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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: Devorah Berhe, 2 år, går på Lyckebo förskola och just nu jobbar dom med planeringen av den nya 
förskolan i Krokom. Barnen är en referensgrupp i arbetet - och kanske den allra viktigaste! Läs mer på sidan 9. 

När pandemin sakta avklingar och vi förhoppningsvis får gå tillbaka till 
mer normala umgängesformer börjar man våga se framåt igen. Plane-
ra lite mer långsiktigt och fundera över vad framtiden för med sig.

Hur ser det ut om tio, femton eller tjugo år i Krokoms kommun? Hur 
har våra 193 byar klarat sig och hur mår företag och människor i vår 
kommun? 

SCB kom i dagarna med en ganska dyster befolkningsprognos för 
Jämtlands län. De spår att vi kommer att minska i antal personer 
och att den trend som varit kommer att 
fortsätta, det vill säga att norrlandslänen 
minskar i befolkning och Stockholm ökar 
mest. Jag är inte alls lika pessimistisk. 
Jag tycker mig se ett stort intresse för att 
komma ifrån de större städerna och att 
livskvalitet går före mycket annat. De nya 
arbetssätten som utvecklats har också 
gjort det möjligt att arbeta från olika 
ställen i landet.

I Krokoms kommun har vi ökat i antal individer betydligt mer än vad vi 
själva har förutspått, trots en viss optimism i våra prognoser. Vecka 
22 var vi uppe i 15 193 invånare och det var inte länge sedan vi klöv 
15 000-sträcket. Det byggs och planeras för fullt och förfrågningar från 
både individer och företag strömmar in. Det gör att jag känner stor 
tillförsikt för fortsatt ökning. 

Infrastrukturen är dock fortsatt viktig. Utan bra vägar och bredband 
fullt utbyggt, utan tåg och flyg som fungerar får vi svårt att hävda oss. 
Här är Trafikverket en viktig part som vi måste jobba tätare med. Sta-
ten måste alltså ta sitt ansvar för att det ska fungera i hela Sverige.

Andra delar att tänka på är idrottsanläggningar, fritidsmöjligheter, 
friluftsaktiviteter, skolor och förskolor, boenden för våra äldre och 
dem med funktionsvariationer. Det är kommunens frågor. En växande 

kommun för med sig möjligheter men också ansvar. 
Ansvar att bevara den fina miljön i förändringen 
genom att planera för ett samhälle som fortsatt 
är attraktivt så att människor både vill bo, leva 
och utvecklas där.

I det här arbetet vill vi även bjuda in dig som 
bor här. Bjuda in på riktigt, alltså. Vi börjar med 

Nälden där vi kommer ha dialogmöten där du har 
möjlighet att påverka hur skolgården på den nya 

skolan ska utformas och hur utemiljön kan 
förbättras för att skapa en ännu mer väl-
komnande by. Håll utkik på hemsidan för 
mer information när det gäller medbor-
gardialog i Nälden. 

Just nu är det väldigt mycket på gång 
i Krokoms kommun och vi driver 
utvecklingen framåt här och nu. Det 
känns riktigt fint, för det är framti-
den.

Framtiden startar nuÄntligen sommar
Så står vi äntligen inför en sommar igen med sol, värme och 
lediga dagar. Det är nog ovanligt många som längtat efter den i år. 
Det har varit en tuff tid på flera sätt och jag vet att många är trötta 
efter ett drygt år med pandemi. Det gäller dock att hålla i och hålla 
ut nu. Vaccinationerna börjar ta fart och från nationellt håll släpper 
man stegvis på restriktionerna. Även om vi börjar kunna skönja en 
ljusning med allt färre smittade så måste vi fortsätta vara aktsam-
ma, både om oss själva och om varandra och göra det vi kan för att 
undvika smittspridning. 

Jag är glad och tacksam över det sätt som Krokoms kommuns 
medarbetare och samarbetspartners har tagit sig an pandemin. 
Extra glad är jag över att vi kunnat  hålla smittan borta från alla 
boenden och att skolan så snabbt kunde anpassas till ett helt nytt 
sätt att bedriva undervisning, på distans. 

Krokom är en barnrik kommun och det är glädjande nog många 
barnfamiljer som väljer att flytta hit. Därför är det extra roligt att vi 
nu har möjlighet att utveckla våra förskolor och skolor så att vi kan 

möta inflyttningen. Det handlar bland 
annat om nya skollokaler i Ås och 
en helt ny skola i Nälden. Det hand-
lar om infrastruktur för vatten och 
avlopp i kommunens södra delar och 
om en ny förskola i Krokom.  

I allt som händer är vi angelägna om 
att involvera er som bor i kommunen 
i arbetet. Vi har under våren utvecklat 
vårt arbetssätt kring medborgardi-
alog för att i ännu högre utsträck-
ning göra det möjligt att påverka. Vi 
hoppas genom detta kunna nå fler 

grupper än vad vi har gjort tidigare, allt från små barn till de grupper 
som av olika anledningar inte kommer till de öppna möten vi brukar 
bjuda in till. När det gäller den nya förskolan i Kro-
kom är barnen en referensgrupp och de får på 
olika sätt berätta vilka drömmar och önskemål 
de har. 

I dagarna har vi haft de första medborgarmö-
tena om Nälden. Här handlar dialogen bland 
annat om utemiljön i byn, om skolgården på 
den nya skolan och om hur man kan skapa 
tillväxt i området. Dialogen fortsätter under 
sommaren och i oktober avslutar vi med två 
öppna dialogmöten. Följ gärna det spännande 
arbetet via hemsidan, där finns information 
om kommande möten och det går även 
ställa frågor till politiker och tjänstemän.

För mig, liksom säkert för många andra, 
blir det i sommar en semester på hem-
maplan. Det finns så mycket att upptäcka 
i vår kommun och på kommunens hemsi-
da finns mängder av spännande tips, väl 
värda att prova. Har du svårt att bestäm-
ma dig kan du låta vår turistrobot Ture ta 
fram ett paket till dig. Surfa in på krokom.
se/jagvillbliturist och följ instruktionerna 
så har du semesterledigheten räddad. ☺

Jag vill önska er alla en riktigt skön 
och avkopplande sommar. Kanske ses 
vi där ute någonstans, i någon av vår 
kommuns unika och vackra 193 byar.

”Vi har under vå-
ren utvecklat vårt 
arbetssätt kring 
medborgardialog 
för att i ännu hö-
gre utsträckning 
göra det möjligt  
att påverka”

Karin Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Törngren 
Kommundirektör
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”I Krokoms kommun 
har vi ökat i antal in-
divider betydligt mer 
än vad vi själva har 
förutspått.”

Glad sommar 

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!

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 Jonas Milton. 
Telefon: 0640 168 26 eller  
E-post: jonas.milton@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 

Information från vatten och renhållning
Vill du ha ett sms vid driftstörning? 
Krokom Vatten skickar ut sms när det sker driftstörningar 
på den kommunala vattenleveransen. Anmäl dig till tjäns-
ten på www.krokom.se/sms.

