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KIR § 7 Dnr 2020-000092  

KIR - Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunala integrationsrådets beslut  

1. Kommunala integrationsrådet godkänner föredragningslistan.  
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KIR § 8 Dnr 2020-000085  

KIR - Genomgång av föregående protokoll 

Kort sammanfattning 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
____ 
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KIR § 9 Dnr 2020-000231 

Informationer 2020 
Gunnel Persson Westin, Socialnämnden, informerar om att Socialnämnden 
har tagit beslut om upphandlingsunderlag för ett nytt särskilt boende. 
Socialnämnden kommer även genomföra ett studiebesök på Faxnäldsvägen 
den 22 september 2020.  
____ 
Carl-Oscar Fransson, Barn- och utbildningsnämnden, informerar att elever 
på gymnasiet kommer erbjudas möjligheten att läsa inför jägarexamen. På 
Rödön kommer baracker sättas upp för att eleverna ska fortsätta studera där 
under tid som skolan byggs ut. Vidare informerar han om att en stor förskola 
med tio avdelningar kommer byggas i Krokom. Det finns även planer på att 
bygga nytt i Näldens skola så småningom och en översyn görs om årskurs 
sex kan gå kvar i Aspås skola. 
____ 
Carina Grahn Hellberg, Barn- och utbildningsnämnden, informerar om att en 
ny översiktsplan görs för hur det ska byggas i framtiden i Krokoms kommun. 
____ 
Björn Hammarberg, Kommunstyrelsen, informerar om att en översyn görs 
för hur föreningsstödet och föreningsbidraget ska fördelas. Han informerar 
även om att Kommunstyrelsen bevakar och kontrollerar arbetet med hållplats 
Nälden för att tåget ska stanna även i Nälden och planen är att hållplatsen 
ska finnas år 2023. 
____ 
Carina Grahn Hellberg, Krokoms byförening, informerar om att onsdag 
eftermiddag 23 september 2020 klockan 16.00 anordnas en byvandring i 
samhället med planarkitekten där man kollar på eventuella kommande 
utbyggnader i Krokoms centrum.  
____ 
Yossief Asrat har inget att tillägga. 
____ 
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KIR § 9 (forts) 
Carina Grahn Hellberg, återkopplar till det kommunala integrationsrådet om 
KIV-kvällen som ägde rum 28 januari 2020. Då hade det kommunala 
integrationsrådet och Krokoms internationella vänförening (KIV) ett 
kvällsmöte på mötesplats Smedjan. Under kvällen satt de i grupper och 
diskuterade olika frågeställningar och en person från det kommunala 
integrationsrådet förde protokoll som Carina Grahn Hellberg läser upp under 
rådet.  
 
Carina Grahn Hellberg lyfter sedan behovet hos vissa större familjer att det 
finns tillgång till större lägenheter i Krokoms kommun. Yossief Asrat 
tillägger att de vore bra om de lägenheterna låg relativt centralt med närhet 
till ett centrum då det är svårt att bo i mindre orter om man inte har körkort. 
____ 
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Porträtt av nyanlända i Krokoms kommun 
Åsa Sjödin, kommunikationschef, återkopplar angående uppdraget att arbeta 
fram en artikelserie med porträtt av nyanlända i Krokoms kommun. Åsa 
Sjödin informerar om att reportageserien som var planerad föll på grund av 
att individer som skulle ingå i den har flyttat från Krokoms kommun. Under 
mötet enas rådet om att Kommunikation ska göra ett reportage i Vårt 
Krokom i december med några nyanlända personer i Krokoms kommun som 
trivs bra i samhället. Åsa Sjödin ber rådet om förslag på personer, ungefär 
fem stycken, som kan vara med i det reportaget.  
____ 
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Övriga frågor 
Rådet diskuterar utifrån nedanstående frågeställningar. 
1. Vilka frågor ska rådet särskilt följa?

Gunnel Persson Westin och Carina Grahn Hellberg önskar bjuda in Linus
Ekqvist från Krokomsbostäder AB för diskussion om större lägenheter
och möjlig segregation i hyreslägenheter i Krokoms kommun.
Kommunala integrationsrådet vill se över vilken information på hemsidan
som kan vara lämplig att översättas till fler språk.
Gunnel Persson Westin lyfter frågan om jämlikhet- och
jämställdhetsfrågor och om det är något som det Kommunala
integrationsrådet i framtiden ska arbeta med.

2. Hur fungerar språkstödet?
Yossief Asrat informerar att Svenska för invandrare (SFI) brukade träffas
varje tisdag på språkcafé där personer integrerar med andra och utvecklas
i svenska språket. Under Covid-19 har detta dock varit inställt. Rådet
diskuterar huruvida digitala möten kan ersätta det fysiska språkstödet.

3. Hur går det i skolan?
Det kommunala integrationsrådet vill bjuda in någon från Barn- och
utbildningsförvaltningen till framtida möte för att få information.

4. Hur bra integration har vi rent generellt?
Det kommunala integrationsrådet vill bjuda in Lena Andersson,
enhetschef Arbete- och integration, till framtida möte för att få
information. Gunnel Persson Westin efterfrågar statistik om antalet
nyanlända som kommit och ska komma till Krokoms kommun.

5. Behövs mer information för att nyanlända ska få samma möjligheter
till vård/hälsa som mer etablerade svenskar?
Kommunen har ett folkhälsoarbete där nyanlända ingår i det arbetet och
det ligger under Kommunstyrelsen. Det Kommunala integrationsrådet ska
arbeta med frågan om detta är ett område som rådet behöver se vidare på.
Yossief Asrat lyfter frågan om möjligheten till utbildning för nyanlända
föräldrar om hur skolsystemet fungerar i Sverige. Det skulle exempelvis
kunna vara information om hur ansökan till barnomsorg och/eller skola
fungerar.
____
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