Dvärsätt, och att inflyttande hushåll
är större än utflyttande vid villaöverlåtelser samt
ett positivt födelseöverskott.

Under hösten fattades därför ett beslut om
tilläggsanslag med 3,4 miljoner kr, för att
täcka underbudgeterade poster inom främst
kostverksamheten. På grund av bland annat
något lägre investeringsverksamhet än planerat,
lämnar nämnden ändå ett överskott på
0,1 miljoner kr i bokslutet.

I övrigt har kommunens finansiering av gymnasieskolan inom Gymnasieförbundet varit
underbudgeterad, vilket gett ett underskott
mot budget med knappa minus 2,8 miljoner
kr. Detta är i bokslutet justerat ur resultatet.
I nämndernas egna förvaltningsberättelser i
årsredovisningen ges djupare beskrivningar
och kommentarer.

Bokslut		

2007

Skatteintäkter		
Finansnetto		
Verksamheterna		
Pensionsskuldökning		
Avskrivning		
Årets resultat		

670
-3
-619
-4
-25
19

Visstidsförordnanden

Soliditeten speglar hur mycket av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. En
hög soliditet ger låga finansiella kostnader men
kan samtidigt innebära att den nu skattebetalande generationen betalar för de investeringar, som
den kommande generationen ska utnyttja. För
Krokom har soliditeten varit låg bland annat till
följd av infriade borgensåtaganden och tidigare
stora minusresultat, vilket tärt på kommunens
egna kapital. Utvecklingen för närvarande är en
långsamt uppåtgående trend.

Inom koncernen finns inga visstidsförordnanden
med förtida pensionsåtaganden, så kallade
fallskärmsavtal.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser redovisas
dels som en avsätttning på skuldsidan av
balansräkningen, dels som en ansvarsförbindelse
utom balansräkningen och dels redovisas den
del av kommunens pensionsåtagande som kallas avgiftsbestämd ålderspension som kortfristig
skuld. Ansvarsförbindelsen har ökat som en
effekt av nya rekommendationer för beräkning
av exempelvis livslängd. Inga placeringar eller
försäkring finns som motsvarar förpliktelserna.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens egna verksamheter har, i
princip klarat sin budgetram med ett underskott
om minus 0,1 miljoner kr. Den största enskilda
positiva avvikelsen finns inom kommunikation
(kollektivtrafik och färdtjänst), plus 1,1 miljoner
kronor. Näringslivsavdelningen har en budgetavvikelse på minus 2,6 miljoner kr. Detta beror
till del på uteblivna statsbidrag för bland annat
Plusjobb, med anledning av den reviderade
arbetsmarknadspolitiken efter valet hösten
2006. Detta underskott uppgår till minus 1,5
miljoner kr. Lärcentrum och KomVux redovisar
ett underskott om minus 0,6 miljoner kr, som
en följd av minskad efterfrågan och därför stor
kostnadsmassa.

Soliditet

För första gången under perioden 1998-2008,
har kommunen haft födelseöverskott. Krokoms
kommun är den kommun norr om Dalälven
som har den största andelen riktigt unga, 1-3
år. Det är bara 35 kommuner i landet som har
en högre andel.
Immigrationsnetto är utrikes flyttning till och från
kommunen, vilken varit av betydelse för vår goda
befolkningstillväxt.

Förpliktelser per 31 december			
		
2007
2006
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
18,9
Ansvarsförbindelser
för pensionsskuld
385,1
Avgiftsbestämd ålderspension 17,1
Totala förpliktelser
421,1

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden har minskat
med netto 14 miljoner kr och uppgår nu till 363
(377) miljoner kr, varav 342 miljoner kr avser
Krokomsbostäder AB.
Utanför kommunkoncernen har omfattningen
av borgensansvar minskat med 2 miljoner kr
och uppgår till 21 miljoner kr. Riskexponeringen
har minskat.

Koncernen
I den sammanställda redovisningen ingår
Krokoms kommun och Krokomsbostäder AB
till 100 procent. Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund med 26 procent, och Jämtlands
gymnasieförbund med 20 procent (19 procent),
har räknats in i den sammanställda redovisningen
i proportion till nämnda procenttal.
Överskottet för koncernen blev 21,0 (26,7)
miljoner kr. Norra Jämtlands räddningstjänstförbund gav ett överskott på 1,8 miljoner
kr, Jämtlands gymnasieförbund ett plusresultat
på 0,7 miljoner kr, och Krokomsbostäder AB ett
överskott på 1,0 miljoner kr.

77,8
317,4
18,0
413,2

Diagrammet nedan visar sammansättningen av
befolkningsförändringarna 1998-2008.
Utdebiteringen av kommunalskatt uppgår till
22:52 kr.

Balanslikviditet
Betalningsfsörmågan på kort sikt har minskat.
Från 79 till 68 procent mellan 2006 och 2007.
Minskningen var förutsedd som en följd av
omvandling av pensionsavsättning 63,2 miljoner
kronor till kortfristig skuld. Under 2006 tog
kommunen över ägandet av Blomstergården
från Krokomsbostäder AB, som en följd av ett
krav från Bostadskreditnämnden. Detta gjordes
utan att ta upp nya lån.
Befolkningsförändring 1998-2006 Krokoms kommun
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Kostnads - och intäktsutveckling
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Siffrorna inom parentes gäller år 2006.
Bruttokostnaderna i verksamheterna ökade med
3,5 procent (3,8 procent), varav
• personalkostnaderna ökade med
6,0 procent (4,5 procent) och övrigt med
0,4 procent (2,8 procent).
• Skatteintäkterna steg med 5,2 procent
(5,3 procent) statsbidrag inom skattesystemet ökar 3,1 procent (2,7 procent) och
verksamheternas intäkter sjönk -5,0 procent
(-1,6 procent)
• 61 procent (60 procent ) av kostnaderna är
personalkostnader.

Immigrationsnetto
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Krokoms kommuns årsredovisning för
2007 finns i sin helhet att läsa och ladda
ner (pdf-fil) på kommunens hemsida:
www.krokom.se, under rubriken Aktuellt
respektive Ekonomi.
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Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Kontaktperson: Björn Torbjörnsson,
ekonomichef, tfn 0640-163 33
bjorn.torbjornsson@krokom.se
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Årsredovisning 2007

God ekonomisk hushållning:

Socialnämnden

Enligt kommunallagen är det sedan 2004 krav
på att kommuner ska ha verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning, utöver de finansiella
mål vi redan har. Inom kommunen pågår arbete
med mål- och resultatstyrning. Vi har dock för
2007 inte en sammanhållen målbild, med väl
formulerade mål som formellt fyller lagens krav.
Tilläggas bör, att nämnder och verksamheter
enskilt förtjänstfullt arbetar med mål.

