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VAD ÄR UNIKT DÄR DU BOR?
VI VANN! | FRAMÅT MED FÖRETAGEN I FOKUS
ETT KROKOM FÖR ALLA | JENS GUNGAR IN SITT NYA HEM

Hur mår du?

Ur mörker föds ljus

Vilken sommar det varit. Jag skulle vilja träffa er alla och ställa
mängder av frågor. Hur mår ni, först och främst? Vad har ni gjort,
hur har ni drabbats av pandemin och vad kan vi kollektivt lära oss
av våra gemensamma erfarenheter sedan Covid-19 trängde sig in i
vår vardag?

Sedan mars månad har vardagen dominerats av Corona, Covid-19
och pandemi. Vi har drabbats i olika grad och några av er har drabbats av personliga tragedier. Det kan röra sig om nära och kära som
har gått bort, förlorade arbeten eller ett företag som tvingats i konkurs. Klart är att ingen lämnats oberörd. Samhället som vi känner det
skakar.

Det har varit synnerligen svåra och märkliga tider, där vi med ena
handen försökt greppa floder av direktiv och med den andra pysslat
om nära och kära, och oss själva.
Jag ser fram emot era svar, för träffas vill jag göra oavsett i vilken
form det sker.
Några svar har vi redan, och det är att kriser för människor närmare varandra, även om det i vissa fall fått ske på några meters
avstånd.Jag är så stolt över att bo i Krokoms kommun, där vi
tydligt ser att många små sammanhang bildar en stor kraft. Jag får
rapporter om att kommunens invånare exempelvis stöttat lokala
företag som sällan förr, och att kreativa krafter sett till att både invånare och besökare kunnat aktivera
sig trots restriktioner.

”Under hösten vill
vi kroka arm med
er medborgare,
både för att prata
om utvecklingsfrågor och för att informera er om flera
spännande beslut”

Applåder till er, och ett stort tack!
Även om vardagen fortfarande inte
är sig lik, så tuffar uppdragen på för
både oss politiker och tjänstemän i
kommunen. Och liksom ni medborgare måste vi politiker samarbeta över
både partigränser och verksamhetsområden när det krisar, alltså sätta
era behov först. Precis detta upplever
jag att vi gör just nu i Krokom.

Under hösten vill vi kroka arm med er medborgare, både för att
prata om utvecklingsfrågor och för att informera er om flera spännande beslut som vi gemensamt tagit.
Alldeles nyligen har vi exempelvis beslutat att
satsa på nya skollokaler i Nälden, Hotagen och
på Rödön, utökad VA-infrastruktur mellan Krokom och Ås och ny idrottshall i Änge, så snart
vattenfrågan är löst. Budgeten för kommande år är utmanande och det ska vi möta
med en blandning av besparingar, ny teknik
och nya arbetssätt. Tillsammans jobbar vi
för en bra kommun, med hög servicegrad.
Som sagt, hoppas vi hörs mer framöver,
antingen fysiskt eller digitalt. Omtanke på
avstånd värmer också.
Karin Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

”När målet är tydligt och enigheten
stor kan man åstadkomma storverk.”

När man tittar i backspegeln ser man
ändå hur väl ett samhälle kan ta sig an
en gemensam ”fiende”. När målet är
tydligt och enigheten är stor kan man
åstadkomma storverk. Detta gäller
självklart inte bara när det finns ett yttre
hot. Det gäller i lika hög grad utveckling av byar och städer, organisationer och arbetssätt. Har vi samma
målbild, stort engagemang och lägger in gemensamma resurser finns
det egentligen inga riktiga fallgropar, bara mindre tjälskott på vägen
fram.
Därför är vi nu mitt i dialoger med byalag i olika kommundelar, unga,
äldre, nyinflyttade, företagare mfl. Hur vill ni att just era guldklimpar
ska utvecklas? Vad är det som är det unika med den ort ni bor i och
vad behövs för att locka dit fler? Vill ni bli fler? Vad är livskvalitet och
hur kan man försörja sig? Ja frågorna är många och svaren skiftar
men bilder växer fram tydligare och tydligare av vad som är unikt för
våra olika kommundelar. Det ska vi använda när vi marknadsför vår
kommun, när vi gör planer och när vi bygger olika strukturer. Det är ju
just det som är själen i Krokoms kommun. De olika kommundelarnas
unika egenskaper.
Pandemins effekter ger också en ny syn på stad och land, enligt mig.
Man har i betydligt högre grad förstått att staden inte behöver vara
den plats man bor och arbetar i. Det finns värden på landsbygden
som tidigare varit underskattade såsom närhet till naturen, självförsörjning, miljöaspekter, barns uppväxtmiljö och inte minst själslig frid
och minskad stress. Det har också blivit tydligt att
avstånd inte alltid är ett hinder för att försörja
sig. Fler och fler arbetsplatser erbjuder möjlighet till distansarbete.
Krokoms kommun har också i dagarna blivit
del av ett stort europeiskt projekt (D-rural)
som handlar om att utveckla digitala tjänster i
glesbygd, allt från hälso- och sjukvård till nya
produkter inom servicebranscher, produktion
och turism. Egentligen finns inga direkta gränser för vad som kan innefattas
i projektet, det viktiga är att det ger
ökad livskvalitet och möjlighet att bo,
arbeta och driva företag i glesbygd.
Finansiering via EU-medel. Riktigt
spännande.
Utvecklingen av nya arbetssätt och
digitalisering, synen på stad och
land och inte minst respekten
för de yrkesgrupper som bär upp
välfärden har fått en ordentlig
skjuts av pandemin. Detta sammantaget gör att det ser ljust ut
för Krokoms kommun även om
vi inte är fri från Corona ännu.
Vi måste vara fortsatt försiktiga och hålla ut och framför allt
tänka på varandra.
Jonas Törngren
Kommundirektör

Vårt Krokom skickas ut till alla hushåll och företag i Krokoms kommun. Tidningen skickas även till hushåll
i Östersunds kommun samt finns att läsa via tidningsställ på olika serviceställen i övriga kommuner i länet.
Vårt Krokom kommer ut med fyra nummer per år (mars, juli, oktober och december) och distribueras via
Mittmedias magasin. Tidningen finns också att läsa och ladda ner via: www.krokom.se
Omslagsbild: På Nyhedens badhus i Krokom pågår intensiv verksamhet. Under ett år får ungefär 1400 elever
i åldrarna 6 till 12 år simundervisning. Läs mer på sidan 9.
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Våra vinnare 2020!
ÖVRIGA VINNARE
Guldstjärnan/Årets serviceföretag
Mobacks Kök och skafferi

GULDKROKEN: Offerdals IF

ÅRETS ELDSJÄL: Carina Grahn Hellberg

Ur motiveringen: Offerdals IF har en bred verksamhet där
det finns något för alla. Genom att arbeta målmedvetet för
att främja bygdens utveckling och invånarnas välmående är
de en viktig motor och ett socialt kitt. Nytänkande, kreativ,
flexibel, alltid på tå och med en tydlig förankring lever de sitt
motto: ”Så många som möjligt så länge som möjligt”.

Ur motiveringen: Med sitt enorma ideella engagemang
har denna eldsjäl en orubblig framåtandra med traditioner,
kultur och historia som drivkraft. Med jamskan i blodet
och hjärtat klappande för bygden hittar man denna eldsjäl i
många olika sammahang där det sociala kittet och samvaron är i fokus.

