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Ett tack och farväl 

När det är som bäst...

Det här är mitt farväl som kommunstyrelsens ordförande och
kommunalråd i Krokoms kommun. Ett stort tack till er alla för möten, samtal och mejl. Tack för att jag har fått ha ert stora förtroende
att göra skillnad i vår fantastiska kommun. Tack också för att jag
fått göra er glada, upplysta och ibland även upprörda. Ja allt det där
som hör till ett förtroendeuppdrag på högsta nivå.

Vart fjärde år har alla svenska medborgare över 18 år möjlighet att
välja sina representanter i riksdag, region och kommun. Det görs via
val på olika partier där du också kan kryssa i den person du anser
bäst lämpad att driva olika frågor och fatta beslut å dina vägar. Politikerna har i sin tur en tjänstemannaorganisation till sitt förfogande för
att besluten ska landa i faktiska åtgärder. Detta får vi aldrig glömma.
Det är grunden för vår demokrati – men ibland behövs något mer...

Det har varit fantastiska år sedan 2013 då jag började engagera
mig politiskt i kommunen. 2016 blev jag socialnämndens ordförande och sedan augusti 2018 har jag styrt och lett kommunen som
kommunstyrelsens ordförande. Mitt löfte till dig som invånare har
varit att sträva efter att vara en stark, inlyssnande lokal röst i en
föränderlig tid.
Jag känner att jag med hjälp av ert starka väljarstöd också har
kunnat göra avtryck på flera områden. Det är med stolthet som jag
kommer att berätta för mina barn och barnbarn om hur vi tillsammans gjorde vårt yttersta under
flyktingkatastroften och hur integrationen sen varit en del av vår ökade
tillväxt. Jag har kunnat verka för en
närodlad politik, där du ska få fler forum att tycka till om saker som berör
din vardag. För företagsutveckling,
bättre vägar, ett tågstopp i Nälden,
jämställdhet, turismutveckling, rätten
till personlig assistans, Långforsen,
de gröna näringarna, en stark krisberedskap, ökat bostadsbyggande,
närvarande poliser, en trygg vård och omsorg, skogsägandet, idrott
och kultur, landsbygdens utveckling och synliggörande samt miljö och klimatfrågan.

”Att bygga för
bestående förändring har varit min
ambition. Att leda
åt det håll jag
funnit vara rätt
väg. Att stå upp
för det jag tror på.”

Jag började med politik för att jag ville förändra världen och bygga ett bättre samhälle. Men i
maktens korridorer fann jag att vi behöver förändra
politikens egen värld först. Att bygga för bestående förändring har varit min ambition. Att leda åt
det håll jag funnit vara rätt väg. Att stå upp för det
jag tror på. Ibland har det lyckats, andra gånger
blev inte utfallet som jag hoppats. Jag har
stått där jag stått, för det jag anser är rätt
och riktigt, för att det har behövts, och
för det som Sinatra sjunger: ”to say the
things he truly feels. And not the words
of one who kneels. The record shows I
took the blows. And did it my way. Yes, it
was my way”.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort
tack till de mycket kraftfulla rörelser vi
ser runtomkring i vår kommun. Ni visar
på det nya framtida sättet att diskutera politik och samhällsutveckling. Ett
sätt som tar vara på hela kommunens
potential. Och sist men inte minst vill
jag önska er alla en god jul och ett gott
nytt 2020!

Något som gör att medborgare i
samhället känner sig delaktiga och har
fortsatt förtroende för sina representanter under hela mandatperioden.
Något som säkerställer att de valda
representanterna vet mer om hur medborgare, företagare med flera tycker
kring olika sakfrågor som berör. Något
som hjälper politikerna att fatta bättre
beslut än annars. Men också något som innebär att helheten kommer fram, inte bara delfrågor som drivs av intressegrupper.

”...men höstens stora
engagemang ger
den signal kommunen behöver för att
fortsätta och utveckla konceptet.”

Därför har Krokoms kommun startat upp medborgardialoger. Där
kan vi mötas och diskutera, informera och ställa frågor. Där ser vi
ansikten och människor istället för titlar och ortsnamn. Där kan nya
idéer komma fram och utvecklas. Där skapas också förståelse och
respekt för varandras roller och perspektiv.
Men inte alla är bekväma i ett stormöte, inte alla vågar eller vill låta
sin röst eller åsikt torgföras inför en större publik. Därför innefattar
medborgardialogen så mycket mer än mötet i olika lokaler på ett
antal orter. Även olika elektroniska medier fungerar. Vill du hellre
skriva eller skicka in en bild fungerar det också, det viktiga är att var
och en kan förmedla sin syn på hur man vill ha sitt samhälle. Då kan
politikerna fatta bra beslut även om man inte kan
gå alla till mötes.
Medborgardialogerna är fortfarande i sin linda men höstens stora engagemang ger den
signal kommunen behöver för att fortsätta
och utveckla konceptet. Och för att citera
Gunnar Hellström, ordförande i kommunfullmäktige, mitt under en het diskussion på ett
av höstens möten; ”det här är demokrati när
det är som bäst”.
Med dina, din familjs och dina vänners idéer, förslag och engagemang
har Krokoms kommun stora möjligheter att utvecklas till en kommun
som gör plats för växtkraft, en
kommun som människor och
företag aktivt söker sig till och
en kommun dit man vill komma
tillbaka.

Jonas Törngren
Kommundirektör

Malin Bergman
Kommunstyrelsens ordförande
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Kom och jobba i Krokom
– hos oss har du huvudrollen!

Du som jobbar i Krokoms kommun gör stor skillnad för
många människor. Hos oss får du ett stort ansvar, men
också möjlighet att glänsa med dina personliga styrkor.
Som lärare och pedagog i skolan har du en viktig roll i
arbetet mot vår vision – Vi gör plats för växtkraft. Vårt
arbete genomsyras av våra värdeord välkomnande, modig, nära och pålitilig.
Inför höstterminen 2020 söker vi bland annat specialpedagog/speciallärare, lärare i matematik och naturorienterande ämnen samt lärare 1–3 och 4–6. Håll utkik efter
våra spännande jobb på krokom.se/jobbahososs.
Välkommen till Krokoms kommun!

Krokom informerar:

Lediga jobb

Hjälp oss hitta farmaceut till Föllinge

Information från vatten och renhållning

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka.
Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar 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?

Kommunen och Apoteket samarbetar för att hitta en
farmaceut till Föllinge så att Apoteket kan forsätta hålla
öppet. Senast den 1 mars 2020 ska ansökan vara inne.

Renhållning vintertid
Det är fastighetsägarens ansvar att vägen till fastigheten är farbar så tömning av sopkärl och slambrunn kan
utföras. Tänk på att det gäller både tillfartsvägen till ditt
hus och inne på din egen gård.

På krokom.se/jobbahososs hittar du alla lediga jobb just
nu. Där kan du läsa mer om jobben samt skicka in din
ansökan. Välkommen!