Socialnämnden lämnar 3,1 miljoner kr i
överskott på grund av bland annat minskade
personalkostnader, omstrukturering av verksamheter och stort förfogandeanslag. Dock finns
fortfarande problem inom äldreomsorgen att
uppnå planerade besparingar och med höga
kostnader för missbrukarvården. Vidare märks
en ökad kostnad för hushåll med behov av
ekonomiskt bistånd.

Utfallet i verksamheterna

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammantaget finns på nämndsnivå en god
följsamhet mot budget.

Nämnd: (miljoner kr)
Årets resultat stannade på plus 19,4 miljoner kr
(miljoner kronor). Därmed är det överskott för
sjunde året i rad och balanskravet är uppfyllt.
Befolkningen i Krokoms kommun växer, främst
i den södra kommundelen. Kommunen har nått
ett läge där förändringen börjar märkas i form
av behov av utbyggd kommunal service. Under
2006 och 2007 har en skolutredning arbetats
fram, som tydliggör detta.
I denna utredning, och budgetförutsättningarna
framåt, kalkylerar kommunen med att befolkningen kommer att fortsätta öka i försiktig takt.
Samtidigt gäller det att upprätthålla service i de
delar av kommunen som går åt andra hållet.
Vi har hittills kunnat tillgodogöra oss mycket
av de ökade skatte- och bidragsintäkterna och
stärkt vår balansräkning. Sammantaget sedan
2001 har det egna kapitalet tillförts 133 miljoner
kr i form av överskott i resultaträkningen. Ser
man hur mycket resultatet tillför finansieringen
av kommunen är det under samma period
348 miljoner kr. Medel som har kunnat täcka
nettoinvesteringar på 177 miljoner kr, amortering
av lån med 94 miljoner kr och ökat vår likviditet
med 80 miljoner kr.
Flera stora kostnader har kunnat bekostas ur
2007 års resultat och ändå har resultatmålet
klarats. Några exempel är insatser för personalhälsa på 1,2 miljoner kr. Avskrivning av lån
till räddningstjänstförbundet 749 tusen kr,
slutreglering av kostnader för gymnasieskolan
till Gymnasieförbundet, 2,8 miljoner kronor och
förlusttäckning till Krokomsbostäder AB,
1,6 miljoner kr.

helår

Kommunstyrelsen
Gymnasieförbund
Socialnämnden
Barn- och utbildning
Samhällsbyggnad
Övrigt		

-0,1		
-2,8
+3,1		
+1,7		
+0,1
-0,4

Summa		

+1,6

Barn och utbildningsnämnden
För barn- och utbildningsnämnden har en
fortsatt ökad efterfrågan på barnomsorg samt
ökade vikariekostnader lett till en budgetbrist
inom barnomsorgsverksamheten på minus
0,7 miljoner kr.
Inom grundskolan har nettot avseende interkommunala ersättningar för sålda/köpta skolplatser återigen överträffat budget och bidrar
till att lyfta resultatet inom grundskolan till plus
2,3 miljoner kr.

Kommunalskatt och
befolkningsutveckling
Skatte- och statsbidragsintäkterna ligger
4,7 miljoner kr över budget. Överskottet förklaras
med befolkningstillväxt och förbättrad skattekraft.
Vid årsskiftet hade Krokoms kommun 14 304
invånare, en ökning med +34 personer (+140).
Det är bland annat en följd av småhusbyggande
inom Ås och Dvärsätt, och att inflyttande hushåll
är större än utflyttande vid villaöverlåtelser samt
ett positivt födelseöverskott.

Under hösten fattades därför ett beslut om
tilläggsanslag med 3,4 miljoner kr, för att
täcka underbudgeterade poster inom främst
kostverksamheten. På grund av bland annat
något lägre investeringsverksamhet än planerat,
lämnar nämnden ändå ett överskott på
0,1 miljoner kr i bokslutet.

I övrigt har kommunens finansiering av gymnasieskolan inom Gymnasieförbundet varit
underbudgeterad, vilket gett ett underskott
mot budget med knappa minus 2,8 miljoner
kr. Detta är i bokslutet justerat ur resultatet.
I nämndernas egna förvaltningsberättelser i
årsredovisningen ges djupare beskrivningar
och kommentarer.

Bokslut		

2007

Skatteintäkter		
Finansnetto		
Verksamheterna		
Pensionsskuldökning		
Avskrivning		
Årets resultat		

670
-3
-619
-4
-25
19

Visstidsförordnanden

Soliditeten speglar hur mycket av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. En
hög soliditet ger låga finansiella kostnader men
kan samtidigt innebära att den nu skattebetalande generationen betalar för de investeringar, som
den kommande generationen ska utnyttja. För
Krokom har soliditeten varit låg bland annat till
följd av infriade borgensåtaganden och tidigare
stora minusresultat, vilket tärt på kommunens
egna kapital. Utvecklingen för närvarande är en
långsamt uppåtgående trend.

Inom koncernen finns inga visstidsförordnanden
med förtida pensionsåtaganden, så kallade
fallskärmsavtal.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser redovisas
dels som en avsätttning på skuldsidan av
balansräkningen, dels som en ansvarsförbindelse
utom balansräkningen och dels redovisas den
del av kommunens pensionsåtagande som kallas avgiftsbestämd ålderspension som kortfristig
skuld. Ansvarsförbindelsen har ökat som en
effekt av nya rekommendationer för beräkning
av exempelvis livslängd. Inga placeringar eller
försäkring finns som motsvarar förpliktelserna.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens egna verksamheter har, i
princip klarat sin budgetram med ett underskott
om minus 0,1 miljoner kr. Den största enskilda
positiva avvikelsen finns inom kommunikation
(kollektivtrafik och färdtjänst), plus 1,1 miljoner
kronor. Näringslivsavdelningen har en budgetavvikelse på minus 2,6 miljoner kr. Detta beror
till del på uteblivna statsbidrag för bland annat
Plusjobb, med anledning av den reviderade
arbetsmarknadspolitiken efter valet hösten
2006. Detta underskott uppgår till minus 1,5
miljoner kr. Lärcentrum och KomVux redovisar
ett underskott om minus 0,6 miljoner kr, som
en följd av minskad efterfrågan och därför stor
kostnadsmassa.

