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Hur når
vi målet
16 000?

Tillsammans gör vi
kommunen bättre
Kommunen har under en tid samlat olika
underlag, utredningar och planer. Under hösten
kommer vi att genomföra ett antal medborgardialoger för att få höra just dina synpunkter
på hur vi tillsammans ska lösa framtidens
utmaningar och vilka vägval som ska göras.
Mötena kommer att genomföras med öppna
frågeställningar snarare än att ge svar. Jag
ser mycket fram emot att träffa er och att få
utveckla dialogen. Medborgardialogerna ska
integreras som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen med syfte att skapa ett
hållbart samhälle.
Globalisering, ny teknik, och förändringar
i klimat, demografi och värderingar ändrar
kontinuerligt
förutsättningarna för människor
och samhällen
över hela världen, så även för
oss i Krokoms
kommun. Att
kunna förstå och
förhålla sig till hur dessa krafter påverkar oss
lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av
stor betydelse för vår framtid. Dessa övergripande förändringskrafter och nedanstående
trender kommer enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) påverka det kommunala
uppdraget i framtiden:

”Vi vet att det finns
en stark växtkraft
på landsbygden.
Den vill vi ta
vara på. ”

•

Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme

•
•
•
•
•
•
•
•

Stigande förväntningar på välfärden

•
•
•
•

Ökat kommunalt fokus på integration

Hårdare konkurrens om kompetens
Ökad polarisering
Ökad bostadsbrist
Ökat fokus på landsbygden
Förändrat medielandskap
Minskad tillit
Ökade möjligheter att effektivisera med
ny teknik
Ökad osäkerhet i världen
Fler geopolitiska konflikter
Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Utifrån dessa övergripande förändringskrafter
och trender vill vi tillsammans med er skapa en
modern landsbygd som ger plats för växtkraft.
Landsbygden är själen i vår kommun. Här ska
alla kunna leva och förverkliga sina drömmar.
Vi vet att det finns en stark växtkraft på landsbygden. Den vill vi ta vara på.
Tillsammans kan vi göra vår kommun ännu
bättre. Tillsammans med er blickar vi framåt.

Nu lyfter vi mot
Krokom 2035
Engagemanget är nyckeln till den utmaning som
Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka
tillsammans om vi ska kunna utveckla kommunen och samtidigt bevara vår karaktär.

ENGAGEMANG ÄR ETT ORD som utstrålar positiv kraft. Det signalerar att
man som individ är beredd att avsätta tid och resurser på olika sätt för
att åstadkomma utveckling eller bevarande, ofta tillsammans med andra.
Engagemang kan i princip inte prissättas eftersom utan detta stannar
hjulen. Ibland är engagemang synonymt med ideella insatser
men lika ofta talas det om värdet av engagemang på
arbetsplatsen.
NÄR KROKOMS KOMMUN nu går in i en fas där
alla tillgängliga undersökningar och utredningar visar att samhällstrenden är urbanisering, kompetensbrist, ökade kostnader
och högre försörjningskvot (det vill säga
att färre ska försörja fler) är det därför
helt avgörande med engagemang från
alla och envar. Ska vi kunna utveckla
kommunen och bevara både karaktär
och kvalitet måste vi tänka tillsammans.
DÄRFÖR KOMMER VI under våren
och hösten inleda olika typer av
dialoger, idéforum och möten för
att både delge fakta och möjliga
lösningar men viktigast av allt
få möjlighet att tillsammans
med er alla hitta den bästa
vägen fram till 2035. Vi vill
helt enkelt lyfta blicken och
istället för att bli omständigheternas fånge skapa det bästa
samhället för både stad och land.
VI SOM ARBETAR i Krokoms kommun
måste möjliggöra ett samskapande
men utan ert engagemang kommer vi att
misslyckas. Med ert engagemang kommer
vi däremot att lyckas. Därför hälsar jag er alla
välkomna till lyftet mot 2035!
Jonas Törngren,
kommundirektör

Malin Bergman
Kommunstyrelsens ordförande

Vårt Krokom skickas ut till alla hushåll och företag i Krokoms kommun. Tidningen skickas även till hushåll
i Östersunds kommun samt finns att läsa via tidningsställ på olika serviceställen i övriga kommuner i länet.
Vårt Krokom kommer ut med fyra nummer per år (mars, juli, oktober och december) och distribueras via Mittmedias magasin. Tidningen finns också att läsa och ladda ner via: www.krokom.se
Omslagsbild: Robert Köpsén jobbar i hemtjänsten som har lagt stor kraft på att få bukt med ökande kostnader
och samtidigt höja kvaliteten i verksamheten. Läs mer om det på sidan 10. Fotograf: Anneli Åsén

Ansvarig utgivare: Jonas Törngren, kommundirektör.
Tel: 0640-163 80 | E-post: jonas.torngren@krokom.se
Redaktör: Åsa Sjödin, kommunikationschef
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Emma Zakrisson undervisar i
svenska och matematik på
Nyhedens skola. Till hösten
söker Krokoms kommun
förskollärare, lärare, fritidspedagoger och rektorer.

Jobba hos oss!
Just nu söker vi lärare Under flera år har vi lyfts fram som bästa skolkommun
i länet på Lärarförbundets årliga listning. Bland annat så har vi god lärarbehörighet och en hög andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
Du har en huvudroll Du som jobbar i Krokoms kommun gör skillnad för
många människor. Hos oss får du ett stort ansvar, men också möjlighet att
glänsa med dina personliga styrkor.
Utvecklas med glädje I Krokoms kommun vill vi att våra medarbetare ska
känna växtglädje. Med det menar vi att det ska vara roligt att utveckla och
utvecklas. Därför är det viktigt att vara öppna och lyssna på varandra. På så
sätt tas allas kompetens till vara.

Välkommen till oss!

Krokom informerar:

Lediga jobb

Omval till KF i Falu kommun

•

Undersköterskor/vårdbiträden, byggprojektledare,
lärare, drifttekniker

•

Sommarvikarierande undersköterskor, vårdbiträden,
personliga assistenter, boendehandledare och sjukoch distriktssköterskor.

Valprövningsnämnden har beslutat att
omval ska hållas till kommunfullmäktige
i Falu kommun. Valmyndigheten har efter
samråd med länsstyrelsen beslutat att
den 7 april 2019 ska vara valdag för omval i Falun.

På krokom.se/ledigajobb hittar du alla lediga jobb i Krokoms kommun just nu. Där kan du läsa mer om jobben
samt skicka in din ansökan.

Ta emot en PRAO-elev!
Eleverna i årskurs åtta söker nya erfarenheter från arbetslivet för att kunna göra bra val av gymnasieutbildning och
yrke. För att hjälpa eleverna med det så bygger vi nu en
praoplatsbank där din arbetsplats har möjlighet att vara
med och bidra.
Du har chans att visa upp din verksamhet och skapa
intresse för ditt företag.
Eleverna får chans att upptäcka arbetsuppgifter och
yrken de inte kände till tidigare.
Kanske träffar ni på varandra igen om några år när eleven
söker sommarjobb eller anställning efter gymnasium eller
högskola.
Anmäl ditt intresse via länken www.krokom.se/praobank
och vi tar kontakt med dig och berättar mer!
Välkommen!