LEDARPRIS: Ove Beijersen
Ur motiveringen: Ove Beijersen är Krokom Dvärsätts mest
hjälpsamma medlem. Han är engagerad tränare, styrelseledamot och campingansvarig, men framför allt är han den
goaste, gladaste och mest positiva personen som finns.

LEDARPRIS: Arnt-Börre Andreassen
Ur motiveringen: Börre är driven och engagerad i Krokom
Innebandy, både i styrelsen och flera lag, som ordförande,
tränare, lagledare och den som fixar allt. Han satsar all sin
fritid för att alla lag i Krokom Innebandy ska fungera och
alla spelare ska ha det bra.

Krokom informerar:

Lediga jobb

Har du en bostad att hyra ut?

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka.
Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Krokoms vision är
att ge plats för växtkraft – för företag, familjer och för dig
som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär
stora möjligheter att utvecklas. Vill du växa med oss?

Nyanlända med uppehållstillstånd som vill bo i Krokoms
kommun söker bostäder. Det finns ett stort behov av att
hyra lägenheter (från ettor och uppåt), villor och småhus.
Till dig som uthyrare kan vi ge stöd med till exempel
tolkhjälp.

På krokom.se/jobbahososs hittar du alla lediga jobb just
nu. Där kan du läsa mer om jobben samt skicka in din
ansökan. Välkommen!

Är du intresserad att hyra ut eller har frågor, söker information, kontakta Bernt Åkerlund, boendesamordnare. Du
når honom på telefon 0640 162 35 eller via e-post
bernt.akerlund@krokom.se

Tyck till om kommunens hemsida

Nu kan du köpa tomt på ”Kvarna”

Vi vill ha dina synpunkter på hur du upplever att kommunens hemsida fungerar. Under ett antal veckor från och
med november kommer det att finnas en digital enkät på
krokom.se där ett slumpvis urval av besökare får en inbjudan att delta. Undersökningen innehåller frågor inom sex
områden och tar ungefär tio minuter att svara på. Målet
är hitta förbättringsområden så att vi kan göra det ännu
enklare att hitta rätt information. Vi hoppas att många tar
chansen att hjälpa oss göra sidan ännu bättre.
Om du har frågor om undersökningen når du oss på
telefon 0640 161 46 (Peter) eller 0640 161 47 (Åsa).

Vi söker stödfamilj/kontaktperson
Ett givande uppdrag för dig som är intresserad av att
stödja en person eller en familj som lever med en funktionsnedsättning. För mer information och intresseanmälan, se hemsidan eller kontakta Susanne Eltnäs.

Vi har nöjet att erbjuda 18 tomter till försäljning i området
”Kvarna” i Krokom. För att få chansen att köpa en av tomterna på Kvarna behöver du anmäla dig till vår tomtkö.
Läs mer på hemsidan om hur du gör för att ställa dig i
kön.

Information från vatten och renhållning
Matavfallsinsamling från 2023
I september beslutade regeringen att skjuta fram tidpunkten för när kommunerna ska ha infört insamling av
matavfall till den 31 december 2023. Det gör det lättare
för kommunen att planera och genomföra det nya insamlingssystemet på ett bra och kostnadseffektivt sätt. Just
nu jobbar vi med nya beslutsunderlag till våra politiker.
Mer information kommer när beslut om införandedatum
har tagits.

Guldstjärnan/Årets serviceperson
Marie Gunnarsson
Ungdomskulturstipendium
Klas-Niclas ”Klas på Bas” Höglund
Kulturpris
Anita Myhr
Utvecklingsstipendium ungdom
Magdalena Hedqvist, KD55
Tilde Bångman, Offerdals SK
Tillgänglighetspris
Offerdals Idrottsförening
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E-tjänster och digital post
Vatten och renhållning ersätter nu gamla pappersblanketter med e-tjänster. Nu kan du lösa dina ärenden när
det passar dig, oberoende av våra öppettider. Du hittar
e-tjänsterna på hemsidan.
De flesta av våra e-tjänster fungerar även utan e-legitimation och möjligheten att ringa Kundcenter finns så klart
kvar.
Information och fakturor från oss kommer att börja
skickas till digital brevlåda (ex Kivra) för kunder som är
anslutna till det. Om du inte vill ha din faktura till den
digitala brevlådan bör du ansöka om e-faktura via bank
eller autogiro.
Syftet med förändringarna är att förbättra kundservicen
och bli mer kostnadseffektiva.
Vattenmätaravläsning
Kom ihåg att lämna in din vattenmätaravläsning senast
den 31 oktober, antingen via https://avlasning.idata.se
eller genom att skicka in talongen.
Kontakta Kundcenter om du har frågor.

Servicekontoret i Föllinge stängt
Föllinge bibliotek/servicekontor har stängt på grund
av renovering (byte av golvmatta) från den 21
oktober till och med den 31 januari 2021. Det
innebär att vi endast kan erbjuda begränsad
service. Läs mer på kommunens hemsida,
www.krokom.se.

Telefon: 0640 162 47 eller
E-post: susanne.eltnas@krokom.se

w w w. k r o k o m . s e
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Nu lyfter vi

Är det lugnet och tystnaden
som gör din kommundel mest
unik? Drivet och företagarandan?
Alla mathantverkare, de lösningsinriktade människorna eller en
kombination av allt!? Nu håller
en bild på att mejslas fram av
det som gör många stolta.

Under hösten har vi samlat information om alla guldkorn som finns runt om i vår kommun. Tanken är att det ska ligga till grund för en bättre marknadsföring.

Vad är unikt där du bor?
När Krokoms kommun för ett år sedan bjöd in
till medborgardialoger runt om i kommunen var
det många som lyfte att kommunen behöver
bli betydligt bättre på att marknadsföra de olika
kommundelarna och det som gör dem unika.
Det har kommunen tagit fasta på och nu pågår
ett intensivt arbete med att samla ihop det som
gör människor stolta och det som känns unikt
här. Arbetet ska leda till ett eller flera platsvarumärken. Elisabeth Wickzell
är projektledare och hon
berättar att det till grund
för arbetet har varit många
engagerade och givande
möten, både fysiska och
digitala.
– Vi har mött så många
stolta och engagerade
människor som verkligen
brinner för sina bygder. Nu ska vi foga ihop deras
berättelser och bilder. Målet är att kommunstyrelsen fattar beslut om platsvarumärket i december, säger Elisabeth Wickzell.

direktör Jonas Törngren säger att det är ett svårt
men viktigt arbete.
– Vi har en fantastisk natur men det har ju
många andra kommuner också. Vi behöver hitta
det som gör Krokoms kommun unik och som
verkligen kan locka. Det ska bli jättespännande
att se vad det landar i. Klart är dock att för att
få platsvarumärket att leva behöver det bäras
av dem som bor i vår kommun, säger Jonas
Törngren.

”Här står skidorna på
bron, skoterleden går
förbi knuten och fisket
är bra i sjön.”

