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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 Mittme-
dias magasin.  Tidningen finns också att läsa och ladda ner via: www.krokom.se

Omslagsbild: Tjärnafjället på tur mot Ålåsen sent en eftermiddag i december strax före nyår.  
Fotograf: Maria Elvstål.

Hur skapar man en arbetsmiljö som fungerar med familj och hundar 
runt omkring sig? Hur bedriver en arbetsgivare systematiskt arbetsmil-
jöarbete i medarbetarnas hem? Hur skapar man rimliga mötesformer 
med pauser, diskussioner och möjlighet att avläsa kroppsspråk när 
dataskärmen är redskapet och mötesdeltagarna sitter vitt utspridda? 
Och inte minst; hur kan man långsiktigt fungera som chef och ledare 
när man träffar medarbetarna ytterst sällan?

Ja, dessa frågeställningar blir mer och 
mer aktuella i takt med att pandemin 
fortsätter. Det nya normala tenderar, för 
en del, att bli hemmakontor och digitala 
möten. Hur hanterar man det då, hur 
leder man? Svaren är nog många.

En intressant aspekt av nära ledarskap 
på distans gav Robert Karjel som föreläs-
te på vårt digitala ledarforum för några 
veckor sedan. Robert är utbildad strids- 
pilot och har bland annat jobbat med att skydda mattransporter från 
pirater i Adenviken utanför Somalias kust. Han menade att förmågan 
att ge mandat till dem som var närmast insatsen utifrån en gemensam 
bild, ett gemensamt löfte, var nyckeln. Mandat att fatta beslut utifrån 
vad som var nödvändigt för att lösa uppgiften. De som är närmast har 
nämligen ett helt annat perspektiv än de som sitter en bit ifrån (oftast 
ledningen). Det nära perspektivet är avgörande för att nå framgång 
eftersom det bäst speglar vad som måste göras.

Vad har det med kommunens verksamhet att göra? Vi skyddar ju 
ingen från pirater och flyger inga helikoptrar. Det är sant, det gör vi inte, 
men trots det speglar ovanstående väldigt väl hur en kommunorgani-
sation med stora geografiska utmaningar kan arbeta. 

Kommunen kan utifrån ett mer övergripande perspektiv, tillsammans 
med medborgare, företag och organisationer skapa den gemensamma 
bilden, löftet för hur samhället ska vara och utvecklas. De som är när-

mast och har kunskap om den faktiska situationen 
måste därefter ges mandat och resurser att lösa 
uppgiften. Det sammantaget ger en utveckling 
som fungerar i realiteten utan att ge avkall på 
helheten.

Men det gör sig inte själv. Några viktiga delar 
måste vara på plats. Vi behöver ha förmågan och 

viljan att skapa gemensamma bilder i stället för 
att komma med direktiv. Vi behöver ha förmå-

gan och viljan att lita på andra i stället för 
att styra i detalj. Vi behöver ha förmågan 
och viljan att fråga och lyssna i stället för 
att tala om. Det här året har varit tufft 

på många sätt, men jag tror att det 
faktum att vi har tvingats ställa om 
vårt sätt att jobba har medfört nya 
lärdomar. Vi har nått en bit på väg 
även om vi har mer att lära. 

Med detta vill jag önska er alla en 
god jul och ett gott nytt år och låt 
oss alla jobba för att helgerna och 
framtiden ska bli så coronafri som 
möjligt. 

Det nya normalaMitt Krokom
Så här dagarna innan jul vill jag rikta ett stort tack och den  
varmaste julkramen till alla er som under lång tid och med stort 
ansvarstagande hjälpt till att hålla samhället igång, trots Covid-19. 
Ni finns inom förskola, skola och omsorg, ni håller föreningslivet 
igång, ni driver företag, ni stöttar våra äldre i vardagen och ni gör 
massor med annat bra. Det värmer i hjärtat och ger hopp för  
framtiden.

Det verkar som att pandemin kommer att fortsätta in i det nya året 
och då gäller det att hålla i och hålla ut. Från kommunens sida vill vi 
stötta på de sätt vi kan. Nyligen beslutade vi ge kommunens fören-
ingar ett extra bidrag på 1,5 miljoner kronor. Det finns en stark och 
fin tradition av föreningsliv i kommunen och den ska vi understödja 
så att de kan fortsätta med aktiviteter nästa år igen. 

Om vi blickar bortom pandemin och alla de svårigheter som följer 
av den så finns det också mycket att glädjas över i vår kommun. 
Det byggs bostäder i hög takt och människor från hela landet vill 

flytta till vår kommun. Människor 
tenderar att i allt högre grad uppskatta 
naturen och en rik fritid, något som 
det finns gott om i vår kommun. Vår 
skola har återigen utsetts till länets 
bästa skolkommun och vi satsar stort 
på nya lokaler för förskola och skola 
i Nälden, Hotagsbygden, Rödön, Ås 
och Krokom.

När det gäller företagande och arbete 
så vet jag att det är utmanande för 
många men det finns samtidigt tecken 
som visar att företagen i Krokoms 

kommun klarat sig något bättre än i många andra kommuner. 
Arbetslösheten är fortfarande låg i jämförelse med både länet och 
riket. Ett starkt näringsliv är helt nödvändigt för att kommunen ska 
kunna fortsätta utvecklas. Vi har beslutat oss för
att vi vill bli en ännu bättre företagskommun. 
Företagen ska uppleva oss som serviceinriktade 
och stödjande och vi kommer att ta alla de 
steg som krävs för att vi ska komma dit.   

En rejäl satsning på äldres hälsa kommer 
att genomföras under 2021 och 2022.  
Våra äldre har haft ett utmanande år och 
nu känns det bra att kunna erbjuda många 
olika insatser så att fler kan behålla hälsan 
långt upp i åren. 

Under 2020 har vi även tagit viktiga steg 
mot en bättre tillvaro för de kommun- 
invånare som har extra behov. I höstas 
invigdes ett LSS-boende i Nälden och 
ett Särskilt boende för äldre kommer att 
byggas i centrala Krokom, med inflyttning 
våren 2023. I Föllinge och Alsen kommer 
man att kunna flytta in i trygghetsboen-
den för äldre redan under nästa år. 

Om nu 2020 varit ett utmanande år i 
många avseenden så ser jag med  
tillförsikt fram emot 2021. Det ska bli 
spännande att följa den utveckling som 
pågår runt om i kommunen. 

”Om vi blickar 
bortom pandemin 
och alla de svårig-
heter som följer av 
den så finns det 
också mycket att 
glädjas över i vår 
kommun.”

Karin Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Törngren 
Kommundirektör
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”Men vad har det 
med kommunens 
verksamhet att göra? 
Vi skyddar ju ingen 
från pirater och flyger 
inga helikoptrar.”

God Jul & Gott Nytt År
önskar Krokoms kommun
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Lediga jobb
I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. 
Närheten och tryggheten människor emellan skapar för-
utsättningar 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?
På krokom.se/jobbahososs hittar du alla lediga jobb just 
nu. Där kan du läsa mer om jobben samt skicka in din 
ansökan. Välkommen!

Tyck till om kommunens hemsida
Vi vill ha dina synpunkter på hur du upplever att kommu-
nens 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 inbju-
dan 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 funk-
tionsnedsättning. För mer information och intresseanmä-
lan, se hemsidan eller kontakta Susanne Eltnäs. 
Telefon: 0640 162 47 eller  
E-post: susanne.eltnas@krokom.se

Har du en bostad att hyra ut?
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. 