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

Omval

Det innebär att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer är obligatoriskt, enligt 4 kap
23 § vallagen. Krokoms kommun kommer därför att hålla
röstningslokal öppen i kommunhuset, Krokom, tisdagen
den 2 april och torsdagen den 4 april 2019 kl 17.00 –
19.00 för mottagande av förtidsröster.

Val till Europaparlamentet
Söndagen den 26 maj är det val till
Europaparlamentet. Röstkorten
skickas ut under perioden 2-8 maj.
Brevbärare kan både leverera och ta
emot budröster.
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Förtidsrösta 8-26 maj
Det finns möjlighet att förtidsrösta i valfri röstningslokal i
hela Sverige. OBS! Kom ihåg röstkort och id-handling!
På följande platser finns det röstningslokaler:
•
Kommunhuset i Krokom
•
Blomstergården i Krokom
•
Servicekontoren i Föllinge och Änge
•
Solbacka i Föllinge
•
Bygdegården i Laxsjö
•
Församlingshemmet i Hotagen

•
•
•
•
•
•
•

Hällebo i Ede
Föreningshuset i Bredbyn
Bygdegården i Kaxås
Bygdegården i Tångeråsen
Bygdegården i Trångsviken
Församlingsgården i Ås
Bygdegården i Nälden

Se www.krokom.se/epval för vilka dagar och
tider förtidsröstningen har öppet.
Vallokaler 26 maj
Krokom, kommunhuset
Rödön, sockenstugan
Dvärsätt, skolan		
Aspås, sockenstugan
Nälden, bygdegården
Ås, Sånghusvallens skola
Ås, församlingsgården
Föllinge, Knutpunkten
Änge, skolan		
Alsen, församlingshemmet

9-21
9-13, 17-21
9-21
9-13, 17-21
9-21
9-21
9-21
9-21
9-21
9-21

Kom ihåg att ta med dig id-handlingen!
På valmyndighetens hemsida, www.val.se, finns
det mer information om det allmänna valet. Se
även kommunens hemsida (www.krokom.
se/epval). Preliminär rösträkning kommer
att ske onsdagen den 29 maj med början
kl. 09.00 i kommunhuset i Krokom.
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Allt färre ska försörja allt fler.
Det är den stora utmaningen för
Sveriges kommuner och Krokom
är inget undantag. Nu pågår ett
intensivt arbete med att hitta
lösningarna på hur kommunen
ska arbeta med utveckling
och samtidigt få pengarna
att räcka till

Det gäller att hitta nya lösningar för att kunna upprätthålla välfärden i samhället.

Så ska vi klara utmaningen
Välfärden i vårt land, liksom i de flesta västländer, är hårt prövad och det är viktigare än
någonsin att identifiera vägvalen för att klara
av att möta medborgarnas förväntningar även i
framtiden. För Krokoms kommun är det utvecklings- och tillväxtstrategin som ska peka ut
riktningen. Jonas Törngren, kommundirektör, berättar att arbetet med strategin har varit intensivt
under en tid.
– Vi har samlat in en stor mängd kunskapsunderlag och med detta som grund börjar vi nu
föra resonemangen tillsammans med politikerna
om hur Krokom ska växa, hur kommunen som
helhet ska utvecklas och bevara sin karaktär och
hur kommunens verksamheter ska klara de kvalitetskrav som finns. Klart är att vi behöver tänka
nytt och hitta andra sätt att lösa vårt uppdrag på
om vi ska klara det här så bra som vi vill, säger
han.
Om tio år kommer antalet personer över 80 år
att vara 44 procent fler jämfört med i dag och
antalet barn mellan 1 och 19 år 11 procent fler.
Samtidigt ökar antalet personer i arbetsför ålder
bara med 6 procent. Den här utvecklingen ställer
stora krav på kommunernas verksamheter.
– Krokoms kommun är stor till ytan och det
ger speciella förutsättningar för våra verksamheter både avseende kvalitet, kompetensförsörjning och finansiering. Vi ser att vi kan göra vissa
förändringar redan nu som kommer att vara
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viktiga på sikt men vi måste ge oss tid till samråd med våra medborgare när det gäller större
åtgärder. Det är inte sällan det springer oväntade
och bra idéer ur en till synes omöjlig situation om
man tänker tillsammans, säger Jonas Törngren.

våra skolfastigheter är slitna och vi kommer att
behöva göra stora investeringar, antingen för
att renovera eller för att bygga nytt. Till hösten
kommer vi att föra dialog ute i kommunen om
hur detta ska gå till, säger Jonas Törngren.

Forskning visar att
starka kommundelar
och orter gör att kommunen som helhet
kan försörjas och bli
livskraftig. Krokoms
kommuns södra delar
ligger i ett tillväxtstråk
med både befolkningsökning, starkt
näringsliv och nära till järnväg, flygplats och en
större stad. Dessutom gränsar kommunen till
kanske Sveriges starkaste kommunala varumärke; Åre. E14 verkar som en pulsåder. Allt detta
sammantaget ger fantastiska möjligheter men
då måste man se att en satsning på ”stråket”
också kommer andra kommundelar till nytta.
Och människor i den södra delen av kommunen måste förstå att utan övriga kommundelar
tappar Krokoms kommun sin karaktär. Det är ett
ömsesidigt beroende som tillsammans skapar
mervärde.
– När det gäller exempelvis våra skolor har
vi en utmaning utifrån kvalitet, kompetensförsörjning och kostnadsutveckling. Många av

Ett sätt att klara utmaningarna som kommunen står inför är att det
blir fler som bor här. För
varje medborgare får
kommunen 67 200 kronor och enkel matematik
visar att hundra fler ger
nästan 7 miljoner extra
till kommunkassan. För
att kunna välkomna fler medborgare behöver vi
investera en hel del pengar i bostäder, förskolor,
skolor och äldreboenden. Totalt räknar kommunen med investeringar under den kommande
tioårsperioden på ungefär 1,6 miljarder kronor.
– Att växa som kommun innebär också
investeringar för att möta människors behov.
Inte minst i form av skolor, förskolor, särskilda
boenden och gruppbostäder. Men det handlar
också om möjligheter att umgås och ha en aktiv
fritid, dvs kultur, idrott och olika typer av samlingsplatser. Här är ofta kommunen en samspelare med ideella krafter och företag, säger Jonas
Törngren.
Åsa Sjödin

”Klart är att vi behöver
tänka nytt och hitta
andra sätt att lösa vårt
uppdrag på”
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Snabba frågor till politikerna!

Malin Bergman
Centerpartiet, kommunalråd

Jannike Hillding
Moderaterna

Jan Runsten
Miljöpartiet

Kjell Sundholm
Kristdemokraterna

Vilken är vår största
utmaning?

Vilken är vår största
utmaning?