Soliditet

För första gången under perioden 1998-2008,
har kommunen haft födelseöverskott. Krokoms
kommun är den kommun norr om Dalälven
som har den största andelen riktigt unga, 1-3
år. Det är bara 35 kommuner i landet som har
en högre andel.
Immigrationsnetto är utrikes flyttning till och från
kommunen, vilken varit av betydelse för vår goda
befolkningstillväxt.

Förpliktelser per 31 december			
		
2007
2006
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
18,9
Ansvarsförbindelser
för pensionsskuld
385,1
Avgiftsbestämd ålderspension 17,1
Totala förpliktelser
421,1

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden har minskat
med netto 14 miljoner kr och uppgår nu till 363
(377) miljoner kr, varav 342 miljoner kr avser
Krokomsbostäder AB.
Utanför kommunkoncernen har omfattningen
av borgensansvar minskat med 2 miljoner kr
och uppgår till 21 miljoner kr. Riskexponeringen
har minskat.

Koncernen
I den sammanställda redovisningen ingår
Krokoms kommun och Krokomsbostäder AB
till 100 procent. Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund med 26 procent, och Jämtlands
gymnasieförbund med 20 procent (19 procent),
har räknats in i den sammanställda redovisningen
i proportion till nämnda procenttal.
Överskottet för koncernen blev 21,0 (26,7)
miljoner kr. Norra Jämtlands räddningstjänstförbund gav ett överskott på 1,8 miljoner
kr, Jämtlands gymnasieförbund ett plusresultat
på 0,7 miljoner kr, och Krokomsbostäder AB ett
överskott på 1,0 miljoner kr.

77,8
317,4
18,0
413,2

Diagrammet nedan visar sammansättningen av
befolkningsförändringarna 1998-2008.
Utdebiteringen av kommunalskatt uppgår till
22:52 kr.

Balanslikviditet
Betalningsfsörmågan på kort sikt har minskat.
Från 79 till 68 procent mellan 2006 och 2007.
Minskningen var förutsedd som en följd av
omvandling av pensionsavsättning 63,2 miljoner
kronor till kortfristig skuld. Under 2006 tog
kommunen över ägandet av Blomstergården
från Krokomsbostäder AB, som en följd av ett
krav från Bostadskreditnämnden. Detta gjordes
utan att ta upp nya lån.
Befolkningsförändring 1998-2006 Krokoms kommun
200
150

Kostnads - och intäktsutveckling
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Siffrorna inom parentes gäller år 2006.
Bruttokostnaderna i verksamheterna ökade med
3,5 procent (3,8 procent), varav
• personalkostnaderna ökade med
6,0 procent (4,5 procent) och övrigt med
0,4 procent (2,8 procent).
• Skatteintäkterna steg med 5,2 procent
(5,3 procent) statsbidrag inom skattesystemet ökar 3,1 procent (2,7 procent) och
verksamheternas intäkter sjönk -5,0 procent
(-1,6 procent)
• 61 procent (60 procent ) av kostnaderna är
personalkostnader.

Immigrationsnetto
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Inrikes nettoinflyttning
Födelseöverskott
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Krokoms kommuns årsredovisning för
2007 finns i sin helhet att läsa och ladda
ner (pdf-fil) på kommunens hemsida:
www.krokom.se, under rubriken Aktuellt
respektive Ekonomi.
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Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Kontaktperson: Björn Torbjörnsson,
ekonomichef, tfn 0640-163 33
bjorn.torbjornsson@krokom.se
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Bo i Krokoms kommun Inflyttarservice
I vår kommun kan du välja att bo tätortsnära, på
landsbygden eller nära Östersund. Du kan bo i
eget hus, i bostadsrätt, hyresrätt, eller på egen
gård och ha nära till utbildning och tillgång till
ett aktivt förenings- och kulturliv.

Tätortsnära landsbygd
Här finns möjligheten att bo i områden med
öppna odlingslandskap med utsikt mot Storsjön
och fjällen. Det är cykelavstånd till Östersunds,
Ås och Krokoms centrum med skolor och
barnomsorg och samhällsservice. Det är nära till
idrottshallar och ridhus. De milsvida skogarna
inbjuder till skidutflykter och vandring som kan
startas alldeles utanför den egna dörren.

Bostäder och lokaler

Exempelvis när du vill ha svar på:
- Vilken barnomsorg erbjuds?
- Vilka skolor finns?
- Hur ser boendemarknaden ut?
- Vart vänder jag mig för att söka bostad?
- Hur ser arbetsmarknaden ut för medflyttande, make/maka?
- Vilka kommunikationer finns?
- Vart vänder jag mig om jag blir sjuk?
Inflyttarservice, tfn: 0640 16490
e-post: inflyttarservice@krokom.se

Nyinflyttarträffar
Varje år bjuder vi in inflyttade till en träff för att
våra nya kommuninvånare ska få ytterligare ett
tillfälle att ställa frågor om kommunens verksamheter till kommunens företrädare, lämna
synpunkter och få mer information.

Krokomsbostäder erbjuder en mångfald av
attraktiva boendemiljöer. 1 300 lägenheter
och cirka 28 500 kvadratmeter lokaler, alltifrån
stadsnära till fjällnära områden i kommunen.
Bolaget förvaltar kommunens samtliga fastigheter som förskolor, skolor med flera, med
undantag för vatten- och reningsverk samt vissa
idrottsanläggningar. Kommunen har cirka 88
250 kvadratmeter lokaler.

Vård och omsorg

Planerar du att flytta till oss, eller är nyinflyttad
kan du kontakta vår Inflyttarservice, som
kan ge svar på dina frågor, lämna allmän
kommuninformation, kommunfakta med mera
och lotsar dig vidare till någon annan om det
behövs i ditt ärende.

Årets bygd
För att visa sin uppskattning av det arbete
som utförs i byarna för en gynnsam utveckling och för att stimulera till fortsatt
arbete, har Krokoms kommun instiftat ett
årligt pris på 20 000 kr. Priset till Årets bygd
2008 överlämnas vid kommunfullmäktige
18 juni.