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

Nu kan du köpa tomt på ”Kvarna”
Vi har nöjet att erbjuda 18 tomter till försäljning i området 
”Kvarna” i Krokom. För att få chansen att köpa en av tom-
terna 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
Sopbilen byter hämtningsvecka nästa år 
Eftersom år 2020 har 53 veckor blir det två ”udda” veckor 
i rad runt nyår. Alla hämtningsveckor ändras därför från 
udda till jämn och vice versa, från och med vecka 1 2021. 
Uppdaterat hämtningsschema finns på hemsidan.

Nya taxor från och med den 1 januari 2021 
Renhållningstaxan höjs preliminärt med ca 5 procent från 
den 1 januari 2021. På hemsidan kan du se de uppdate-
rade priserna. Vattentaxan höjs med ca 7,5 procent från 
den 1 januari 2021. På hemsidan kan du se de uppdate-
rade priserna. 

Vinterväghållning 
Vi vill påminna alla fastighetsägare och väghållare att 
hålla hämtningsvägen farbar.
• Halkbekämpa och sätt upp vägkäppar för att förhin-

dra olyckor och avkörningar.
• Vägens bredd ska vara minst tre meter. Snövallar får 

inte inkräkta på vägbredden. 
• Snötyngda grenar som är i vägen ska tas bort. Fri 

höjd ska vara minst fyra meter.
• Soptunnan ska ställas så att den inte hindrar snö-

röjning eller blir en trafikfara. Den egna uppfarten är 
ofta en bra plats.

Vi vill främja äldres hälsa
Under två år kommer Krokoms kommun avsätta medel i 
syfte att främja äldres hälsa. I början av 2021 kommer vi 
att skicka ut ett informationsbrev till föreningar och orga-
nisationer med mer information om vad dessa medel kan 
användas till och hur man som organisation kan söka. 

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.

Krokom informerar:

Vill du jobba med oss?
– hos oss har du huvudrollen!

Du som jobbar i Krokoms kommun gör skillnad för många 
människor. Hos oss får du ett stort ansvar, men också möj-
lighet att glänsa med dina personliga styrkor. 

Att arbeta inom välfärdssektorn innebär att du gör skillnad 
på riktigt. Vi finns till för kommunens invånare och det finns 
därför alltid behov av våra tjänster. Här har du en samhälls-
viktig funktion och kan känna stolthet över det du gör.

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. När-
heten och tryggheten människor emellan skapar förutsätt-
ningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för 
växtkraft – för företagare, familjer och för dig som medarbe-
tare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter 
att utvecklas. Vill du växa med oss? 

Vi söker hela tiden efter kompetenta och engagerade 
kollegor till våra verksamheter. Undersköterskor och 
legitimerade lärare är två av de yrkesgrupper som 
vi ofta söker efter. 

Välkommen till Krokoms kommun!
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Det som är speciellt för platsen Krokoms kom-
mun är växtkraften och de många levande, stolta 
och drivna byarna i hela kommunen. Det har 
många människor lyft fram på höstens dialog-
möten och nu har Krokoms kommunstyrelse 
beslutat att låta byarna ta plats och vara avsän-
dare i marknadsföringen framöver.

Just nu pågår ett febrilt arbete med att ta fram 
texter och annat material. Budskapen baseras på 
vad människor lyft på nio olika referensgrupps- 
möten som hållits, en workshop med ledande 
tjänstemän och politiker i kommunen, fyra öppna 
möten för alla kommuninvånare och ett stort an-
tal besöksintervjuer. Kärnan i platsvarumärket är 
våra 193 byar där livet växer och så här beskriver 
vi lite närmare hur det är att leva här:

Mitt i Sverige, mellan stad och fjäll, finns en 
plats där det sjuder av liv. Det är brokigt, okonst-
lat och lite tvärt emot. Hit flyttar människor. 
Här växer företag. Idéer frodas och själva livet 
får ta plats. I Krokoms kommun finns 193 byar 
som tillsammans med den ständigt närvaran-
de naturen sätter sin prägel på området. I byn 
möts du av stolthet, drivkraft och hjälpsamhet. 
Varenda en är viktig. Alla är välkomna. Här finns 
plats att växa.

Att vi är så få människor på så stor yta är en 
stor styrka. En del pratar om norrlands inland 
som något som ligger i periferin. Så upplevs det 
inte av de flesta som bor här. Upplevelsen är att 
man bor nära till den service som behövs och 

att man bor centralt i förhållande till det som är 
viktigast i livet och behöver man resa ut i världen 
går det väldigt fort och smidigt och man slipper 
bilköer på vägen till tåget eller flyget.

– Coronapandemin har gjort att många fått 
upp ögonen för hur bra det går att jobba på dis-
tans och hur mycket rikare livet kan bli när man 
bor i en by med närheten till ett friluftsliv i världs-
klass, säger kommundirektör Jonas Törngren. 

För att underlätta för alla företag, föreningar,  
byalag och engagerade människor som vill 
marknadsföra sin plats kommer kommunen att 
ta fram en bank av texter, filmer och bilder som 
blir fria för alla att använda. Materialet kommer 
att finnas att laddas ned på kommunens hemsi-
da någon gång efter årsskiftet. Kommunstyrel-
sens ordförande Karin Jonsson, C, säger att hon 
är glad över att fokus i platsvarumärket ligger på 
den unika drivkraften i den här kommunen.

– I våra små och stora byar finns en enorm 
växtkraft i form av stolta människor som vill 
göra gott för den egna bygden. Det vill vi berätta 
om och jag hoppas att många också kommer 
använda materialet, säger Karin Jonsson. 

När det gäller bildbanken är förhoppningen att 
många av de duktiga fotografer som finns i Kro-
koms kommun ska vilja sälja bilder till bildban-
ken. Kommunen kommer att utlysa fototävlingar 
nästa år för att få in bilder. Håll utkik på hemsi-
dan och i sociala medier efter mer information 
om när vi drar igång. 

Åsa Sjödin

193 byar där livet växer

Växtkraft för människor, 
för idéer, för företag och för livet.  

Det är grundbulten i Krokoms 
kommuns rykande färska plats-

varumärke. Vi hoppas att företag, 
föreningar, byalag och engagera-

de människor ska hjälpa 
oss att sprida detta. 

”Hit flyttar 
människor. Här 

växer företag. Idéer 
frodas och själva li-

vet får ta plats.”

