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Det händer mycket intressant i politiken 
just nu. Först vill jag lyfta fram att vi från 
Krokoms sida säger nej till Indelningskom-
mitténs förslag att region Jämtland Härjeda-
len ska bli en del av ett storlän som skulle 
omfatta mer än halva landet. Avstånden i 
ett ”Norrlands län”, såväl geografiskt som 
demokratiskt, skulle bli alltför långa.  
Vi konstaterar att någon allsidig 
konsekvensanalys inte har 
gjorts och att förslaget inte 
är förankrat bland länets 
medborgare. Det är oac-
ceptabelt att man försöker 
genomdriva en så omväl-
vande förändring utan att 
frågan vare sig diskuteras i 
en valrörelse eller underställs 
väljarna i en folkomröstning. 
Jag vill samtidigt understryka att vi 
är positiva till en regionreform som innebär 
decentralisering av makt och resurser från 
staten till regionerna. Men det aktuella för-
slaget innehåller inget av detta utan handlar 
bara om kartritande från ovan. Jag är stolt 
över att vi från Krokoms sida avvisar att vår 
region ska bli en perifer del av ett län som 
omfattar hela norra halvan av Sverige.

Förra hösten välkomnade vi många 
nyanlända, asylsökande och ensamkom-
mande. Vi har tagit ett stort ansvar och det 

har fungerat väl i vår kommun. Det har vi 
anledning att vara stolta över. Arbetsförmed-
lingens senaste siffror visar att 57 procent av 
de nyanlända har jobb efter två år i Krokom. 
För två år sedan var motsvarande siffra 16 
procent. Det är en fantastiskt positiv utveck-
ling för såväl individer som för hela samhäl-

let. Bakom detta ligger ett fantastiskt 
jobb av många i kommunen. 

En annan sak vi kan vara 
stolta över är att Krokom 
för andra året i rad är bästa 
kommun i länet i Svenskt 
Näringslivs ranking i före-
tagsklimat. Bland landets 
alla kommuner har vi på 

några år klättrat från en posi-
tion långt ned till en plats på 

den övre halvan. Men vi kan och 
ska förstås bli ännu bättre. 

Det finns naturligtvis också utmaningar 
som vi måste möta på bästa sätt. Ekono-
min är en sådan. Kommunfullmäktige har 
i dagarna beslutat om delårsbokslutet. Det 
ekonomiska resultatet för hela kommunen 
är prognostiserat till ett överskott på 6,1 
miljoner kronor, 3,8 mindre än budget. 
Äldreomsorgen, såväl hemtjänst som de 
särskilda boendena, kostar avsevärt mer än 
budgeterat. Behoven av vård och stöd hos 
kommuninnevånarna har blivit större.
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Trygghet – hur och för vem?

Mycket att vara stolta över!

”Mitt hem är min borg och där är jag trygg”. 
För många en sanning men absolut inte för 
alla. De senaste åren har vi tvingats se sidor 
av världen som vi tidigare varit relativt 
förskonade från. Många människor har på 
grund av krig och förföljelse tvingats lämna 
sina hem och fly över både land och hav för 
att till slut hamna bland annat här i Krokoms 
kommun.

Många har fasansfulla upplevelser med sig 
och för dem är trygghet till en början kan-
ske bara det faktum att slippa höra bomber 
krevera och smattret från automatvapen. Att 
slippa känna ett ständigt dödshot mot sig 
och sin familj. Med tiden förändrar sig dock 
trygghetsbegreppet och man letar möjlighet 
till eget boende och försörjning, förmågan att 
förstå det nya samhället och att kunna orien-
tera sig både i lagar och regler men också i 
olika sociala sammanhang. Man vill känna 
sig välkommen. 

Det är en sida av trygghet. En annan sida 
handlar om vad den som slipper tänka på 
bomber, vapen och omedelbara dödshot be-
höver. Det kan vara känslan av att riskfritt 
kunna röra sig på gator och torg, dag som 
natt. Att ha en ordnad ekonomi, en god hälsa, 
att kunna lita på att skolan tar hand om mina 

barn på ett bra sätt och att det finns någon att 
vända sig till när jag har ett bekymmer eller 
behöver få rådgivning. Att veta att det finns 
hjälp att få när jag har det besvärligt eller 
lotsning när jag har en idé jag vill förverk-
liga. Men trygghet kan också vara känslan 
av att vara respekterad och att ingå i ett sam-
manhang. 