Öppna beredningsmöten
Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet bjuder
in till fyra öppna beredningsmöten under 2020. Här kan
du ta chansen att föra fram frågor till politikerna som
du tycker är viktiga för dig som pensionär eller har en
funktionsnedsättning. Under 2020 är det öppna beredningsmöten på följande platser:
•

31 januari, 10.00–12.00, kommunhuset i Krokom

•

30 april, 10.00–12.00, Solbacka i Föllinge

•

28 augusti, 10.00–12.00, Hotagsfjärden, Rötviken

•

23 oktober, 10.00–12.00, Hällebo, Offerdal

Vi söker stödfamilj/kontaktperson
Ett givande uppdrag för dig som är intresserad av att
stödja en person eller en familj som lever med en funktionsnedsättning. För mer information och intresseanmälan, se hemsidan eller kontakta Elvira Lindvall.
Telefon: 0640 162 47 eller
E-post: elvira.lindvall @krokom.se
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Hjälp oss att sprida informationen om att det finns
ett ledigt jobb som farmaceut i Föllinge till rätt person.
Kanske finns det någon som går i tankarna att flytta hem
till Jämtland igen?
Sök jobbet på www.apoteket.se/karriar

Nu kan du köpa tomt på ”Kvarna”
Vi har nöjet att erbjuda 18 tomter till försäljning i området
”Kvarna” i Krokom. För att få chansen att köpa en av tomterna på Kvarna behöver du anmäla dig till vår tomtkö.
Läs mer på hemsidan om hur du gör för att ställa dig i
kön.

Vill du sprida ett evenemang?
Är det skidtävling på gång eller kanske motionsdans? På
vår hemsida har vi en aktivitetskalender där du kan lägga
in ditt evenemang för att locka fler besökare. Du hittar
kalendern på www.krokom.se/evenemang. Här hittar du
också formuläret för att skicka in ett evenemang.

Vi söker gode män
Överförmyndaren behöver gode män/förvaltare för
uppdrag till personer som har olika neuropsykiatriska
diagnoser, psykisk störning. Överförmyndarkansliet finns
i Östersund. Om du har frågor når du oss via e-post: overformyndaren@ostersund.se. Du hittar mer information på
vår hemsida om du vill bli god man. Välkommen!

•

Vägens bredd ska vara tre meter. Snövallar får inte
inkräkta på vägbredden. Det kan alltså vara nödvändigt att köra bort snö.

•

Vändplanen ska ha en diameter på 18 meter med en
hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om.

•

Grusa upp och sätt upp käppar längs vägen för att
förhindra olyckor och avkörningar.

•

De dagar då det inte är soptömning ska tunnan placeras så att den inte hindrar eller riskerar att skadas
i samband med snöröjning.

Återbruk på Krokoms ÅVC
Inlämningskuren är stängd från och med den 1 december. Planen är att öppna igen under våren 2020. Skänk
gärna era saker till andra verksamheter som sysslar med
återbruk eller second hand.
SMS vid driftstörning
Vill du få en sms-avisering vid till exempel inställd
sophämtning eller störningar i den kommunala
vattenleveransen? På kommunens hemsida
kan du ange ditt mobilnummer om du vill ha
aktuell information i ett sms vid eventuella
driftstörningar.
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Nu lyfter vi

Tillsammans når vi längre!
Det var kommunalrådet Björn
Hammarbergs slutord vid dialogmötet i Ås som var sist ut i
höstens turné tillsammans med
Aspås. Samverkan är en viktig
nyckel och medborgardialogen är något vi ska
utveckla vidare.

Den 6 november hölls de två sista dialogmötena i höstens omgång, bilden är från mötet i Aspås som var mycket välbesökt.

Många deltog i dialogerna
”Det är tydligt att
det finns ett jättestort engagemang
ute i kommunen.”

Den 6 november hölls de två sista dialogmötena av sex i den första omgången. Det har varit
många deltagare på samtliga möten och Jonas
Törngren är väldigt glad över det stora gensvaret.
— Det är tydligt att det finns ett jättestort engagemang ute i kommunen. Det har varit väldigt
bra uppslutning på mötena och framför allt har
det varit väldigt bra diskussioner där vi har fått
många viktiga inspel, säger Jonas Törngren.
Bakgrunden till medborgardialogerna är den
tillväxtstrategi som kommunstyrelsen antog i
juni. I tillväxtstrategin framgår det att Krokoms
kommun har fantastiska möjligheter att fortsätta
utvecklas till en plats där många trivs, bor och
arbetar. Utmaningen är att få intäkterna att räcka
till. Utgifterna ökar i alltför rask takt, bland annat
mot bakgrund av att andelen äldre och unga
ökar. Tanken med medborgardialogerna var att
vi tillsammans ska identifiera vad det är som får
Krokoms kommun att växa.
— Vi har fått in många bra idéer som både rör
vår egen verksamhet och som politikerna kan ta
med sig till andra organisationer och politiska
sammanhang i sitt lobbyarbete. Det har verkligen
varit lyckade möten på samtliga platser, säger
Jonas Törngren.
Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt. År 2016 tog Krokoms kommun fram en
långsiktig finansiell analys med stöd av PwC.
Analysen visar att glappet mellan intäkter och
nettokostnader år 2030 kommer vara 33 procent
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om ingenting görs. Det motsvarar 276 miljoner
kronor.
— Vi kommer att bli tvungna att göra prioriteringar eftersom vi inte har råd att fortsätta som
idag. Samtidigt är det ingenting som kommer att
ske från en dag till en annan utan det här är ett
långsiktigt arbete, säger Jonas Törngren.
Efter nyår kommer resultaten från medborgardialogen att bearbetas noga och utifrån det arbetet ska planerna för vårens dialogmöten dras
upp. Jonas Törngren berättar att allra närmast
i tiden ligger den utvärdering som politikerna i
kommunstyrelsen ska göra av höstens dialogmöten.
— Medborgardialogerna är politikernas verktyg
för styrning och verksamhetsutveckling. Första
steget blir därför en diskussion i kommunstyrelsen och därefter kan vi börja planera för vårens
dialogmöten, säger Jonas Törngren.
Allt material från dialogmötena finns samlat i
portalen Nu lyfter vi på kommunens hemsida.
Här hittar du även en sammanställning från
samtliga möten som hölls under hösten. Du kan
också lämna din synpunkt när det gäller upplägget av mötena om det är något du tycker borde
ändras till nästa omgång.
— Jag är väldigt nöjd med höstens möten, det
var en riktigt bra start. Nu gäller det att förvalta
det vi har byggt upp och utveckla det vidare,
säger Jonas Törngren.
Åsa Sjödin
Vårt Krokom | Nr 4 2019

Sammanställning från dialogmötena
Här redovisar vi ett urval av de förväntningar som bygderna har
på kommunen. För sammanställningen i sin helhet hänvisar vi
till hemsidan: www.krokom.se/dialogen

22 oktober: Offerdal
•

•

•

Blir bekymrad när det
bara är problem och
att det ska sparas.
Ibland måste man
satsa i stället. Få arbetstillfällen och ringar
på vattnet.
Kommunen måste sätta sig ner och titta var
pengarna tar vägen.
Kan vi krympa kostymen för administration
så att det finns pengar
för välfärden.
Mindre centralisering. Sedan 2011 har
Krokom ett avtal med
Östersunds kommun
att om man bor i Ås
församling så får
man kasta sitt avfall
i Odensala och det
kostar 350 000 kronor

•

•

•

per år. Den typen av
ekonomiska aspekter
gör ont ute i byarna.
Vi lever i olika verkligheter i olika delar av
kommunen. Det är
något som kommunen ska ta till sig i sin
kommunikation.
Hur kan vi mobilisera
inlandskommunerna
när det gäller vägarna?
Jag får aldrig svar, det
är omöjligt att få prata
med rätt personer.
Finns det någon plan
för att sälja kommunen och få folk utanför
att flytta hit eller pratar
vi bara om det?