Varje del av kommunen är unik och har sina
egen särart och det måste speglas i den bild vi
väljer att visa upp för att locka fler att besöka
kommunen eller bosätta sig här. Att jobba med
ett platsvarumärke handlar just om att hitta det
som särpräglar en plats på ett sätt som de som
bor där kan känna igen sig i och allra helst vill
sprida till andra människor. Krokoms kommun4

Arbetet inleddes
i somras genom
intervjuer med besökare. I de intervjuerna lyftes bland
annat variationen
i kommunen fram,
liksom friluftslivet,
mathantverk och bemötandet hos kommunens
små företag. Arbetet fortsatte med referensgrupper med inflyttare, ungdomar, utlandsfödda
och företagare. Personer med rötterna i andra
delar av Sverige och världen har berättat om
värden som många här kanske tar för givet. Som
hur häftigt det kan vara att se en stjärnhimmel
utan några ljusföroreningar eller hur gott man
kan sova när det är helt tyst omkring en. Bilderna från besöksintervjuer och nischgrupper
har sedan sammanställts och presenterats i
bygdegrupper i kommunens olika delar. Det har
lett till en del justeringar som till exempel när

bygdegruppen i Offerdal fick ta del av en samlad
bild som visade att väldigt många förknippade
Offerdal med kultur, själva ville de betona andra
delar.
– Personerna i referensgruppen lyfte istället
fram driv och stolthet som det som de tycker
kännetecknar sin kommundel allra mest, då har
vi justerat bilden, berättar Elisabeth Wickzell.
En av dem som deltog i fokusgruppen för inflyttare beskriver det bästa med sin plats så här:
”Här står skidorna på bron, skoterleden går förbi
knuten och fisket är bra i sjön”. Många berättar
om ett liv nära naturen och med människor som
har ett stort driv som grannar. Flera i bygdegruppen i Laxsjö berättade till exempel ”om man vill
att något ska hända här så ser man själv till så
det händer”. Elisabeth Wickzell berättar att det
såklart har lyfts en del negativa saker också,
som att själva kommunorganisationen till viss
del förknippas med stelbent byråkrati, ogenomtänkta upphandlingar eller syns för lite i byarna.
– Vi har samlat in en mängd viktiga synpunkter som lyfts vidare till kommunledningen, säger
Elisabeth Wickzell.
När platsvarumärket är spikat är målsättningen
att ta fram en bank av texter, bilder och filmer
som företag, föreningar och eldsjälar kan använda delar av i sin egen marknadsföring.
Åsa Sjödin
Vårt Krokom | Nr 3 2020

Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Sofie är kommunsekreterare, en roll som
innehåller mycket mer än man tror. Att
skriva protokoll är en del, men att driva
utvecklingen framåt är något som också
tar mycket tid i anspråk.

Från analog till digital

Karin Jonsson, C, är kommunstyrelsens ordförande i Krokoms kommun. Hon är glad över den offensiva budget för 2021 som
kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober. Budgeten innehåller stora satsningar för att möjliggöra fortsatt tillväxt.

Stora satsningar planeras
för fortsatt tillväxt
Budgeten för 2021 innehåller stora satsningar på förskola och skola men också på vatten och avlopp för att möjliggöra fortsatt byggnation och inflyttning.
– Det här känns jättebra. Beslutet möjliggör för fortsatt tillväxt i kommunen,
säger Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande.
Krokoms kommun har som målsättning att det
ska bli fler som bor och verkar i kommunen. Målet är minst 16 000 invånare år 2030 men för att
göra det möjligt krävs en hel del investeringar.
Karin Jonsson, C, är kommunstyrelsens ordförande och hon berättar att det är ganska stora
kostnader det handlar om.
– När vi blir fler i kommunen ökar trycket bland
annat på förskola och skola
och vi behöver bygga nytt
för att kunna svara upp mot
de behov vi ser. Dessutom
handlar det om investeringar
i vatten och avlopp för att vi
ska kunna bygga fler bostäder,
säger hon.

Utöver investeringar i vatten och avlopp rymmer budgeten även stora satsningar på förskola
och skola. Under planperioden handlar det om
totalt 284 miljoner kronor och de största posterna är en ny förskola i centrala Krokom, nya
skollokaler i Nälden, Hotagen och Rödön och en
idrottshall i Änge.
– Jag är glad över att vi har
beslutat om denna budget. Vi
investerar i våra barn och äldre
och vi investerar i hälsa och
välbefinnande. Extra statsbidrag under de närmsta två
åren gör det möjligt för oss att
snabba upp nödvändig utveckling av verksamheten och den
möjligheten ska vi ta. Jag ser
fram emot kommande åren med stor förväntan,
säger Karin Jonsson.

”Vi investerar i
våra barn och
äldre och vi
investerar i hälsa
och välbefinnande.”

I de södra kommundelarna behöver stora investeringar göras i infrastrukturen för vatten och
avlopp för att nya bostadsområden ska kunna
byggas. Totalt handlar det om över 300 miljoner
kronor över en tioårsperiod, och för planperioden fram till 2023 ligger det 217 miljoner i investeringsbudgeten. Karin Jonsson är glad över
att beslutet är fattat så att en fortsatt tillväxt i
kommunen kan bli möjlig.
– Att kommunen får fler invånare och företag är viktigt för kommunens utveckling, så
att vi långsiktigt kan trygga god kvalitet i skola,
omsorg och övrig samhällsservice. De södra delarna av kommunen är en viktig motor för hela
kommunen och vi vet att det är ett attraktivt
område att bosätta sig i, säger Karin Jonsson.

w w w. k r o k o m . s e

På längre sikt har Krokoms kommun, liksom
de flesta andra kommuner i landet, en utmaning kopplat till att allt färre ska försörja allt fler.
Dessutom är prognosen för skatteunderlaget
sämre än budgeterat vilket gör att skatteintäkterna blir lägre än plan.
– Nu växlar vi upp tempot på pågående effektiviseringsarbeten. På längre sikt är utmaningen
stor att skapa tillväxt på ett hållbart sätt, men
det ska vi lyckas med, säger Karin Jonsson, C,
kommunstyrelsens ordförande.

En kommunsekreterare jobbar strukturerat
med ärendeprocessen för politikerna. Det låter
kanske lite torrt och inte ett dugg spännande.
Men det är det. Mitt jobb är intressant, varierat
och innehåller flera olika uppdrag och det
gäller att vara vaken och strukturerad. Jag är
sekreterare i kommunstyrelsen och fullmäktige. I min roll får jag verkligen kunskap om och
inblick i den politiska beslutsprocessen.
Mina arbetsdagar ser lite olika ut beroende på
om det är många politiska möten inplanerade.
Dessa perioder har jag fullt upp med att förbereda, skriva dagordningar, hålla ordning på
handlingar, anteckna och skriva protokoll. En
vardag som passar en organisatör som mig.
Tidigare skickades pappershandlingar men nu
är det digitala handlingar som gäller. Men ordning och reda behövs förstås ändå. En stor del
av den kommunala verksamheten är lagstyrd
så att ha koll på lagar, regler och förordningar
är viktigt och nödvändigt.
Jag är förstås inte den enda sekreteraren i
kommunen. Varje nämnd har sin sekreterare
och vi är sex kollegor som brukar träffas regelbundet. Vi utbyter erfarenheter och försöker
skapa gemensamma rutiner och arbetssätt.
Nätverket är till nytta eftersom vi får kunskap
om alla kommunala verksamheter och kan
stötta varandra i sekreteraruppdraget.
Jag pluggade till statsvetare på förvaltningsprogrammet på Mittuniversitetet och hade
inga direkta drömmar eller planer på vad jag
ville jobba med. Det var lite slumpen som avgjorde att jag som nybliven statsvetare sökte
mig till Krokom och ett jobb som nämndsekreterare. Jag visste inte riktigt då vad det skulle
leda till men jag är glad att jag tog steget.
Rollen som kommunsekreterare har jag
haft i snart två år och det är ett jobb som jag
verkligen gillar. Det passar mig att jobbet är
varierat och att jag har möjlighet att kombinera
sekreteraruppdraget med utvecklingsarbete
är värdefullt. Jag uppskattar att jag får träffa
många människor. När man jobbar i en mindre
kommun som Krokom har man nära kontakter
med såväl kollegor som medborgare.