Oavsett vilket trygghetsbegrepp vi väljer 
att fokusera på så finns en gemensam nämna-
re som är så oändligt viktig att förstå. Samar-
bete. Grannar som hjälper varandra, kollegor 
som ställer upp, medborgare som uttrycker 
sina önskemål, myndigheter som lyssnar och 
agerar. Ja, listan kan göras lång

Skapande av trygghet kan aldrig vila på en 
ensam aktör. Trygghet skapar vi tillsammans 
men var och en måste bidra. Var och en måste 
bidra för att trygghetsbygget ska fungera. Bi-
dra med åsikter och kunskap. 

Krokoms kommun som organisation med 
dess olika ansvarsområden är en viktig del i 
detta arbete och jag vill därför som kommun-
direktör lova dig här och nu att vi ska göra 
allt för att just du som valt att bo, leva, turista 
och arbeta här ska känna dig trygg. Vi är alla 
viktiga delar i ett större sammanhang. Låt oss 
ta till vara det och göra något bra.

VISSTE DU ATT...
...Krokom har länets 
bästa företagsklimat! 
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NYHETER

INGEN PÅFÖLJD  
EFTER ANMÄLAN
I april anmälde Krokoms kommun sig 
själva till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO.
Anmälan gjordes eftersom ett antal ären-
den tagit för lång tid att utreda vilket kan 
ha påverkat barn och familjer negativt.

Kommunen har efter händelsen arbetat 
hårt för att förhindra att något liknande ska 
inträffa igen.

– IVO är nöjda och kommer inte att 
vidta några ytterligare åtgärder, säger 
Matz Norrman, verksamhetschef Individ- 
och familjeomsorg.  

För andra året i rad är Krokoms kom-
mun bäst i länet i Svenskt näringslivs 
riksomfattande undersökning av 
näringslivsklimatet.

– Det är jätteroligt att vi fortsätter klättra i 
undersökningen, säger näringslivschefen 
Anna-Carin Svéden.

Krokoms kommun har haft en stabil och 
uppåtgående trend i mätningarna under 
många år. I fjol tog Krokom över toppla-
ceringen i länet från Åre och behåller den 
även i år.

– Jag tror att en orsak är att företagen 
upplever dialogen med kommunen som 
positiv och att många företag upplever att 
de har lätt att få tag i personal med rätt 
kompetens. Vi är dock medvetna om att 
det finns områden som vi fortsatt behöver 
arbeta med för att ytterligare utveckla 
kontakterna med näringslivet i kommunen, 
säger Anna-Carin Svedén.

Kommunstyrelsens ordförande Maria 
Söderberg, C, gläds förstås åt de positiva 
siffrorna i undersökningen.

– Det känns roligt att vårt målmedvetna 
näringslivsarbete ger resultat, även om 
vissa faktorer i mätningen inte är så lätta 
att påverka på kommunal nivå, säger 
kommunstyrelsens ordförande Maria 
Söderberg.

VI HAR LÄNETS BÄSTA  
FÖRETAGSKLIMAT!

Det är LärCentrum som har det samlade 
ansvaret för vuxenutbildningen i Krokoms 
kommun. Mötesplatsen är Röda paviljongen 
på Nyhedens skola där de huserar de tillsam-
mans med Komvux, Särvux och SFI. Tillsam-
mans fungerar de som en serviceorganisation 
för kommuninvånarna. Kjell Sundström är 
rektor på LärCentrum och tycker att det finns 
goda möjligheter för den som vill satsa på 
kunskapsutveckling. 
   – Ja många tar också chansen och just nu 
har vi cirka 500 elever som är aktiva inom nå-
gon form av vuxenutbildning, berättar Kjell.    
   En del av utbildningarna inom Särvux och 
SFI och utbildningar inom vård och omsorg, 
sker på plats. Men många utbildningar bedrivs 
också på distans.
   LärCentrums huvuduppgift är att tillsam-
mans med partners som Arbetsförmed-
lingen och kommunens arbetsmarknadsenhet 
samverka och erbjuda yrkespraktiska och 
teoretiska utbildningar på både gymnasial och 
grundläggande nivå. 
   –  Förutom utbildningar erbjuder vi också 
studie- och yrkesvägledning, berättar Kjell. Vi 
jobbar med individen i fokus och gör allt vi 
kan för att de personer som vill studera ska få 