Råd och tips inför sommarens varma dagar
Gräsmattan klarar en långvarig torka. Tänk på att det 
kan gå åt så mycket som 150–360 liter vatten om du har 
vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter. En 
vattenslang kan avge 1 000 liter vatten per timme (18 liter 
per minut).

Tvätta bilen på en biltvätt som återvinner vattnet så gör 
man både vatten-smarta och miljömässiga vinster.

Om ni tänker använda dricksvatten till poolen eller bad-
tunnan, fyll den sakta och nattetid. Se till att poolen är tät 
och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den 
mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen 
minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Nyhet på hemsidan – sorteringsguide!
Vår sorteringsguide visar hur du ska sortera avfall 
som antingen ska till en återvinnings central eller till din 
soptunna. Brännbart avfall ska i första hand kastas i din 
egen soptunna. Får det inte plats så lämnar du det på 
återvinningscentralen.
På www.krokom.se/sorteringsguide kan du enkelt ta reda 
på var du ska slänga olika saker. 

Viktigt att täka på när du besöker återvinningscentralen
• Det blir ofta kö på våra återvinningscentraler direkt 

när vi öppnar. Ett tips för att slippa vänta är att inte 
”hänga på låset”.

• Sortera gärna avfallet redan när du lastar släpvag-
nen. Då blir ditt besök på återvinningscentralen 
smidigare och köbildningen minskar.

• Skrymmande avfall ska lämnas löst eller i genom-
skinliga säckar. Kom ihåg att brännbart avfall som 
ryms i ditt sopkärl ska lämnas där.

• Latrinkärl köper du numera på återvinningscentralen 
i Krokom. Fyllda kärl kan lämnas på återvinnings-
centralen i Krokom eller Föllinge.

Slamtömning
Har du en robotgräsklippare med ytligt nedgrävda 
”elstängsel” nära vägen? Då är vi tacksamma om ni 
markerar platsen med koner eller liknande under avise-
ringsperioden. Vi ansvarar inte för eventuella skador på 
ledningarna om slambilen kör över dessa. 
Om din brunn ligger i en inhägnad djurhage kan vi av 
säkerhetsskäl inte tömma brunnen. Stängsla därför om 
så att brunnen är tillgänglig under aviseringsperioden.

Krokom informerar:

Krokoms kommun vill uppmuntra och premiera personer,  
organisationer och föreningar som gör skillnad.  
Alla kan vara vinnare av kommunens priser.

VÅRA PRISER OCH STIPENDIER:

• Guldstjärnan till Årets serviceföretag och Årets serviceperson
• Guldkroken • Tillgänglighetspris
• Kulturpris • Ungdomskulturstipendium
• Ledarpris • Utvecklingsstipendium för ungdom
• Eldsjälspris

Välkommen att nominera stipendiater och pristagare.  
Du hittar all information du behöver på vår hemsida:

krokom.se/nominera

Nominera mera!
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Kommunen vill kroka arm med föreningar, 
företag och eldsjälar för att tydliggöra vad som 
är bra med Nälden idag och för att identifiera så-
dant som kan bli ännu bättre. Målet är att Nälden 
ska bli en ännu mysigare och mer välkomnande 
by. Karin Jonsson, C, är ordförande i kommun-
styrelsen och hon ser fram emot den medbor-
gardialog som inleds i mitten av juni och som 
kommer pågå en bit in på hösten.

– Det händer mycket i Nälden just nu med 
tågstoppet och den nya skolan. Vi vill ge dem 
som bor och verkar i byn möjligheten att vara 
med och påverka. På de inledande informations-
mötena kommer vi berätta mer om planerna och 
efter semestrarna sätts arbetet med att samla in 
idéer igång på allvar, berättar Karin Jonsson.

På olika sätt ska du som bor och verkar i Nälden 
kunna bidra med dina tankar och idéer när 
det gäller utemiljön och skolgården. Elisabeth 
Wickzell är projektledare för medborgardialogen 
i Nälden och hon berättar att det smygstartar 
redan i sommar.

– Vi har tre feriepraktikanter som kommer 
ställa frågor till personer som rör sig i samhället 
i Nälden. Det handlar både om utemiljön rent all-
mänt och om hur skolgården på den nya skolan 
skulle kunna utformas, berättar Elisabeth. 

Det kommer att vara möjligt att skicka in 
idéer via kommunens hemsida och utöver det 
kommer det även att anordnas ett antal möten 
för olika fokusgrupper med början i mitten av 
augusti.

– Det är öppna möten för nästan alla fokusgrup-
per och datumen för när de är finns på hem-
sidan. Jag hoppas verkligen att det är många 
personer som tar chansen att lämna in sina 
förslag, antingen på egen hand via hemsidan 
eller genom att delta på ett fokusgruppsmöte, 
säger Elisabeth Wickzell.

Samtliga idéer kommer att finnas att ta del av 
på kommunens hemsida. Här finns också infor-
mation om vilka ramar som finns när det gäller 
utemiljön och skolgården. 

– Vi har ju till exempel både budget och säker-
hetsaspekter att förhålla oss till men samtidigt 
tänker jag att det är bättre att lämna in alla idéer 
man har så tar vi det vidare därifrån sedan, säger 
Elisabeth Wickzell.

Medborgardialogen avslutas med två öppna 
möten där alla förslag ska presenteras och för-
slagsställarna har möjlighet att argumentera för 
varför just deras förslag är de bästa. Efter det är 
det dags för politikerna att fatta beslut. 

– Det är när vi jobbar tillsammans som det blir 
som allra bäst. Vi har alla samma mål. Att lägga 
grunden för ett bra samhälle att bo i, en plats där 
man trivs och dit människor vill flytta. Nu öppnar 
vi upp för att skapa växtkraft tillsammans, avslu-
tar Karin Jonsson.

Åsa Sjödin

Tyck till om Nälden

Nu har du chansen att 
bidra på riktigt! Vi bjuder in 
till medborgardialog där du 

som bor och verkar i Nälden 
kan vara med och påverka 

utemiljön i byn och hur 
skolgården på den nya 
skolan ska utformas. 

”Vi har alla sam-
ma mål. Att lägga 

grunden för ett bra 
samhälle att bo i, en 
plats där man trivs 
och dit människor 

vill flytta.”