Vilken är vår största
utmaning?

Vilken är vår största
utmaning?

Att utveckla tillväxten i hela vår landsbygdskommun på ett hållbart sätt. Här ska
du kunna leva det goda livet. Vi har en kommun att vara stolt över och som är hållbar,
företagsam och har mycket växtkraft.

Att vi ska ha ett medborgarfokus, det är våra
medborgare som är våra uppdragsgivare. Vi
måste också se över förskole- och skolstrukturen, vi kommer inte att kunna ha 23 förskolor och 16 skolor och samtidigt ge våra
barn en likvärdig utbildning. Enklare för både
företagare och privata att kunna expandera.

Den höga sjukfrånvaron och snabba omsättningen på personal.

Att få en kommun att höra ihop i alla delar
är ett långsiktigt arbete. För att vi ska kunna
leverera bra likvärdig vård, skola och omsorg krävs att de delar där det bor mycket
människor och som har hög inflyttning bidrar
till de delar som har större avstånd till service. Att vår samiska befolkning känner att vi
vill att deras näringar ska växa. Kulturen och
det samiska språket SKA leva.

Vilka åtgärder behövs?

Vilka åtgärder behövs?

Vilka åtgärder behövs?

Vilka åtgärder behövs?

Bostäder (gärna strandnära), bättre vägar
och infrastruktur, likvärdig utbildning i förskola och skola, trygg vård och omsorg med
valfrihet, fler företag, utvecklad besöksnäring, aktivt föreningsliv och civilsamhälle,
kulturupplevelser, närproducerad mat,
utveckling av gröna näringar.

En politisk styrning med medborgaren i
fokus. Medborgardialoger. Ett mod att tordas
göra förändringar.

Kommunen behöver vara en bättre arbetsgivare, våra medarbetare måste alla känna sig
delaktiga i sitt dagliga arbete och att det går
att påverka sin arbetssituation. Resultatet
blir bättre hälsa och trivseln ökar.

Tillväxt i hela kommunen, men de södra
kommundelarna kommer vara motorn som
ger snabbast tillväxt. Det allra viktigaste
just idag är att bygga där folk vill bo. Det ger
mest skatteunderlag som vi ska fördela till
oss invånare. Stötta kvinnor i företagande då
snittet är ca 30 procent kvinnor 70 procent
män. Skapa en kommun där känslan av vi
och dom minskar, utan det blir mer VI.

Eva-Lena Blom
Jämtlands Väl Krokom

Ronny Karlsson
Sverigedemokraterna

Niklas Rhodin
Socialdemokraterna, oppositionsråd

Marie Svensson
Vänsterpartiet

Vilken är vår största
utmaning?

Vilken är vår största
utmaning?

Vilken är vår största
utmaning?

Vilken är vår största
utmaning?

Att skapa plats för fler: Fler invånare, fler
företag, mer kultur och fler besökare. I vår
dynamiska och vidsträckta kommun ska vi
skapa möjlighet till framtidstro för alla, oavsett var man bor eller var man kommer ifrån.
Krokom ska bli en riktig framtidskommun.

Att skapa förutsättningar för utveckling i hela
kommunen. Företag är beroende av fungerande infrastruktur med till exempel bra vägar, bredband, skolor och omsorg. Människor
ska vilja bo, arbeta och starta företag här. Att
värna och utveckla kommunal verksamhet
och service är a och o.

Att tordas tänka och faktiskt även göra nytt,
när det gäller synen på vår egen kommuns
möjligheter till lokal utveckling. Vi kallar
det härproduktion när vi köper mer och fler
lokala produkter (trä och mat tex.). Med en
härproduktion kan lokala företag sälja mer,
vilket skapar mer möjligheter till fler lokala
jobb och därmed ökade skatteintäkter för
hela kommunen. En satsning vi får igen.

Att få till en stark ekonomi som möjliggör
att hela kommunen kan leva. Att vård, skola
och omsorg blir bland de bästa i landet. Att
kommunen blir en attraktiv kommun att leva
och verka i så folk och företagare väljer att
flytta till Krokoms kommun.

Vilka åtgärder behövs?

Vilka åtgärder behövs?

Vilka åtgärder behövs?

Vilka åtgärder behövs?

Öka bostadsbyggandet, med fler hyresrätter och bostadsrätter, bättre infrastruktur,
trygg vård och omsorg med bra geografisk
spridning och fler olika boendetyper, god
utbildning med bra geografisk spridning,
aktivt föreningsliv, bättre och tidigare dialog
med våra medborgare för att inhämta idéer,
inspiration och synpunkter.

Markinköp och tydliga politiska direktiv och
delmål till kommunens bostadsbolag. Dialog
med företag för att ge företagslivet goda
förutsättningar och skapa en hållbar tillväxt.
Stärka kommunal service och behålla en
geografisk spridning på våra skolor, barnomsorg och särskilda boenden.

En tro på oss själva genom att se möjligheterna med den lokala kraften (härproduktion)
och även testa olika sätt att köpa mer lokalt.
Först i mindre skala och sedan utveckla
det vidare eftersom. Vi får inte automatiskt
tro att det skulle vara omöjligt med lokal
kraft, när andra kommuner ideligen bevisar
motsatsen.

Vi behöver visa företagarna att i Krokoms
kommun anlitar vi i första hand kommunens
företag. Kommunen måste visa sig vara en
attraktiv arbetsgivare. För att bli fler måste vi
sälja billigare tomtmarker än idag så folk ges
möjlighet att bygga sig ett eget hem.

w w w. k r o k o m . s e
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Om några år
kan det vara verklighet
– det efterlängtade tågstoppet i
Nälden som ska ta resandet
på orten till nästa nivå. Frågan
är bara när, och var det ska
placeras? Nu finns det ett
förslag som medborgarna
får tycka till om.

Så här skulle det kunna se ut i Nälden där tågstoppet planeras. Kommunen och Trafikverket har arbetat fram ett förslag till en lösning som medborgarna kommer få tycka till om under samrådet.

Viktig satsning i Nälden
”Nälden med omnejd
är ett expansivt område och populärt att bo
och leva i. Tågstoppet
ger möjlighet för orten
att växa”

Ett tågstopp, det vill säga en enklare form av
tågstation eller hållplats, i Nälden har varit högt
prioriterat av Krokoms kommun. Men vägen,
eller snarare rälsen, mot slutmålet har inte varit
spikrak. Tanken var att tågstoppet skulle byggas
2019 inom EU-projektet Mittstråket, men det
visade sig att tidsplanen sprack och att det inte
hanns med inom projektramen. Processen har
i stället tagit en annan riktning, där kommunen
själv tillsammans med Trafikverket varit det
dragande loket.
– Nu har vi arbetat fram en lösning och placering av stoppet, som medborgare och andra berörda får tycka till om under april, berättar Peter
Renlund som är Trafikverkets projektledare.