22 oktober: Nälden
•
•

God respons

•

Stötta företagen vid
behov

•
•
•
•
•
•
•

24 oktober: Föllinge
•

•

•
•
•

Sponsra och stötta
Föllingegårdens nuvarande verksamhet.
Hälsa och välbefinnande ger en stark
framtidstro.
Utnyttja servicekontoret till arbetsplatser
som kan verka mera
ute bland invånarna.
Det är också en lugnare och mer effektiv
arbetsmiljö!
Mer plats för ungdomar att vistas och
ha aktiviteter, typ
ungdomsgård

•

•

•

En annonskampanj för
byarna behövs, önskar
hjälp från kommunen.
Saknar rådgivning vid
och innan uppstart.

Hjälpa folk att sparka
igång verksamheten.
Det finns väldigt mycket pengar i EU som
med rätt kompetens
kan komma hit och
göra nytta.
Servicekontoret här
i Föllinge ska vara
öppet! Tjänstemännen
kan väl åka upp och
sitta här en dag i månaden. Få lite rotation.
Lägg fler möten här.
Varför ska alla åka till
Krokom på möten.
Vi kämpar med näbbar
och klor för att politikerna ska vara här
på möten. Inte bara
i Trångsviken och i
Krokom.

•
•
•
•
•
•
•

Bygg en lekpark och
utegym för barn
Gång och cykelväg i
byn och till Krokom.
Övergång vägen till
Krokom.
En karta över kommunens friluftsliv samt
promenadstråk i de
södra delarna
Bygg boende för äldre.
Se gärna över föreningsbidragen
Se över administrationen, vad kostar det?
Bygg bostäder, det är
stor brist
Underlätta att få bygga
på jordbruksmark och
åkermark
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre allmänna kommunikationer
Inför ledningsystem
med kvalitet, lean
Utveckla skola och förskola som ger bygden
växtkraft
Satsa på yttre trivsel i
Krokoms centrum
Marknadsför kommunen
Om bidraget till väglyse tas bort blir det
en skattehöjning för
boende i Aspås
Markköp för boende
och företag
Se till att få igång
flyttkedjan, det finns
tomter att tillgå

•

Föreningsliv
Fortsätta en dialog
med medborgarna/
återkoppling
Enklare och snabbare
handläggningar
Vi önskar effektivare
kommunförvaltning
Bygga seniorboende
Bekräftelse av att vi
är en viktig nod för
fortsatt utveckling
(Trångsviken)

•
•

Insikt om att halvfärdiga förslag och ej
förankrade idéer skapar oro och hämmar
utvecklingen
Insikt om att man har
ett gemensamt ansvar
för den stora investering som gjordes
med Trångsvikens
företag, föreningar och
enskilda
Insikt om att det är
politikerna som styr
utvecklingen och inte
tjänstemännen
Hur får man dem som
växer upp att flytta
tillbaka efter studier?

Långsiktighet i kommunens planering

24 oktober: Rötviken
•

•

•

•

6 november: Aspås
•

•

Seniorboende för pensionärer som vill sälja
sina hus

Kommunen kanske
kan ställa upp med
borgen för att göra det
möjligt för folk att låna
till nybygge?
Kommunen bör titta på
andra sidan gränsen
och ta till sig och använda de delar som är
genomförbara här
Tandläkar- och läkarbuss som åker runt
i kommunen för att
minska transporter av
patienter
Rättvis hantering av
avgifter för väglyse,
vi betalar lika mycket
i skatt men villkoren
skiljer sig mot andra
delar av kommunen
där det inte är några
avgifter.

•
•

•

•

Byalagsdialog, en kanal mellan kommunen
och byalagen för att
underlätta dialogen
Krokom är samisk
förvaltningskommun,
prioritera det! Särskilt
skolan. Uppmuntra
och gör det attraktivt,
ökad medvetenhet.
Öka tillgängligheten
till kommunal service i
området, möjlighet för
föreningar att få hjälp
med administration
Kommunen borde vara
anpassningsbar när
det gäller tid så att barnen härifrån kan delta i
aktiviteter de dagar de
ändå är i Föllinge

6 november: Ås
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektivtrafik, lokaltåg,
cykelvägar
Miljöperspektiv/hållbarhetsperspektiv i
beslut
Möjlighet för äldre att
bo kvar, tryggt boende
Skapa ett underlag
med kvalitet utifrån ett
helhetsperspektiv och
ej endast stuprör
Satsa sig ut ur krisen,
öppen för nya lösningar
Bevara servicen
Kvalitet i skolan – vad
är det? Definiera.
Ordentlig belysning
längs vägarna, det
finns farliga platser.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Värna känslig natur, till
exempel vid Tysjöarna.
Håll på strandskyddet
Bygg ut Rödöns skola
och förskola. Riv skolförslaget!
Rödöhallen skapas för
aktiviteter för unga och
gamla
Cykelväg från Rödön
till Östersund via
Frösön
Ett kontorshotell skapar möjligheter • Stöd
till alla ideella krafter

Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Sara är kanslichef och här skriver hon om
det administrativa arbetet som inte märks
förrän det slutar att utföras. Vem ska göra
jobbet om vi har färre administratörer?

Har administrationen ökat?
Vi får ofta höra att den kommunala administrationen har ökat, men har den det? Helt
klart är att den administrativa bördan har ökat
med nya lagkrav, ökade krav på statistik och
återrapportering.
När det gäller stödfunktionerna IT och kommunikation så har det blivit fler medarbetare
inom de områdena under de senaste tio åren.
Utvecklingen går väldigt fort och trycket på IT:s
personal har ökat markant med exempelvis
datorer till alla skolelever. Vårt arbete med
kommunikation ser helt olika ut nu jämfört
med för tio år sedan då medarbetare ute i organisationen själva gjorde broschyrer, uppdaterade hemsidan, hanterade annonser mm. Att
professionalisera en så viktig funktion har varit
grunden i den här förändringen. Dessutom har
det tillkommit en del nya kanaler, exempelvis
ett intranät för intern information och sociala
medier.
En yrkesgrupp där den adminstrativa bördan tydligt ökat för är våra rektorer. Rektorns
uppdrag är att vara en pedagogisk ledare, chef
för lärarna och övrig personal på skolan. Det är
rektor som är ansvarig för elevernas resultat
och för att miljön på skolan är trygg. Det finns
undersökningar som visar att det pedagogiska
ledarskapet inte ens uppgår till tjugo procent
av arbetstiden då administrationen tar huvuddelen av rektors vardag.
Även inom andra yrkesgrupper får personalen
ägna sig åt sådant som egentligen inte ingår
i grunduppdraget. Chefer skruvar upp hyllor
på äldreboenden för att man dragit ner på
vaktmästartjänster. Förskollärare får ägna en
halv arbetsdag åt att ringa in vikarier för att det
inte finns någon som hjälper till med bemanningen. Är det rimligt i jakten på att minska den
kommunala administrationen?
Vi ser i vår statistik att inom staben har den
kommunala administrationen i Krokom varit
konstant i förhållande till antalet anställda. Om
man sätter antalet medarbetare inom staben
i relation till ökningen av andelen medborgare
som vi ska stötta, barn och äldre, så har andelen medarbetare inom staben faktiskt minskat.
För att verkligen effektivisera verksamheten,
att varje medarbetare ska kunna ägna sig åt
rätt saker samt att minska onödig administration kan det vara bäst att låta den skötas av
proffs.