Nu ly f ter  v i

Alva Dalhberg, Zoey Ward, Helden Samuel och Solomie Mebrhat går på skolan i Nälden. De gillar att gunga på rasten och ser fram emot sommarlovet som närmar sig. 
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Krokom är lätt att sälja in
Det pågår ett stort arbete med att sälja in 
Krokom till både turister och potentiella nya 
medborgare. I olika insatser lyfter vi fram möj-
ligheter, styrkor, lockelser och vi pratar ofta om 
den tillväxt vi önskar Krokom och som vi tror 
på. Men lockar verkligen kommunen? Tror jag 
på det jag säljer in? Tror jag på att kommunen 
kan erbjuda mig möjligheter att ge mina barn 
en trygg uppväxt? Tror jag på lugnet som en 
landsbygdskommun kan skänka och tror jag 
på att det samtidigt finns ett ostoppbart driv i 
ideella krafter? Tror jag på att jag kan vara en 
del i vad som sker och att min röst räknas?
Under förra årets isolering där jag i mitt beor-
drade hemarbete satt i en lägenhet på andra 
våningen i en stad som var alltmer otillgänglig 
började den där drömmen att pocka på igen. 
Den där om att ha en trädgård eller uteplats att 
släppa ut barnen i. Den där om att bo längre 
bort, men ändå mitt i allt som händer. Den där 
om att ge mina barn den barndom som både 
jag och deras pappa hade, där närheten till 
naturen, vänner, skolan, allt var centralt. 
Senhösten 2020 gick flytten till en vacker by i 
Krokoms kommun. Plötsligt befinner jag mig 
på sidan av, men ändå mitt i allt. Jag får ta del 
av det jag tidigare sett och förespråkat i min 
yrkesroll; jag skottar isbanan tillsammans med 
andra drivna föräldrar som vill låta barnen åka 
under stjärnljuset; jag handlar på rekoring av 
närproducenter i grannbyn, jag upptäcker nya 
stigar och leder som jag tidigare bara sålt in 
på instagram. Och jag släpper ut barnen på 
deras cyklar på gården utan att känna någon 
form av rädsla eller oro för vart de ska ta 
vägen. Det här är byn man hejar i, här finns en 
omtanke om varandra, här finns en stolthet 
och ett engagemang. Plötsligt är jag mitt i en 
gemenskap. En omfamnande och välkomnan-
de gemenskap. 
Min by (för nu säger jag ju min by) är inte den 
enda.  Det finns 193 byar i Krokoms kommun. 
193 platser med möjligheter, med driv, med 
oslagbara upplevelser som bara väntar på mig. 
På mig, och på alla andra som vill. 
Svaret är tydligt – jag tror på det jag säljer in. 
Både som ny medborgare, turist på hemester 
och som kultur- och föreningssamordnare.  
På torsdag får jag träffa vår nya turismsam-
ordnare Emma Bergstrand. Hon, liksom jag, är 
en inflyttad själ i kommunen, men hon har bott 
här längre och har säkert massor att sälja in till 
mig. Det ska få bli fint att få välkomna henne 
till Krokoms kommun och vår 
gemenskap och vårt jobb 
att sälja in det vi redan vet. 

Erika Andersson Jonsson
Kultur- och förenings- 

samordnare

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Erika berättar om när funderingen på att 
flytta ut på landet började gro. Om vägen 
från staden till en av de 193 byarna i Kro-
koms kommun. Ett beslut hon inte ångrar.
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Krokoms kommun har blivit utsedda som en av 
sex kommuner i landet att bli en pep-kommun. 
Det är Kronprinsessparet som är initiativtagare 
till Generation Pep som verkar för att alla barn 
och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och 
viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Som 
en del i pilotprojektet satsar nu kommunen på de 
ungas röster. Därför har ung- 
domskultursamordnare 
Sanna Hestner anställt två 
fritidsledare och fyra feriear-
betare under tre veckor. 

– Alla rapporter visar 
att barn och unga rör sig 
mindre, därför ska dessa 
pep-ungdomar få åka på 
turné i hela kommunen och 
undersöka vad som finns 
på plats i dag som upp-
muntrar till att man rör på sig, men också vad 
det är som saknas, säger Sanna. 

Isa Wickenberg, August Sundqvist, Vetle Sand-
qvist och Signe Roos kommer att sommarjobba 
med att kartlägga befintliga och möjliga ytor för 
spontanaktiviteter på alla orter i kommunen som 
har skolor och förskolor. Fritidsledarna Frederic 
Tåqvist och Cathrin Eriksson kommer att köra 

runt feriearbetarna och hjälpa till att bolla idéer. 
– Det här blir spännande, det är så många 

ställen jag inte varit på i kommunen, säger Fre-
deric. 

August tycker att det är roligt att han ska få vara 
med och påverka hur de ska få unga att röra sig 
mer. 

– Kanske blir det svårt att 
komma på idéer, men jag 
tror det blir lätt om alla 
hjälps åt, säger han. 

Vetle vet att det många 
gånger är i det lilla som det 
stora finns. 

– När jag växte upp lekte 
vi med pinnar och kastade 
sten, det var kul det också. 

Det lilla är alltid bra. Jag är så nöjd över mitt 
sommarjobb, nu ska jag få tycka till så att de 
unga får det roligare, säger han. 

De kommer att marknadsföra turnéstoppen på 
sociala medier eftersom de gärna intervjuar barn 
och unga på orterna. De har en egen budget som 
gör att de kan åtgärda vissa saker själva direkt 
på plats. Samtidigt ska de få tänka stort om vilka 

långsiktiga investeringar, som till exempel multi-
arenor eller skateboardparker, som skulle kunna 
vara aktuella. 

Det här projektet är något som välkomnas av 
planarkitekt Simon Östberg. 

– En spontanaktivitetsplats är en superviktig 
social funktion för människor som är mellan 12 
och 16 år, säger han. 

Genom att feriearbetarna hittar dessa ytor öpp-
nar det upp möjligheterna för att utveckla dem. 

– Det kan handla om belysning, ett klotter-
plank eller att det behövs mobilladdare. Men det 
måste vara på de ungas villkor, säger han. 

Den kartläggning som ungdomarna nu gör i 
sommar är i princip sån information som för 
Simon är omöjlig att få tag på. 

– Jag brukar ofta säga att jag jättegärna 
skulle vilja sätta mig i en EPA-traktor och åka 
runt med ungdomar för att få se var de hänger, 
det här blir för mig ett sätt att lyckas med det, 
säger han. 

Susanne Kvarnlöf

Mer aktivitet med pepp 
från kungahuset

De fyra feriearbetarna 
Isa, Vetle, August och Signe 
ska kartlägga befintliga och 

möjliga ytor för spontanaktivite-
ter i Krokoms kommun. Målet 

är att uppmuntra barn och 
unga till att röra sig mera 
 och att det blir roligare 

för dem. 

SAMH ÄLLSBYGGN AD

I sommar kommer feriearbetarna Isa Wickenberg, August Sundqvist, Vetle Sandqvist och Signe Roos åka runt i krokoms kommun tillsammans med fritidsledarna Frederic Tåqvist och Cathrin Eriks-
son. Uppdraget är att kartlägga möjliga och befintliga ytor för spontanaktiviteter på alla orter där det finns skolor och förskolor. Ungdomskultursamordnaren Sanna Hestner ansvarar för projektet.