Förslaget är att perrongen ska placeras parallellt
med Stationsvägen, öster om plankorsningen
och Brovägen. Tanken är att bygga en gångpassage över till centrumsidan, som bland annat
pendlande personal på Hallströms verkstäder
kan använda.
– Vi har tittat på helheten, pratat med Näldenbor och andra berörda, och kommit fram till att
detta är mest effektivt för att fånga upp de resande, berättar Peter Renlund.
Trafikverket jobbar nu med att ta fram en järnvägsplan, och kommunen jobbar parallellt med
en detaljplan för det aktuella området. Trafikverket och Krokoms kommun kommer att bjuda
in till ett gemensamt event i Nälden i april där
planerna ska presenteras. Frågan är också hur
biltrafiken kommer att påverkas av tågstoppet,
om de tvingas vänta vid Brovägen när tåget står
stilla?
– En förutsättning för att tågstoppet skall
få byggas vid den föreslagna platsen är att en
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teknisk lösning förs in som gör att bommarna är
öppna tills tåget ska åka i väg, och att biltrafiken
flödar fritt, klargör Peter Renlund.
Tågstoppet kommer att bli av det enklare slaget,
och kan liknas vid en busshållplats med väderskydd. När alla samråd är avklarade så är nästa
steg att finansieringen och järnvägsplanen blir
fastställd, och därefter kan det tas fram bygghandlingar. Om alla pusselbitar faller på plats så
kan bygget bli verklighet tidigast 2023, eftersom
det krävs lång framförhållning vid byggen som
påverkar tågtrafiken. Mikael Edström, planarkitekt på Krokoms kommun som är direkt inblandad i projektet med framtagande av detaljplan
och för utformningsfrågor, alltså hur området
ska se ut i framtiden, ser positivt på att man i
dag är närmare ett ”skarpt läge”.
– Nälden med omnejd är ett expansivt område och populärt att bo och leva i. Tågstoppet
ger möjligheter för orten att växa, skaffa bättre
resvägar och effektivare arbetspendling, både
mot Östersund och Åre. Tågstoppet ger även
möjlighet för ytterligare inflyttande och vi arbetar
nu parallellt med att skapa områden för bostadsändamål i attraktiva lägen i Nälden, säger en
entusiastisk Mikael Edström.
Han hoppas att tågstoppet ska få Näldenborna
att välja tåget i större utsträckning i framtiden,
eftersom det innebär ett mer miljövänligt resande och kortare restider. Finns det då något som
kan stoppa planerna på tågstoppet i dagsläget?
– Finansieringen är inte helt klar ännu, men jag
bedömer att frågan inte är om tågstoppet blir av,
utan om när, säger Mikael Edström.
Anders Lundin
Vårt Krokom | Nr 1 2019

Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Simon är planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen. Hans vardag handlar
mycket om hur kommunen ska se ut på
lång sikt.

Tillväxt sprider sig

Karin Jonsson, C, är ny ordförande för samhällsbyggnadsnämnden sedan årsskiftet.

Dialogen är nyckeln
Dialogen och samtalet är nyckeln till att klara den utmaning kommunen står
inför. Det säger Karin Jonsson, C, ny ordförande för samhällsbyggnadsnämnden sedan drygt tre månader tillbaka.
Krokoms kommun står inför en spännande
utmaning, på samma sätt som många andra
kommuner i Sverige. I takt med att både de
äldsta och de yngsta blir fler så behöver samhällsservicen i form av till exempel förskolor,
skolor och äldreboenden följa med. Idag har
kommunen stora investeringsbehov i befintliga
lokaler och dessutom är det trångt på många
ställen. Till detta kommer att fler medborgare
behövs för att få ekonomin att gå ihop. Planeringen av nya bostadsområden kräver stora
personella resurser vad gäller exempelvis
planändringar och projektering och också stora
ekonomiska investeringar i vatten och avlopp.
– Det här är en svår nöt att knäcka. Vi är en
relativt liten kommun med begränsade resurser
och det vi står inför är
en omfattande satsning.
Dessutom börjar det bli
bråttom om vi ska hinna
med, säger Karin Jonsson.

god service är en förutsättning för att klara den
utmaning som kommunen står inför.
– Vi måste vara på tårna hela tiden, vi ska ha
goda rutiner och vi ska kunna driva processerna
framåt på ett effektivt sätt. Det ska vara enkelt
för medborgaren att ha kontakt med oss, säger
hon.
Karin Jonsson är relativt ny inom politiken och
var tidigare ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
– Efter valet 2018 blev jag erbjuden ordförandeposten i samhällsbyggnadsnämnden
och tackade förstås ja direkt. Jag är väldigt
intresserad av de här frågorna och det ska bli
spännande att få vara en del av den här resan
som Krokoms kommun
står inför, säger Karin
Jonsson.

”Jag hoppas att vi
kan locka hit nya invånare som för med
sig nya idéer och ny
kompetens”

Karin är noga med att
trycka på att detta i grunden är en satsning som
medför positiv energi.
– Vi har redan idag flera
privata företag inom både förskola och äldreomsorg och det är ett viktigt komplement till
den verksamhet som kommunen driver i egen
regi. Jag hoppas att vi kan locka hit nya invånare som för med sig nya idéer och ny kompetens,
det blir en spin off-effekt på det, säger hon.
Den nya nämnden har endast hunnit med ett
sammanträde sedan årsskiftet, men något
som kommer prioriteras högt är servicenivån
till medborgarna. Karin Jonsson menar att en
w w w. k r o k o m . s e

Karin menar att en
viktig nyckel är dialogen,
både med medborgarna
och med företagarna
och mellan politiker och
tjänstemän. Det är stora
beslut som ska fattas
och det är viktigt att hålla tempot uppe om
det ska finnas plats på särskilt boende eller på
förskola för dem som behöver.
– Vi har en nära dialog mellan oss politiker
och cheferna inom min förvaltning och det fungerar väldigt bra. Det gäller att vi är lyhörda för
vad medborgarna efterfrågar och att vi så långt
det går försöker möta detta. Det är ju trots allt
för dem som Krokoms kommun finns, avslutar
Karin Jonsson.
Åsa Sjödin