Utveckla Jämtkrafthallen
Håll kommunen snygg
Bygganbud – ge lokala
företag en chans

Sara Anselmby
Kanslichef
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S A M H Ä L L S BY G G N A D

Nu pågår förberedelserna
inför insamling av matavfall.
Från och med den 1 januari
2021 ska kommunerna erbjuda
hushållen matavfallsinsamling.
Vinsten är en miljövänlig
sophantering.

Pär Allansson och Tomas Johansson är två av dem som kör sopbilen. Från 2021 kommer de att få tömma två tunnor vid varje stopp.

Snart samlas resterna in
Idag fraktar Krokoms kommun allt hushållsavfall till Sundsvall där det förbränns. Under 2021
är det tänkt att matavfallet ska sorteras separat.
– Vi har många kunder som väntat länge och
ifrågasatt varför vi inte tar vara på matavfallet,
säger Oscar Aspman, chef för vatten och renhållning i Krokoms kommun.

”Vi kommer få en
mycket miljövänligare
sophantering med
betydligt färre transporter till Sundsvall.”

I Östersunds kommun pågår en förstudie om
förutsättningarna att bygga en rötningsanläggning där matavfall utvinns till biogas och naturgödsel. Där kommer även Krokoms kommun i
så fall att kunna lämna matavfall. För att kunna
möta de nya kraven står kommunen inför en del
utmaningar.
– Vi måste byta sopbilar, se över avfallstaxan
och köra ut 6 000 extra soptunnor bland mycket
annat. Vi kommer att få en mycket miljövänligare
sophantering med betydligt färre transporter till
Sundsvall, säger Oscar Aspman.
Regeringen styr över avfallsförordningen som
säger att alla kommuner ska erbjuda samtliga
hushåll matavfallsinsamling senast den 1 januari
2021. Kommunerna får i sin tur ta fram den lösning man anser lämpligast. I Krokoms kommun
blir det en politisk fråga för kommunfullmäktige.
– Beslut fattas någon gång under vintern.
Mycket är ännu oklart, säger Oscar Aspman.
Där man ännu inte infört matavfallsinsamling är
i norrländska inlandskommuner på grund av stora avstånd till rötningsanläggningar och i Stockholms innerstad av utrymmesskäl. Krokoms
grannkommun Östersund har sedan många år
sorterat matavfall som går till kompostering.
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Drygt 70 procent av Sveriges kommuner sorterar
matavfall idag. För hushållen innebär insamlingen av matavfall att det behövs två sopkärl.
Matavfallet samlas i en biologiskt nedbrytbar
påse som man har i en ventilerad kompostbehållare. Man behöver alltså plats för både kompostbehållaren och behållaren för brännbart under
diskbänken.
– När det gäller dem som redan komposterar
på egen hand så är det en viktig fråga som vi
utreder vidare. Det finns hushåll som har minimalt med matavfall, men även det lilla är värt att
ta hand om.
Sopgubbarna är inte överförtjusta över de nya
reglerna, de hade hoppats på en annan lösning.
– Vi måste förstås följa lagen. Vi behöver
förmodligen se över våra längre rutter, säger Pär
Allansson.
– Vi hade hoppats på Optibag, en lösning med
olikfärgade avfallspåsar som läggs i samma kärl
och sedan sorteras automatiskt på avfallsanläggningen. Då hade vi klarat oss med en soptunna. Men automatiska sorteringsanläggningar
är väl dyrare att bygga än rötningsanläggningar,
menar Pär Olsson.
För hushållen blir det en marginell ökning av
kostnader. Uppskattningsvis räknar man med
en extra kostnad på 200-300 kronor per år och
hushåll. Är man en pizzaekonom så blir det ungefär en Capricciosa på Marias Krog, en medium
fläskschnitzel på Schnitzelstugan i Ytterån och
en lunch på Krokoms Wärdshus. Per år. Det du
inte orkar äta upp blir biogas och naturgödsel.
Peter Svensson
Vårt Krokom | Nr 4 2019

Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Joakim är drifttekniker och här berättar
han om det viktiga samarbetet mellan
renhållningen och fastighetsägarna. Ett
samarbete som ligger till grund för ett
lyckat uppdrag.

Att inte hamna i skiten

Simon Östberg är planarkitekt i Krokoms kommun. Han är glad över initiativet som har tagits i Aspås att ta fram tomter som
man vill ska bebyggas.

Nya tomter i Alsen

Under höstens medborgardialog i Aspås visade det sig att man på eget
initiativ tagit fram tomter i byn. Attraktiva tomter som man nu vill sälja och
bygga på. Kommunens planarkitekt Simon Östberg applåderar initiativet.
Simon Östberg hyllar initiativet i Aspås och
säger att det är jättepositivt för hela kommunen.
– Det fina är engagemanget för platsen och
att engagemanget kommer från dem som bor
och lever i Aspås. Det här vill vi gärna se mer av
över hela vår stora kommun, säger Simon.

– Vill du bygga något som kräver bygglov eller
ett förhandsbesked lämnar du enkelt in en
ansökan via våra användarvänliga e-tjänster.
Du hittar dem på vår hemsida, krokom.se. Du
legitimerar dig med ditt bank-ID och följer anvisningarna. Genom att använda e-tjänsterna går
processen mycket smidigare för oss och för dig
som söker. Behöver du vägledning eller vill du fråga om något
kontakta gärna vårt kundcenter
så lotsar de dig vidare till rätt
person som kan svara på just
dina frågor, säger Tom Larsson.
– Vi har som målsättning
och vilja att återkoppla inom två
dagar vid råd och vägledning.
Är ansökan komplett ska vi ha
fattat ett beslut inom tio veckor
då det gäller förhandsbesked
Tom Larsson är bygg- och miljöchef och bygglov, fortsätter Tom.

Det är kommunen som bestämmer över mark- och vattenanvändning inom kommunens
gränser. Det kallas för planmonopol. Beroende på platsens
förutsättningar och storleken på
exploateringen kan det vara aktuellt att detaljplanera eller pröva
ärenden som enskilda bygglov
eller förhandsbesked.
Planärenden hanteras av
samhällsbyggnadsnämnden och
bygg- och miljönämnden i sami Krokoms kommun.
verkan. Bygglov och förhandsbesked hanteras av bygg- och
Patrik Wold bor i Aspås och han
miljönämnden.
berättar att det finns en hel del förväntningar på
– Vi vill att man ska se på oss som en komkommunen när det gäller tomterna.
petent och bra rådgivare. Kommunen arbetar
– Snabb handläggning och låga priser, skrattillsammans med exploatörer och markägare
tar han och lägger till att det behövs hjälp från
för att ta fram en detaljplan. Vi fungerar som
kommunen om vad som gäller för jordbruksen lots för att få till det som efterfrågas inom
mark, vatten och avlopp och mycket annat.
ramen för lagar, regler och platsspecifika förutsättningar berättar Simon Östberg.
Kommunen vill förstås bidra till att det blir möjligt för fler att kunna bosätta sig här.
För den som ska till att bygga finns det en del
– En fastighetsägare som vill se en bostadspraktisk hjälp att få från kommunen. Tom Larsexploatering på delar av sin mark men inte kan
son är bygg- och miljöchef och han berättar om
driva processen själv är välkommen att kontakkommunens e-tjänster och hur det går till att
ta oss, avslutar Simon Östberg.
använda dem.
Peter Svensson
w w w. k r o k o m . s e