”De ska undersöka 
vad som finns på plats 
idag som uppmuntrar 
till att man rör på sig 
men också vad det är 
som saknas”
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Pandemin har gjort att vi renoverar som aldrig 
förr och städar förråd i stället för att åka bort 
under semestern. Det medförde att arbets- 
situationen blev ohållbar för personalen på åter-
vinningscentralen i Krokom förra sommaren. 
Tomas Johansson är arbetsledare här och han 
inspekterar just nu den nya bommen till infarten, 
en åtgärd som varit nödvändig efter erfaren-
heterna från förra sommaren. Då var det under 
vissa dagar totalstopp. Ingen kunde köra in eller 
ut från återvinningscentralen eftersom de inte 
väntade på sin tur, bilar med släp stod överallt. 

– När det blir för hårt tryck med besökare så 
kan vi nu bomma igen och hålla mer ordning, 
säger Tomas. 

Förra året fick en ur personalen rycka ut och 
vara grindvakt för att hindra 
folk från att köra in, nu kan 
de i stället vara full styrka på 
rampen. För det kommer att 
behövas. 

– Det var kaos förra som-
maren, folk blev irriterade 
och några i personalen blev 
till och med hotade. Det var 
väldigt intensiva dagar, säger 
Marcus Sundkvist som arbetar 
här. 

– Sedan ska man komma ihåg att de allra 
flesta sköter sig och är duktiga på att förbereda 
sig inför besöket här, säger Tomas. 

Solen skiner, gräset är nyklippt på återvinnings-
centralen och det är några timmar kvar tills öpp-
ning. Marcus använder traktorn för att trycka 
ner wellpapp i en container. Det bästa han vet 
med sitt jobb är att han får vara utomhus och 
att han får träffa mycket människor.

– Pandemin gör att vi alla måste hålla av-

stånd, här är det mycket som låter hela tiden så 
förra sommaren fick jag mest ropa till kunderna, 
säger Marcus och skrattar.  

Marcus och Tomas vill gärna tipsa om hur man 
bäst förbereder sig inför sitt besök och vad man 
kan tänka på när man är på plats på återvin-
ningscentralen. 

– Det kommer ofta ormbon på släpvagnarna 
där saker ligger huller om buller. Då tar tömning-
en lång tid, i stället kan man sortera upp saker-
na på vagnen innan man kommer, säger Tomas. 

Om kunderna sorterar avfallet redan när man 
lastar släpet så underlättar det både för andra 
kunder och för personalen på plats. En annan 
sak att tänka på är sopsäckarna. Allt avfall som 

lämnas på återvinnings-
centraler ska vara packat i 
genomskinliga sopsäckar 
för att minska felsortering. 
Det är inte möjligt för kun-
der som packat i färgade 
sopsäckar att sortera på 
plats uppe på rampen 
eller tömma säckar direkt 
i containern, eftersom det 

skapar köbildning och irrita-
tion hos andra kunder. 

– En annan bra sak är att inte hänga på låset 
vid öppning, välj helst att inte komma första tim-
men. Vänta någon timme så är det lugnare här, 
säger Tomas. 

– Tänk också på att köra försiktigt både när 
ni är här, men också när ni är på väg ut, säger 
Marcus. 

Susanne Kvarnlöf

Högtryck för bygglov
Som medborgare behöver man kontakt med 
en byggnadsinspektör i kommunen vid olika 
sammanhang. Du har kanske gått i tankar om 
att bygga ett nytt hus och vill göra verklighet 
av dina husdrömmar. Som spekulant på en 
fastighet, så kan specifika frågor dyka upp. 
Vilka åtgärder får man göra eller rättare sagt 
vilka åtgärder får man inte göra, utan att först 
söka tillstånd, göra en anmälan eller ansöka 
om bygglov.
Handlar det om Attefallshus, tillbyggnad 
av farstukvist eller inglasat uterum? Ska 
du sätta upp ett plank, staket eller en mur? 
Oavsett vilken åtgärd du ska göra, så ger vi dig 
information om vad som gäller för att du som 
byggherre själv ska kunna göra en bedömning 
hur du ska agera. Frågor besvarar vi utifrån 
Plan- och bygglagen samt Boverkets byggreg-
ler, författningar, förordningar och riktlinjer. En 
bedömning görs i varje enskilt fall.
Hänsyn behöver tas till vart den tänkta åtgär-
den ska göras och hur utformningen ska bli. 
De tekniska egenskapskraven ska vara upp-
fyllda, allt för att säkerställa att byggnader och 
anläggningar blir säkra att vistas och verka i.
Mitt arbete ger daglig kontakt med förvän-
tansfulla medborgare, det i sig ger arbets-
glädje. För att ge rätt information och kunna 
handlägga på rättssäkert sätt, så behöver vi 
uppdatera oss i nya lagar och riktlinjer från Bo-
verket, Plan- och bygglagen, delar av Miljöbal-
ken, Förvaltningslagen och Kommunallagen.
Det är dock du som byggherre som ansvarar 
för att ta reda på vad som gäller för olika typer 
av åtgärder. Så ta gärna kontakt med oss inn-
an du börjar. Bygg- och miljöavdelningen har 
telefontid måndagar klockan 10–12.
Hela bygglovsprocessen, från att ansökan 
eller anmälan har skickats in, tills att huset står 
klart är en lång process. I Krokoms kommun 
så delar vi upp arbetet i olika steg. Du kan 
alltså få olika handläggare under processen. 
Inledningsvis sker handläggning inför beslut. 
Därefter vid behov tekniskt samråd med 
byggherren och kontrollansvarig person, för 
att kunna ge ett så kallat startbesked. Sedan 
behövs eventuellt ett arbetsplatsbesök. Ett 
startbesked innebär att man får påbörja åtgär-
den. Slutligen ges slutbesked, som innebär att 
byggnaden får tas i bruk. Husdrömmen har 
därmed gått i uppfyllelse!
Hoppas ni har fått en bild av bygglovshandläg-
garens och byggnadsinspektörens roll. Och till 
er som funderar på att ändra 
inriktning i yrkeslivet, vilket 
jag gjorde, tveka inte!

Siv Pålsson
Byggnadsinspektör

Hårt tryck på ÅVC 
I fjol var det besöksrekord på återvinningscentralen i Krokom med över 3 000 
besökare i juli. Det medförde att köerna blev långa och otrevliga kunder gjor-
de jobbet svårare för personalen. I sommar behöver de din hjälp. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Siv bestämde sig för att sadla om och 
valde att utbilda sig till byggnadsinspek-
tör. Här berättar hon om processen kring 
bygglov, något som är högaktuellt så här i 
sommartider. 

Tomas Johansson och Marcus Sundkvist tipsar om att besöket på ÅVC blir smidigare om man har sorterat sakerna innan. 