Nu ly f ter  v i

Ulla Schill, samhällsbyggnadschef, Björn Torbjörnsson, ekonomichef, och Olof Wallgren, C, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, diskuterar platsvarumärket under en workshop.
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En hållbar skoteråkning
Jag har jobbat med snöskoter på ett eller 
annat vis sedan 1996, där har jag under åren 
jobbat dels inom återförsäljarled, generalagent 
men även varit med och arrangerat både täv-
lingar och event. Under denna period har jag 
även lagt mycket tid ideellt inom skoterklubbar 
och dess utveckling. Med denna bakgrund i 
ryggen känner jag mig trygg i mitt uppdrag och 
ser positivt på att vi tillsammans skapar en 
hållbar skoteråkning inom Krokoms kommun.  
Ett ökat intresse för skoteråkning, och snabb 
utveckling av lössnöskotrar för friåkning, i 
kombination med en terrängkörningslag från 
1975. Det är grunden för det arbete vi nu inlett, 
med målet att skapa en tydlighet kring skoter-
åkning och ge förutsättningar för en åkning 
som fungerar för alla inblandade.   
Problemen vi har idag är att delar av körning-
en tyvärr sker på ett sätt som inte är okej, 
och att det samtidigt finns en stor otydlighet i 
dagens regelverk. 
För att få klarhet i vad som gäller planerar 
Krokoms kommun nu att skapa ett eget regle-
ringsområde, anpassat utifrån lokala förutsätt-
ningar och möjligheter. Arbetet, som började i 
april 2020, har hittills till stor del handlat om att 
höra alla parter. 
Vi har träffat allt ifrån jurister och markägare 
till skoteråkare och näringsidkare. Det har varit 
varierade känslor i frågan, men vi har tillsam-
mans kommit framåt och hittat en samsyn i 
vart vi vill. Något som känns väldigt lovande 
när vi nu bildar en arbetsgrupp och jobbar vida-
re med att göra verklighet av våra idéer.
Arbetsgruppen, som består av bland annat 
markägare, politiker, näringsidkare samt repre-
sentanter från berörda samebyar och skoter-
klubbar, har i uppdrag att hitta ramarna för hur 
ett möjligt regleringsområde ska se ut. Vilka 
områden som ska beröras, hur driften ska se 
ut och hur det ska fungera i praktiken. 
Till vår hjälp har vi god kontakt med andra 
destinationer där liknande arbete har gjorts, 
men en exakt kopia av deras olika lösningar är 
inte aktuellt. 
Det är viktigt att hitta en lösning som passar 
det område vi lever och verkar i. För oss kan-
ske det blir enbart ledåkning i vissa områden, 
medan vi kan öppna upp för friåkning på andra 
ställen. Det kan även komma att bli högre 
avgifter på vissa platser, medan andra delar av 
kommunen inte berörs alls. 

Mattias Lönn
Snöskotersamordnare

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Mattias är snöskotersamordnare och hans 
uppgift är att ta fram ett regelverk för en 
hållbar skoteråkning i Krokoms kommun.

Årets utmärkelser
till våra medarbetare
Det är våra medarbetare som har huvudrollen  
i Krokom och det vill vi uppmärksamma. Vi har  
utsett Årets arbetskamrat, Årets arbetslag och  
Årets växtkraft. Här är vinnarna!

Årets

2 0 2 0

Årets

2 0 2 0

arbetslag

Årets

2 0 2 0

arbetskamrat

växtkraft

Årets

2 0 2 0

Årets

2 0 2 0
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Årets

2 0 2 0
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växtkraft

Årets

2 0 2 0

Årets

2 0 2 0
arbetslag

Årets

2 0 2 0
arbetskamrat

växtkraft

Karin Häggqvist
Undersköterska på Hällebo

 Motivering:    Hon jobbar aktivt och oförtrutet med 
hälsa och mående för våra äldre. Hon är spindeln 
i nätet då det gäller att anordna aktiviteter för våra 
boenden. Det är allt från gymnastik och rörelse till 
Hällebokrysset, som är otroligt populärt hos många. 
Hon anordnar olika teman beroende på årstid. Ett 
mycket populärt inslag var jakttemat i höstas. Hon 
har ett driv och engagemang som smittar av sig :-)

Marita Evertsson
Skoladministratör i Ängeområdet

 Motivering:   Hon är en stadig klippa i Änges skol-
område. Utöver att hon har full koll på administra-
tionen på våra fyra skolor i Nälden, Änge, Hov och 
Kaxås så gör hon varje dag det lilla extra i arbetet. 
Ingen fråga är för dum. Ingen uppgift är för svår. 
Den allra bästa att ha med sig i med-  och motvind. 
För mig gör hon hela skillnaden!

Barn- och familjegruppen inom IFO
 Motivering:   I med och motvind, i ur och skur, jul som påsk, morgon som kväll så arbetar de för barnens 
bästa. Med en enorm glädje, med ett nära samarbete, med mod och välkomnande bemötande, tar ni hand om 
ALLA, ALLTID. Inte nog med det, så arbetar ni ständigt med gruppen, med att alla ska trivas, att alla ska känna 
sig behövda. Jag vet att man sällan får ett tack, en blomma. Jag vet att människors förändringar är pris nog, 
men ni förtjänar även lite extra.
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Tomas Nilsson är en av kommunens trotjänare, 
till våren firar han 25 år som anställd i Krokoms 
kommun. Han började som GIS-tekniker och 
eftersom han är skogligt utbildad fick han snart 
ta hand om kommunens skogsinnehav, ett 
ansvar han fortfarande har. Sedan år 2000 har 
han arbetat med fastighetsfrågor och år 2007 
fick han titeln fastighetschef. Idag ansvarar han 
för allt som är knutet till fastigheter; mark, skog, 
byggnader och vägar.

– Mitt jobb har föränd-
rats en hel del genom åren 
och det kanske är därför 
jag trivs så bra, det är fort-
farande utmanande och jag 
lär mig nya saker hela tiden. 
Men 25 år till kanske det 
inte hinner bli, säger han 
med ett leende. 

Tomas är chef för Plan- 
och fastighetsavdelningen och ansvarar för 
närmare tjugo medarbetare. Fram till för några 
år sedan var det två avdelningar, men när Ulla 
Schill tillträdde som ny förvaltningschef såg hon 
ganska snart  fördelarna med att slå ihop dem till 
en avdelning.

– I arbetet med att möjliggöra nya bostads-
områden krävs ett nära samarbete mellan 
fastighet och plan, där planarkitekter och 
kartingenjörer arbetar.  Min tanke var att arbetet 
skulle bli smidigare och enklare om alla tillhör en 
och samma avdelning med gemensam chef. Ett 
annat plus är att alla får en större kunskap och 

insikt i hela samhällsbyggnadsprocessen, säger 
Ulla Schill.

Krokoms kommun har ett tydligt tillväxtmål, år 
2030 ska det vara minst 16 000 invånare i Kro-
koms kommun. En utmaning som kommer med 
det målet är att med hjälp av befolkningsprogno-
ser försöka förstå behoven av platser i förskola 
och skola och hur trycket på kommunens övriga 

verksamhet, exempelvis 
särskilt boende för äldre, 
kommer utvecklas. 

– Just nu pågår ju bland 
annat förberedelserna för 
en ny förskola i centrala Kro-
kom, en ny skola i Nälden 
ska byggas och delar av 
skolan i Ås planeras att er-
sättas med nya byggnader. 
Det här är jättestora projekt 
som kostar hundratals mil-

joner kronor och som pågår under många år från 
idé till en färdig byggnad, säger Tomas Nilsson. 

 
För att fler människor ska kunna flytta till 
Krokoms kommun krävs förstås bostäder och 
exploatering av nya bostadsområden är ett om-
fattande uppdrag som tar en hel del av Tomas 
och hans medarbetares tid. I Ås har det byggts 
nya bostäder i över femton år och det är fortfa-
rande stort tryck på marknaden där. Under det 
senaste året har det äntligen börjat byggas fler-
bostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. 
Innan det går att bygga fler hus i Ås måste dock 

VA-nätet byggas ut så att det klarar fler hushåll. 
Under en tioårsperiod investerar Krokoms kom-
mun drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen 
för vatten och avlopp för att ge utrymme för nya 
bostadsområden. 

– I höstas startade projekteringsarbetet och 
det kommer pågå under ett och ett halvt år 
ungefär. Under den här tiden kommer en mängd 
nödvändiga undersökningar att genomföras. Vi 
räknar med att kunna påbörja upphandling av 
delar av byggandet under närmsta halvåret och 
det kommer sedan att följas av fler delar under 
ett antal år, säger Tomas Nilsson. 