Stannar sophämtning och slamtömning så
sitter vi alla i skiten, men som det är nu är alla
nöjda då det bara rullar på som det förväntas.
Jag började jobba med avfall 2001 inom den
privata sektorn. Våren 2019 började jag på
renhållningen här på Krokoms kommun och
trivs kanon! Vi är en liten enhet på sju personer
som bemannar återvinningscentraler, sopbilar
och administrationen.
För att vi ska ha möjlighet att lyckas med vårt
uppdrag krävs dock att vägar är framkomliga
och att kärl är utdragna och vända åt rätt håll.
Detta är ett teamarbete mellan renhållningen
och fastighetsägare som för det mesta funkar
utan bekymmer. Jag får ofta frågor kring hur
ofta man måste tömma slambrunnen, hur
stor brunnen ska vara, hur man ser om den är
tömd och var den ska placeras vid nybyggen.
Jag är nog den enda på kommunen som får
prata skit hela dagarna... Jag är jätteglad över
alla samtal då man i ett tidigt skede kan hjälpa
kunden att göra rätt från början, vilket leder till
att slamtömmarens arbete underlättas och
fastighetsägaren slipper betala för extraslang
eller extratömning.
Vi är den avdelning på kommunen som har
mest kundärenden. Jag tror det har underlättat en hel del att vi har infört ”tonval”, alltså
att man får göra ett val då man ringer in till
växeln och hamnar då hos en av experterna på
området direkt.
Det är mycket på gång inom avfallsområdet!
Regeringen har beslutat att alla kommuner
ska erbjuda matavfallsinsamling från 2021.
Detta gör att vi har fått en hel del att se över
gällande sopbilar, sopkärl, rutter med mera.
Ett annat nytt lagkrav gäller att insamling av
förpackningar och tidningar ska erbjudas
bostadsnära. Många tror att det är kommunen
som har hand om detta. Detta är dock inte
kommunens ansvar utan ett producentansvar.
Kommande år kommer även textilinsamling att
införas. Det är oklart om det blir kommunens
ansvar eller ett producentansvar. Det känns
viktigt eftersom idag motsvarar den svenska
textilkonsumtionen cirka 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, det vill säga 850 000 varvs
bilkörning runt jorden.
Vi går alla en intressant framtid till mötes där
vi tillsammans hjälps åt att minska klimatpåverkan så att jorden fortsätter att vara en bra
plats för kommande generationer att leva på.
Joakim Svärd
Drifttekniker
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UTBILDNING OCH BARNOMSORG

Vad har skolledare i Kina
gemensamt med skolledare i
vår kommun? En hel del, visade
det sig. Ann-Kristin Jonsson och
Camilla Backman har med sig
massor av nya kunskaper från
konferensen i Shanghai att dela
med sig av till kollegorna
i Krokom.

”Connecting leaders, creating the future”, var temat på konferensen i Shanghai som två skolledare från Krokom deltog i.

Foto: Ann-Kristin Jonsson

Skolledare vidgade
perspektiven i Shanghai
Att utbyta erfarenheter och hålla kommunens
skolledargrupp uppdaterad kring den senaste
forskningen var syftet med resan till Kina och
den internationella rektorskonferensen i Shanghai. Det var i slutet av oktober som Ann-Kristin
Jonsson, rektor på Nyhedens skola och Camilla
Backman, rektor i förskolan, reste till Shanghai
för att delta i den internationella rektorskonferensen. En återkommande konferens som anordnas
av The international Confederation of Principals
(ICP) och som hålls på olika platser i världen. Temat för årets konferens var ”Connecting leaders,
creating the future”.
Målsättningen med resan och deltagandet för
Ann-Kristin och Camilla var att få ett internationellt perspektiv och att få ta del av den senaste
forskningen.
– Det var oerhört inspirerande att få ta del
av skolledarskapets möjligheter och fallgropar.
Även om våra utbildningssystem skiljer oss åt är
utmaningarna och möjligheterna förvånansvärt
lika, berättar Ann-Kristin Jonsson.
Programmet för den tre dagar långa konferensen var välfyllt och bjöd på föreläsningar om
bland annat modigt ledarskap, kvalitet, resultat
och trendspaning inom utbildning.
– Det internationella perspektivet hjälper oss
att följa strömningarna och att förbereda oss för
framtiden, förklarar Ann-Kristin.
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Föreläste gjorde även skolledare från hela världen som delade med sig av egna erfarenheter.
– Det var ett positivt utbyte och vi fick bekräftelse på att vi tänker och handlar ungefär på
samma sätt oavsett var på jordklotet vi befinner
oss, berättar Camilla Backman.

skollag men har lite olika uppdrag. I Krokom
samverkar skolledare i samtliga åldersgrupper.
– Vi försöker ha en röd tråd från förskola upp
till årskurs nio. Alla skolledare träffas regelbundet för att fylla på med kompetens, få inspiration
och utvecklas, berättar Camilla Backman.

”Det internationella
perspektivet hjälper oss
att följa strömningarna
och att förbereda oss för
framtiden.”

Att få lyssna på
experter, få små tips
om hur man hanterar
vardagen och prata
med andra skolledare
är några av de saker
som både Ann-Kristin
och Camilla lyfter
som värdefulla ingredienser i konferensen.
Att kunna knyta nya
kontakter är en annan viktig del och i Shanghai
träffade de bland andra Mrs Wang från JinFeng
Middleschool i Sanxi som gärna vill samarbeta
med Nyhedens skola.
– Att vara rektor idag kräver både lokalt och
globalt perspektiv. Ingen kan kunna allt så vi behöver samverka. Det blir spännande att tillsammans med våra elever få bygga vidare på kontakten med JinFeng skolan, säger Ann-Kristin.

I Sverige har skolledare i förskola och grundskola samma utbildning och arbetar utifrån samma

Camilla och Ann-Kristin är överens om att
skolan behöver modiga ledare som vågar
utmana sig själva och
sin egen verksamhet.
– Ledarskap behövs på alla nivåer i
skolan. Att vara modig
hänger ihop med att
vara stolt. Det handlar
om att lyfta bra saker istället för att fokusera på
det negativa. Vi har ett stort ansvar att skapa
framtida världsmedborgare, avslutar Ann-Kristin
och Camilla.
Thory Andersson
Not: Resan och deltagandet finansierades av Universitetsoch högskolerådet via stipendium från programmet Atlaskonferens. Ett program som möjliggör deltagande i internationella konferenser, utbyten och samarbeten mellan skolor i hela
världen.

Vårt Krokom | Nr 4 2019

Digital delaktighet för alla
Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Tommy är ny bibliotekschef sedan den
1 oktober och här berättar han om hur
den nya bokbussen lockade honom till
Krokoms kommun.

Bokbussen lockade mig hit

Monica Andersson arbetar med att stärka den digitala kompetensen hos medborgarna inom ramen för DigidelCenter.