Åsa Sjödin
Sofie Een
Kommunsekreterare
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Med influenser från
värdländer vill planarkitekten
Simon Östberg skapa en lokal
blandstad i Krokom. Genom platsens gynnsamma läge ser han
planprogrammet som en
lågt hängande frukt – som
bara är att plocka.

Simon Östberg är planarkitekt i Krokoms kommun. Ett av hans pågående projekt omfattar Krokoms centrum där planprogrammet nu är klart.

Ett Krokom för alla
”Vi kan locka livsstilsinflyttare, möta
upp dem som i dag
flyttar till Östersund
när barnen flyttar
hemifrån.”

Nu är han färdig. Efter att ha jobbat intensivt i
tre år har planarkitekten Simon Östberg kommit
i mål med planprogrammet Krokom centrum Vision 2035. Vad det handlar om? Jo, han har grottat ner sig i hur centralorten Krokom kan komma
att se ut i framtiden. Han har också kommit fram
till att nu behöver man gasa, inte bromsa.
– Det är inte tydligt vad centralorten Krokom
är för något och vi måste ha en identitet, det är
lite grått i Krokom just nu, säger han.
Utmaningen är att centralorten Krokom ska
skapas både i ett kommunalt och regionalt
perspektiv och för dem som bor här. Genom att
dra nytta av ortens läge med en kvart till flygplatsen, tågstationen i centrum, bussnätverk och att
Krokom ligger mitt emellan två tillväxtorter, ser
Simon Östberg bara möjligheter:
– Med rätt politisk inriktning är detta ett
falläpple. Blir vi en tätort till Östersund så kan till
och med stadsbussarna gå här.

Det handlar om att frigöra yta för mötesplatser,
att göra centrum till ett större område och att
optimera centrumorten för människor där blandningen är lösningen.
– Krokom ska vara en plats där det finns både
arbetsplatser, friluftsområden, kontor, handel,
båthamn och bostäder. Vi mår bäst i medeltida
städer därför åker vi till Prag, och det går applicera lokalt här, säger han.
Han ser att Krokom blir ett komplement till Östersund genom serviceutbud och med boendemiljöer som är attraktiva med Krokomsviken och
Indalsälven.
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– Vilken annan stad har du 15 minuters pendling
till? Vi kan locka livsstilsinflyttare, möta upp dem
som i dag flyttar till Östersund när barnen flyttar
hemifrån. Här finns mycket ytor att till exempel
göra något kring kulturen, ingen annan gör det
och vi har Allan Edwall som kom nästgårds,
säger han.
I den första delen av totalt tre, involveras även
medborgarna aktivt. Dialogen bygger på en metodik som heter Sociala fyrtorn där man använder kommunens hundratals kontaktnät för att
få höra de röster som sällan hörs. Det kan vara
Kalle, 6 år, på skolan eller Lisa på LSS-boendet
som får yttra sig över hur deras miljö ska formas,
genom att en person i deras närhet ställer frågor.
– I december kommer dessutom översiktsplanen ut för allmän åskådning och jag önskar
att många människor kommer att tycka till om
framtidens centralort.
I dagsläget planläggs tre områden i centrum
som möjliggör ett hundratal bostäder samt förskola, kontor, handel och mötesplatser.
– Tanken är att få liv i bykänslan i hela centralorten med grönområden, bostäder, centralgatan
och gemensamma båtplatser. Det är livsmiljöer
som man känner sig trygg i, miljöer som lockar
till spontan aktivitet och med ett starkt föreningsliv. Om vi skapar det här så kan hela kommunen leva, säger Simon Östberg.

Susanne Kvarnlöf

Vårt Krokom | Nr 3 2020

Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Sara är VA-ingenjör och hon arbetar med
ett av våra viktigaste livsmedel, vatten!
Utmaningarna är fler och större idag
när det gäller tillgången på vatten och vi
behöver alla värna om vårt vatten.

Vårt viktigaste livsmedel

Pär Olsson, renhållare, och Oscar Aspman, verksamhetschef för vatten och renhållning, är glada över att kommunens tunga
fordon numera tankas med det förnybara bränslet HVO.

Tankar för framtiden
Krokoms kommun vill vara en föregångare i miljöarbetet, här finns goda förutsättningar till att lyckas nå målen i Agenda 2030. Som ett led i detta tankas
kommunens tunga fordon redan nu med HVO.
– Så fort vi fick veta att det fanns HVO i pumparna i Krokom så tvekade vi inte. Det är cirka
en krona dyrare per liter att tanka HVO mot diesel, men det är värt det, säger Oscar Aspman,
verksamhetschef för renhållning.
HVO är ett förnybart bränsle som minskar
klimatpåverkan med uppemot 90 procent. Det
var de tunga fordonen och bokbussen som var
kompatibla att övergå till HVO medan samma
möjlighet inte fanns för de lätta fordonen. Men
eftersom de tunga fordonen kör nästan 7 000
mil per år, är miljövinsterna stora.
– Det är viktigt att vi gör vårt för att nå miljömålen, det har med planeten och kommande
generation att göra. De har
rätt till samma möjligheter
som vi, säger han.

fokus ligger på minskat miljö- och klimatavtryck
och en förbättrad hälsa för både de yngre och
äldre åldersgrupperna.
– Det är lätt att man reducerar Agenda 2030
till enbart miljöfrågor som drivs av enskilda partier, men det är så mycket mer än så. Vi måste
därför öka vår kunskap i kommunen om vad
det egentligen handlar om, för att bättre kunna
koppla ihop våra övergripande mål med Agenda
2030:s målområden, säger Jonas Törngren,
kommundirektör.
Jonas Törngren har tagit initiativ till att styrelsen, presidiet och några tjänstemän ska gå en
utbildning i november för att höja kunskapen
kring Agenda 2030.
– Vi måste bryta ner målen
och göra konkret verkstad av
det och välja våra delar i det
här, säger han.

”Så fort vi fick veta
att det fanns HVO i
tankarna i Krokom
så tvekade vi inte.”

