
 

 

Kommunala integrationsrådet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(6) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

 
 

  
 
Plats och tid Distans, måndagen den 24 maj 2021 klockan 08.30-10.30 
Beslutande Ledamöter 

Björn Hammarberg, M, ordförande 
Frida Skoog, M 
Almaz Okube, Ghebreslasie 
Yossief Asrat 
Rajni Avagyan 
 
 

Övriga närvarande Christina Jonsson, utvecklingssekreterare 

Justerare Almaz Okube, Ghebreslasie 
 

Justeringens plats och tid Krokom, 3 juni 2021 klockan 13.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 7-9 
 Christina Jonsson  

 Ordförande   
 Björn Hammarberg  
  
 
 
 
                           Justerare Almaz Okube, Ghebreslasie  
    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala integrationsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-05-24 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-04 Sista dag för överklagan 2021-06-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Krokoms kommun 
 

Underskrift 
  

 Christina Jonsson  
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KIR § 7 Dnr 2021-000044  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 
– KIR 
1. Kommunala integrationsrådet godkänner föredragningslistan. 
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KIR § 8 Dnr 2021-000046  

Informationer KIR 2021 
Björn Hammarberg, ordförande Kommunala integrationsrådet 

Information om budgetarbete & kommunen 
Björn informerar om att Kommunstyrelsen nu arbetar med budget år 2022 
och planering inför kommande åren 2023-2024. Han redogör sedan för hur 
budgetarbetet i stort fungerar i kommunen och i Sverige. 
Han informerar även rådet om att Krokoms kommun får in pengar genom 
exempelvis avgifter, skatter och utjämningsbidrag. 
Han visar även hur en kommun är uppbyggd och vilken roll exempelvis 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande har. 
____ 
Frida Skoog, ledamot Socialnämnden 

Information om Socialnämnden 
Informerar om att Socialnämnden har återsökt en del pengar från staten för 
extra kostnader som uppkommit i samband med Covid-19. 
Hon informerar även om att uppgifter från nämnderna, Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige är offentliga uppgifter som går att ta del av på 
exempelvis Krokoms kommuns hemsida, dock publiceras inte ärenden som 
berörs av sekretess. 
____ 
Åsa Sjödin, kommunikation 

Skriftlig information om fler språk på hemsidan 
Christina Jonsson redogör skriftlig information från Åsa Sjödin om att 
kommunikation inte har någon möjlighet att hålla hemsidan uppdaterad på 
flertalet språk då det är väldigt resurskrävande. Däremot kan varje besökare 
själv översätta hemsidan med hjälp av Google Translate. På Krokoms 
kommun förra hemsida så fanns Google Translate inlagt som ett verktyg och 
på ett år var det enbart fem översättningar som skedde och då var 
kommunikations egna test inräknade. 
____ 
Linus Ekqvist, VD Krokomsbostäder AB 

Större lägenheter i Krokom och eventuell segregation i hyreslägenheter 
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Yossief lyfter behovet av större hyreslägenheter för större familjer som inte 
har möjligheten eller viljan att köpa hus men vill bo kvar i kommunen. 
Linus informerar om att efterfrågan på större lägenheter har ökat de senaste 
tio åren och då det är ett relativt nytt fenomen har Krokomsbostäder AB 
svårt att möta upp efterfrågan.  
Nyproduktionerna möter inte behovet av de riktigt stora lägenheterna istället 
så kan Krokomsbostäder AB exempelvis bygga om föreningslokaler eller slå 
samman två lägenheter till en för att möta behovet, detta är dock kostsamt. 
Avseende segregation så ser Linus att integrationen fungerar bäst om 
individer från olika delar av samhället sprids ut i 
kommunen/bostadsområdena när det är möjligt. Det är dock inte alltid som 
Krokomsbostäder AB kan påverka detta då individer har rätt att söka om 
lägenheter där de själva önskar. 
____ 
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KIR § 9 Dnr 2021-000047  

Övriga frågor KIR 2021 
Rajni Avagyan 

KIV 
Rajni berättar att på senaste KIV så lyfte de frågan om hur KIV och KIR 
bättre kan samverka och samarbeta.  
Hon frågar om någon från Kommunala integrationsrådet kan komma till KIV 
för att göra en presentation om rådet. Denna presentation skulle kunna 
handla om vilka uppgifter rådet har, vilka frågor som går att lyfta via rådet 
och hur man kan komma i kontakt med rådet. De eftersöker även denna 
information om rådet skriftligen för att sprida vidare via exempelvis deras 
Facebook- och Whats-up grupp. 
Björn ser detta som positivt och ber Rajni och Yossief att skriva samman ett 
tydligt skriftligt förslag som skickas till utvecklingssekreteraren och sedan 
tas denna fråga upp nästkommande Kommunala integrationsråd. 
____ 
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