Fritid och idrott
Vi strävar efter att äldre män och kvinnor ska
erbjudas en aktiverande och stimulerande omsorg. Hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
samordnas i de fyra kommundelarna Föllinge,
Offerdal, Nälden och Krokom.
Biståndsbedömaren fattar beslut om vilka
hjälpinsatser varje enskild individ behöver. Vi
har yrkeskunnig och professionell personal som
möter varje individ på ett vänligt och korrekt sätt
när de behöver vård och omsorg.
Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård av god
kvalitet och ansvarar för alla sjukvårdsinsatser
i den enskildes hem men däremot inte läkarinsatser, som är landstingets ansvar.
Kontaktpersoner:
Kenneth Österberg, chef särskilt boende/äldreboende, tfn 0640–168 03,
kenneth.osterberg@krokom.se
Lilian Bergqvist, chef hemtjänst,
tfn 0640-16511, lilian.bergqvist@krokom.se

Tomter
Krokoms kommun kan erbjuda tomter till försäljning i ”Sånghusvallen”, Ås. Det finns också
flera andra attraktiva områden invid Storsjöns
stränder, i bl.a. Dvärsätt med privatägda tomter
som ett gott alternativ för den golfintresserade.
Kontaktpersoner för bostäder:
Ulla Nilsson, tfn 0640-164 65
Ing-Marie Andersson, tfn 0640-164 30
Kontaktpersoner för tomter:
Tomas Nilsson, tomter, tfn 0640-164 54,
Birgitha Olsson, tomtkö, tfn 0640-164 11

Sophantering
Ställ fram ert sopkärl, vid sopbilens färdväg
senast kl 07.00 på tömningsdagen. Enligt
vägverkets regler får kärlets framkant inte
stå närmare än 50 cm från vägbanans
ytterkant. Kärlet skall stå fritt och stadigt
och med lockets öppning vänd mot
vägbanan.
Vid frågor som gäller tömning, placering av
kärl mm kan ni ringa direkt till
hämtningsbilen, tfn 070-322 68 60.
Mer om återvinning och sophantering finns
på www.krokom.se, under Renhållning.
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Barnkonventionen i Krokom
1997 beslutade Kommunfullmäktige att alla nämnder och styrelser skulle arbeta med ”barncheck”.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att anta en handlingsplan för barnkonventionen i Krokoms
kommun. Handlingsplanen har sedan omarbetats vid flera tillfällen, senast i januari 2008.
Barnkonventionsgruppen arbetar med att sprida information och öka samarbetet kring barnkonventionen. 2004 utbildades ett antal barnkonventionsnformatörer med hjälp av Rädda Barnen. Målet är
att alla i Krokoms kommun ska utbildas i barnkonventionen! Krokoms kommun har blivit utsedd till
Bästa Barnkommun i länet 2002-2003 och 2004, för arbetet med att sprida barnkonventionen.
Vid kommunfullmäktige den 29 april informerade kommunens barnkonventionsgrupp om värdegrundsarbetet inom Olweus-programmet, utbildning om barnkonventionen i skolorna och hur
”barnchecken” används. Malin Dahlberg Markstedt från Barnombudsmannen berättade om de fyra
grundprinciperna i artikel 2, 3, 6 och 12 och barnombudsmannens uppdrag att ”bevaka, driva på
och företräda” barnen.
På bilden ovan syns från vänster Kajsa Eklund elevhälsan, Tomas Lönneborg ordförande Barn och
utbildningsnämnden, Mi Bringsaas kommunfullmäktiges andre vice ordförande (S), Elisabet Sjöström kommunchef, Louise Öhnstedt ungdomskultursamordnare och Malin Dahlberg Markstedt.

Barnomsorg och skola

Krokoms framgångsrika skolor
utmanar och formar framtiden
Vi behöver rekrytera duktiga och kompetenta
människor med framåtanda och nytänkande,
både till offentliga sektorn och privata företag.

Familjecentralens öppna verksamhet, på
Offerdalsvägen 16 B i centrala Krokoms
heter Kongroa.

Flera av våra större företag har kända varumärken och arbetar på internationella marknader, som möjliggör spännande och utmanande
arbeten. Vi har även mindre företag med intressanta verksamheter som lockar.

Hit är alla småbarnsföräldrar välkomna
för en stund skön gemenskap med andra
barn och förläldrar. På Kongroa finns en
avspänd och tillåtande atmosfär där man
som småbarnsförälder kan dryfta sina
tankar och bekymmer med en stödjande
och kunnig personal.
Kongora har öppet, måndag och onsdag
mellan kl 9 och 16 samt fredag mellan
kl 9 och 14.
Vi gör ett sommaruppehåll från
16 juni till 22 augusti.

Enligt Statistiska centralbyrån, har Krokoms
kommun den största andelen små barn, i åldern
1-3 år i alla kommuner utom 35 kommuner i
storstadsregionerna. Det finns både kommunal
och enskild barnomsorg i kommunen.

Ring gärna Kristina eller Anette
tfn 0640-162 54 om du vill veta mer.

Kontaktpersoner:
Åsa Larsson, förskola, tfn 0640–161 66
asa.larsson@krokom.se
Peter Fahlén, skola, tfn 0640-161 64
peter.fahlen@krokom.se

Jobba i Krokom

Kommunen behöver anställa fler inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg om äldre
och handikappade.
Mia Högström, PA-konsult,
tfn 0640–163 73, mia.hogstrom@krokom.se
Arbetsförmedlingen i Krokom
tfn 0640-217 00
arbetsformedlingen@lanz.amv.se
”Lediga jobb” finns på www.krokom.se
under rubriken Aktuellt och på www.ams.se
Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Kongroa

Välkommen!

Omkring 50 föreningar sköter cirka 150 idrottsoch motionsanläggningar, 11 utomhusbad och
35 samlingslokaler. Inom kommunen finns fem
alpina anläggningar, ett 20-tal elljusspår och
ett 30-tal andra dagspår, 125 mil skoterleder,
fem ridanläggningar, varav tre med ridhus, en
ishall, tre idrottshallar, fyra badhus, en friidrottsanläggning, 10-talet skytteanläggningar och
en golfbana. Under 2009 kommer en fjärde
idrottshall att stå klar i Föllinge.
I kommunen arrangeras årligen idrottsarrangemang. Några exempel är S:t Olavsloppet,
Offerdalingen (vinterrally), Krokom Cup (inomhusfotboll), ridtävlingar i Ås och på Wången.