”Sedan ska man kom-
ma ihåg att de allra 
flesta sköter sig och är 
duktiga på att förbe-
reda sig inför besöket 
här.”
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Thomas står på vedbacken och svingar yxan 
högt i luften. Hela familjen är hemma i dag då 
de har förkylningssymptom och han ska snart 
åka och ta ett covid-test. Det spelar ingen roll 
om Thomas står på vedbacken på gården eller 
befinner sig i skolans korridorer, hans tankar 
handlar alltid om hur han 
kan utveckla saker. Det är 
just det han brinner för. 
Det ständiga lärandet och 
de små stegens belöning, 
är det han älskar. Trots 
pandemin har Thomas och 
hans kollegor fortsatt ut-
vecklingsarbetet på Ceder-
bergsskolan i Föllinge. Om 
det och elevhälsoarbetet 
föreläser Thomas om för 
lärarteam, skolchefer, skolledare och elevhälso-
chefer på nationella konferenser inom elevhälsa 
och skolutveckling. 

– Det är härligt med skolor som är nyfikna och 
spanar efter inspiration från andra för att utfor-
ma sitt eget utvecklingsarbete. Att vara nyfiken 
och dra lärdom av vad andra gör tror jag är ett 
framgångsrecept, säger Thomas Hallberg.

Thomas, som är uppvuxen i Kluk, studerade 
till lärare i Umeå och där träffade han Anna från 
Föllinge. De fick sitt första barn och flyttade till 
Annas hemgård i Föllinge där Thomas vikariera-
de på Cederbergsskolan. Så kom ett telefonsam-
tal från en vän på Malta med ett jobberbjudande 

som gjorde att familjen pack-
ade väskorna och flyttade till 
Milano. Där startade Thomas 
en modeblogg för manligt 
mode och arbetade med affili-
ates marketing, en slags digital 
marknadsföring via partner-
skap. En resa som tog honom 
över hela världen. Entreprenörs- 
livet lockade och väl tillbaka 
i Föllinge startade han både 
en av Sveriges första crowd-

fundingplattform och en sajt som samlade alla 
frisörers klipptider. Thomas är även medgrundare 
och delägare i Gomorron Östersund. Trygghet och 
stabilitet kom dock att vinna i längden. 

När han steg in på Cederbergsskolan i maj 
2017 som rektor 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. Förra sommaren kom 
alla elever in på sitt förstahandsval till gymnasiet. 
Även i år är alla elever behöriga till gymnasiet. Ut-
vecklingsarbetet som Thomas och hans kollegor 
gjort har burit frukt. Det har varit ett hårt arbete 
och ännu är de inte i mål, men de är på god väg. 

– Varje elev har en god intention varje morgon, 
sen kan saker hända under dagen när de sätts 
i ett system som de inte klarar av, då måste vi 
vuxna ta ansvar för att förändra systemet, säger 
han. 

Elevsynen innebär i dag att elever verkligen vill 
lyckas i skolan. Den nya normen är att skolan 
står i centrum, inte skojbråk och skadegörelse. 
På fyra år ser Thomas stora skillnader i hur sam-
hällets inställning till skolan har förändrats. 

– Samhället har tagit ställning för skolan, nu 
har vi många vuxna som kan utveckla. När vi 
började var vi några stycken, nu är vi 200 vuxna 
som tycker att skolan gör något bra. Då får vi 
med oss de 120 barnen och tonåringarna också. 
Alla måste med, annars går det inte, säger Tho-
mas. 

Susanne Kvarnlöf

Rektorn som brinner 
för utveckling

”Det är härligt med 
skolor som är nyfikna 
och spanar efter inspi-
ration från andra för 
att utforma sitt eget 
utvecklingsarbete”

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

Thomas Hallberg är rektorn 
som aldrig ger upp trots att 

det blåser hårt. Med ett hemma-
byggt ledarskap, visionära tankar 

och entreprenörstänk har han 
nu lyckats få med både lärare, 

elever och hela samhället 
på tåget mot Cederberg-

skolans framtid. 

Thomas Hallberg är rektor för Cederbergsskolan i Föllinge sedan 2017. När han började var det en skola med många utmaningar han fick ansvar för. Nu har alla elever varit behöriga till gymnasiet 
två år i rad – utvecklingsarbetet som Thomas och hans medarbetare gjort har burit frukt.  
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En investering i framtiden
Jag arbetar med att investera i framtiden. Ett 
mycket betydelsefullt och viktigt jobb. Jag 
arbetar med de yngsta barnens lärande. Det 
skriver författaren Ann-Charlotte Mårdsjö 
Olsson i en av hennes böcker om lärande i 
förskolan och det är precis så det är. 
Sedan 2007 har jag haft förmånen att få 
arbeta i förskolan och möta nyfikna, kluriga, 
vetgiriga och fantastiska barn, där varje dag är 
ett äventyr. Man vet aldrig vart man hamnar. 
Kanske i djungeln med farliga tigrar, på safari 
på Afrikas slätter eller på ett piratskepp sökan-
des efter en förlorad skatt? Genom ett barns 
fantasi finns inga gränser för tid och rum. 
Varje höst genomför vi någonting vi kallar 
för inventeringsfasen där vi tillsammans med 
barn och vårdnadshavare fokuserar på att se 
varje barns intressen, styrkor och behov. Detta 
utgör sedan grunden för hur vi planerar teman 
och undervisning under året. På Landöns 
förskola där jag arbetar, utmynnade detta i ett 
bokprojekt, där vi sett stor utveckling gällande 
barnens läslust och ordförråd! Genom tekni-
kens under fick vi till ett författarsamtal med 
författaren till de böcker vi arbetade med, trots 
att hon satt i England och vi i Offerdal! 
Jag har de senaste åren arbetat som peda-
gogisk utvecklare i kommunen, ett oerhört 
stimulerande uppdrag. Som pedagogisk ut-
vecklare är mitt mål att alla barn ska få vistas i 
en förskola som skapar bästa möjliga förut-
sättningar för barns utveckling och lärande. I 
min roll som pedagogisk utvecklare arbetar jag 
nära rektor och specialpedagog, och tillsam-
mans med pedagogerna på förskolorna så 
driver vi utvecklingen framåt. Det handlar bland 
annat om att utveckla lärmiljöer, undervisning, 
planering och systematiskt kvalitetsarbete. 
Jag vill passa på att lyfta och hylla alla fantas-
tiska pedagoger ute på förskolorna, som med 
nyfikenhet, vilja och mod tar till sig ny kunskap 
och omsätter det i praktiken. 
För cirka två och ett halvt år sedan blev några 
förskolor och skolor i kommunen utvalda att 
delta i en utvecklingsprocess initierad av Skol-
verket, med Mittuniversitet som undervisande 
lärosäte. Den här processen för förskolorna 
har jag fått följa på nära håll, då jag haft 
ynnesten att vara med och planera, genomföra 
och utvärdera insatser som gjorts, och möta 
alla pedagoger som deltar i processen. Vilken 
fantastisk resa som gjorts på dessa förskolor 
under de senaste åren!  
Som sagt, vi investerar i framtiden.  
Världens viktigaste jobb! 

Ulrika Wessel
Pedagogisk utvecklare

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Ulrika är förskollärare och det uppdraget 
handlar om att investera i framtiden. Här 
berättar hon om det spännande mötet 
med alla nyfikna och kluriga barn. 