På Krokomsbostäder byter
man ut hela sin fordonsflotta
så att alla bilar kan köra på
HVO eller el, och de fordon
som inte kan konverteras till HVO säljs, ett arbete som är färdigt i månadsskiftet.
– Vi har gasat på vad gäller HVO, vi vill bli
helt fossilfria år 2030. Nu inventerar vi traktorer, gräsklippare och snöslungor. Vi vill gå i
bräschen före alla andra och kunna profilera
oss som gröna, säger Thomas Flyborg som är
fastighetsförvaltare på Krokomsbostäder.
Agenda 2030 är en gemensam plan för FN:s
medlemsländer som ska arbeta mot en social,
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.
Kommunen har kopplat sina miljömål mot
dessa och det handlar om att kommunen ska
gå mot en mer hållbar och rättvis kommun. Där
w w w. k r o k o m . s e

Miljömålen i praktiken handlar också om Hållplats Nälden
med grön arbetspendling, Grönt Center i Ås som
utvecklingsmotor för de gröna näringarna och
att få ökad mobiltäckning och bredband för att
minska resandet. Dessutom finns beslut om att
i möjligaste mån ska bygga med trä vid nyproduktion. Ambitionerna inom politiken är stora.
– Vår kommun har goda förutsättningar att
ta en tätposition i klimatomställningen. Här
finns gott om skog, vatten och vind och en
vilja att utveckla ny grön teknik. Vi vet att våra
invånare värderar miljö, natur och friluftsliv
högt och det sporrar oss att fokusera på dessa
frågor, säger Karin Jonsson, kommunstyrelsens
ordförande.
Susanne Kvarnlöf

Jag har arbetat i 25 år med kommunalteknisk verksamhet och på Krokoms kommun
började jag min anställning som VA-ingenjör
i juni 2019. På Krokom Vatten arbetar vi med
att driva och förvalta de allmänna VA-anläggningarna. Vår uppdragsgivare är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar ramar för
verksamheten gällande verksamhetsområden
och VA-taxan.
Jag arbetar i huvudsak med dricksvatten. Att
få arbeta med ett av våra viktigaste och mest
kontrollerade livsmedel är intressant, bjuder på
stimulerande och varierande arbetsuppgifter.
Kommunen vill växa, vilket också berör mitt
arbete. Tillsammans med kollegor arbetar vi
för en säker leverans av dricksvatten. Med
säker menas att det är ett dricksvatten som
uppfyller krav på kvalité och att det finns en
produktionskapacitet med marginal, men också att distribution sker utan längre avbrott eller
andra störningar och utan att vattnets kvalité
försämras på väg mot din vattenkran.
Kommunen ska verka för att det skapas vattenskyddsområden för allmänna vattentäkter.
Ett vattenskyddsområde upprättas i syfte att
skydda en vattentäkt på både kort och lång
sikt mot verksamheter och åtgärder som kan
påverka vattnets kvalité och kvantitet negativt.
Ett skyddsområde förenas med föreskrifter
riktade mot fastighetsägare, verksamhetsutövare och andra inom området för att få ett
tillräckligt skydd. En vattenskyddsföreskrift
gäller även verksamhetsutövare som befinner
sig utanför skyddsområdet men är ändå skyldig att iaktta hänsyn till vattenskyddsområdet
vid utövandet av sin verksamhet om verksamheten kan ge skadliga effekter på vattenförekomsten i området.
Fler och mer intensiva extrema väderhändelser som värmeböljor, torka, skyfall och
översvämningar förekommer och väntas öka.
Det påverkar både vattnet som används till
dricksvatten och ökar risken för störningar i
vattenverk och ledningar. Även mer långsamma förändringar som de i yt- och grundvattenmängd ger nya utmaningar. Redan idag
förekommer låga vattenflöden och vattenbrist i
delar av landet eller under perioder av året.
För framtiden behöver vi värna om de dricksvattentillgångar som finns och de framtida
som kan bli intressanta på lång sikt. Det gäller
oss alla!

Sara Rensbo
VA-ingenjör
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UTBILDNING OCH BARNOMSORG

Beslutet att tillfälligt flytta
elever i årskurs 6 från Aspås
och Rödön till Nyhedens skola
i Krokom möttes av blandade
känslor och diskuterades livligt
under vintern. Men, som en av
eleverna nu uttrycker det,
”Det som först kändes dåligt
blev jättebra till slut.”

Barnen från Aspås och Rödöns skolor trivs utmärkt på Nyheden där de går tillsammans i klass 6A. På bilden ser vi längst fram Albin Berg, Rasmus Petrusson, Eric Hedman, Emil Andersson och
Svante Olsson. I mitten står Anton Gryckdal, Gustaav Gunnarsson och Märta Fredriksson. Längst bak står Casper Olsson, Erik Johansson och Elias Wikström.

Sjätteklassarna trivs
på Nyhedens skola
Aspås och Rödöns skolor har varit trångbodda en längre tid. I väntan på en mer långsiktig
lösning beslutade barn- och utbildningsnämnden
att flytta eleverna i årskurs 6 till Nyheden under
läsåret 2020/21. Planerna för flytten sjösattes
och i augusti flyttade de 27 eleverna från Aspås
och Rödön in på Nyheden. Klassens lärare, Elin
Wiklund och Claes Stråle, som också är nya i
Krokom, träffade eleverna redan i maj för att alla
skulle få bekanta sig med varandra.
– Det är en härlig klass. Vi trivs tillsammans
och har haft en bra skolstart. Det har inte varit
någon uppdelning mellan eleverna från de olika
skolorna utan de har umgåtts alla tillsammans
på ett bra sätt, berättar Elin Wiklund.
Att byta skola och få nya klasskompisar är stort
och spännande. Och eleverna hittar själva olika
vägar för att lära känna varandra.
– Under sommaren letade jag reda på flera av
de jag inte kände tidigare via Snapchat. Vi pratade en hel del. Det var kul och jag har lärt känna
de flesta nu, berättar Eric Hedman, Aspås.
Årskurs 6A har sitt hemklassrum och grupprum
i ”Röda huset” på Nyheden och det är där som
de håller till större delen av skoldagen. Under
rasterna är de utomhus eller hänger på fritidsgården Stubben. En förmiddag i veckan läser de
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språk och då kommer sjätteklassare från skolor i
närheten för gemensam språkundervisning.
- Det har blivit lite mer aktivitet ute på skolgården, det märks att eleverna i vår klass gillar och
är vana att vara utomhus på rasterna, säger Elin
Wiklund.

berättar att deras lärare ofta frågade vad eleverna tyckte och kände. Men alla är överens om att
politiker och andra vuxna borde prata med och
lyssna på vad eleverna tycker först innan de tar
beslut som rör dem.
På frågan vad som är
bäst och sämst med
att gå sjätte klass på
Nyheden blir eleverna
ivriga. De lyfter det
som är lite mindre bra
som att det är långt
till skolan och tar lång
tid med buss och att
klassen kanske är
lite väl stökig. Men
de flesta gillar att de
träffar och lär känna fler kompisar.
– Höstterminen har börjat väldigt bra. Vi tror
också att den här tidigare flytten kommmer att
bidra till att eleverna får en smidig övergång till
högstadiet, säger Elin Wiklund.

”Under sommaren letade
jag reda på flera av de jag
inte kände tidigare via
Snapchat. Vi pratade en
hel del.”

Flytten har förstås
påverkat elevernas
vardag på olika sätt.
Framför allt innebär
det att alla nu åker
skolskjuts eller linjetrafik för att komma
till skolan. Något
som tar lite extra tid.
Tidigare kunde en del
promenera eller cykla till skolan, några fick skjuts
av föräldrarna.
– Förut gick jag till skolan men jag tycker det
är skönt att träffa folk på bussen, säger Anton
Gryckdal, Aspås.