Det finns en hel del olika yrkesgrupper hos
en kommun och mitt jobb hör nog till dem
som folk i allmänhet vet allra minst om. Jag
jobbar som planarkitekt och tillhör plan- och
fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. På vår avdelning jobbar vi med
en mängd olika saker, till exempel förvaltning
av kommunens fastigheter och anläggningar,
in- och uthyrning av mark, ny-, till- och ombyggnad av fastigheter och anläggningar och
bostadsanpassning. Vi jobbar också med
fysisk planering såsom översiktlig planering
för användningen av mark och vatten, detaljplanering och områdesbestämmelser och
energiplanering.
Mitt arbete som planarkitekt går främst ut på
strategisk planering och just nu handlar det
mycket om den utmaning som kommunen
står inför. Krokoms kommuns målsättning är
att det ska bo 16 000 personer i kommunen år
2030. För att klara det målet behöver vi säkerställa att vi har en långsiktig planering av mark,
vatten och den bebyggda miljön. Kommunens
översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige år 2015, ligger till grund för den långsiktiga
planeringen och utöver detta dokument tar
vi också fram fördjupade översiktsplaner för
olika delar av kommunen.
Jag har ansvar för en fördjupad översiktsplan
över det vi kallar Älvområde Krokom, ett område som sträcker sig från Gärdebacken i söder
till Aspås i norr. En fjärdedel av kommunens
befolkning bor i det här området som vi tror
kan bli en motor för hela kommunen. Tillväxt
på en ort tenderar nämligen ofta att sprida sig
till omgivande områden.
Ett annat viktigt område är bostäder. Om vi
ska nå målet med minst 16 000 invånare år
2030 behöver vi bygga en hel del nya bostäder. Vi håller på att ta fram nya riktlinjer för
bostadsförsörjning som är ett dokument som
alla kommuner ska ha. Det här dokumentet
är ett viktigt kunskapsunderlag bland många
andra när det gäller att välja väg för att klara
den utmaning som kommunen står inför.
I bästa fall är samhällsplanering ett verktyg
som kan skapa vackra, trivsamma och levande
miljöer där människor vill bo, miljöer som tål
att åldras och som fungerar lika bra efter hundra år. Det tycker jag att vi ska sträva efter.

Simon Östberg
Planarkitekt
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Skolan och förskolan står
inför stora utmaningar. Lokalerna
är på många håll slitna och det är
svårt att rekrytera behörig personal. Samtidigt är kommunens
budget knapp och kostnaderna
måste hållas nere. En ekvation
som är svår att få ihop.

Maria Frisk är studie- och yrkesvägledare på Nyhedens skola i Krokom. Badhuset på Nyheden har hållits stängt sedan hösten 2018 på grund av problem med inomhusklimatet.

Stora investeringar krävs
för skola och förskola
Krokoms kommun är barnrik, faktum är att vi
har flest barn och unga av alla kommuner norr
om Hammarö. Över tjugo procent av kommunens befolkning är under 16 år, en siffra som
vittnar om växtkraft men den ställer också krav
på organisationen för förskola och skola. Birgitta
Lundgren är chef för barn- och utbildningsförvaltningen och hon
säger att det börjar bli
väldigt trångt på många
ställen.
– Vi har stora utmaningar på många orter
där det är fullt i både
förskolor och skolor.
Många av våra lokaler
är dessutom i mycket
dåligt skick, så vi står inför stora investeringar
under de närmaste åren. Totalt sett handlar
det om 1,6 miljarder kronor under de närmaste
tio åren för Krokoms kommun och det är ju en
hisnande summa, säger hon.

åka till bland annat Sånghusvallen i väntan på att
problemet får en lösning.
– Beslutet är att vi ska bygga en stor förskola
med åtta avdelningar och på så sätt ska vi få
plats med alla de barn som står i kö och som
våra prognoser förvarnar om. Det har funnits
tomter till försäljning i Sånghusvallen sedan flera
år och nu finns det
tomter även i Krokom och på Rödön
där det troligen
kommer flytta in
barnfamiljer. Det är
väldigt positivt med
inflyttning, men det
ökar trycket hos
oss, säger Birgitta.

”Vi har stora utmaningar
på många orter där det är
fullt i både förskolor och
skolor.”

Barn- och utbildningsnämnden fattade nyligen
beslut om att bygga en ny förskola i centrala
Krokom. Den nya förskolan ska möta behoven av
förskoleplatser i Krokom, idag är det fullt och de
barn som står i kö för en plats får till en början
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Idag är det svårt att rekrytera behörig personal
till både förskola, fritidshem och skola. Konkurrensen om personalen är tuff, det saknas
lärare i hela landet och även Krokoms kommun
har svårt att få tag på behörig personal till de
tjänster som blir lediga. Birgitta Lundgren säger
att det är viktigt att underlätta för den som vill utbilda sig. Till hösten blir det möjligt att utbilda sig
samtidigt som man jobbar utifrån en modell som
har tillämpats med positivt resultat i Dalarna. Det

kallas för arbetsintegrerad lärarutbildning och
det innebär att studera på 75 procent och jobba
50 procent. Utbildningen tar fem år att genomföra vilket kan jämföras med 3,5 år för normal
studietakt.
– Vi är jätteglada över att Mittuniversitetet gör
den här satsningen. I höst handlar det om matte
och no för årskurserna 4–6 och Krokom har två
platser, men förhoppningsvis faller det väl ut
så att det kan breddas framöver, säger Birgitta
Lundgren.
Läroplanerna för både förskola och skola ställer
krav på lika tillgång till utbildning. Det innebär att
vi ska ha en utbildning med hög kvalitet för alla
elever där vi ska stimulera alla elever att nå så
långt som möjligt oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden.
– Vår stora utmaning är att växa samtidigt
som vi har trånga och slitna lokaler. Kravet på
en likvärdig skola får vi naturligtvis inte tumma
på och detta kommer att vara ett stort fokus för
oss under den närmaste tiden, avslutar Birgitta
Lundgren.
Åsa Sjödin

Vårt Krokom | Nr 1 2019

Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Johanna är pedagogcoach i Krokom sedan den 1 januari 2019 här berättar hon
om vikten av ett gott bemötande. Hon
kallar det för skolkärlek.

Nyckeln till goda resultat

Jannike Hillding, M, är ny ordförande för barn- och utbildningsnämnden sedan årsskiftet.

Med barnen i fokus

Hon vet att det inte blir enkelt men att något måste göras. Det går inte längre
att ha 16 skolor och 23 förskolor rent ekonomiskt. Det är tur att nya ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Jannike Hillding, M, gillar utmaningar.
Sedan den 1 januari i år är Jannike Hillding, M,
ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden
i Krokoms kommun. Men ny inom politiken är
hon inte, den kom med bröstmjölken då hon
växte upp i en politisk familj. Det är alltid barnen
som gjort att Jannike Hillding engagerat sig
politiskt.
– Mitt förtroendeuppdrag handlar om barnen
först, sedan kommer föräldrarna och sedan
personalen, säger hon.
Barn- och utbildningsnämnden är ett välkänt område för
Jannike Hillding, totalt har hon
suttit i nämnden i 18 år, både i
Östersund och i Krokom.
Barn- och utbildningsnämnden följer skollagen och ansvarar för förskolor
och skolor i kommunen. Dessutom har nämnden egna mål.
– Det största målet är att alla elever ska
ha behörighet till gymnasiet och min primära
uppgift är att alla barn får en likvärdig utbildning,
säger Jannike Hillding.
Hon tror att ibland kanske hennes engagemang och vilja att åstadkomma saker gör att
människor uppfattar henne som obekväm.
– Jag vill att tjänstemän ska se mig som en
tillgång, en resurs de kan bolla med. Jag vill att
vi blir ett lag. Ibland får jag känslan av att folk
tror att vi politiker är elaka, men jag försöker
göra det så bra som möjligt för så många som
möjligt, säger hon.
Förskolan och skolan står inför olika utmaningar framöver. Kommunen saknar utbildade
pedagoger, lokalerna är eftersatta och den
digitala utvecklingen går för långsamt. En stor