Idrottsalliansen

Barn och ungdomar är vår framtid och ska ges
goda möjligheter till delaktighet och utveckling.
Visionen för våra verksamheter är:

Barn och utbildningsnämnden prioriterar de mål
som ska vara i fokus för verksamheternas arbete. Dessutom väljer varje förskola, fritidshem,
förskoleklass/skola ett antal mål som prioriteras
utifrån lokala behov och förutsättningar. Arbetet
följs årligen upp i en kvalitetsredovisning.
I våra förskolor och skolor finns profilerad
undervisning i bland annat entreprenörskap,
ute i naturen, Pro Tem (digitala klassrum) samt
hälsa och livsstil.
Alla förskolor och skolor arbetar med värdegrunden med syfte att bland annat öka medvetenheten om hur våra beteenden påverkar andra.

Ett sjudande föreningsliv är en självklarhet hos
oss. Föreningslivet bidrar starkt till vår livskvalitet.
Vi är mycket stolta över våra ideellt arbetande
idrottsledare. Varje år genomförs cirka 10 000
sammankomster för ungdomar mellan 7 och
25 år samt vuxna. Våra ledare och föreningar
möjliggör en utvecklande verksamhet på
anläggningarna på orter runt om i kommunen.

Kulturskola

Idrottsalliansen är en resurs och samverkansorgan för föreningslivet i Krokoms kommun,
som arbetar utifrån kommunens idrottspolitiska
handlingsprogram. Idrottsalliansen är också en
remissinstans i idrottsfrågor och bevakar de
ekonomiska ramarna kring bidrags- och anläggningsfrågor samt idrottens intressen i övriga
allmänpolitiska ärenden, i utbildningsprojektet
”idrott och näringsliv”, och ”idrottsledaren i
centrum”.

Kulturskolans uppgift är att skapa ett intresse för
kultur hos grundskolans elever och ge dem möjlighet att utveckla sin egen kulturella identitet. Vi
vill utveckla och stimulera elevernas färdigheter
till fortsatt kulturellt utövande som också stärker
elevernas självkänsla och ger ökad social kompetens. Vi erbjuder instrumental undervisning
samt undervisning i dans, drama och sång.
Kulturskolan arrangerar och deltar ofta i olika
kulturarrangemang.
Kontaktperson: Gunnar Hellström rektor,
tfn 0640–161 76
gunnar.hellstrom@krokom.se

Gymnasieprogram
Samtliga gymnasieprogram ingår i Jämtlands
Gymnasieförbund, förutom friskolegymnasiet
Dille gård Naturbruksgymnasium, med inriktning ”Islandshäst” och ”Naturturism”.
Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Styrelsen består av sju valda företrädare från idrottsrörelsen. På bilden, stående från vänster: Kenneth Andersson
(valberedningen), Fredrik Dahlström (ersättare), Åsa Wiklund (vice ordförande), Tommie Jirhed (ledamot). Sittande;
Jane Mårtensson (ledamot), Håkan Nilsson (ordförande).
Saknas på bild ledamöterna; Arne Wiktorsson, Ib Winther
och ersättarna; Arne Bångåsen, Dag Nilsson, Anders
Andersson , Alf Edfeldt och Jan Rösth.
Kontaktperson: Mårten Suorra,
Idrottssamordnare, tfn 0640-163 29,
marten.suorra@krokom.se
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Midt Skandinavisk Regionprosjekt
Fortsättning från första sidan.
--Kommunerna, som ligger långt från tillväxtområdena runt de stora städerna i Norge
och Sverige har länge redovisat en negativ
befolkningsutveckling. Region Midt Skandinavia har tillsammans 3 450 invånare och
har de senaste åren minskat befolkningstalet
med en procent varje år. Det behövs 20 nya
arbetsplatser per år de kommande åren för att
upprätthålla invånarantalet.
Formannskapet i Lierne kommun önskade
en större satsning på samarbetet mellan
dessa gränskommuner och lade fram ett
diskussionsunderlag i de fyra berörda kommunstyrelserna, som tog beslut om att göra en
förstudie.
En rad olika områden identifierades i förstudien
som intressanta att utveckla i ett tätare samarbete. GIM-gruppen sökte och beviljades ett,
delvis EU-finansierat förprojekt. Projektledaren
ska under 2008 utarbeta ett underlag till en
ansökan om ett treårigt Interregprojekt/delfinansierat EU-projekt.

Exempel på åtgärder som kan ingå i det
treåriga projektet:
- Få området klassat som ett pilotområde
- Marknadssföring av området
- Sänkta arbetsgivaravgifter på svensk sida
- Kyrkosamarbete
- Turism och reseliv
- Lokalt lärcentrum
- Köp och sälj av lokala råvaror över gränsen
- Skolsamarbete
- Sjukvård och läkarsamarbete
- Förbättra och investera i infrastruktur-		
åtgärder
- Lantbruk, energiodling, köttproduktion
- Ta bort gränshinder för näringslivet
- Deltat i EU-programmet ”Life -pluss”
- Tullfrihet för köp och sälj av varor
- Inrätta en resurs som samisk näringslivskonsulent
- Momsfritt byggande av bostöder i området

Styrgrupp
10 personer ingår i styrgruppen för projektet,
det är; ordförande och rådmän från Røyrvik
och Lierne, kommunalråd från Strömsund och
Krokom, en representant för Frostviken, en representant från Hotagen och två representanter
för samerna.

Kontaktperson och projektledare:
Steinar Bach
e-post: steinar.bach@lierne.kommune.no
Tlf: +47 74 34 34 05 Mobil: +47 99 59 86 20
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Du kan påverka och styra utvecklingen i vår kommun!
Det finns flera möjligheter, här är några:

Integration
Vi erbjuder nyanlända flyktingar, med permanent
uppehållstillstånd, ett personligt mottagande. Vi
arbetar med mottagning och introduktion samt
ansvarar för samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete.
Våra flyktingar är medborgare från Irak, Afghanistan och Libanon. De flesta är uttagna av
Förenta Nationerna i olika delar av världen.

Medborgarförslag
Du som är folkbokförd och bor i Krokoms
kommun kan lämna medborgarförslag till
kommunfullmäktige. Medborgarförslaget,
med endast ett ämne per förslag, ska vara
skriftligt och underskrivet av en eller flera
personer (inte förening). När medborgarförslaget kommit in till kommunen, lämnar berörd nämnd eller verksamhet sitt yttrande.
Den som lämnat förslaget blir inbjuden
att delta på kommunfullmäktiges sammanträde. Sammanträdeskalender finns
på hemsidan.