Till kommunens DigidelCenter är alla välkomna för att få hjälp med digitala
tjänster och få handledning i hur man hanterar olika digitala verktyg som
mobiltelefon, surfplatta och laptop.
Vårt samhälle blir alltmer digitalt och vi förväntas ta del av information och sköta våra kontakter med myndigheter och företag via olika
digitala verktyg. En självklarhet för en del men
krångligt för många.
Sedan november 2018 har alla kommuninvånare i Krokom möjlighet att få kostnadsfri hjälp
med att stärka sin digitala kompetens. Monica
Andersson är IT-pedagog och har under det
senaste året funnits på plats på kommunens
DigidelCenter på biblioteken för att ta emot
personer som behöver stöd och hjälp att förstå
och komma igång med tekniken.
– Hittills har jag haft ungefär 200 besök på
våra drop in-tider, berättar Monica Andersson.
Monica berättar att frågorna som hon får varierar men i stort handlar om mobiltelefoner och
surfplattor. Några av de vanligaste frågorna är; hur får jag
tag i telefonnummer när det
inte finns någon telefonkatalog, hur uppdaterar jag min
mobiltelefon och hur kommer
jag ut på internet?
En dag i veckan under några timmar finns Monica på
plats på biblioteken i Krokom, Nälden och Änge.
Förutom att komma på drop in-tider på biblioteken kan medborgare gå ihop med vänner eller
bekanta och boka en kurs med anpassat innehåll. Kurserna kan handla om allt ifrån att hämta
och fylla i digitala blanketter, beställa biljetter,
hantera sociala medier eller om hur man stöttar
sina barn med läxor.
– Möjligheten att boka utbildningar för exempelvis byföreningar och lokala organisationer
har än så länge inte nyttjats alls. De flesta har

valt att komma på drop in-tiderna på biblioteken. En del kommer till och med flera gånger,
säger Monica.
För att nå ut bredare med information om
DigidelCenter har Monica deltagit i olika former
av informationsmöten, medborgardialoger och
pensionärsträffar runt om i kommunen. För att
nå de medborgare som inte kan ta sig till biblioteken vill Monica börja samarbeta med interna
verksamheter som hemtjänst och äldreboende.
Tanken är att öka den digitala kompetensen hos
personalen.
– Kommunen och samhället i övrigt ser till att
folk kan uträtta sina ärenden och kommunicera
digitalt. Men om vi inte erbjuder stöd i hur man
gör riskerar vi att utesluta medborgare. Därför
är det viktigt att vi också talar om att vi kan hjälpa till, menar Monica.

”Att kunna lösa ett
enda litet problem för
en person och få så
mycket tacksamhet i
retur är värt allt”

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

Krokoms kommun är en
av 15 kommuner över hela
landet som får stöd från
Internetstiftelsen och regeringen för att kunna driva
DigidelCenter. Projektet
kommer att pågå fram till
december 2020 och målsättningen är att nå så
många som möjligt.
– Jag är övertygad om att det finns ett stort
behov av stöd och hoppas att vi ska kunna
öka den digitala kompetensen hos många fler
medborgare framöver. För mig är det ett viktigt
och roligt arbete. Att kunna lösa ett enda litet
problem för en person och få så mycket tacksamhet i retur är värt allt, avslutar Monica.
Thory Andersson

Jag är en 58-årig tornedaling och kommer
närmast från en 14-årig tjänst som bibliotekschef i Hedemora kommun. Att jag nu
har sökt mig till Jämtland är dels för att vara
närmare barnbarnet Hjalmar i Östersund, dels
för att söka nya utmaningar. Under mina besök
i Jämtland har jag lagt märke till Krokoms
kommun med det nya huvudbiblioteket och
den nya bokbussen. En kommun som verkade
ha en positiv syn på biblioteksutveckling. Jag
har alltid trivts med att arbeta i kommuner
av Krokoms karaktär, det vill säga kommuner
utanför de stora tätorterna. Dialogen med
allmänheten är både lättare, rakare och mer
personlig. Efter två månaders tjänst i Krokoms
kommun kan jag konstatera att biblioteksverksamheten är av hög kvalité. Medarbetarna är
mycket kompetenta och basverksamheten
är väl utvecklad och det är mycket som är på
gång i verksamheten.
En uppgift som jag fick ta mig an på en gång
var revideringen av kommunens biblioteksplan
som ska omfatta 2020–23. Den lagstadgade
biblioteksplanen visar på var utvecklingsbehoven finns under de närmaste fyra åren. Enligt
bibliotekslagen har folkbiblioteken ett flertal
prioriterade grupper att arbeta mot, bland
annat barn och unga, personer med funktionsvariationer, människor med andra språk än
svenska och de nationella minoriteterna. Barnoch utbildningsnämnden ska förhoppningsvis
anta planen i december och därefter ska den
fastställas av kommunfullmäktige.
De behov och önskemål som grundskolans
pedagoger ställer på Krokoms bibliotek är
något som är svårt att tillmötesgå med nuvarande resurser. Tillsammans med skolledning
och rektorer hoppas jag och mina medarbetare
kunna medverka till att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samarbete avseende biblioteksservice och läsfrämjande för elever och pedagoger.
När det gäller min personliga sfär läser jag en
hel del, författare som jag återkommer till med
jämna mellanrum är till exempel Mikael Niemi,
Arnaldur Indridasson och Ann Cleeves. Annars
är det sommarstugan i Tornedalen och friluftsliv som är mitt stora intresse med skogsvård,
vandring, längdskidåkning samt jakt och fiske.
Nu väntar jag bara på att min fru ska få ett
lärarjobb inom gymnasiet eller vuxenutbildningen i Krokoms närhet.

Tommy Larsson
Bibliotekschef
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STÖD OCH OMSORG

– Vi vill veta mer om era
önskemål för kommunens
dagliga verksamhet så att vi kan
göra den ännu bättre.
Det sa socialnämndens
ordförande Andreas Karlsson
på det första dialogmötet
med dem som jobbar i
daglig verksamhet.

Andreas Karlsson, C, ordförande i socialnämnden, avslutade mötet med att fråga om daglig verksamhet fungerar bra i Krokom. Svaret blev ett rungande JA.

Nytt badhus står
högt på önskelistan
Kommunens dagliga verksamhet är en möjlighet för personer med en funktionsnedsättning
att få en meningsfull och anpassad sysselsättning i sin vardag. Det finns flera olika arbetsplatser inom kommunen och i samarbete med
företag inom handel och industri. Politikerna
i socialnämnden vill lära sig mer om daglig
verksamhet och hur det fungerar och bjöd därför
in till medborgardialog en fredag i november.
Ulla Johnsson är arbetshandledare inom daglig
verksamhet och hon berättade att det har varit
tre diskussionsgrupper inför dialogmötet i syfte
att identifiera vad som är viktigast att lyfta till
politikerna.
– De här mötena har varit jättebra och dem
kommer vi att fortsätta med. Dessutom önskade ju politikerna att få vara med på husmötena
vilket är toppen, sade Ulla Johnsson.
Det är flera av dem som jobbar inom kommunens dagliga verksamhet som tävlar i simning
och ett stort problem som de ville lyfta var att
det är så kallt i vattnet i badhuset. Anna Thuresson och Ellinor Svan är två av dem som ofta är
i badhuset i Krokom och de tycker att det här
problemet måste lösas.
– Det är iskallt i vattnet och i duscharna också. Det tycker jag inte om, sade Ellinor Svan.
10

Anders Karlsson berättade att det finns pengar
avsatta till ett nytt badhus men att det inte är
bestämt när det ska börja byggas.
– Vi har inte alla svar idag på era frågor, men
att det är kallt i vattnet måste vi titta närmare på.
Det låter inte bra, sade han.
En annan fråga som det
blev en hel del diskussion
kring är att det är så dyrt
att köpa lunch om man
inte har egen matlåda
med sig. Alf Nilsson
jobbar på Trä och service
och han berättade att han
får 45 kronor i ersättning
per dag men att maten
han köper till lunch kostar
mer.
– Det är inte rätt att det är på det viset, sade
Alf Nilsson.

utbildning i arbetet så att man får lära sig mer,
exempelvis olika kurser eller studiecirklar.
– Jag trivs jättebra med det jag gör på mitt
jobb på Trä och service och jag vill inte bli politiker. Men jag skulle vilja gå någon utbildning i
arbetet så att jag lär mig mer. Det är kul att gå i
skolan, sade Alf Nilsson.