Det som tar stor del av Tomas tid är att hante-
ra olika typer av avtal som Krokoms kommun 
ingår när det gäller fastighetsområdet. Det kan 
vara allt från hyresavtal och köpeavtal till explo-
ateringsavtal eller markanvisningsavtal, för att 
nämna några olika typer. En stor del av det här 
arbetet är styrd av politiskt beslutade dokument, 
exempelvis översiktsplanen och andra planer.

– Att det är en politiskt styrd organisation är 
tydligt för oss på min avdelning. Det faktum att vi 
inte har en klar majoritet i vår kommun kan vara 
en utmaning i vissa beslutssituationer och att vi 
dessutom har ett ganska kärvt ekonomiskt läge 
försvårar. Men totalt sett är detta bara extra ut-
maningar som gör det ännu mer spännande att 
vara med och driva utvecklingen framåt, säger 
Tomas Nilsson. 

Åsa Sjödin

Spindeln i tillväxtnätet

För att målet om 16 000  
invånare ska nås krävs stora  

investeringar, strategiska mark-
förvärv och nya detaljplaner. 

Det är fastighetschefen 
Tomas Nilsson och hans 

medarbetare som ska 
göra det möjligt.

SAMH ÄLLSBYGGN AD

Tomas Nilsson är fastighetschef och på hans avdelning finns många olika yrkeskategorier; kartinjenjörer, planarkitekter, byggprojektledare, samhällsplanerare, underhållsingenjör, mark- och exploa-
teringsingenjör, mark- och gatutekniker, ritningsansvarig och assistent. Tillsammans ansvarar de för kommunens plan- och fastighetsfrågor. 

”Det här är jättesto-
ra projekt som kostar 
hundratals miljoner 
kronor och som pågår 
under många år från 
idé till färdig byggnad”
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Det är nya tider för kommunen i flera avseen-
den, inte minst när det handlar om kommuni-
kationen med medborgarna. Pandemin ställer 
ännu högre krav på att hitta nya mötesplatser 
och forum, i stället för traditionella fysiska 
möten. Även om kommunen vill kunna möta 
medborgarna öga mot öga i angelägna ären-
den även i framtiden, så lägger tjänstemännen 
stort engagemang på att utveckla det digitala 
utbudet, med ett särskilt fokus på E-tjänster. 
Det är visserligen inte en ny företeelse, men 
kommunen har växlat upp ordentligt på just det 
området. Det handlar om allt från byggärenden, 
miljöfrågor till näringslivsärenden. Eller om att 
söka ekonomiskt bistånd och plats i förskolan. 
Ulla Schill, kommunens samhällsbyggnadschef, 
förklarar.

– Det är viktigt att kommu-
nen hänger med i digitalise-
ringen. Vi behöver bli bättre 
på återkoppling gentemot 
kunderna, och automatise-
ringen kommer att bidra till 
att vi blir mer tillgängliga och 
kan erbjuda en bättre service, 
både för privatpersoner och 
företag.

Faktum är att belastningen på förvaltningen 
har ökat de senaste åren, och att medborgarna 
får allt högre krav på snabb leverans – utan att 
personalstyrkan blir större. En del av lösningen 
är alltså E-tjänster, som Ulla Schill tror kommer 
att leda till mer nöjda kunder.

– Då kan alla vända sig till kommunen precis 
när de vill, och både kunderna och tjänstemän-
nen använda sin tid på bästa sätt, säger hon.

Catrin Lyckerev, renhållningsingenjör, förklarar 
hur E-tjänster faktiskt förenklar tillvaron. Hon 

tar emot en del av de runt 2 000 ärenden per år 
som kommer till deras enhet.

– Den stora kundnyttan med E-tjänster är att 
medborgarna kan göra sitt ärende när de passar 
dem. Man fyller bara i uppgifterna i e-tjänsten 
och skickar in. Man får alltid en bekräftelse. I 
de fall vi behöver kontakta kunden så hör den 
tjänsteman som är bäst lämpad av sig till kun-
den, berättar Catrin.

Hon tar slamtömning som ett exempel, vilket 
är ett mycket vanligt ärende.

– Om man vill avboka sin slamtömning, eller 
ändra intervall, så är det både snabbt och smi-
digt med E-tjänsten. Det behövs sällan några 
kompletterande uppgifter, och i slutändan inne-
bär det att vi får mer tid över till andra ärenden, 
där vi kanske behöver prata med någon kring ett 

svårare fall. 

Catrin Lyckerev poängterar 
att alla fortfarande kan 
ringa till samhällsbygg-
nadsförvaltningen via 
kundcenter, och ett jour-
nummer vid brådskande 
fall. Hon välkomnar verkli-
gen kommunens satsning 

på digitala lösningar – och 
uppmuntrar fler medborgare att använda dem.

– E-tjänster är win-win för alla. Vi får in alla 
uppgifter vi behöver, ger snabbare återkoppling 
till kunden och skapar bättre arbetsmiljö. Det 
blir även billigare eftersom kostnaden för porto 
minskar. Vem vet, i framtiden kanske det även 
går att betala ärenden direkt med Swish, i stället 
för att behöva hantera fakturor? Då skapas verk-
ligen mer tid till service för medborgarna.

På kommunens hemsida krokom.se/etjans-
ter hittar du alla E-tjänster.

Anders Lundin

Äntligen hemma igen
Att återvända till sina rötter kan vara en lång 
resa. Jag och min man började redan för sex 
år sedan fundera på var vi ville bo och hur vi 
ville leva våra liv framöver. Vad är viktigast för 
oss? Att ha närhet till fjällen och naturen, att 
enkelt kunna ta sig ut i skog och mark, att i alla 
årstider få känna väder och vind var det vi läng-
tade efter. Svaret blev ganska enkelt, den plats 
vi trivs bäst på är Jämtland och resan mot vårt 
gemensamma mål började gro. 
I och med vår långsiktiga vision sökte jag in till 
KTH och civilingenjörsprogrammet samhälls-
byggnad eftersom vi då bodde i Stockholm. 
Min tidigare karriär som matfotograf kändes 
helt plötsligt inte så viktig längre, vi ville upp till 
norrland och jag sökte mig därför till nya ut-
maningar. Intresset för att bygga vårt samhälle 
kändes viktigt. Att få vara med att forma och 
bygga den fysiska miljön i vårt samhälle ÄR 
viktigt. Den påverkar vår arbetsmiljö, hur vi mår 
och kan generera stor samhällsnytta om det 
görs rätt. Här vill jag vara med och utveckla! 
Jag kom in på KTH och sex års studier vän-
tade i och med ett förberedande basår. Under 
min tid på KTH samlade jag på mig erfarenhet 
från Peab och Locum och kände direkt att 
det här var något jag tyckte var otroligt roligt! 
Under min tid på KTH fick jag också äran att 
bli förälder. Jag bestämde mig för att öka min 
studietakt till 150 procent både innan och efter 
att min son kom till världen för att kunna vara 
mammaledig länge och samtidigt inte tappa 
studietid. Med det sagt så tog jag som planerat 
min examen i samhällsbyggnad med inriktning 
byggprojektledning år 2020 och flyttlasset upp 
till Jämtland kunde bli verklighet. Som vi hade 
längtat och väntat! 
Idag jobbar jag som byggprojektledare och jag 
stortrivs, både i kommunen och i min yrkesroll. 
Att på bästa möjliga sätt få bygga för våra 
medborgare och kommunens alla verksam-
heter är ett roligt och viktigt uppdrag. Enga-
gemang, lyhördhet, goda relationer, planering, 
flexibilitet är viktigt för en byggprojektledare. 
Mitt jobb innefattar goda kunskaper inom 
byggteknik och byggfysik men också inom 
hållbarhet och miljö, samhällsekonomi, projekt-
kommunikation, transportsystem, samhälls-
byggandets regelsystem, geoteknik, ledarskap 
och mycket mer! Byggprojektledaren kan ses 
som spindeln i nätet i projekt och har ansvar 
för projektets omfattning gällande tid, kostnad 
och kvalitet. 
Att få göra detta i Jämtland och i mitt Krokom 
är för mig ett hedersupp-
drag! 