Integrationsenheten har ett väl upparbetat samarbete med KomVux, Lärcentrum, primärvård,
barnomsorg och skola samt projekt Navigator.

Krokomsforum
Du kan lämna synpunkter kan även lämnas i Krokomsforum på kommunens hemsida.

Allmänhetens frågestund
På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänheten ställa frågor. Tid, plats och ärendelistan
annonseras en vecka före sammanträdet i lokala tidningar och på vår hemsida.

Medborgarcaféer
Ortsbor och andra intresserade får möjlighet att diskutera aktuella frågor med politiker på medborgarcaféer. Uppgifter om datum och ort för kommande medborgarcafé läggs ut på vår hemsida under
Aktuell och anslås på respektive ort.

Vårt uppdrag är att:
- ordna bostad och introduktionslön
- erbjuda ”Svenska för Invandrare” SFI
- bedriva individualiserad introduktion
- erbjuda kontakt med arbetslivet
- samordna integrationsfrågor i kommunen
Kontaktperson: Karin Blom,
Integrationssamordnare, tfn 0640-162 43,
karin.blom@krokom.se

Högtryck på bygglov!

Från och med 15 juni 2008 genomförs en del
förändringar:
- färdtjänst beställs via en lokal beställningscentral i Krokom. Information om ändrade riktlinjer,
plus färdtjänstkort har skickats ut till berörda.
Information finns på www.krokom.se
- busstider finns på www.lanstrafiken.se

Under våren och sommaren är det många som
ansöker om bygglov och det innebär en extra
hög belastning för våra byggnadsinspektörer.
Vi kan därför tyvärr inte svara på frågor via
e-post och telefon så snabbt som vi skulle
önska och handläggningstiden kan bli längre
än normalt.

Kontaktpersoner:
Bo Rosendahl, tfn 0640-163 77
Ann Karlsson, tfn 0640-162 99

Vi hoppas du har förståelse för detta.

Förmedlingsverksamhet

Bygg- och miljöavdelningen

Navigator ska skapa en kompletterande
förmedlingsverksamhet, som genom nära
samarbete med näringslivet ska underlätta arbetsmarknadsintroduktionen för personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
Navigator ska också förbereda deltagarna för
arbetslivets villkor och hjälpa dem att med
kartläggnings- och coachningsinsatser samt
anpassad matchning och utbildning bli mer
anställningsbara.

I mitten av december presenterar vi
årets Miljöpristagare men redan nu kan
du nominera till Miljöpriset 2008.

Vem kan få miljöpris?
Krokoms kommuns miljöpris delas ut
varje år till enskilda personer, företag,
organisationer eller andra sammanslutningar inom kommunen.
Priset på 10 000 kronor delas ut för att
belöna och uppmuntra både ideella
och yrkesmässiga insatser som främjar
exempelvis hållbar utveckling, resurshushållning eller hög livskvalitet.
En jury beslutar i november om vem som
får priset för 2008.
Förslag med motivation lämnas till
Krokoms kommun, Miljöpris 2008, 835
80 Krokom.
Kontaktperson: Nils-Erik Werner,
tfn 0640-164 06
nils-erik.werner@krokom.se

Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Konsumentvägledning
I Krokoms kommun kan du få konsumentvägledning och information på följande
ställen:
Krokoms kommunkontor,
besöks- och telefontid, mån-fre 10-12,
tfn 0640-164 90, konsument@krokom.se
Föllinge servicekontor,
besöks- och telefontid, mån-fre 8.30-16,
tfn 0640-169 60 (obs riktnummer 0640)
servicekontoret.follinge@krokom.se
Änge servicekontor,
besöks- och telefontid, mån-fre 10-16,
tfn 0640-169 00
servicekontoret.ange@krokom.se
Kvalificerade ärenden:
Kontaktperson: Ingrid Krylén
ingrid.krylen@bykontoret-lit.se
Telefontid, mån-fre 9-14,
tfn 0642-448 02
konsumentinfo@zonline.jamtland.se
www.konsumetvagledning.nu/jamtland

Anders Bodin, ny näringslivschef

Näringslivet i kommunen består av cirka
700 företag. Verkstadsindustrin, träindustrin
samt livsmedelsproduktion är de tre största
branscherna. Turism-, tjänste- och serviceföretag
är också betydelsefulla näringar.
Inom arbetsmarknadsområdet Östersund,
Krokom, Berg och Åre finns cirka 90 000
invånare. Mittuniversitetet gör att tillgången på
ung och utbildad arbetskraft är god.
Vi har många duktiga företagare i kommunen,
flera har blivit uppmärksammade för sitt arbete
och fått fina utmärkelser. Duktiga företagare är
goda förebilder som inspirerar andra företagare
till utveckling, nytänkande och entreprenörskap.

Anders Bodin började som ny näringslivschef
i Krokoms kommun den 15 maj. Anders Bodin är civilingenjör och har under ett tiotal år
varit delägare och VD i företaget Tuben Teknik
AB. Han har erfarenhet av affärsutveckling,
etablering och infrastruktur för befintliga och
nya företag.
- Det ska bli mycket spännade att få använda
min erfarenhet från olika branscher och eget
företagande till att jobba i en offentlig organisation, säger Anders Bodin.

Kommunen samverkar med andra kommuner
i länet med målsättningen att få företagsetableringar i kommunen och i länet.

Näringslivstorget
Näringslivstorget på Genvägen 1 i centrala
Krokom, är en samverkans- och mötesplats
för företagare, politiker och tjänstemän.
Om du är företagare eller funderar på att starta
en verksamhet eller etablera dig i kommunen,
kan du ta kontakt med näringslivsavdelningen på
Näringslivstorget.

Trafiknytt!

Miljöpris

Näringsliv

Navigator-projektet
Projektet finansieras delvis genom EU: s sociala
fond. Projektet startade 1 maj i år och pågår fram
till 30 april 2011. Navigator har fått 4,5 miljoner
kr i EU-stöd under en treårsperiod och kommunen avsätter ca 7,6 miljoner kr under samma
period. I projektet arbetar en projektledare och
fyra coacher.

Navigator lägger ett särskilt fokus på de personer
som har försörjningsstöd från socialtjänsten och
de personer som deltar i kommunens introduktionsprogram för flyktingar, samt de som
saknar fullständigt gymnasiebetyg.