”Jag trivs jättebra
med det jag gör på
mitt jobb på Trä och
service och jag vill
inte bli politiker”

Frågan om vilket som är drömjobbet har varit
uppe till diskussion inför dialogmötet med
politikerna. Att vara chef på Hallströms, hålla
på med hästar, vara skådespelare, bartender
eller journalist var några av de yrken som kom
upp. Alf Nilsson lyfte fram vikten av att få gå på

Det här var det första
medborgardialogmötet med
dem som jobbar inom daglig
verksamhet samt deras
anhöriga. Det gav mersmak
och det kommer att bli flera
dialogmöten framöver.
Andreas Karlsson avslutade mötet med att uppmana
alla att fortsätta att fundera
på vad som är drömjobbet och att sträva efter
att hitta det som man allra helst vill göra.
– Kanske finns det nya jobb som vi skulle
kunna ha i vår dagliga verksamhet? Vi politiker
vill gärna komma på studiebesök på olika arbetsplatser så att vi får lära oss mer, sade Andreas
Karlsson.
Åsa Sjödin
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FÖRKLARINGAR

Bandtäckning Aluzink

FÖRESKRIFTER

Limträpelare

Alla mått i millimeter om inget
annat anges.
Plushöjder och våningshöjder är
preliminära och kan komma att
ändras
samband
med
Hosi oss
i Krokoms
färdigprojektering.

kommun
har alla medarbetare en huvudroll.

Rumshöjderna är fastställda.

Marie är anhörigkonsulent och här
viktiga möten hon
har med människor i olika skeden i livet.
Människor som ofta har en tuff vardag.

Takavvattningssystem
i Aluzink.
berättar hon om
de

Fasad mot sydväst
Stödmurar av betong

Det viktiga mötet

Fasad mot nordöst

Stödmur av betong

Just nu pågår markarbetena inför det nya LSS-boendet i Nälden. Planerad inflytt är hösten 2020.

2500,0

Bygget tar fart i Nälden
Hall

Passage

Efter sommaren flyttar de sex boende i Nobellvillan på Hissmofors till det
nya LSS-boendet på Faxnäsvägen i Nälden. Här kommer det att finnas möjlighet till promenader i skogen eller till affären samt ett boende som håller
måttet.
+344,200

Uteplats

Dagrum

Hall

+341,000

C-C

Det nuvarande boendet på Hissmofors är en
före detta disponentvilla som har byggts om
till ett boende på det sätt man gjorde förr. Idag
ställs betydligt högre krav och naturligtvis ska
det vara samma standard på en gruppbostad
som vanliga bostäder, berättar MonaLisa Norrman som är utredare på socialförvaltningen.
– I Nobellvillan har den boende ett eget sovrum men delar toalett, kök och vardagsrum med
de andra som bor där. På det nya boendet blir
det en egen lägenhet där det i större utsträckning är möjligt att dra sig undan om man skulle
vilja göra det,SKALA
säger
1:100 MonaLisa Norrman.0 1 2
5
10
METER

Tvätt

Förråd

Apparatrum

– Det är en härlig tomt och en viktig målsättning
är att säkerställa att det är möjligt för de boende
att ha ytor för gemensamma aktiviteter men
också att kunna dra sig undan. Här kommer det
att finnas möjligheter för de boende att göra
sådant som de gillar, säger MonaLisa Norrman.
Förutom boendet i Nälden pågår även förberedelserna inför ett nytt äldreboende i Krokom.
Andreas Karlsson är ordförande i socialnämnden och han berättar att underlaget för upphandlingen förhoppningsvis är klart i vår och att
valet av entreprenör är gjort
till sommaren.
– Det är viktigt att vi
håller tempot uppe nu om
vi ska klara vår målsättning
att det blir inflyttning hösten
2022. Vi har stor brist på
platser på särskilt boende,
så vi gör allt vi kan för att det här ska hålla tidplanen, säger han.

”Här kommer det att
finnas möjligheter för
de boende att göra
sådant som de gillar”

Kommunen har haft en
gruppbostad på Hissmofors
sedan 1990. Huset har på
senare år dömts ut som
gruppbostad och planeringen för ett nytt boende påbörjades på allvar under 2018. Just nu jobbar man med grunden till
huset i Nälden och målsättningen är att huset
ska vara inflyttningsklart till hösten.
– Det finns ju ett regelverk att hålla sig till
och eftersom marken inte var planlagd för den
här typen av boende var vi tvungna att leta en
annan plats. Tomten i Nälden är fantastiskt fin
och det kommer att bli ett mycket bra boende,
säger MonaLisa Norrman.

Just nu är markarbetena igång i Nälden och
målsättningen är att huset ska vara inflyttningsklart till hösten. Förutom själva huset ska
tomten planeras och Mona-Lisa berättar att
det kommer att finnas fina möjligheter till olika
aktiviteter utomhus.
w w w. k r o k o m . s e

Trapphall

Förråd

På önskelistan står även ett boende för de
unga vuxna som idag går i särskola i Östersund.
MonaLisa Norrman berättar att den enkät som
föräldrarna har svarat på visar att ungdomarna
gärna vill bosätta sig i Krokom den dagen de
ska flytta hemifrån.
– Det här är något som vi behöver lösa i
närtid för att vi inte ska tappa de här ungdomarna till Östersund. Inom tre år behöver vi ha
ett sådant boende på plats, avslutar MonaLisa
Norrman.
Åsa Sjödin

10,00°

Att arbeta med människor har alltid känts
viktigt för mig. Det är i mötet med människor
som jag känner att jag kommer till min rätt och
då jag trivs som allra bäst. Jag började mitt arbetsliv som undersköterska i hemtjänsten och
tyckte det var roligt och lärorikt. Den ena dagen
var inte den andra lik. Att få möta människor
där de befinner sig och att försöka hjälpa och
stötta för att individen ska må så bra som möjligt. Vidare fick jag arbete inom LSS som personlig assistent. Ett arbete som jag verkligen
trivdes med och vars erfarenheter och glädje
jag för alltid kommer att bära med mig, samt
den fantastiska kvinna som jag hade turen att
få lära känna och tillbringa tid med. Efter cirka
tio år som personlig assistent vidareutbildade
jag mig till socionom. Mitt stora intresse för
2019-11-07
anhörigfrågor
ledde mig till den tjänst som jag
idag har på biståndsenheten, ett arbete som
anhörigkonsulent på femtio procent. Anhöriga
FÖRHANDSKOPIA
kan komma till mig för enskilda samtal, ingå i
LSS-boende
Ljungarv.
Nälden
våra studiecirklar,
samtalsgrupper
eller också
Faxnälden 4:142 mfl. Krokoms kommun
kan jag hjälpa till i kontakten med till exempel
biståndshandläggare för att påtala behov av
hjälp.