Christina Sundien
 Byggprojektledare

Kommunen till er tjänst
På medborgarnas önskelista står det en bättre dialog med kommunen – och 
ännu snabbare service. Det vill kommunen förstås hörsamma, och arbetar 
flitigt för att stå till folkets tjänst – och framför allt i form av E-tjänster.

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Efter många år i huvudstaden började 
Christina smida planer för en flytt tillba-
ka. Nu arbetar hon som byggprojektle-
dare, något som hon beskriver som ett 
hedersuppdrag. 

Catrin Lyckerev är renhållningsingenjör och hon jobbar bland annat med att utveckla kommunens e-tjänster. 

”E-tjänster är win-
win för alla. Vi får in 
alla uppgifter vi behö-
ver, ger snabbare åter-
koppling och skapar 
bättre arbetsmiljö.”
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På Cederbergsskolan i Föllinge skrivs historien nu om. För tre år sedan tog sig endast varannan pojke in på 
gymnasiet, i våras hade alla elever behörighet. Många faktorer har spelat roll i förändringsarbetet men det 
helt avgörande har varit personalens hårda arbete som de gjort tillsammans. Dessutom kom Anna Hallberg 
och målade upp bilden av skolan på ett nytt sätt för både vuxna och elever.

– Hon är både ett socialt och kunskapsmässigt 
stöd för mig, säger Iselinn Larsdotter som går i 
årskurs 8. 

När rektor Thomas Hallberg steg in på Ceder-
bergsskolan i maj 2017 möttes han av en skola 
med många utmaningar. Endast 65 procent av 
eleverna hade behörighet till gymnasiet. Ett hårt 
klimat gjorde att kränkningar, rasistiska toner 
och machokultur härjade. Det fanns lärare som 
inte kände att de vågade gå ut i korridorerna på 
skolan. 

– I onsdags kom en lärare och letade några 
elever hos mig eftersom de lekte kurragömma, 
berättar Thomas och skrattar.

Det låter nästan hämtat från sagornas värld, 
för hur var det möjligt att denna totala förvand-
ling kunde ske? 

Trots utmaningarna hade Thomas en stabil 
personalgrupp och han påbörjade att trampa 
upp en ny väg i det hälsofrämjande utvecklings-
arbetet. Skolan fick ett erbjudande från Skolver-
ket att delta i projektet ”Samverkan för bästa 
skola”, något som erbjuds till skolor och försko-
lor som har låga kunskapsresultat och svåra 
förutsättningar att förbättra elevernas resultat 

på egen hand. Nu har de gjort två av tre år på 
projektet. Första steget var ett analysarbete där 
bilden var tydlig i vad de behövde arbeta med. 
Undervisningskvalitet, extra anpassning för elev-
er, kompetensutbildning för lärare kring diagno-
ser, externt stöd från fors-
kare och ett tydlig fokus 
på elevhälsan är några av 
satsningarna man gjort. 
Det viktigaste av allt är om-
organiseringen som bland 
annat innebär att Anna 
Hallgren som är anställd 
av Elevhälsan och är lärare 
i grunden, blev mentor för 
alla 50 högstadieelever. 

– Jag bevakar elever 
som har svårt att nå målen och jag har kontakt 
med föräldrarna, jag har alla utvecklingssamtal 
där jag återkopplar till lärarna vad eleven sagt. 
Jag förmedlar och hjälper elever och deras röst 
blir förstärkt, säger Anna.

Tidigare var det var det ämneslärare som var 
mentor för eleverna i klassen. Numera ansvarar 
Anna tillsammans med lärarna för elevernas häl-

sa och varje klass har en klasslärare som får mer 
tid till planering och att ombesörja det praktiska. 

– Jag skapar relationer, många vänder sig till 
mig och tycker att det är skönt att jag inte betyg-
sätter dem, berättar Anna. 

För Thomas har det blivit 
lättare att se den totala bilden 
av skolan i och med Annas roll.

– Det har kommit in fler 
elevröster och föräldrarna 
har också kommit in tydligare 
genom att alla samtal går till 
Anna. Jag får barnens bild och 
föräldrarnas bild och dessa 
superviktiga röster samlas in 
och vi kan använda det i vårt 
utvecklingsarbete, säger han. 

På schemat har det tillkommit en kulturlek-
tion som alla högstadieelever deltar i. De har 
brutit loss tid från andra lektioner och skapat en 
skolkulturlektion. 

– Vi pratar om machokultur eftersom vi ser att 
det påverkar studieresultat och måendet för elever. 
Vi pratar normer och värderingar, berättar Anna.
För Thomas är skillnaden tydlig. 

Skolan som lyckades 
bryta trenden

”Det låter nästan 
hämtat från sagornas 
värld, för hur var 
det möjligt att denna 
totala förvandling 
kunde ske?”

UTBILDNING OCH BARNOMSORG
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Anna är mentor på heltid
Heltidsmentor. Ett ord som nämns i skolsam-
manhang allt oftare och sedan ett och ett halvt 
år är jag den första heltidsmentorn i Krokoms 
kommun. Men vad gör en sådan på jobbet en 
vanlig dag egentligen?  
Att vara mentor (eller handledare som det ofta 
kallas) är ju inget nytt. Det har ingått i skolans 
uppdrag jämt och är en uppgift som lärare nor-
malt sett får axla. Mentorskapet ska vara en 
del i det arbete som gör att alla elever känner 
sig sedda, hörda och stöttade i skolan.  
Min roll som heltidsmentor är inriktad mot 
eleverna i årskurs 7–9 på Cederbergskolan i 
Föllinge, där jag började hösten 2019. Rekry-
teringen var en del i ett medvetet utvecklings-
arbete på skolan inriktat på att öka elevernas 
skolanknytning. 
Förenklat så kan man säga att mitt jobb går 
ut på att eleverna ska trivas, lyckas och känna 
sig delaktiga i sin skola. Att stötta när jag ser 
att de är nere, lyssna när de har funderingar, 
samla och föra vidare när det är saker de tyck-
er, se deras behov när det är svårt och boosta 
när det går bra. Jag ska höra, förstå, tolka och 
sedan förstärka deras röst på rätt ställe. Hos 
rektor, hos lärare, i utvecklingssamtal eller i  
elevhälsoteamet som jag också är en del av. 
Med en lärarbakgrund i botten har jag tagit 
vägen via terapeututbildning till familjebehand-
ling inom öppenvården på socialtjänsten och 
att ha samtal med barn som upplevt våld i nära 
relation på Centrum mot våld. 
Men nu är jag tillbaka ”hemma” i skolan och 
det känns lite som att cirkeln är sluten. Jag har 
hämtat in erfarenheter och kompetens genom 
utbildning och genom att i jobbet möta barn 
och familjer i alla möjliga situationer i livet och 
det har blivit tydligt att allt eleven är och allt 
hen har runt sig i livet är avgörande för möjlig-
heten att utvecklas. Alla vi vuxna är supervikti-
ga och där kommer min roll i skolan in.
Jag har en typisk ”spindeln-i-nätet-roll” och 
jobbar mycket i samtal med elever, vårdnads-
havare, lärare, elevhälsoteam, andra myndig-
heter och ytterligare fler för att se till att alla 
vi vuxna som finns runt eleverna gör allt vi 
kan tillsammans för att det ska bli så bra som 
möjligt – hela dagen, varje dag. 
Kan vi öka elevers trivsel och välbefinnande 
så ökar vi deras möjligheter att nå så långt de 
kan, både som personer och i sin kunskapsut-
veckling. Att vara heltidsmentor är ett otroligt 
roligt, svårt, stimulerande och utmanande  
jobb och jag skulle inte byta det  
mot något. 