Navigators målgrupper är:
• Ungdomar 16-24 år, med ekonomiskt bistånd
enligt Socialtjänstlagen för sin försörjning
• Personer 25-64 år, med ekonomiskt bistånd
enligt Socialtjänstlagen för sin försörjning
• Personer med utländsk bakgrund, som får introduktionsersättning eller ekonomiskt bistånd
Kontaktperson:
Fredrik Westberg, projektledare,
tfn 0640-168 61, fredrik.westberg@krokom.se

Kontaktpersoner på näringslivsavdelningen,
från vänster på bilden:

Bygdemedel för år 2008
Bygdemedel finns att söka, dels med inriktning
mot allmänna insatser kopplat till byalag och
föreningar, en gång/år, dels med inriktning mot
näringsliv i samverkan, tre ggr/år. Kommunen
ser positivt på om bygdemedlen söks för medfinansiering av olika EU-projekt, kopplat till
landsbygds- och näringslivsutveckling.

Anders Bodin, näringslivschef,
tfn 0640-161 16, anders.bodin@krokom.se
Calle Jonsson, näringslivsrådgivare,
0640-163 92, calle.jonsson@krokom.se
Hans Öhrberg, näringslivsrådgivare,
0640-163 94, hans.ohrberg@krokom.se
e-post: naring@krokom.se

Allmänna insatser
Ändamålet med fonden är att stödja insatser som har inriktning på bygdeutveckling i
den bygd som berörs av vattenregleringar.
Ansökan om bidrag ur fonden kan göras senast
den 31 januari varje år.
Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Jämtlands
län, 831 86 Östersund.

Näringslivsinsatser
Ändamålet med fonden är näringslivsbefrämjande insatser i den bygd som berörs av
vattenreglering. Tillgängliga medel:
Område 1. Hotagen-Föllinge

350 000 kr

LärCentrum
LärCentrum är en plattform för vuxnas lärande
och näringslivets kompetensutveckling.
LärCentrum fungerar som en länk mellan
olika utbildningssamordnare och kommunens
invånare. Centret är tillgängligt för utbildning
på alla nivåer och samarbetar med Mittuniversitetet, NTI-skolan, Vårdknuten, Komvux,
gymnasieskolor samt övriga LärCentra i länet.
Mer om LärCentrum finns på
www.larcentra.jamtland.net.

Område 2. Rönnefors-Offerdal-Aspås, 730 000 kr
Område 3. Näskott-Rödön-Alsen-Ås

240 000 kr

Ansökan om bidrag ur fonden lämnas senast
31 januari, 30 april resp 30 september varje
år, till Krokoms kommun, 835 80 Krokom.

Kontaktperson:
Kjell Sundström, tfn 0640-161 54,
kjell.sundstrom@krokom.se

Blanketter finns att hämta på kommunens
hemsida, arbete/näringsliv-/blanketter men
kan även rekvireras från näringslivsavdelningen.

Läs mer om kommunen på www.krokom.se
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Evenemangstips!!
20/6
Midsommarfirande kl 13.00 i Backgården, Alsen. Dans kring midsommarstången. Servering. Firande på fler orter, se separat program!
27/6-29/6 Sommarteater i Tångeråsen
3/7-6/7 ”Gudars skymning”
29/6
Auktion med n`Mårten. Backgården,
Alsen. Visning kl 10.00. Auktionen startar kl 12.00
Sommarkul i Kaxås med bl.a Kingen

1/7

2 – 5/7
St Olavsloppet, friidrott, (växling i
Krokoms kommun 2 juli) Trångsvikens IF.
4/7
Countrykväll vid stranden Gamla
Lanthandeln, Krokom. Bengt Engström & Co, Carina
Grahn. Servering!
Sommarkul i Ytterån med bl.a FJK

8/7

10/7-13/7 Bygdespel ”Tänger Tull” på Backgården
i Alsen. Gästspel från Dalarna.
11-13/7 Offerdalsstämman, spelmansstämma
och hembygdsfest.
18/7
Sommarkul i Hotagen med bl.a
Nick Borgen och Gunilla Åsell
19 /7
Allsångskväll på Gamla Lanthandeln i
Krokom. Willy Wiklund m.fl.fr. Jämtbälgen , allsång,
servering.
20/7
Fäbodgudstjänst i Ås. Utomhusgudstjänst vid gammal fäbod i ”backskogen”.
27 /7
17 /8
linge

Anna och Bror från Kaxås till Jerusalem.
Berta Magnussons spel i Offerdal/Föl-

23 -24/8
center.

Vaplanspelen, friidrott, Krokoms sport-

31/8
Krokomsdagen, kl 10 -16, i gamla Krokom med knallar, loppis, underhållning, utställning
och servering.
6-7 /9
center.

ÖP-iad finaler, friidrott, Krokoms sport-

Utställningar med mera:
2/6 – 28/7 Forskningskvällar för allmänheten.
Hembygdshuset i Ås.
14/6 – 17/8 Sommarutställning, Galleri Tängtorpet
i Ås. Göran Boström Änge, naturmåleri.
28/6 –13/7 ”Färg och Form från Hammerdal”.
Utställning på Perrys Galleri i Föllinge
28/6-27/7 Hantverksförsäljning, Backgården i
Alsen, kl. 11.00 – 17.00. Z-Slöjdarna.Café och
delikatesser.
22/6, 29/6, 5/7, 15/7, 20/7, 27/7
Blomstervandring till Ansätten med guide. Heldagstur, 12 km/ ca. 8 tim. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck. Avg. från Fjällbjörken design
i Bakvattnet kl 10.00.
10-16/7 Fotoutställning och seminarier i Bredbyns
skola

Fler tips finns på;

www.turism.krokom.se

Krokom idag

Låna böcker !
Du kan förutom att besöka våra bibliotek eller
bokbusen, också gå in på Krokoms kommuns
hemsida: www.krokom.se och klicka dig fram till
biblioteket. Där kan du titta i bibliotekets katalog
för att se vilka böcker som finns där.
Huvudbiblioteket i kommunhuset, Krokom
tfn 0640-161 50, fax 161 55
Öppettider måndag 10-19.30, tisdag-torsdag
10-16.30, fredag 10-16
Biblioteksfilialer:
Föllinge, tfn 0640-169 60, fax 0645-101 78
Änge, tfn 0640-169 00, fax 300 20
Ås, tfn 063-302 47
Nälden, tfn 0640-207 23
Kluk, tfn 0640-420 06
Bokbussen, tfn 070-285 12 40

Skaffa dig en PIN-kod till ditt lånekort.
Med hjälp av PIN-koden kan du
- göra reservationer på böcker som är utlånade
- förlänga lånet på de böcker du redan har
hemma och dessutom
- kan du låna Nationalencyklopedin online i två månader, direkt till din dator. För
att kunna beställa ett fjärrlån måste du ha
ett lånekort på Krokoms kommunbibliotek.