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

Jag möter många människor i olika åldrar och
i olika skeden i livet. Mitt arbete handlar myckA Månsson & Hansson AB
et om att ge råd och stöd till anhöriga som på
något sätt vårdar eller stöttar en närstående.
Jag har hela kommunen som mitt arbetsfält
och har möjlighet att göra hembesök för dem
18-109
ÅM/KZ
ÅM
som har svårt att ta sig till mig. Just nu leder
Åke Månsson
jag
tillsammans
med en kollega från Åre
NYBYGGNAD
AV LSS-BOENDE
Fasader, Sektioner
kommun,
en samtalsgrupp som riktar sig till
anhöriga vars närstående drabbats av psykisk
A1 1:100
ohälsa.
får man som anhörig prata
A-40.0-1
A3 1:200 I gruppen
och ventilera med andra anhöriga. Många
anhöriga upplever att det ibland kan vara svårt
och jobbigt, att prata med sin familj eller andra
närstående om sin situation. I gruppen får man
möjlighet att prata fritt om vad man tycker
känns viktigt och svårt, utan att någon dömer
och man kan många gånger få bekräftelse, i
form av att de andra deltagarna varit med om
något liknande.

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

SKALA

NUMMER

HANDLÄGGARE

BET

De anhöriga som jag möter har en tuff vardag,
där de många gånger upplever att de är väldigt
ensamma i sin situation. Min önskan är att nå
ut till så många anhöriga som möjligt och att
sprida kunskapen om att stöd finns att få. Som
jag ser det, är det ett sätt att ge något tillbaka
till våra vardagshjältar, som utför ett arbete i
det tysta.

Marie Öhnstedt
Socionom/anhörigkonsulent

11

NÄRINGSLIV

Skål för företagandet! Erika Eriksson, Petra Lundstedt
och Kim Hedin konstaterar att ”Tantafton på vischan”
blev en succé. Foto: Anders Lundin

Örjan Wiklund, till vänster, lämnar över heta stolen på Näringslivskontoret till Håkan Åsberg, och därmed får Gunilla Gisslén en ny
kollega. Foto: Anders Lundin

Örjan lämnar
över heta stolen

Under de fem år som Örjan Wiklund har jobbat som näringslivsrådgivare har
han och kollegan Gunilla Gisslén avverkat tusentals mil på kommunens vägar.
Nu lämnar han Näringslivskontoret och går mot nya stråk och sysslor –
nämligen som pensionär, speleman och kanske fiskare!

I Örjans stol sätter sig nu Håkan Åsberg, som
närmast kommer från Arbetsförmedlingen. Frågan är nu vad Gunilla och Örjan vill skicka med
Håkan på resan framåt.
– Känslan är att företagen i Krokom mår och
går bra. Det visar bland annat Synas mätningar
gällande bästa tillväxt på, där Krokom ligger i
topp i länet både 2017 och 2018. Vi har väldigt
många kända varumärken som vi ska vara så
stolta över. Det pratas mycket om inflyttning
och nya företag, vilket naturligtvis behövs, men
det är lika viktigt att vi månar om våra befintliga
företag, resonerar Örjan.
Uppskattade företagsbesök
Gunilla berättar om alla oanmälda företagsbesök
som gjorts och som uppskattats av företagen.
Som företagare är det positivt att få berätta om
verksamheten och att få visa upp både anläggningar och produktion.
– Vi har många olika verktyg kring företagsstöd och rådgivning och vårt nätverk är brett så
vi försöker verkligen på många olika sätt att nå
ut och skapa bra relation och god dialog. Att få
en inblick i företagens osminkade vardag är viktig för oss alla, och även vår möjlighet att lotsa in
i kommunens olika förvaltningar, säger Örjan.
En trend är att allt fler företagare kan jobba
hemifrån, åtminstone där fiberutbyggnaden är
färdig. Och förmågan att stå på flera ben kommer fortsätta vara avgörande för många företag

på Krokoms vidsträckta landsbygd, tror både
Örjan och Gunilla, som vill beskriva Krokoms
företagare som stolta och kreativa.
Örjan framhåller även sina fantastiska kollegor, och när vi pratat en stund framgår det tydligt
att de alla hamnat på sina drömjobb. Frågan
är förstås vad han ska fylla dagarna med som
pensionär?
– Först vill jag landa i det, det kommer ju att
bli en stor omställning främst då socialt. Men
jag har ju min familj och mina barnbarn, mina
längdskidor och en fiol som jag börjat plåga min
omgivning med. Och sedan tänkte jag kanske
börja fiska mer!
Gunilla frågar Håkan vad han tror om sitt nya
uppdrag som hennes kollega?
– Jag är ivrig på att få sätta igång, jag gillar
också spontanbesök vilket jag använde i min roll
på arbetsförmedlingen. Företagskontakter är
en väldigt stor del av det jag har jobbat med på
senare tid. Om jag själv får välja vill jag bara hälsa på företagare och utvecklingsgrupper första
tiden, säger Håkan.
– Jamen, då ger vi väl oss ut på vägarna redan i januari då. Du och jag ska nog också kunna
köra tiotusen mil i kommunens bil, säger Gunilla
glatt.
Anders Lundin

Tanter lyfter
företagandet
Krokom är en företagsrik kommun med massor av
prisbelönta entreprenörer. Men bra kan alltid blir
bättre – och nu sätter sig en grupp kvinnor i förarsätet och kör utvecklingståget mot framtiden.
Det handlar om ett helt nytt koncept som ska lyfta
kvinnors företagande, och skapa växtkraft på riktigt.
En ny fond ska bildas – till gagn för småföretagare
som vill växla upp och utveckla sin verksamhet. Själva
startskottet för fonden skedde på Hägragården 7
december, i samband med mässan ”Tantafton på
vischan”.
Precis som namnet antyder handlar det om ett arrangemang för kvinnor, av kvinnor. Bakom konceptet
står tre driftiga kvinnor som alla är uppvuxna i företagstäta Vaplan, och vill skapa bättre förutsättningar för
sig själva att verka och bo på landsbygden. Det är Kim
Hedin, Petra Lundstedt och Erika Eriksson, och nöjda
stod de i entrén på Hägragården och välkomnade alla
förväntansfulla besökare. På plats fanns massor av
aktiviteter, bland annat i form av 17 stolta Krokomsföretag som visade upp sig. Mingel, möten och
inspiration under samma tak, och troligtvis ett och
annat visitkortsutbyte bland de hundra besökarna.
Alla biljetter gick åt som det berömda smöret – helt
enkelt en succé.
– Allt överskott från den här mässan går till den
nya fonden, och förhoppningen är att vi ska hitta
sponsorer och andra som kan få den att växa, säger
Kim Hedin som själv driver butiken Textilen Home and
Lodge i Krokom.
Hon kan själv vittna om utmaningarna som små
företagare möter i vardagen. Allt från att hitta passande lokaler och trogna leverantörer, till att tvingas
konkurrera med stora köpmarknader som både pressar priser och drar i kunderna. Samverkan mellan små
aktörer är den bästa vägen framåt, enligt Kim.
– Vi vill ju samma sak, att skapa jobb på orten, så
att vi exempelvis kan behålla skola och service. Oftast
är det en fråga om likviditet, och på små orter är det
bara onödigt att konkurrera om kunder och leverantörer med varandra. Vi måste i stället se vilken nytta vi
kan ha av varandra.
Fonden är tänkt att bli en katalysator för både produktutveckling och kompetenshöjning, eller om någon
behöver stöd kring nyanställning eller marknadsföring.
Hon berättar att ”Tantafton på vischan” snabbt fick
stor uppmärksamhet, och när det var dags att summera aftonen på Hägragården var det glada miner
hos arrangörerna. Planen är att konceptet ska växa
och turnera runt i både Krokom och andra kommuner,
med syftet att samla in pengar till fonden.
Och apropå det – vad ska fonden egentligen heta?
– Vi har inte kommit på det än, så hör gärna av er
om ni kommer på något passande namn, hälsar Petra
Lundstedt och hennes väninnor.
Anders Lundin