Anna Hallberg
Heltidsmentor

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Anna har en nyckelroll på skolan i Föl-
linge. Genom att stötta, lyssna och ibland 
även vara deras röst är hon en viktig del i 
elevernas utveckling. 

Enligt Lärarförbundets skolrankning ham-
nar Krokom på 37:e plats av de 290 kom-
munerna i landet. De tio olika kriterierna 
som ligger till grund för bedömningen är 
bland annat lärarlöner, andelen barn i för-
skolan och elevresultat. Birgitta Lundgren, 
barn- och utbildningschef, är nöjd över re-
sultatet. 

– Vi hamnar på plats 68 i Sverige med 
andel godkända elever i alla ämnen och det 
är vårt fokus, säger hon. 

Men det finns fortfarande utmaningar 
menar Birgitta Lundgren.

– Vår svaghet är meritpoängen, vi vill att 
eleverna ska nå högre, säger hon.   

Hur kommunen fungerar som huvud-
man och arbetar med skolfrågorna är 
också en glädjande siffra, plats 31 i riket. 

– Det är en kedja av faktorer som är viktiga, 
vi har politiker som fattar kloka beslut, en 
förvaltning som verkställer och stödjer rek-
torer som driver ett utvecklingsarbete med 
duktiga pedagoger. Vi har barn och elever 
som är motiverade och trivs bra, säger hon. 

Elevhälsaarbetet är grunden för att verk-
samheterna ska fungera.

– Det ser vi på Cederbergsskolan. Finns 
trygghet och studiero så fungerar undervis-
ningen, säger Birgitta Lundgren. 

Föräldern Ann-Sofia Andersson har två 
barn på Cederbergsskolan, hon har sett en 
tydlig förändring de senaste åren.

– Det är bra att de jobbar för att det ska 
vara okej även för en pojke att lära sig sa-
ker i skolan. Jag tycker att de gör ett riktigt 
bra jobb, säger hon. 

– Kulturförändringarna vi vill att eleverna ska 
göra måste också vi göra, det handlar om hur vi 
bygger relationer. Personalen har verkligen slutit 
upp och både vågar och vill utvecklas. Nu har vi 
två rastvärdar ute vid varje rast och vaktmästa-
ren har alltid sin dörr öppen där vi skapat utrym-
me för att han ska ha tid att till exempel spela 
pingis med eleverna. Alla vuxnas roll är viktig. 

Den klass som gick ut i våras hade ett merit-
värde på 194 när de började högstadiet, när de 
lämnade skolan var den siffran 233 i snitt. För 
första gången på länge kom alla elever in på sitt 
förstahandsval till gymnasiet, från 65 procent till 
100 alltså. 

– Som både vi i personalen och eleverna har 
jobbat, säger Anna med ett leende.  

Något som eleven Petter Bogg håller med 
om. 

– Alla tar skolan mer på allvar nu, det är 
bättre organiserat och bättre lärare. Sen är det 
bra med Anna, hon har bara fokus på oss elever, 
säger han. 

– Hon får allt att fungera bättre för oss, om 
någon behöver hjälp har hon alltid tid, säger 
Marcus Lundin som går i årskurs 8.  

Susanne Kvarnlöf

Krokom bästa skola i länet
Krokoms kommun är bästa skolkommun i länet i år. En placering 
som skapar stolthet men också viljan att bli ännu bättre. 

Petter Bogg, Marcus Lundli och Iselinn Larsdotter trivs bra på sin skola i Föllinge. 
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Nu finns ett Barnahus i Jämtlands län där Kro-
koms kommun är en av de samverkande par-
terna. Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, 
Region Jämtland Härjedalen och alla åtta kom-
muner i länet ska nu tillsammans göra proces-
sen bättre för barn som utsätts för brott. Lokaler-
na i Östersund är anpassade för att barn inte ska 
behöva slussas runt mellan 
olika myndigheter utan i stäl-
let kommer de som behöver 
lyssna på barnets berättelse 
till Barnahus lokaler. 

– Det är hit barnen kom-
mer om det finns en polisan-
mälan, Krokoms kommun är 
inget undantag utan vi har 
polisanmälningar från länets 
alla kommuner, säger Hanna 
Hermansson som är polis 
och arbetar tillsammans 
med samordnare Carina Vaksdal på Barnahus. 

Det man har sett är att barn far illa i processen 
kring en polisanmälan och att det efter barnför-
hör inte finns någon uppföljning i de fall då man 
gjort säkerhetsbedömningen att barnet kan kom-
ma hem. Nu finns en arbetsmetod och det är här 
Krokoms kommuns Sanna Kassling och Annika 
Hansson från Öppna enheten inom Individ och 
familjeomsorgen, kommer in. 

– Modellen heter ”Efter barnförhöret” och det 
handlar om hur man jobbar med familjer där det 
förekommer våld som har föranlett en polisan-
mälan, säger Sanna Kassling. 

Hennes roll är att prata med barnet medan Anni-
ka Hansson pratar med föräldrarna.

– Jag informerar om vad 
som har hänt under dagen, 
att barnet varit på förhör. 
Sedan hjälper vi föräldrarna 
genom att förklara vad våld 
är för någonting, och det 
här gäller föräldrar som kan 
erkänna våld, ibland kommer 
inte barnet hem efter förhör, 
säger Annika. 

Redan samma dag gör Anni-
ka och Sanna ett hembesök 

hos familjen för att säkerhetsställa att barnet är 
tryggt och säkert. 

– Då får alla i familjen vara med. Vi kommer 
inte för att fika utan det är ett tufft samtal. Det 
är viktigt att prata om våld, för det är inte bara 
slag. Det finns sexuellt våld, nypa, daska, knuffa, 
luggas, kränkande behandling, prata nedlåtande- 
allt det är våld. Vi avslutar med att föräldrarna får 
titta på sitt barn och säga att de inte är arg på 
barnet, berättar Annika.

Efter det har Annika uppföljande samtal med 
föräldrarna. Sanna har barnsamtalen där de 
pratar om det som varit hemma. 

– Jag bekräftar vad de varit med om och att 
det är våld, jag tar bort ansvaret från barnet då 
det är den som brukat våld som bär ansvaret, 
säger hon. 

Våldet i kommunen har ökat under Coronapan-
demin och våld förekommer i alla kategorier, från 
lågutbildade till akademiker, det finns överallt i 
alla kulturer.  