tillgång till den utbildning de vill ha.       
   Lokalerna på Nyheden är välutrustade och 
här finns stabil och bra videokonferensanlägg-
ning och plats för studiero. 
   – Genom att eleverna kan delta i föreläs-
ningar via videokonferens och även sköta sina 
tentamina här på plats ökar möjligheten till 
studier på hemmaplan, menar Kjell.
   Tillströmningen och genomströmningen 
av elever har under de senaste åren ökat, inte 
minst till kurserna i svenska för invandrare.
   –  Vi hanterar ett stort antal ansökningar 
varje dag, gör bedömningar och erbjuder 
vägledning, säger Kjell. Ett av våra mål är att 
kunna erbjuda utbildningsstart inom två veck-
or. Inom SFI kan det, på grund av den stora 
tillströmningen dröja upp till tre månader.
   För dem som funderar på att byta jobb, är 
arbetslös eller vill uppfylla en framtidsdröm 
är studier ett första steg menar Kjell.
   – Ja, nyttja de möjligheter som finns till 
kompetensutveckling. Boka en tid för vägled-
ning så hjälper vi dig på traven, avslutar Kjell 
Sundström.

Du hittar mer information om LärCentrum 
på hemsidan, www.larcentrum.se. 
  Thory Andersson

LärCentrum är mötesplatsen för studier och kompetensutveckling 
för både invånare och näringsliv.  

Med fokus på vuxnas lärande

LärCentrums rektor Kjell Sundström brinner för sitt uppdrag, lever som han lär och studerar på distans.

Arbetsförmedlingens senaste siffror visar att 
57 procent av de nyanlända har jobb efter 
två år i Krokom. Genomsnittet i länet är 35 
procent. Åre toppar listan med 61 procent 
och Krokom har sneglat på Åre för att hitta 
framgångsfaktorer. 

– Att lära av andra är förstås ett bra sätt. En 
annan nyckel till vårt goda resultat är att vi 
lär känna våra nyanlända väldigt väl och att 
vi samtidigt håller noga reda på vilka företag 
som behöver rekrytera, säger Elisabeth Wick-
zell, verksamhetschef för Integration.  

Nyanlända får jobb i Krokom
Krokom är en av landets bästa kommuner när det gäller att få 
nyanlända ut i arbete. I länet toppas listan av Åre kommun tätt 
följd av Krokom.  
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Tryggheten har högsta prioritet 
Mätningar visar att Jämtland är ett av de tryggaste länen i Sverige och Krokom 
ligger väl till bland länets kommuner. Men det finns en del kvar att arbeta med. 
Här berättar vi om några av våra pågående projekt. 
I Krokoms kommun är det folkhälsosamord-
naren som har samordningsansvar för området 
trygghet. Rolf Pehrsson är folkhälsosamord-
nare och han berättar att han ingår i ett flertal 
samverkansgrupper i länet inom olika områ-
den och att det i mångt och mycket handlar 
om ett långsiktigt förebyggande arbete. 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp 
och stort fokus ligger i arbetet mot alkohol, 
tobak och narkotika. Tyvärr visar de officiella 
enkäterna att det det finns en hel del att göra 
i Krokoms kommun. Medan användandet av 
alkohol och droger går ner i både riket och 
länet som helhet så är det oförändrade siffror 
i Krokom. Rolf berättar att undersökningarna 
visar att ungdomar i Krokoms kommun i hög-
re utsträckning än i andra kommuner bjuds 
på alkohol hemma samt att ungdomarna visar 

lågt risktänkande. Det är troliga orsaker till att 
Krokoms kommun inte kommer tillrätta med 
den negativa utvecklingen. 

– Det handlar mycket om gränssättning. 
Föräldrarna är en viktig samarbetspartner i 
detta och vi kommer fortsätta våra utbild-
ningsinsatser i de här frågorna till våren, 
berättar Rolf.