skolutredning är gjord och nu ska en 15-årsplan
tas fram. I juni ska inriktningsbeslutet upp i
kommunfullmäktige som följs av medborgardialog i alla kommundelar under hösten.
– Vi vill få i gång diskussioner så jag hoppas
att det kommer mycket folk. Det är jätteviktigt att
folk kommer med sina synpunkter, säger hon.
Efter det ska politikerna sätta sig ner och
konkret se vad de ska göra. Om ett år ska den
planen vara färdig.
– Vi har 16 skolor med 2 200
elever och 23 förskolor med
950 barn, klart är att vi måste
göra någonting och det kommer att bli tufft. Den dagen vi
inte kan ge barnen en likvärdig
utbildning då måste jag se över situationen
eftersom alla barn har rätt till utbildad personal,
säger Jannike.
Att vänta funkar inte längre utan nu krävs det
handling.
– Den nya förskolan med åtta avdelningar
som nu ska byggas i Krokom blir spännande,
det har varit många omtag, vi har väntat och
väntat men nu måste vi, säger hon.
Fjärrundervisning är något Jannike Hillding
tycker kommunen ska bli bättre på, det har visat
sig i mindre kommuner att det är lättare att
rekrytera lärare till de tjänsterna. Hennes andra
skötebarn är fritidsgårdarna.
– Det är bara Föllinge som har en fritidsgård
öppen i hela kommunen. Till hösten hoppas jag
att Nyhedens fritidsgård kan öppna i Smedjan.
Det är en satsning som jag tror att vi har igen,
avslutar Jannike Hillding.
Susanne Kvarnlöf

”Mitt förtroendeuppdrag handlar
om barnen först.”

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

Min historia i skolvärlden började för nästan
tjugo år sedan som nyexad gymnasielärare.
Redan från början kände jag att det var mest
spännande att jobba med de elever som jag
kärleksfullt kallar för strulpellar. De som på
något sätt inte tar den vanliga vägen i skolan.
I och med detta intresse blev jag väldigt intresserad av skolutveckling. Jag kände att det
fanns mycket att göra i skolan för att dessa
elever skulle kunna nå måluppfyllelse. Att nå
målen och bli behörig till gymnasieskolan och
sedan klara gymnasiet innebär en sådan stor
skillnad i livskvalitet för ungdomar visar forskningen. Det gör att jag brinner för att skolan
ska bli ännu bättre.
En av de faktorer som spelar mest roll för
ökad måluppfyllelse är bemötande. Att elever
ska känna att personal i skolan på ett professionellt sätt är engagerade, nyfikna, entusiastiska och glada över att möta ungdomar och
barn. Vi brukar kalla det för skolkärlek. Det är
ett himla fint ord tycker jag. Ju mer skolkärlek
desto bättre!
Det är häftigt med skolutveckling. Jag kanske
låter lite nördig, och så kanske det är. Men vi i
skolan kan verkligen göra skillnad för ungdomar och barn. Vårt fina bemötande kan betyda
så otroligt mycket för den enskilde eleven. Jag
vet att det är så. Samtidigt har jag en enorm
respekt för alla lärare ute på skolorna. Jag har
ju själv arbetat som lärare i 18 år, och hoppar
fortfarande in som vikarie lite nu och då när
jag är ute på skolorna. Det är tufft, och det är
mycket som ska hinnas med. Det kanske inte
finns utrymmet att göra fler saker. Men viktigt
är då att vi på den lilla tid som finns gör rätt
saker. Och att det utvärderas så man vet att
det är rätt. Skolutveckling är häftigt. Och både
enkelt och svårt.
Huvudsyftet med mitt arbete är att vara med
och bidra till en ökad måluppfyllelse i Krokoms
kommun. På sikt kommer jag att coacha
lärare, men innan det måste jag bygga relation,
både med rektorer och lärare. Jag försöker få
en bild av hur det är ute på skolorna. Det går
mycket tid till att analysera resultat och fundera på hur vi på bästa sätt ska utvecklas. Man
får hålla sig ajour med senaste forskningen. Vi
är med på Skolverkets projekt ”Samverkan för
bästa skola”, så mycket av min tid går till att
jobba med Cederbergsskolan i Föllinge och på
skolan i Änge, vilket är de skolor som är med i
projektet.

Johanna Bogfors
pedagogcoach
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Efter ett intensivt arbete
med att få bukt med de alltför
höga kostnaderna har resultaten
börjat komma. Målet är att göra
rätt saker på rätt tid med rätt
bemanning. Vi är på rätt väg
och kunderna är väldigt nöjda.
Det är viktigast av allt.

Med hjälp av effektiv planering och ett nära samarbete mellan enhetschefer, biståndshandläggare, planerare och personal har kvaliteten höjts och kostnaderna minskat.

Hemtjänsten på rätt väg
Varje dag om året, i alla väglag, under alla årstider finns det hemtjänstpersonal ute på vägarna
i Krokoms kommun. Hemtjänst innebär att man
får hjälp med de sysslor som man själv inte
klarar av i hemmet.
– Vi är en verksamhet som arbetar effektivt
med att tillmötesgå den enskildes beviljade
beslut på rätt sätt med värdegrunden i åtanke,
säger Monica Göransson.
Hon beskriver hemtjänsten som en verksamhet
där ”vadet” kommer till dem via en beställning
från biståndshandläggaren och sedan löser
hemtjänsten ”huret” genom att göra en genomförandeplan tillsammans med personen eller om
det behövs tillsammans med en anhörig.
Under våren 2018 togs nya handlingsplaner
fram för att vända den negativa ekonomiska
utvecklingen som hemtjänsten brottades med.
Man hade haft höga kostnader för hemtjänsten i
jämförelse med likställda kommuner och därför
behövdes åtgärder. Numera arbetar man utifrån
dessa handlingsplaner där planering är a och o.
Fokus ligger på planeringsfunktionen som finns i
de olika geografiska områden där de planerar in
insatserna och samordnar personal utifrån var
behovet finns.
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– De planerar så effektivt som möjligt tillsammans med enhetschef plus att de ser till att de
har rätt bemanning, säger Monica Göransson.
Planeringssystemet gör att de via en graf kan
se hur mycket personal som behövs för de insatser som ska göras.
– Vi har också blivit
bättre på att ge regelbunden information till personalen för att de ska förstå
att vi alla måste jobba för
en verksamhet med rätt
kvalité och som går med
budget i balans. Under
hösten effektiviserade vi
rejält, personalen har gjort ett jättejobb, säger
Monica Göransson.

– Vi hjälper varandra i olika områden i dag och
planerarna gör ett kanonjobb. Det handlar om att
optimera tid så att det blir bra för personen med
insats, säger han.
Robert Köpsén upplever förändringarna genomgående positiva.
– Många tror att det är
stressigt att jobba inom
hemtjänsten men med de
förutsättningar som planeraren ger oss, blir det inte
så. Nu hinner man med och
det blir äkta möten, säger
han.