– Våld är den största hemligheten du kan ha i 
en familj. Uppfostringsvåld handlar om föräldrar 
tappat orken och motivationen till att avleda barn 
från ett oönskat beteende och då är det lätt att ta 
i dem. Det är ett brott, säger Annika.  

– Mäns våld mot kvinnor är kvinnans största 
hälsorisk globalt, det är inte cancer eller miss-
bruk. Det är samma skadeeffekt på barnets 
hälsa oavsett om man upplever det fysiskt eller 
om man bevittnar det, säger Sanna. 

Susanne Kvarnlöf

Nytt Barnahus i länet
för barnens bästa

Nu har Krokoms kommun  
ett Barnahus, en plats där man  

samlar alla resurser ett misstänkt 
brottsutsatt barn behöver. Med 

metoden ”Efter barnförhöret” arbetar 
Sanna Kassling och Annika Hansson 

för att ge stöd och information  
till barn och föräldrar. 

STÖD OCH OMSORG

Sanna Kassling och Annika Hansson arbetar efter en modell som heter ”Efter barnförhöret”. De samarbetar med Barnahus som är en samverkan mellan Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, 
Region Jämtland Härjedalen och alla åtta kommuner.

Fakta: Anmäl om ett barn far illa
Det är viktigt att anmäla om man misstänker att 
ett barn far illa, så att våldet kan upphöra. Du kan 
anmäla anonymt som privatperson, kom då ihåg 
att inte nämna ditt namn under samtalet utan 
börja samtalet med: ”Hej, jag vill vara anonym”. 

”Vi kommer inte för 
att fika utan det är 
ett tufft samtal. Det 
är viktigt att prata 
om våld, för det är 
inte bara slag.”
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Mitt hjärta klappar för LSS
För tre år sedan påbörjade LSS i Krokom en 
resa mot att förbättra levnadsvillkoren för dem 
vi är till för. En resa jag fick förmånen att leda 
tillsammans med en kreativ ledningsgrupp 
och många engagerade medarbetare. Dessa 
tre år har sannerligen varit händelserika och till 
bredden fulla av utmaningar. Otaliga timmar 
har lagts på att lyssna in behov från anhöriga, 
brukare, brukarorganisationer, chefer, IVO, med-
arbetare och chefer. Brister har identifierats. 
Problem har stötts och blötts i vår lednings-
grupp. Vi har delat framgång och motgång. 
Arbetet har stundtals präglats av meningsskilj-
aktigheter och motstånd. Att driva förändring är 
aldrig enkelt.
Som chef kliver du aldrig ur ditt ansvar för 
verksamheten. Jag har sprungit otaliga mil på 
fjället och funderat över utmaningar, pengar 
som inte räcker till och hur de skall hanteras. 
Tankar, inspel och brister har omsatts till beslut 
och åtgärder. Men efter tre år kan jag stolt 
berätta att målgruppen med funktionsvaria-
tioner faktiskt numera har ett ökat inflytande 
i  Krokoms kommun. De har integrerats i med-
borgardialoger och är med i beslutsprocessen 
om Krokoms planbestämmelser. Kommunen 
frågar systematiskt dem vi är till för, om vad de 
tycker om det vi gör och LSS försöker möta upp 
behoven. 
För att bättre tillgodose våra brukares möjlig-
het till goda levnadsvillkor har andelen gruppbo-
stadsplatser ökat med tio procent (sju platser) 
från 2018. Vi har byggt två nya moderna grupp-
bostäder och satsat stort på våra medarbetares 
kompetens i form av en basutbildning, utbild-
ning i lågaffektivt bemötande och grundläggan-
de utbildning inom alternativ kommunikation. 
Ett brukar- och anhörigråd har startats upp. 
I vår dagliga verksamhet har sex av våra 
brukare påbörjat lönebidrag eller utvecklings-
anställning utanför den dagliga verksamheten. 
En möjlighet som inte inträffat på många år 
inom LSS i Krokom. I den nationella brukar-
undersökningen 2019 skattade våra brukare 
att de trivdes bäst i konkurrens mellan länets 
alla kommuner. Ett arbete som möjliggjorts av 
engagerade boendehandledare och personliga 
assistenter och chefer. LSS har bara börjat sin 
resa mot att eftersträva visionen om världens 
bästa liv och boende. 
Mjuk, stolt och tacksam kan jag konstatera 
att jag som chef verkligen fått bidra till att göra 
skillnad för dem vi är tillför. Jag går vidare mot 
nya utmaningar i yrkeslivet, men en del av mitt 
hjärta kommer alltid slå för 
LSS i Krokom.

Malin Andersson
Verksamhetschef 
Stöd och service

Begreppet trygghetsboende har måhända en 
dov klang, men i konceptet ryms ljuva refränger 
för de som vill uppleva vardagslyx på ålderns 
höst.

Det handlar om bostäder för äldre som 
fortfarande klarar sig på egen hand, men som 
vill ha stöd och service inom räckhåll. Samt för 
seniorer som helt enkelt är lite sällskapssjuka.

Just i Krokoms kommun är efterfrågan på 
trygghetsboenden stort– och nu kommer ett 
besked som förhoppningsvis går hem i stugor-
na. Krokomsbostäder har beslutat att bygga 
16 trygghetslägenheter, närmare bestämt på 
Barkabystigen i Föllinge 
och Tunan i Alsen. Det sker 
genom en anpassning av 
befintliga lägenheter, samt 
renovering och iordnings-
ställande av två samlings-
lokaler.

– Vi uppmuntrar intres-
serade att anmäla sitt intresse till oss redan nu, 
hälsar Krokomsbostäders vd Linus Ekqvist.

Han beskriver det hela som en efterlängtad 
satsning, just att kunna erbjuda boenden i glap-
pet mellan eget hus och ett särskilt boende.

Redan till våren hoppas Linus att de första 
hammarslagen ska börja ljuda i de aktuella 
fastigheterna, och att inflyttning kan ske under 
sommaren.

– Vi letar även efter fler lämpliga platser att 
tillskapa trygghetslägenheter på, exempelvis i 
Änge. Men de kan inte ligga var som helst, utan 
det måste vara nära till service och gemensam-
hetslokaler. 

Enligt Linus Ekqvist är hyrorna för de aktuella 
lägenheterna inte fastställda ännu, men de 
kommer att hamna på en nivå som svarar emot 
lägenhetens standard och utformning. Någon 
som välkomnar beskedet är Viola Ekawall, som 
sitter med i Pensionsrådet för SPF Offerdals 
räkning. De har drivit frågan om trygghetsbostä-
der under lång tid, och Viola skrev en motion om 
detta redan för tio år sedan tillsammans med 
andra.

– Det här har varit en följetong, så det är 
skönt att det äntligen händer något. De flesta vill 
ju kunna bo kvar vid sin hemort så länge det går, 

och inte behöva flytta ifrån 
sina vänner och sammanhang 
förrän det är nödvändigt, 
säger Viola Ekawall.

Själv är hon 82 år ung, och 
bor kvar hemma på gården i 
Rise. Den dagen hon inte kla-

rar sig helt själv så kan hon mycket väl tänka sig 
att flytta till ett trygghetsboende på annan ort.

– Jag vill fortsätta att reda mig själv så länge 
det går, eftersom jag är van det. Det skulle behö-
vas fler trygghetsboenden i kommunen, gärna 
i mitt eget område, men jag skulle absolut vara 
beredd att flytta till annan ort om möjligheten 
fanns, säger Viola Ekavall.