Ett område som är relativt nytt men som 
just nu har hög prioritet är våldsbejakande 
extremism. Här handlar det om att öka kun-
skapen om vilka höger- och vänsterextrema 
organisationer samt våldsbejakande islamis-
tiska extremistmiljöer som finns. Målgruppen 
är både medborgare och medarbetare inom 
kommunen. Just nu pågår arbetet med att ta 
fram informationsmaterial samt att fylla på 
hemsidan med relevant information. 

–  Vi vill att både medborgare och medarbe-
tare hör av sig direkt om det finns en oro för 
att något inte står rätt till eller att det sprids 
informationsmaterial om en gruppering som 
känns tveksam. Men för att kunna göra det 
behövs kunskapen om vad det är man ska titta 
efter, säger Rolf Pehrsson. 

Till sist några ord om Trygg Trafik som är 
ett nytt projekt som drivs tillsammans med 
Mobiliseringen och MHF Mitt. Under vintern 
kommer Rolf och representanter från polisen 
och motororganisationerna att befinna sig på 
ett antal skoter- och pimpeltävlingar för att 
bland annat prata om vikten av att ha giltiga 
bevis för att framföra motorfordon och att 
köra nykter.

 Åsa Sjödin

Mätningar visar att Krokoms kommun är en trygg kommun.

          TEMA: TRYGGHET

UPPLEVER DU ATT DET ÄR TRYGGT I KROKOM?
Astrid Östgren, 

Krokom
”Jag har aldrig varit 

rädd. Här är det mindre 
farligt än i storstan. Men 
jag är noga med att låsa 

dörren nuförtiden, vill 
inte ha besök av några 

som vill ha pengar”

Frank Sohlén, 
Aspås

”Ja, på de tider som jag 
är ute i alla fall, jag vet 
inte hur det är på nät-
terna. Men fler poliser 

borde visa sig, det 
skapar lugn”

Jenny Henriksson, 
Kaxås

”Ja, jag tvekar inte att ta 
en promenad i mörkret. 
Men jag önskar att det 

fanns fler upplysta vägar 
och  övergångsställen 

för  barnens skull”
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Polisens och Krokoms kommuns arbete med 
att identifiera riskområden och problem som 
påverkar både den upplevda tryggheten och 
den faktiska brottsutsattheten är ett ständigt 
pågående arbete. Det nya är att medbor-
gar- och medarbetarperspektivet i högre 
utsträckning tas tillvara för att göra den 
lokala problembilden tydligare. Löftena ska 
innehålla det som medborgarna upplever som 
problem. Det handlar om konkreta aktiviteter 
som kommun och polis tillsammans kommit 
överens om att göra för att öka tryggheten och 
minska brottsligheten.

Medborgarnas åsikter är viktiga
Under hösten har därför invånare i Krokoms 
kommun möjlighet att berätta vad de tycker 
via en enkät. Enkäten finns tillgänglig på ett 
antal platser och orter. Under september har 
det hållits lokala dialogmöten.

Kommuninvånarnas synpunkter och idéer 
kommer att vägas in tillsammans med lokal 
statistik och kunskap från anställda inom po-
lisen, kommunen och andra aktörer. När kom-

mun och polis fått en bra lägesbild av vilka 
problem som finns är det dags att bestämma 
vilka man vill samverka kring att lösa, varför 
problemen uppkommit och vad man kan göra 
åt dem. På det sättet kan det trygghetsskapan-
de och brottsförebyggande arbetet utvecklas 
och bli mer problemorienterat.

Medborgarlöften
Medborgarlöften är de aktiviteter eller 
åtgärder som kommunen och/eller polisen 
åtar sig att göra och som ska kommuniceras 
med medborgarna. Medborgarlöften syftar 
till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att vi bygger 
förtroende samt engagerar och involverar 
medborgare tillsammans med lokalsamhällets 
aktörer. 

– Det måste vara löften som vi kan upp-
fylla, därför får vi inte lova för mycket. Det 
ska vara viktiga, enkla och konkreta saker, 
säger Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare.

 
Thory Andersson 

Medborgarlöften för din trygghet
Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och 
verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig 
trygga och säkra.