”Under hösten effektiviserade vi rejält,
personalen har gjort
ett jättejobb”

Det är ett samarbete mellan enhetschefer, biståndshandläggare, planerare och personal som
lett fram till det goda resultatet. Men hemtjänsten är en komplex verksamhet eftersom det är
tvära kast då behovet kan se olika ut från dag
till dag. Därför har personalen blivit mer flexibel,
något som Robert Köpsén som arbetar inom
hemtjänsten tycker är bra.

För andra året i rad når hemtjänsten 92 procent i
kundnöjdhet. Men man vill nå högre höjder.
– Det är vårt andra utvecklingsarbete, vi vill få
högre resultat i enkäten. Det stora arbetet fortsätter för oss, vi strävar efter att kunna visa på
ett positivt resultat även för 2019, säger Monica
Göransson.
Susanne Kvarnlöf
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Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Hanna är en hemvändare – något hon inte
trodde skulle hända. Men det är ett val
hon inte ångrar. Här berättar hon om sitt
nya jobb som utvecklingssekreterare.

Ett val jag inte ångrar

Andreas Karlsson, C, är ny ordförande för socialnämnden sedan årsskiftet.

Trygg genom hela livet
Känner du dig trygg i Krokoms kommun? Svaret är förhoppningsvis ja. Om
du inte känner dig trygg så lovar kommunen att göra sitt bästa för att du ska
bli det. Men frågan är också vad trygghet egentligen är?
Vi ska försöka reda ut det begreppet med hjälp
av socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, C. Sedan i höstas har han det omfattande
uppdraget för omsorgen i kommunen, inte
minst när det gäller trygghet för medborgarna.
Ett av kommunens största fokus just nu är att
ordna trygga och bra äldreboenden.
– Den största processen just nu är att bygga
ett särskilt boende vid Kvarna i Krokom, som
även blir startskottet för hela det nya bostadsområdet. Från början var planen att bygga 36
platser, men eftersom behovet visade sig vara
mycket större så lutar det snarare mot 60–80
platser. Det blir väldigt fina boenden, och en del
i vår målsättning att det ska vara tryggt att bli
äldre i Krokom, säger Andreas Karlsson.
Just boendet spelar en viktig roll för människors trygghet, och där har kommunen ambitionen att vara ännu närmare medborgarna, var
de än bor.
– I höstas tog vi ett inriktningsbeslut på
att vara tillåtande mot alternativa utförare,
i synnerhet på landsbygden. Vi vill utveckla
möjligheterna att starta mindre äldreboenden
eller trygghetsboenden, liknande Storågården
i Storåbränna och Hotagsfjärden i Rötviken.
Många vill bo kvar i sin by och vara en del i den
sociala gemenskapen även när de bli äldre, det
är en form av trygghet, säger Andreas Karlsson.
Han tror också att det skulle frigöra bostäder
på landsbygden, eftersom många äldre inte
har någonstans att flytta inom byn och i stället
väljer att bo kvar.
– Sådana äldreboenden skapar även jobb.
Många i vår fantastiska hemtjänst skulle kanske
slippa köra långa sträckor om de i stället kunde
jobba närmare hemmet. Även det är en form
av trygghet. Vi vill också få bättre koll på hela
flyttkedjan, och underlätta för folk att ha det bra
och stanna hela livet i vår kommun.
Andreas Karlsson gör dock ingen hemlighet
av att kommunen står inför stora utmaningar.
w w w. k r o k o m . s e

Antalet äldre med omsorgsbehov kommer att
öka med 10–20 procent fram till åren 2025–
2030, och det kommer att krävas fler händer
inom vården. Just rekrytering av personal till
vården är också en stor utmaning. Det har
kommit starka signaler om att många anställda
redan går på knäna.
– Just nu är vi i balans när det gäller belastningen, men vi måste utan tvekan bli bättre på
att lyssna på personalen, och anställa fler när
det behövs. Under våren kommer vi exempelvis
att arrangera medborgardialoger på fem orter
i kommunen, och vi ska lägga dem på sådana
tider att även personalen kan komma. Då finns
vi där för att lyssna, hälsar Andreas Karlsson.
Just variationen är något som Andreas trivs
med i sin nya roll. Ena dagen kan det gälla fastställande av faderskap, och nästa dag kan det
handla om vård i livets slutskede för en medborgare. Han poängterar också att Krokoms
kommun i grunden
är en väldig trygg
plats att bo på,
med exempelvis
väldigt låg brottslighet.
Något som upptar en stor del av
Andreas arbetstid
är individ- och
familjeomsorgen. Där om något går det enligt
honom att identifiera trygghetens källa.
– Jag berörs när personer inte fått det stöd
de behöver då deras förutsättningar inte räcker
till, och kanske hamnat i någon form av missbruk. Vi måste bli ännu bättre på att upptäcka
dem och erbjuda stöd tidigt. Alla medborgare,
gammal som ung, ska känna att kommunen
finns där för dem när det krävs, säger Andreas
Karlsson.

”Alla medborgare, gammal
som ung, ska
känna att kommunen finns
där för dem”

Anders Lundin

Det som jag aldrig trodde skulle hända har
hänt – jag har flyttat hem igen och börjat jobba
på Krokoms kommun. Säg det till mitt 20-åriga
jag så kommer hon aldrig att tro sina öron. Jag
är född på BB i Östersund, uppvuxen i Dvärsätt
och sedan tidiga tonår formad genom flyttar
söderut, västerut och till utlandet. Till Göteborg
kom jag när det var dags för gymnasiet, och
den staden fortsatte att vara mitt hem i nästan
femton år. Länge kändes det också rätt att för
alltid stanna kvar där, på ”Sveriges framsida”.
Stadens storlek, folklivet, utbudet av nöjesliv
och jobbmöjligheter, närheten till Europa och
resten av världen – allt detta kändes långt viktigare och mer attraktivt än det som hembygden
hade att erbjuda. Jämtlands småskalighet,
rena luft och storslagna vyer hade aldrig en
chans mot goa’ gubbar och spårvagnsgnissel.
Men sedan hände något.
Trots många år borta har jag nog alltid varit
jämtlänning i själen, och epitetet ”norrlänning”
har jag aldrig sluppit ifrån (tack för det, dialekten!), därför var det kanske inte så konstigt
att beslutet att åter flytta norrut växte fram
och till slut blev verklighet. Flytten hemåt blev
inte bara hem till Jämtland utan även hem till
hemkommunen, först genom husköp på en
oväntad plats, och vidare genom nytt jobb här
på socialförvaltningen i Krokoms kommun.
Det som lockade mig att söka tjänsten som
utvecklingssekreterare är de många och varierade arbetsuppgifterna som tjänsten innebär.
Förutom att planera, förbereda ärenden och
skriva protokoll under socialnämndens möten,
är jag också sekreterare i bland annat pensionärsrådet och kommunala handikapprådet
och jag har en regelbunden kontakt med flera
handläggare, chefer och politiker inom och
utanför förvaltningen. På så sätt utmanar jag
både mitt administrativa kunnande samtidigt
som jag drar nytta av erfarenheter från arbeten
med fokus på kommunikation och förmåga att
hålla flera bollar i luften samtidigt.
Det är roligt att i efterhand se tillbaka på vilka
vägar som livet leder en in på, och vilka oväntade svängar de vägarna kan ta. Jag har till
slut lyckats hemvända nästan så mycket som
det går att vända hem – och det känns faktiskt
bara rätt! Sällan har jag känt mig så välkommen och väl mottagen på en arbetsplats som
den här, och jag ser verkligen fram emot att få
växa och utvecklas i min nya roll som utvecklingssekreterare.