Av de 27 eleverna kommer 16 från Aspås och
11 från Rödön och de flesta är killar. De har
alla olika erfarenhet av hur beslutet om flytten
kommunicerades. Några berättar att de fick veta
om det via tidningarna och att de blev oroliga när
det pratades om att skolan skulle stängas. Andra

Thory Andersson
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Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Muhamed är studiehandledare på Ås skola. Det innebär många olika roller, såsom
tolk, vägledare, brobyggare och konfliktlösare.

Att bemöta och stötta

Simläraren Monica Forsberg tillbringar en stor del av sin arbetstid i vattnet. Och hon stortrivs med sitt arbete.

Monica lär barnen simma
Under ett läsår får ungefär 1 400 elever i åldrarna 6 till 12 år simundervisning
på badhuset i Krokom. Det sker under fem simpass varje dag, fem dagar i
veckan. Det är simläraren Monica Forsberg som står för undervisningen.
Badhuset på Nyheden i Krokom är ett av fyra
badhus i kommunen och byggdes redan under
1960-talet. Under åren har en stor mängd barn
lärt sig simma i bassängen. Simundervisning
ingår i läroplanen och har tydliga kunskapsmål.
Monica Forsberg, simlärare på Nyhedens badhus förklarar närmare.
– Målet för de yngre eleverna är att kunna
simma tio meter bröstsim och fem meter ryggsim i den grunda delen av bassängen när de går
ut ettan. I årskurs 6 får eleverna betyg i idrott
och ska kunna simma 200 meter och dessutom
ha livräddningskunskaper och kunna hantera
isdubbar och livboj, berättar Monica Forsberg.

behöver träna mer för att klara målen brukar jag
samla en grupp från årskurserna 3-6 för extra
badtid, berättar Monica.
Prioriteten ligger främst på de yngsta barnen
som får simträna sju gånger under en 14-dagars period. Undervisningen anpassas efter
elevernas kunskap och framsteg och Monica
finns alltid med dem i bassängen.
– Först handlar det om att ge barnen vattenvana, att lära dem att flyta och inte vara rädda.
Därefter är det dags att lära sig simma. En intensiv träning i mindre grupper under en period
ger bäst resultat, säger Monica.

”Det finns inget som
överträffar att se glädjen i ögonen när de
har lärt sig simma”

Monica är i grunden utbildad
barnskötare och har arbetat
som simlärare i Krokom i snart
tjugo år.
– Ja, vatten är mitt element.
Jag tävlingssimmade fram till
dess jag var 19 år och utbildade
mig tidigt till simlärare. Jag älskar mitt yrke och
det finns inget som överträffar att se glädjen i
ögonen när de har lärt sig simma, säger Monica
med både glädje och stolthet i rösten.

Som simlärare träffar
Monica många barn och
lär känna dem under åren.
Eftersom hon även bor på
orten är hon något av en
lokal kändis.
– Ja, när jag är på byn
så hejar alla barnen så glatt på sin simfröken
och det blir ofta samtal med vårdnadshavare
om barnens utveckling. Jag får fin feedback och
känner mig uppskattad, ler Monica.

Krokoms badhus tar emot elever för simträning
från skolorna i Krokom, Ås, Sånghusvallen, Dvärsätt Aspås och Rödön. Badhuset är vanligtvis
öppet för allmänheten och föreningar under
kvällstid men dagtid är det simundervisning
som gäller. Fem simpass varje dag fem dagar i
veckan med olika åldersgrupper.
– Det är ett litet pyssel att knåpa ihop ett helt
läsårs simschema för elever i sju olika skolor
men till det får jag hjälp av skolans verksamhetschef. Ser jag att någon elev ligger efter och

Badhuset på Nyheden har många år på nacken
och börjar bli lite slitet. Lokalerna har inte renoverats nämnvärt under åren och det är trångt.
Det ökade antalet elever innebär också att förskoleklasserna inte länger får plats i schemat.
Så visst finns det önskemål om förbättringar.
– Jag drömmer om att vi ska få mer utrymme, kanske två bassänger och fler duschar.
Och att få en kollega eller två som jag kan dela
ansvaret med det vore toppen, avslutar Monica.
Thory Andersson

w w w. k r o k o m . s e

Att som barn flytta till ett nytt land och få
börja om med allt: språket, skolan, samhället,
kulturen och klimatet, för att bara nämna några
aspekter, kan vara hur svårt som helst, och
kanske svårast för de som har upplevt hemska
saker i sitt hemland. Framför allt är svårt för de
barn som har flytt från krig och separerats från
sina föräldrar, och som kommit till Sverige ensamma. De barnen är några av de elever som
jag som studiehandledare och modersmålslärare dagligen träffar och arbetar med.
För de nyanlända elever som kommer till
Krokoms kommun börjar resan för en ny upplevelse av svensk skolgång med inskrivningen
i skolan. Inskrivningen är ibland elevens allra
första kontakt med skolan överhuvudtaget,
och då kallas elever och deras vårdnadshavare
med hjälp av studiehandledaren till ett första
möte. Studiehandledaren får då ibland ha flera
olika roller, utöver att vara just studiehandledare och modersmålslärare: tolk, vägledare,
brobyggare och konfliktlösare, bland annat.
Enligt min erfarenhet så är kanske det viktigaste för de nyanlända eleverna att de känner
sig trygga i den nya miljön som de befinner sig
i, och det är därför som vi studiehandledare
finns på skolorna. Vår uppgift är inte bara att
stötta eleverna rent kunskapsmässigt utan
också att ta hänsyn och vara lyhörd, och uppmärksamma de känslor som ibland hör ihop
med den etniska utsatthet som nästan alla
nyanlända elever upplever, framför allt elever
med afrikansk bakgrund.
Nya elever kan behöva informeras om allt i
skolan. Det kan handla om maträtter, hygien,
om skolans regler och normer, och vad man
får göra och vad man inte får göra. Förutom att
arbeta med nyanlända elever så stöttar studiehandledare också de flerspråkiga elever som
inte klarar att uppnå godkända betyg.
Som alla andra lärare behöver studiehandledare utföra en bra planering för att kunna ge
elever rätt stöd i rätt tid, vilket möjliggör ett bra
resultat i undervisningen som helhet. Om eleverna ska lyckas i skolämnena, måste det vara
ett bra samarbete mellan ämneslärare och studiehandledare, annars blir studiehandledarens
arbete mycket svårare eftersom studiehandledaren är beroende av ämneslärarna.
Tack vare de duktiga och kunniga kollegor vi
har i Krokom så kan vi tillsammans göra en
värdefull insats som bidrar till möjligheter och
förutsättningar för en bra utbildning för våra
elever.

Mohamed-Amin
Muhumed-Amey
Studiehandledare
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STÖD OCH OMSORG

Med meningsfulla aktiviteter
växer både boende och personal
på Solbacka i Föllinge.
– Personalen får oss att växa
så att vi blir större och duktigare
än vad vi tror att vi är, de tar bort
det där blyga ur en, säger
95-åriga Erik Karlsson.

Erik Karlsson, Ingegärd Nilsson, Bengt Gustafsson och Karl-Ivan Halvarsson stortrivs på Solbacka. De berättar att personalen ordnar många aktiviteter som ger vardagen en guldkant.