KLARAR DU DIG I 
72 TIMMAR?
Sverige är ett modernt land där de 
flesta av oss lever ett säkert och tryggt 
liv med alla tänkbara bekvämligheter. 
Men hur beredd är du om något skulle 
hända?

SÄKRARE GENOM 
TUNNELN I KROKOM
Gångtunneln under järnvägen i centrala 
Krokom har upplevts otrygg. Därför på-
går just nu ett förbättringsarbete.
Conny Stenberg är mark- och gatutekniker 
och han berättar att de har fått signaler 
om att de tallar som tidigare växte bredvid 
gångvägen skapade en olustkänsla.

– Därför har vi tagit bort tallarna och ska 
plantera nya, lägre växter som det inte går 
att gömma sig bakom, berättar han.

Ett annat arbete som pågår för att för-
bättra miljön är att tunneln ska målas om 
invändigt. Kulturenheten på kommunen 
tillsammans med Krokoms konstförening 
och byförening står bakom projektet. Kul-
tursamordnare Mats Hurtig, som är en av 
initiativtagarna till projektet, berättar att det 
är grafittikonstnären Henrik Ljusberg som 
tillsammans med några ungdomar från 
Krokom skall utföra arbetet. 

– Tanken är att på den ena sidan av 
tunneln kommer Krokom att gestaltas ur 
ett mer historiskt perspektiv, som Henrik 
utfomar och på den andra sidan blir mer 
Krokom i framtiden som utformas av ung-
domarna. Projektet har fått namnet ”Då, nu 
och sen” och invigs lördag den 15 oktober 
under Krokoms kulturvecka, säger Mats 
Hurtig.

          TEMA: TRYGGHET

Genomtänkt integration skapar trygghet

Carola Eriksson är nyanställd integrationspe-
dagog och har ett omfattande uppdrag.

– Det handlar om att ta reda på hur vi ska 
jobba för att våra nyanlända barn ska få bra 
och likvärdig skolgång i vår kommun, berättar 
Carola. Vi ska kunna samlas kring något som 
kan vara likvärdigt utan att för den skull vara 
exakt lika för alla skolor. 

Likvärdigheten gäller inte bara mellan barn 
födda i Sverige och nyanlända utan även 
likvärdigheten, värdet av utbildningen, mellan 
skolor.

Genom att kartlägga hur arbetet bedrivs 
idag och vilka behov som finns, skapas en 
grund för det fortsatta arbetet. Syftet är att 
alla elever, oavsett ursprung, har rätt till en 
likvärdig utbildning. 

Kartläggning genomförs nu i de fyra skolor 
i kommunen som har förberedelseklasser, i 
Nyheden, Ås, Föllinge och Änge. 

– Tryggheten är jätteviktig för barnen och 
genom att utgå från individen och anpassa 
utbildningen skapas trygghet, säger Carola 
bestämt. 

Efter avslutad kartläggning fortsätter det 
löpande arbetet med att kvalitetssäkra integra-
tionen i skolan.

–  Ja, min roll blir att handleda pedago-
gerna i integrationsarbetet i skolan vilket i sin 
tur skapar trygghet för alla elever, avslutar 
Carola.

Kort om Carola
• Bor i Sånghusvallen
• Har arbetat som lärare i 18 år 
• Har erfarenhet av nyanlända i egna klas-

ser
• Brinner för att kunna hjälpa människor som 

själva inte har samma möjlighet som andra 
att göra sin röst hörd i samhället 

Thory Andersson

Krokoms kommun ska bli 
bättre på att integrera nyan-
lända i skolan. Ett arbete som 
inleds med en grundläggande 
kartläggning.

– Det känns häftigt att kommunen satsar på att 
säkra likvärdigheten, säger Carola Eriksson.

När det inträffar en större katastrof eller 
en mindre kris kan det ta dagar innan vi är 
tillbaka till att samhällets service fungerar 
normalt igen. Hur gör du då? Om du är 
utan ström. Utan värme. Om det inte finns 
mat i butikerna.

Tänk efter före
Att kunna klara några dygn utan el, vatten 
eller mat är ingen lätt situation. Men de 
flesta av oss kan klara det om vi tänker ef-
ter före. Om vi klarar de första akuta dyg-
nen underlättar det för de mest nödställda. 
Då kan samhällets resurser användas för 
att hjälpa svaga och utsatta människor, till 
exempel äldre, sjuka och barn.