– Lyckebo, är ni klara, ropar personalen.
– Jajamänsan fattas bara, svarar Lyckebos 34 
barn som är på väg mot Kungaskogen. 

De kallar skogen det eftersom de arbetar med 
ett pedagogiskt material som heter så. En vis älg 
som heter Älgvis hoppar nu fram i skogen från 
en förskolelärares hand och pratar med barnen. 
Hit går de ofta på utflykt. Malin Eklid arbetar som 
förskolelärare och hon drar ettåriga Frej, Lycke-
bos nyaste stjärna, i vagnen. Hon lyfter honom 
ur vagnen och med lite vingliga steg går han på 
marken där den nya förskolan ska stå. När han 
blir tre år kommer den vara färdigbyggd. Malin 
sitter med i referensgruppen för den nya försko-
lan. 

–Jag tycker det är spännande att jag kan få 
vara med och påverka, säger hon. 

Hon har hela tiden informerat sina kollegor och 
frågat efter input från dem i projektet. En funk-
tionskravlista har tagits fram under det här året 
där anbudsförfrågan snart kommer ut. 

– Det är roligt att se att mycket av det vi tyckt 
varit viktigt finns med, säger hon. Totalt är det 
fyra förskolor som ska flytta in, men det ska 
byggas en femte enhet också. 

–Det ska bli plats för 170 barn. Vi vill att 
det ska byggas flexibelt så vi har ställt krav på 
planlösningar på hur vi kan ändra lokalerna. Vi vill 
både kunna sätta upp och ta ner väggar utifrån 
hur barngrupperna ser ut, säger hon. 

Malin ser många fördelar med den nya försko-
lan. Genomtänka lokaler med gemensam matsal 

med tillagningskök och närmare samarbeten och 
kunskapsöverföring mellan kollegor.

– Vi har en skola i byn dit alla ska sen, barnen 
kommer känna alla när de börjar skolan, säger 
Malin. 

Barnen slår sig ner på liggunderlag med var-
sitt papper framför sig. Nu ska de få rita hur de 
hoppas att förskolan och gården kommer att se 
ut. Othilia är 3 år och hon ritar en rutschkana och 
en stege. Brorsan Alfred ritar hon också.

– Vilken busunge, han kommer tillbaka till 
Lyckebo från skolan då, säger hon. 

Barnen är referensgrupp och får vara delaktiga 
i att komma med idéer kring utformningen av 
utemiljön. 

– De har ritat och vi pratar med barnen om 
vad de vill ska finnas på den nya förskolan. Bar-
nen har önskemål om allt från en fotbollsplan till 
barbies. Allt de önskat har vi sammanställt och 
skickat till projektledningen, säger Malin. 

Utemiljön kommer att vara indelad i olika zoner, 
närmast förskolan blir det en trygg zon som 
används vid öppning och stängning. Det kommer 
även finnas en vild zon där man utnyttjar den fina 
skogen och skidspåret som redan finns här. Othi-
lia visar att hon nu ritat två bollar och ballonger 
på teckningen. Och ett hjärta. 

– Det ska bli jättekul att gå i den nya, säger 
hon. 

Susanne Kvarnlöf

Barnen bygger förskola
Om två år ser den nya förskolan i Krokom dagens ljus. Nu har man anli-
tatde riktiga proffsen på förskola för att utforma utemiljön. 

– Barnen kan det här och de önskar sig allt från en lekstuga till en pool, 
säger förskoleläraren Malin Eklid. 

Barnen på Lyckebo förskola får vara med och tycka till om utemiljön på den nya förskolan i Krokom. 
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Hon springer i 5,30-tempo. Helena Hedlund är i 
sitt livs form. Egentligen borde hon inte vara det 
eftersom hon har haft en enorm arbetsbelast-
ning under hela pandemin. Det är löpning som 
hjälp denna MAS från Storuman att blåsa ur 
hjärnan när det har behövts. Och det har be-
hövts. Hennes telefon har gått varm sedan pan-
demin kom. Innan mars 2020 flöt jobbet på bra 
som medicinskt ansvarig 
sjuksköterska på Krokoms 
kommun. Hon höll koll på 
avvikelser, att delegering-
arna var säkra, utredde lex 
Maria-anmälningar och 
upprättade rutiner. Helena 
var alltid ute och arbetade 
längre perioder i verksam-
heterna. 

– Som MAS ansvarar jag 
för att patienterna ska få god vård och behand-
ling, då är det viktigt att se hur det fungerar i 
verkligheten på verksamheterna. Det är det bästa 
jag vet, jag brukar vilja krama patienterna men i 
sommar får jag ge luftkramar i stället, säger hon 
och skrattar. 

Nu ser hon ljuset i tunneln. Nästan alla patienter 
och personal är vaccinerade, smittspridningen i 

länet går ner och restriktionerna har börjat lätta. 
Så såg det inte ut när pandemin slog till. 

– Då blev det skyddsutrustning, smittspår-
ning, arbetsrutiner och besöksrestriktioner. Alla 
kommunens verksamheter ville ha råd och stöd 
från mig. Alla frågor hamnade i mitt knä, jag var 
rockstjärnan alla ville ha. Innan pandemin visste 
knappt någon vad en MAS är, nu vet alla det, 

säger hon. 

I maj blev Helena prisad för 
Årets covidinsats i Sverige 
från Distrikssköterskefören-
ingen. 

– Jag blev jätteglad och 
stolt över att jag vann. Jag 
hoppas bara att både priset 
och pandemin försvinner, 
säger hon och skrattar. 

Krokoms kommun är väldigt unika i att ingen 
smitta förekommit på särskilt boende eller på 
gruppbostäderna. 

– Jag är extremt stolt över det, vi är inte mer 
än en handfull kommuner i Sverige som lyckats 
hålla smittan borta från Säbo. Vi har haft smitta 
i hemtjänsten, men vi har lyckats begränsa det 
bra. 

Nyckeln till framgången är duktig personal som 
följt rutiner.

– Vi är många som gjort mycket för att få det 
här att bli så bra som möjligt, säger hon. 

Helena är en rak och tydlig person som kan 
vara bestämd, något som också varit avgörande 
i varför Krokoms kommun lyckats så bra under 
pandemin. 

– Jag var trött i våras och satt i ledningsgrup-
pen där någon sa att man inte hunnit läsa de nya 
rutinerna. Jag fick väl ett riktigt ”angry-bird-ut-
brott”, säger hon och skrattar. 

Dagen efter hängde ett rosa Angry-Bird gosedjur 
på hennes kontor med texten ”Allt är MAS:ens 
ansvarsområde”.

– Det var roligt, men i en pandemi är det 
varken läge att inte hinna läsa rutiner eller att bli 
otydlig eller osäker, säger hon. 