Hanna Hellström
utvecklingssekreterare
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De driver företag
från fjällbyn
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Foto: Felix Persson

Efter trettio år blev
drömmen sann
Hembakat fikabröd, lunch och möjlighet till övernattning – det har företaget Café Blåbacka i Störåsen kunnat erbjuda kunderna sedan juli 2018.
Drygt en mil utanför Föllinge ligger byn Störåsen. Marsvädret visar upp sig från sin bästa
sida när Bettina Elsner öppnar dörren till sitt hem
och arbetsplats. Från att tidigare ha bott i en tysk
stad med en halvmiljon invånare är det sedan två
år tillbaka en liten jämtländsk by med 55 bosatta
som är Bettina Elsners hemvist.
Bettina Elsner är född i Tyskland, men hennes
förälskelse till Sverige började redan på 1980-talet när hon jobbade en kortare period som kock
i Linköping. Redan då kände Bettina Elsner att
hon ville återvända till Sverige permanent någon
gång i framtiden. Det skulle dröja mer än trettio
år innan drömmen blev till verklighet.
–Jag har alltid tyckt om Sverige tack vare
människorna som bor här och naturen landet har
att erbjuda, så längtan att flytta hit har alltid funnits. När jag då hälsade på en vän här i Störåsen
för två år sedan och det här huset fanns till salu,
då kändes allting rätt, säger Bettina Elsner.
Redan när Bettina Elsner såg huset från vägen
var hennes vision klar – det gula huset på kullen
skulle dels bli blått (hennes favoritfärg), men
platsen skulle även bli hennes hem och arbetsplats. Här skulle hon kunna få kombinera sina
största passioner i livet: matlagning och bakning,
med natur i toppklass. Idén med Blåbacka hade
väckts.
–Jag har alltid tyckt om att arbeta inom hotelloch restaurangbranschen, så att jag ville ha en
sådan verksamhet var en självklarhet. Sedan var
det också väldigt viktigt för mig att känna frihet.
Att ha jobbet på samma ställe där jag bor, med
den här naturen och tystnaden, det ger mig just

den frihetskänslan jag längtat efter, säger Bettina
Elsner.
I samband med att företaget grundades anmälde sig Bettina Elsner till Nyföretagarcentrum
Jämtland, där nya företagare får tips vid uppstarten av sitt företag. En annan tjänst Bettina
Elsner har nyttjat är Timbanken, där hon fått fem
timmars kostnadsfri rådgivning av en redovisningskonsult.
– Hon hjälper mig med att strukturera upp
min redovisning första året, vilket är något som
har underlättat mycket för mig, säger hon.
Cirka ett år efter att huset i Störåsen blev hennes, öppnades Café Blåbacka i juli 2018. Sedan
dess har caféet, vars strävan är att använda så
mycket ekologiska råvaror som möjligt, öppet
varje fredag till söndag 11.00-16.00. Förutom
att erbjuda hembakta tårtor, kakor, lunch och
olika varianter av kaffe, finns även möjligheten
till övernattning. Det går även att köpa hem tårta,
smörgåstårta och hembakat tyskt bröd.
– Just nu är det är bara öppet på helgerna,
men hur det blir i framtiden får vi se. Jag kollar
hela tiden på olika möjligheter för att kunna utveckla företaget ytterligare, säger Bettina Elsner.
Vad är det viktigaste när man driver ett café?
– Att kvalitén är väldigt hög. Allt det kunderna
äter eller dricker ska vara väldigt gott. Det
viktigaste för mig är att mina gäster går hem
med med ett leende när de går härifrån,
avslutar Bettina Elsner.
Felix Persson

Siegfried Eis och Elin Eis driver företaget Värmehem
Jämtland AB. Foto: Felix Persson

Efter över trettio år i södra Sverige
valde familjen Eis att packa väskan
och flytta till Jämtland. Från sitt hem
i Bakvattnet driver nu Siegfried och
dottern Elin företaget Värmehem
Jämtland AB.
Längtan efter få se något nytt och återuppleva
fyra årstider igen gjorde att familjen Eis vände
blickarna mot en ny boplats högre upp i landet. Efter att ha firat nyår i Ljungdalen väcktes intresset
för Jämtland. Enda egentliga kravet vid en flytt
var att modern i familjen, Susanne, skulle hitta ett
jobb som fritidspedagog. När Krokoms kommun
meddelade att tjänster fanns lediga, samtidigt
som ett hus i Bakvattnet blev till salu, gick flyttlasset i juli 2018 från Växjö.
– Att det var en liten fjällby vi just skulle hamna
i var inte planerat, men det är inte något vi klagar
över nu, säger Elin Eis och ler.
Familjeföretaget (som till en början hette ECE
AB, men numer heter Värmehem Jämtland AB)
grundades 2014 och erbjuder olika lösningar för
att värma upp bostäder på ett miljövänligt sätt.
Via sin webbshop säljer Värmehem bland annat
pelletspannor, pelletsbrännare och vedpannor.
Samtliga produkter är miljöcertifierade enligt den
senaste EU-riktlinjen EN303-5. Företaget erbjuder
också olika serviceuppdrag inom Jämtlands län.
– Vi har gjort ett medvetet val att vi är specialister på alla de märken vi säljer. Det var vår idé
från första början att vi ska vara experter på det vi
säljer för att kunna ge så bra service som möjligt,
säger Siegfried Eis.
Så hur är då skillnaden att driva sitt företag i
Bakvattnet kontra Växjö? För familjen Eis är det i
alla fall ingen skillnad, snarare fördelar.
– Vi sköter mycket av vår försäljning via vår
webbshop, vilket gör att vi inte är platsbundna.
Det enda som krävs är att vi har bredband, och
det har vi i Bakvattnet. För oss själva, bortsett från
det yrkesmässiga, har det också varit mycket positivt att flytta upp hit. Efter över trettio år i Småland var det dags för något nytt, säger Siegfried.
Hur ser framtidsvisionen ut?
–Vi vill fortsätta utveckla den lokala servicen och
etablera oss lokalt på marknaden i Jämtlands län,
säger Elin.
Hur känns det att få uppleva fyra årstider igen?
–Haha, väldigt bra! Och nu verkar det komma
en femte årstid, säger Elin Eis och pekar ut mot
klarblå himmelen samtidigt som solen lyser upp
vinterlandskapet.

Felix Persson