Aktiviteter ger glädje
för Solbackas boende
Erik Karlsson har en grön Hawaiikrans runt huvudet och med sin vackra röst sjunger han högt:
”På Solbacka har vi det härligt och bra, turalderi,
turaldera, ja bättre än här kan man knappast väl
ha”.
– Han är en storsångare, säger Ingegärd Nilsson och klappar händerna.

Det är bland annat genom musiken som förutsättningarna till en meningsfull tillvaro skapas på
Solbacka. Veckoschemat har ett gediget innehåll
med bland annat bingo, SPA, andakt och gympa.
– Bingo är det bästa som finns, då får man
fundera lite. Det är viktigt för oss gamlingar att få
bli aktiverade och det blir vi här, säger Ingegärd
Nilsson.
Ida Haglund är enhetschef på Solbacka och när
hon söker personal så betonar hon redan i platsannonsen att aktiviteter är något som är väldigt
viktigt i arbetet.
– Vi prioriterar det väldigt högt eftersom det
skapar mervärde både för de boende och för personalen. Det är roligt att få jobba med att sätta
guldkant på tillvaron, det lilla extra helt enkelt,
säger hon.
Det finns höns på uteplatsen under sommaren
som de får mata, det planteras potatis och de
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löser korsord tillsammans. De gör både stora
och små saker, det krävs bara lite fantasi för
att ge de äldre bra och roliga aktiviteter. I början av september åkte boende och personal på
utflykt, då stod harjakt på programmet. De fick
låna mark och grillplats av
Föllinges jaktlag så dagen
innehöll både kolbullefest
och lingonplockning.
– Det var helt fantastiskt,
säger Erik Karlsson.

Och de är rörande överens om att det är tack
vare den sagolikt duktiga personalgruppen som
livet blir roligare här.
– En drivkraft i mitt liv är att utveckla och se
utveckling i människor. Det finns inget bättre än
att se folk växa. Som du
Erik, du spelar skivor för de
andra och det är roligt att
se, säger Ida Haglund.
– Jag gillar att underhålla. Ingegärd vill att jag
minst en gång i veckan
sjunger Solbackas egen
sång, hon vill alltid att jag
ska avsluta med den, säger
Erik Karlsson.

”På Solbacka har vi
det härligt och bra,
turalderi, turaldera,
ja bättre än här
kan man knappast
väl ha”

Förutom veckoschemat så
finns fler aktiviteter som
är mer årstidsbundna.
Surströmmingskalas, julmarknad, nobelmiddag och
veteranbilcruising är några
av dessa.
– Då åker vi i de gamla bilarna genom hela
byn och folk står och vinkar till oss, det är som
när kungen kommer, säger Erik Karlsson och alla
skrattar och håller med.

Gemenskapen är tydlig, här skojas det hela
tiden. Erik Karlsson tycker att de kan kalla sig
Antikrundan, och vännerna skrattar högt. De
pratar om att självkänslan stärks genom aktiviteterna och ger större tilltro till den egna förmågan.

Och Ingegärd Nilsson får
som hon vill även denna
gång: ”På Solbacka människor kommer och går,
turalderi, turaldera. En gång ska du själv flytta hit
vi förstår, turalderi hurra”, sjunger Erik Karlsson.

Susanne Kvarnlöf
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Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Therese är enhetschef inom hälsa och
sjukvård. Här berättar hon om hur pandemin kom att kasta omkull alla planer. Att
bygga upp förrådet med skyddsutrustning har varit en viktig uppgift.

Ett annorlunda år

Jens Johansson är en av dem som flyttar in i det nya boendet på Faxnäldsvägen i Nälden.

Jens gungar in sitt nya hem
Nu är äntligen LSS-boendet på Faxnäldsvägen färdigt för inflyttning. Jens
Johansson är en av de sex boende som ska bo här. Det bästa av allt för honom är att här finns det en gunga och att det är nära till pizzerian.
Jens Johansson står det på den provisoriska
lappen på dörren till lägenheten.
– Det här är min lägenhet, säger Jens Johansson stolt.
Vaktmästaren har precis släppt in oss på det
nya LSS-boendet på Faxnäldsvägen i Nälden.
Jens Johansson öppnar dörren och går direkt
fram till den nya spisen.
– Det är en Cylinda, den är fin, säger han.
Jan-Kåre Strid, som arbetat med Jens sedan
år 2015, berättar att de besökt
bygget av de nya bostäderna minst
en gång i veckan.
– Jens har funktionsnedsättningen autism där rutin är viktig för
honom så vi har hittat en promenadslinga här som vi går, för att
han ska lära sig att känna sig trygg här, berättar
Jan-Kåre.

Dessutom har den trygga personalen och
aktiviteterna gjort Jens mycket nöjdare som
person. Det är personalen som styr upp den
dagliga verksamheten för honom och då röjer
han skog, och sköter återvinningen för Hällebo,
Änge skola och förskolan i Änge. För Jens som
varit van att bo själv blir det nu en förändring när
han ska dela på de gemensamma utrymmena
och aktiviteterna med andra boende. Boendet
är dock byggt så att brukarna också kan dra sig
undan i sin egen lägenhet som har egen ytterdörr. Jan-Kåre Strid har tillsammans med Jens
mätt lägenheten för att de nya
möblerna ska få plats.
– Här ska min säng stå, jag
tror att jag kommer att trivas här,
säger Jens Johansson.

”Här ska min
säng stå, jag tror
att jag kommer
trivas här”

I dag bor Jens Johansson i Ede, Offerdal, på en
gruppbostad där han är den enda brukaren.
– Jens kommer att sakna att det inte finns
element här, han gillar att skruva på termostaten och lyssna på vattnet i elementet, säger
Jan-Kåre Strid.
Golvvärmen är därför inget som imponerar på
Jens. Det finns dock många andra saker han
gillar, som gungan som han ser från sitt köksfönster, den nya mikrovågsugnen och så klart
spisen. Han är väldigt intresserad av teknik,
energi, ljud och rörelse. Känslan i kroppen när
han gungar eller när han brukar åka skoter
eller Gokart är därför väldigt viktig för honom.
w w w. k r o k o m . s e

Utanför finns en liten terrass
där han hoppas att hammocken ska få plats.
Hänggungan som han i dag har på balkongen
i Ede, ska få flytta inomhus i den nybyggda
lägenheten, han kommer att ha gungor både ute
och inne.
– Han gungar ofta och det går inte att få honom att sakta ner. När vi kör skoter blundar han
och njuter av vibrationerna och det känns som
om han älskar energin, säger Petter Norberg
som också jobbar med Jens.
Lite oroligt frågar Jens om hur det blir med
skotern. Om den får följa med i flytten? Petter
pekar på en plats utanför fönstret där skotern
kan stå och säger att självklart ska skotern
flytta med till Nälden.
– Det blir kul, säger Jens.
Susanne Kvarnlöf