Den rosa fågeln från det finska dataspelet Angry 
Birds heter Stella och en av hennes egenskaper 
är att hon kan ta sig förbi vilka hinder som helst. 
Det låter precis som Helena. 

Susanne Kvarnlöf

Helenas kamp höll 
smittan borta 

Helena Hedlund har känt 
sig både som en Angry Bird 

och som en rockstjärna under 
sin hårdaste arbetsutmaning i livet 

som MAS i Krokoms kommun. 
– Det har varit fruktansvärt tufft  

under den här krisen, men jag  
känner ändå tacksamhet,  

säger hon. 

STÖD OCH OMSORG

Helena Hedlund är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Krokoms kommun och hon har därmed haft en nyckelroll i kampen mot pandemin. Hon har stått stabil i stormen och tillsammans med 
medarbetarna inom socialförvaltningen har smittan hållits borta från de särskilda boendena. 

”Jag blev jätteglad och 
stolt över att jag vann. 
Jag hoppas bara att 
både priset och pande-
min försvinner.”
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Friluftslaget sprider värme
Under min tid i kommunen så har jag haft en 
ganska stor variation av arbetsuppgifter. De 
flesta kopplat till Stöd och service verksamhe-
ter, som arbetar med olika funktionsvariationer, 
men även en del uppgifter och projekt för 
socialförvaltningen som helhet. När jag skriver 
detta så hoppas jag på att vi är i någon slags 
upphällning av pandemitider, men jag är rädd 
att vi kommer få stå ut med såväl pandemin 
som dess följdeffekter ett bra tag framöver. När 
vaccineringarna går framåt så riktas blickar-
na mot den ökade psykiska ohälsa som tros 
komma i pandemins kölvatten. Detta kommer 
säkerligen påverka oss alla och då inte mist de 
mest utsatta grupperna i samhället. 
En av mina arbetsuppgifter just nu är att vara 
ledare och sidekick till Simon Jaktlund i Stöd 
och service friluftsprojekt. Tack vare Agneta 
Östlund, Anna Berkestedt Jonsson och Monica 
Frediksson så får jag spendera varje tisdag med 
Simon och ett fantastiskt gäng individer som 
tillsammans utgör ”Friluftslaget”. Tillsammans 
utforskar vi glädjen och enkelheten i att vistas 
och umgås ute i naturen. Varje tisdag vaknar 
jag med spänd förväntan över att få prova nya 
utomhusaktiviteter, allt från att göra snöänglar 
och köra stafett i snön till att tillsammans bygga 
upp en liten tältby eller lära oss gå på slackline. 
Förutom att det är väldigt roligt att vara med i 
ett sådant här projekt så tycker jag mig redan se 
positiva effekter i form av samhörighet, glädje 
och gemenskap bland deltagarna. 
Att bidra till att öka välbefinnande och förhopp-
ningsvis motverka psykisk ohälsa går också i 
linje med några av mina andra uppdrag. I mitt 
jobb samordnar jag nämligen utbildning inom 
MHFA (Första Hjälpen till Psykisk Hälsa), Våga 
fråga och Durewall. MHFA och Våga fråga syftar 
till att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och 
självmord. Förhoppningen är att öka kunskapen 
och sticka hål på många av de myter som finns, 
framför allt att se till att vi vågar fråga och vågar 
prata. Durewall syftar till att förebygga och be-
möta hotfulla och våldsamma situationer. Med 
kunskap och förberedelser är förhoppningen 
att kunna undvika dessa utmanande situationer 
och att på ett lågaffektivt och bra sätt kunna 
avvärja när situationerna väl uppstår.
Min förhoppning är att vi tillsammans kan hjäl-
pas åt med att skapa bättre förutsättningar för 
en god hälsa och på så sätt bidra till Krokoms 
kommuns slogan: Vi gör plats för växtkraft!

Jonas Milton
Enhetschef/samordnare

Stöd och service

Vattnet i viken vid campingen är spegelblankt. 
Solen skiner och äntligen har de tur med vädret. 
Första gången de träffades var det minus 26 
grader. 

– Det här är första barfotadagen, jag tycker ni 
ska ta av er barfota och chocka fötterna. Ni vet 
vad jag säger, skitiga fötter är bara ett bevis på 
att man har haft roligt, säger Simon Jaktlund. 

I dag är det balansgång på slackline och pad-
delboard i vattnet som står på schemat. Simon 
funderar på om han ska byta till shorts och 
Stina Rothoff går säkert på 
linan mellan två björkar. 

– Jag var lite skakis innan 
jag skulle gå på den, men 
med hjälp kunde jag till och 
med gå baklänges, säger 
hon. 

Hon tycker det bästa med tisdagsträffarna är 
att hon får vara utomhus. 

– Till hösten ska vi kanske få åka till fjälls och 
vandra, det längtar jag till, säger Stina. 

Balansövningen behövs eftersom fjällvandring 
innebär att gå på spångar. Många av deltagarna 
har fått sin dagliga verksamhet inställd under 
pandemin och för Stina har det betytt mycket 
att träffa och lära känna nya människor. 

– Jag är piggare, det är kul att träffa de andra 
och Simon är både snäll och busig, säger hon. 

Målsättningen med projektet Friluftslaget i 
Krokom handlar om förbättrad fysisk och psy-
kisk hälsa för de 16 deltagarna. Projektet är för 
personer som har daglig verksamhet och de har 
gjort en massa saker sedan i mars. Orientering, 
vedhuggning, kubbspel och snöänglar har de 

bland annat hunnit med. Och det viktigaste av 
allt, att fika tillsammans. Det här är ingen fri-
luftsskola utan det handlar om att vara ute och 
upptäcka att friluftslivet inte är svårt. 

– När frågan kom om jag ville vara projektle-
dare förstod jag direkt att det här är jag. Det är 
som en minivariant av Glada Hudik, fast frilufts-
liv i stället för sång och dans. Deltagarna lär 
mig mycket om upptäckarglädje och livet. Jag 
åker alltid påfylld hem på tisdagar. Vi har blivit 
ett gäng, jag ser både hur gruppen och jag själv 
utvecklas, berättar Simon. 

Maria Karlsson sätter sig på 
knä på paddelboarden och 
Simon knyter fast ett rep från 
den och till hans fot.

– Det är ingen stress och 
det kommer gå kanonbra, sä-
ger Simon och puttar ut Maria 

några meter ut i vattnet. 
– Hej då, ropar hela gruppen som står vid 

stranden och tittar på. 

Jonas Milton som jobbar som enhetschef på 
Stöd och Service ropar till Maria:

– Du ser ju ut som värsta proffset, du måste 
ha tjuvtränat. Snubbla inte nu Simon så du åker 
med. 

Alla skrattar och när Maria testat färdigt och 
kommer in mot land får hon applåder för sitt 
mod. 

– Det var lite läskigt och svårt, säger hon 
med ett nöjt leende. 