Anmälan till de planerade trygghetslägenheter-
na sker via Krokombostäders bobutik. Kraven 
för att söka är att någon i hushållet fyllt 65 år.

Anders Lundin

Vardagslyx på ålderns höst
Är du senior och sällskapssjuk, samt vill sätta lite guldkant på vardagslivet? 
Då kan trygghetsboende vara något för dig. Nu satsar Krokomsbostäder på 
ett ännu större utbud.

Viola Ekawall sitter med i Pensionsrådet för SPF Offerdal och de har drivit frågan om trygghetsbostäder under lång tid. Hon är 
glad över att det äntligen händer något i den här frågan. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Malin är verksamhetschef för Stöd och 
service. Här berättar hon om resan mot 
världens bästa liv och boende för dem 
som verksamheten ansvarar för.

”Det här har varit 
en följetong, så det är 
skönt att det äntligen 
händer något”



Familjeföretag 
på frammarsch
I drygt femtio år har golv till både slott och koja tillverkats av Föllinge Golv. 
Företaget, som startades av Erland Eriksson, drivs nu av tredje generationen 
och har under åren utvecklas till en framgångsrik modern golvfabrik. 

N ÄRINGSLIV

Näringslivskontoret 
viktigt stöd för Jämtel
Jemtels planer på att göra huvudkontor av sin 
nyköpta fastighet i Nälden tappade snabbt fart i takt 
med att åtgärdslistan växte. Med frågor gällande 
vatten och avlopp, bygglov och brandskydd kon-
taktades näringslivskontoret för rådgivning. Något 
som resulterade i ett möte där både tid och tålamod 
kunde sparas. 

Det var vid uppköpet av ett konkursbo som Jemtel 
blev ägare till en egen fastighet i Nälden och såg möj-
ligheten att flytta huvudkontoret till egna lokaler. Här 
fanns möjlighet att anpassa utrymmet efter behovet 
redan från början och lösa goda personalutrymmen. 
Att få klart omställningen visade sig dock vara svårare 
än man först trott. 

– När vi skulle börja renovera upptäcktes bland an-
nat att avloppet inte fanns registrerat hos kommunen 
och byggnaden var inte heller registrerad för kontor 
utan för lager. Det behövde åtgärdas innan vi kunde 
gå vidare, säger Roger Jönsson, vd Jemtel kraftteknik. 

Med för lite tid över till frågorna som hopade sig 
kring byggnaden stannade arbetet av. 

– Det är väldigt lätt att drunkna i den här typen av 
frågor. Vem ska kontaktas och i vilken ände man ska 
börja,  säger Roger Jönsson. 

En väg in till kommunen
För att få vägledning i problemet valde han därför 
att höra av sig till näringslivskontoret på kommunen, 
som snabbt kunde sätta ihop ett möte med samtliga 
berörda parter.

– Det är precis den här typen av frågor vi är till 
för. Vår uppgift är att vara en väg in för företagen. De 
ska inte behöva leta rätt person för sin fråga, utan vi 
ska kunna lotsa dem rätt. Ibland, som i Rogers fall, 
handlar det om att samla samtliga berörda personer 
till ett möte där alla frågor kan besvaras, säger Gunilla 
Gisslén, näringslivsrådgivare Krokoms kommun. 

Genom att samla alla parter som berördes av Jem-
tels byggplaner gick det att tillsammans reda ut vad 
som behövde göras och i vilken ordning. Det gav även 
Jemtel möjligheten att få svar från rätt person på en 
gång, och få ansökningarna rätt från början. Något 
som sparar tid för samtliga. 

– Att på egen hand få till ett samlat möte hade 
varit svårt, så jag är väldigt tacksam över att närings-
livskontoret kunde hjälpa oss med det. De visste 
exakt vilka personer vi behövde träffa för att kunna få 
svar på alla frågor vid ett och samma tillfälle, så att 
vi snabbt kunde komma vidare. Det är både tids- och 
tålamodsbesparande! Säger Roger Jönsson. 

För Jemtel kan nu byggplanerna fortsätta och 
nya kontorslokaler i Nälden känns inte längre som en 
alltför avlägsen framtid. 

– Jag skulle rekommendera alla företagare att 
kontakta näringslivskontoret när det dyker upp frågor 
som är svåra att veta hur man ska ta vidare. De är per-
fekta att använda som ett första inspel då de har full 
koll på vilka tjänstemän som är berörda. Och även om 
de kanske inte alltid kan hjälpa till på samma sätt som 
de gjorde i det här fallet så kan de hänvisa en vidare, 
avslutar Roger Jönsson. 

Sofia Wrangel

Tobias Ehrman, Rikard Eriksson och Lennart Dahlin arbetar på Föllinge Golv.

Andreas Sundelin och Nisse Werner från Bygg och 
miljö diskuterar utvecklingsplaner med Roger Jönsson, 
Jämtel. Med vid mötet var även Gunilla Gisslén från 
näringslivskontoret och Håkan Sandström från VA.

– Vi har jobbat hårt och länge genom flera gene-
rationer, tillsammans med fantastisk personal, 
för att bygga upp företaget till vad det är idag, sä-
ger Rikard Eriksson, tredje generationens ägare 
av Föllinge Golv. 

Rikard har följt företaget sedan barnsben, 
genom nybyggnationer och satsningar, och blev 
själv anställd kring 2000. Då drevs företaget av 
olika delägare under några år, men 2016 valde 
Rikard att köpa tillbaka Föllinge Golv och driva 
företaget fri från utomstående investerare igen. 
En satsning som visat sig vara helt rätt, och en 
del av motiveringen till att han fick motta Före-
tagarnas pris som Årets företagare i Krokoms 
kommun 2020. 

Sedan återköpet 2016 har företagets främsta 
fokus, förutom golvproduktion av hög kvalité, 
legat på att få en mer hållbar energianvändning 
samt utveckla en digital försäljningsstrategi för 
att enklare nå ut till nya kunder. 

– Vi är inte självförsörjande på el, men har vid-
tagit åtgärder som gett stor effekt på vår förbruk-
ning och tagit oss närmare målet att bli Sveriges 
mest miljövänliga trävaruindustri, säger Rikard. 

Han berättar hur restprodukter används för att 
värma lokalerna och att de har bytt både belys-

ning och cirkulationspumpar för att minska sin 
energiförbrukning. Fabriken har även fått en egen 
solcellsanläggning, som komplement till andelar-
na som ägs i Östersunds solcellspark. 

När det kommer till den digitala utvecklingen 
har företaget nyligen lanserat en ny hemsida, 
med integrerad webbhandel. I kombination med 
sökordsoptimering av hemsidan samt köpt 
sökordsannonsering är förhoppningen att den 
privata målgruppen nu enklare ska hitta Föllinge 
Golv när de letar golvalternativ. 

– Vi har precis börjat detta arbete men kan re-
dan se resultat. Besöksantalet och även omsätt-
ningen på hemsidan ökar hela tiden vilket känns 
väldigt kul, säger Rikard som det närmsta året 
ser fram emot att fortsätta utveckla försäljnings-
strategin kopplad till hemsidan. 

Inför det nya året har de även investerat i en 
ny såglinje för stockar som ger dem möjlighe-
ten att smidigt ta ut plank till sina bredaste golv 
samt utöka produktutbudet med produkter för 
hustimmer. Kanske växer också det anrika Föl-
lingeföretaget snart i antal anställda. 

Sofia Wrangel

Foto: Gösta Fries