Efter ett års föräldraledighet kom jag tillbaka
i januari med visioner och energi. Jag hade
en ny chef och en ny arbetsgrupp och jag var
beredd på att ta mig an 2020. Men sedan hände något, Covid19 kom. I stället för att driva
hemrehabilitering och auskultera med min nya
arbetsgrupp fick jag försöka navigera oss genom pandemin. Vi fick försöka planera för det
oförutsägbara, när, var och hur stort kommer
detta bli? Hur mycket sjukfrånvaro kommer
detta innebära? Vi kastades in i nya rutiner,
som nästan kom dagligen, nya riktlinjer, vårdtagare som ska provtas, screenas, skyddas och
vårdas. Och det där med skyddsutrustning?!
En stor del av vårens arbete innebar för mig
att vara delaktig i uppbyggnad av skyddsutrustningsförrådet. Det innebar flera turer kring
vad som var godkänt, hur mycket utrustning
ska vi använda, vid vilka arbetsmoment,
långärmat vs kortärmat osv. Personalen fick
utbildning i hur man använder skyddsmask
90. Det tog dagar och veckor att bara hantera
frågor och oro kring skyddsutrustning och
många vände sig till oss för rådgivning, som
var lika nya i detta som alla andra. Vi har aldrig
befunnit oss i ett läge där vi har stått utan
skyddsutrustning, även om del utrustning bytts
ut under tiden.
Nu finns ett stadigt leveransflöde av godkänt
material som vi beställer av regionen. Vi har ett
flöde för beställning och leverans, rutinerna sitter i ryggmärgen och det finns gott om färdiga
kit för omgående leverans. Det som tog mig
veckor i våras tar nu endast en bråkdel av min
arbetstid. Personal och vårdtagare behöver
inte känna oro för att vi jobbar oskyddade.
När jag blickar tillbaka har det under pandemin
också funnits mycket positiva saker, jag har
fått samarbeta med nästan alla verksamheter i
socialförvaltningen, från högsta chef till tillfällig
timvikarie och mött personer jag inte hade
träffat annars. Jag som är en ”teamplayer” har
tyckt att det är motiverande och kul!
När jag nu har möjligheten, så måste jag
också passa på att skryta över hur fantastiska
medarbetare som jag har glädjen att få arbeta
med varje dag, kommunens sjuksköterskor,
distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vilket jobb ni gör!
Det är inte över än! Vi måste därför fortsätta
hålla i och hålla ut, följa riktlinjer och rekommendationer, hålla händer rena och stanna
hemma då vi känner symtom. Vi gör det
tillsammans!

Therese Olsson
Enhetschef
hälsa och sjukvård
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Jonas Törngren, kommundirektör, Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande och Björn Hammarberg, M, ordförande i
näringslivsutskottet arbetar för förbättrat företagsklimat i kommunen.

Framåt med
företagen i fokus
Krokom vill vara en attraktiv kommun som bedriver god välfärd och välkomnar nya invånare. För att lyckas krävs att kommunens företag har goda förutsättningar att utveckla sina företag, anställa fler och bidra med skattemedel.
En rejäl backning i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimat, visar
dock på ett dystert nuläge. Men politikerna är laddade för förändring.
– Näringslivet är oerhört viktigt i Krokoms
kommun och när vi får signaler om att företagen
på olika sätt är missnöjda så tar vi det allvarligt.
Det är något vi bara måste ta tag i och förbättra, säger Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens
ordförande.
Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommunen visar att
Krokoms kommun sedan förra året backar 74
placeringar, från 133 till plats 207.
Politisk samsyn
I undersökningen, som gick ut till registrerade
aktiebolag i kommunen, framkom bland annat
synpunkter på handläggningstider, att kommunen upplevdes som svårtillgänglig och att svar
ofta dröjde, var otydliga eller uteblev.
Det finns en politisk samsyn om att företagsklimatet är viktigt och att det är nödvändigt att
snabbt göra förbättringar.
– De interna processer vi redan startat måste
nu bära frukt. Ett mer serviceinriktat arbets- och
förhållningssätt ska genomsyra kommunens alla
delar. Alla ska jobba åt samma håll, och när vi
planerar så ska företagsperspektivet finnas med
– oavsett verksamhet, säger Björn Hammarberg,
M, ordförande i näringslivsutskottet.
Förbättringsarbetet är igång och vid årsskiftet
inrättades ett näringslivsutskott med uppdrag

att fokuserat arbeta för ett förbättrat näringslivsklimat. En konkret insats som pågår just nu
är en avgiftsöversyn som ska leda till förenklade
regler, en ökad tydlighet och om möjligt lägre
avgifter.
– För en företagare blir det snabbt stora avgifter för tillsyn och tillstånd av olika slag. Det kan
både innebära att fokus flyttas från vad man vill
göra till vad man har råd att göra. Det kan även
i slutändan drabba kunderna i form av högre
hyror eller priser. Därför är det viktigt att vi inte
tar ut högre avgifter än nödvändigt, säger Björn
Hammarberg.
Snabba resultat
Förbättringsarbeten inom flera andra områden
pågår parallellt och förhoppningen är att det
snabbt ska bli en märkbar förändring för företagarna i kommunen.
– Om ett år hoppas jag att företagarna i Krokom upplever att kommunen har blivit bättre på
att besvara frågor, leverera och möta upp deras
behov, avslutar Karin Jonsson.
Sofia Wrangel

Nytt stöd för den som
vill göra affärer med
offentlig sektor
Att som företagare göra affärer med offentliga myndigheter kan upplevas som svåra och krångliga. Ett
nytt nationellt, webbaserat, stöd från upphandlingsmyndigheten vill ändra på det.
Krokoms kommun upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 250 miljoner kronor, vilket innebär en stor
möjlighet för leverantörer. Förutom att kommunen är
en stabil, ofta långsiktig, kund får du som leverantör till
offentlig sektor också en viktig roll i att de gemensamma skattemedlen används på bästa möjliga vis.
– De offentliga affärerna är ofta en attraktiv affär.
Det känns därför viktigt att våra lokala företagare känner till möjligheterna som finns. Upphandlingsmyndighetens initiativ är väldigt välkommet då det tyvärr ofta
finns fördomar om att det ska vara krångligt att lämna
anbud i offentliga upphandlingar, säger Anna-Carin
Svedén, näringslivschef.
Det nya, webbaserade, stödet är tänkt att sänka
tröskeln för företagare som vill lämna anbud i offentliga upphandlingar, samt synliggöra affärsmöjligheterna
den offentliga sektorn utgör. Materialet går igenom
regelverket, hur den som vill lämna anbud konkret går
tillväga samt viktiga delar att tänka på när det är dags
att komma igång.
– Det nya stödet blir ett komplement till vårt pågående arbete som strävar efter att göra det enklare för
företag att delta och lämna anbud i kommunens upphandlingar. Vi arrangerar till exempel anbudsskolor, ser
över texter i upphandlingsdokumenten så att de ska
vara tydliga och lättförstådda samt försöker dela upp
stora upphandlingar i mindre delar så att fler småföretagare har möjlighet att lämna anbud med mer, säger
Linda Näsén, upphandlingssamordnare.
Tre tips när du vill göra affärer med Krokoms kommun:

•

Ha koll på aktuella upphandlingar. På krokom.se/
naringsliv hittar du länk vidare till både aktuella
och planerade upphandlingar i Jämtlands län.

•

Skaffa ett kostnadsfritt inlogg i Visma Tendsign
för att kunna vara med och lämna anbud. Se manual och instruktionsfilm för lämnande av anbud
och vanliga frågor och svar på visma.se/upphandlingsverktyg/tendsign-support/leverantor/

•

Börja din ansökan i tid och ställ frågor om något
är oklart.

Ta del av Upphandlingsmyndighetens stöd vid upphandlingar på upphandlingsmyndighetens hemsida:
beta.upphandlingsmyndigheten.se/