Simon pekar på hennes fötter och säger: 
– Du har blöta fötter, det betyder att du har 

haft kul. 
Susanne Kvarnlöf

Friluftslaget med mod
I dag är det mod, balans och en kåsa som packas ner i ryggsäckarna till 
deltagarna i Friluftslaget. Alla saker de behöver, plus kunskaper och erfaren-
heter ryms och det börjar bli rätt mycket packning nu. Dessutom har de lärt 
sig att blöta och skitiga fötter är bra. 

Maria Karlsson tyckte att det var både läskigt och svårt att åka paddelboard. Men kul, förstås!

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Jonas viktiga uppdrag är att motverka 
psykisk ohälsa. Det gör han bland annat 
genom utbildningar och projekt där 
Friluftslaget har en särskild plats i hans 
hjärta.

”Till hösten ska vi 
kanske få åka till 
fjälls och vandra, 
det längtar jag till”



Företagarna – en 
motor för tillväxt
Visste du att det finns över 2 000 företag i Krokoms kommun? Företag som 
skapar jobb, bidrar till tillväxt och gör att människor vill bosätta sig här. Våra 
företag fungerar också som viktiga motorer för att landsbygden ska blomstra.

N ÄRINGSLIV

Så jobbar vi för ett 
bättre företagsklimat
Ett gott företagsklimat  är en ständigt prioriterad 
fråga i Krokoms kommun. Det pågår en mängd olika 
insatser och projekt och den senaste tiden har vi 
bland annat arbetat med att få hela kommunorgani-
sationen ännu mer företagsfrämjande.

Här är några exempel på vad vi gör för ett ännu bättre 
företagsklimat i Krokoms kommun:

• Ökad dialog och kommunikation med företagen, 
bland annat genom digitala företagsbesök, 
nätverksträffar och via hemsidan.

• Ett omfattande arbete har gjorts kring service-
inriktad myndighetsutövning där frågor som 
attityder, bemötande, tillgänglighet, handlägg-
ningstider och e-tjänster har lyfts.

• För att locka fler företag att etablera sig i 
kommunen och öka redan befintliga företags 
möjlighet till expansion jobbar kommunen aktivt 
med frågor kring mark och lokaler, etablerings-
processer och marknadsföring.

• Krokoms kommun vill att fler företag ska ges 
möjlighet att göra affärer med kommunen och 
därför står frågor kring upphandling och Lagen 
om valfrihetssystem (LOV) högt på priolistan.

• Utifrån en näringslivsrapport kring kompetens- 
och utvecklingsbehov har näringslivskontoret 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare, 
Lärcentrum och enheten arbete och integration 
jobbat för att se över var de största kompe-
tensbehoven finns just nu och vilka yrken som 
kommer att behövas i framtiden.

• Näringslivskontoret arrangerar lotsmöten för att 
hjälpa dig som företagare i kontakt med olika 
handläggare i kommunen. 

• Vi driver och deltar i flera olika externa utveck-
lingsprojekt vars syfte är att stärka näringslivet i 
kommunen

Håkan Åsberg är näringslivsrådgivare i Krokoms kommun. Han lyfter dialog och samverkan med företagen som viktiga verktyg i 
arbetet med ett förbättrat företagsklimat.

Thomas Forslin, som är konsult och driver Fors- 
linsfabriken, har på uppdrag av Region Jämtland 
Härjedalen skrivit rapporten ”Framtidens företa-
gande på landsbygd”. Han har tittat på möjlighe-
terna för framtida landsbygdsetableringar i länet 
utifrån några framtidsspaningar, och hoppas 
kunna visa en annan bild än den vanliga idén att 
landsbygden dör ut och att företagen bara vill 
etablera sig i storstadsregionerna.

– Det saknas bra teori kring något annat än 
det som säger att urbaniseringen kommer att 
pågå i all framtid. Jag vill ge råg i ryggen till 
landsbygden och visa att det finns bra förutsätt-
ningar även här, säger han.

Thomas Forslin har utgått mindre från materi-
ella förutsättningar, som till exempel hur kollek-
tivtrafiken eller skolorna ser ut i området, utan 
mer tittat på entreprenörskap och vad företagen 
gör för en bygd.

– Mina spaningar handlar bland annat om att 
företag ofta fungerar som viktiga motorer. På 
små ställen behövs entreprenörer som växer och 
som drar med sig hela orten, säger han.

En landsbygdsmotor behöver, enligt Forslin, 
nödvändigtvis inte vara ett stort företag. Det kan 
också vara små och gärna udda företagsidé-
er som skapar nya möjligheter för en bygd att 
blomstra. Han nämner Nordenmark Adventures i 
Valsjöbyn som ett exempel.

– Att driva ett företag i Valsjöbyn som kan växa 
och sälja orienteringsprylar över hela världen är 
ett bra exempel på ett innovativt företagande 
som på sikt kan bidra till ny utvecklingskraft för 
en liten by.

Han tror inte att förändringarna som sker på 
grund av pandemin bara är en tillfällig trend.

– Jag tror vi är inne i ett paradigmskifte. Vi 
ser att flyttströmmarna vänder och ord som 
hållbarhet och social distans kontra gängvåld 
och betongprojekt gör att våra tankar kring vad 
som är livskvalitet håller på att förändras, säger 
Thomas Forslin.

För att kommunens företagare ska trivas 
och för att fler ska vilja etablera sig här så krävs 
förstås också ett företagsklimat i världsklass. 
Kommunen har deltagit i Svenskt Näringslivs 
utbildningsprogram kring bland annat servicein-
riktad myndighetsutövning och upphandlingar. 
Under våren har politiker och tjänstemän jobbat 
för att utveckla dialogen mellan kommunen och 
företagarna.

– Vi har haft digitala företagsbesök, arbetat 
med interna processer, tittat på mark och lokaler 
för etableringar och företagsexpansioner, sett 
över hur vi kan få fler företag att göra affärer 
med kommunen, och jobbat med frågor 
kring kompetensförsörjning och inflytt-
ning, säger Anna-Carin Svedén.

De små företagen är 
viktiga för tillväxten
Av 2 300 registrerade företag i Krokoms kommun är 
det cirka 1 200 som har sitt företag som sin huvud-
sakliga inkomstkälla. 

Kommunens företagare är verksamma inom många 
olika branscher och finns geografiskt spridda över 
hela kommunen. De allra flesta företag är mindre 
företag, antingen med bara en person eller med några 
få anställda. 

Enligt en ny rapport från företagarorganisationen 
Företagarna så är det just de mindre företagen som 
står för de allra största skatteintäkterna på kommunal 
nivå. I Krokom bidrar företagen med hela 230 miljoner 
kronor i skatter genom sina anställda.

– Varje skattekrona i Krokom måste först skapas inn-
an den kan fördelas inom välfärden, och vår rapport 
visar tydligt att småföretagen står för en stor del av 
skatteintäkterna i Krokom. Tillväxten av jobben sedan 
1990 har skett från de små företagen och 2 563 
jobb finns i kommunens små företag, säger Joakim 
Sjöstedt, regionchef på Företagarna.