Välkommen in till våra bibliotek!
Sommaröppet
Kommunhuset, växel och reception
23 juni-24 aug, mån-fre 8-16,
lunchstängt 12-13.
Servicekontoret/ biblioteket i Föllinge
16 juni-26 sept, mån-fre 8-16.
Servicekontoret/biblioteket i Änge
mån, tor och fre 9-12 och 13-16,
tis 12-15 och 16-19. Stängt 17 juli-19 aug.
Turistbyrån i Krokomsviken, vid E14
23 juni-15 aug,
mån-fre, 09-18, lör-sön, 11-17		
16 aug-14 sept, mån-fre, 09-16
lör-sön stängt.
Biblioteket i Krokom
23 juni-15 aug, mån-fre, 12-16.
Med reservation för
ändringar.
Tiderna anslås vid
respektive entré.

Krokom idag- är vår nya broschyr med information om kommunens verksamheter, projekt
med mera. Den skickas ut till alla hushåll och
företag i kommunen.

Kultur

Krokoms kommun samarbetar med organisationer och föreningar för att utveckla den lokala
kulturverksamheten, så att den främjar både
kommuninvånarens och besökarens kulturella
välfärd samt kommunens och regionens utveckling. Krokoms kommun kan erbjuda barn, ungdom och vuxna ett brett kulturutbud som har
förankring i det lokala föreningslivet, bygdens
traditioner och historia. Vi har en väl fungerande
biblioteksverksamhet med huvudbibiotek i Krokom, filialer och en bokbuss.
Det sjuder av liv i kommunens alla hörn. Bygdespel, teater, sång och musik, hantverk och dans
m m året om. Titta i kalendern: www.pagang.nu
om du vill veta vad som är på gång.

Krokom idag uppdateras fyra gånger per år
med aktuell information, kontaktpersoner
mm.
Jag tar gärna emot synpunkter!
Helena Wallbing Renström

Många bollar i luften

På mittuppslaget finns
kommunens ekonomiska
årsredovisning för 2007.
Läs mer på sidan 4 - 5

Barnkonventionen i Krokom

Kontakt: Mats Hurtig, kultursamordnare,
tfn 0640-162 72, mats.hurtig@krokom.se
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare,
tfn 0640 - 16327, louise.ohnstedt@krokom.se

1997 beslutade Kommunfullmäktige att alla
nämnder och styrelser skulle arbeta med Barncheck. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt
att anta en handlingsplan för barnkonventionen i
Krokoms kommun.
Handlingsplanen har sedan omarbetats vid flera
tillfällen, senast januari 2008.
Läs mer på sidan 3

Vem eller vilket
företag/arbetsplats
tycker du är GULD
värd?
– Var med och nominera Årets serviceperson
och Årets serviceföretag/arbetsplats 2008!
God service och vänligt bemötande gör ett
område attraktivt att besöka, bo, verka och
leva i. Gott värdskap och gott bemötande är
en framtidsfråga för vårt län. Under oktobernovember utses kommunvinnarna med en
länsfinal i januari 2009.
Nominera din/dina kandidater, via www.kfz.se,
senast 15/9.
Vi lottar ut en resecheck på 5 000 kronor
till er som lämnar förslag.
Tack för din medverkan!

Midt Skandinavisk Regionprosjekt

Lierne, Røyrvik, Strömsund och Krokom kommun samarbetar
sedan många år i GIM (Grensefjell i Midt Norden). Området
omfattar de ”gamla” kommunerna Hotagen i Krokom och Frostviken i Strömsund samt Lierne, och Röyrvik kommuner i Norge.
I GIM:s samarbetsgrupp ingår kommunalråden i respektive
kommun. Under åren har genomförts ett flertal projekt inom
kommunala verksamhetsområden.
Läs mer på sidan 2

Krokoms kommun – en bra del av Jämtland
Krokom idag nr 1 2008

Krokom idag - finns även tillgänglig på
www.krokom.se och kan laddas ner (pdf-fil).
Krokom idag- kommer ut 3-4 gånger per år.
Nästkommande nummer, vecka 40 och 50.
Krokom idag - finns även att hämta på våra servicekontor
i Föllinge och Änge, kommunhusets reception, på biblioteken, i bokbussen
och på turistbyrån i Krokomsviken.
Redaktör, Helena Wallbing Renström, tfn 0640-161 47, e-post: information@krokom.se
Krokoms kommun, Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom, tfn vx: 0640-161 00, fax 0640-161 05.
Foton: Kommunens fotoarkiv. fotograferna Jörgen Pålsson, Jerker Larsson,
Petter Frisell på mediafix.se, med flera.
Layout och produktion; Krokoms kommun, informationsenhet och vaktmästeri.

Krokoms kommun ligger mitt i Jämtland mellan fjällen och Storsjön. I Krokoms kommun finns ca 14 300 människor som bor och verkar och vi har inflyttning. Här finns livskvalitet, framtidstro och tillväxt – vi arbetar aktivt för fler företag, fler boende och fler besökare.
Krokom är en attraktiv kommun, både för sommar- och vinterturism. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme samt stora
möjlighet till jakt och fiske.
Vi har bra barnomsorg och skola, attraktiva boendemiljöer, rik fritid med kultur, föreningsliv och idrott, bra kommunikationer och samhällsservice.
Det är nära till Mittuniversitetet med goda utbildningsmöjligheter och nära till välutvecklad hälso- och sjukvård.
Vi värnar om befintliga, nyetablerade och nystartade företag. Det ska vara lätt att vara företagare i vår kommun och vi uppmuntrar entreprenörskap i skolan.
Kommuninvånarnas behov är grunden för den service som kommunen erbjuder. Här finns närhet och värme mellan människor.
Tillsammans skapar vi kommunens framtid!

Välkomna!

Krokoms
kommun

Krokom idag - information till hushåll och företag med flera, nummer 1/2008