Checklista och tips på hur du kan förbe-
reda dig finns på vår hemsida: 
www.krokom.se/72timmar
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Under perioden oktober till maj har vissa 
områden månadshämtning. Det gäller 
Ålviken – Ålåsen – Tuvattnet, Nordvalla 
– Mörtsjön samt de som har hämtning 
på fredag jämna veckor. 

Läs mer på www.krokom.se/avfall

TA STEGET TILL 
EGET FÖRETAG!

Funderar du på att starta företag? Ta det 
första steget här! 
Välkommen till Starta eget-träffar den 
18 oktober och 15 november klockan 
14.00–16.00 på arbetsförmedlingen i 
Krokom. Anmälan till:  
britt-marie.borgh@arbetsformedlingen.se

Vi söker dig som är intresserad av att 
träffa och stödja personer som lever 
med en funktionsnedsättning. Det 
kan du göra genom ett uppdrag som 
kontaktperson. Ett roligt och givande 
uppdrag. Läs mer: 
www.krokom.se/kontaktperson

NYHETER

Kulturveckan bjuder på en 
mängd intressanta kulturupp-
levelser för hela familjen. 

Elin Olofsson

Kulturveckan är ett samarbete mellan ett trettio-
tal föreningar och organisationer. Programmet 
bjuder på allt ifrån dropindop och dockteater till 
invigning av gångtunneln i Krokom och blues-
kväll på Gamla Lanthandeln. 
Här följer kort information om några av pro-
grampunkterna under veckan:
• Elin Olofsson möter människorna vi alla 

är nyfikna på i en serie samtal på scenen i 
Magneten. Den 10 oktober klockan 19.00 
är gästerna fotbollsspelaren Ken Sema, 
kulturprofilen Mats Hurtig och musikern 
Ellen Sundberg.

• Under rubriken Med passionen som 
drivkraft berättar Jens Lind om några av 
världens bästa och sämsta idrottsmän. 
Om ögonblick som fick världen att stanna 
upp. Krokomshallen 12 oktober 19.00.

• Kulturveckan avslutas med Kulturknytis. 
Vill du spela en låt med Hoven Droven? 
Vill du sjunga i en kör till den låten? Vill du 
kanske dansa eller agera på annat sätt? 
Välkommen till Krokomshallen den 16 ok-
tober klockan 13.00 för en härlig eftermid-
dag och kväll tillsammans. 

Jens Lind

Kulturknytis i Krokomshallen avslutar Kulturveckan. Se hemsidan för mer information.

Kulturveckan inleds som vanligt med Krokoms Guldkväll, i år i Föllingehallen.

NÄTET I KOMMUNEN 
MODERNISERAS

Under 2017 genomför Telia Company en 
övergång från det traditionella koppar-
nätet i kommunen till tjänster baserade 
på mer framtidssäkra lösningar. Alla 
berörda kommer att erbjudas en lösning 
via Telia eller någon annan operatör. 
Läs mer: www.telia.se/framtidsnat

VI SÖKER  
KONTAKTPERSONER

Krokoms kulturvecka 
7–16 oktober
www.krokom.se/kulturveckan
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Det blev en rivstart för Ulla Schill på nya job-
bet som förvaltningschef för samhällsbygg-
nadsförvaltningen i Krokoms kommun. Första 
arbetsdagen var den 22 augusti och när den 
här intervjun görs är hon inne på sin sextonde 
arbetsdag. Flera verksamhetsbesök har avver-
kats och verksamhetsplaneringen inför 2017 
är i full gång.  

– Det är en bred verksamhet med många 
människor att lära känna. Mötet med medar-
betarna både imponerar och inspirerar och det 
är värt mycket att komma ut och träffa dem. 
Dessutom kom jag i det skedet när verk-
samheterna börjar dra igång på allvar efter 
sommarsemestrarna. Men det var i helt rätt 
tid eftersom jag får möjligheten att påverka 
planeringen inför nästa år, säger hon.

Ulla kommer närmast från Region Jämtland 

Härjedalen där hon har varit verksamhetschef 
för område ortopedi. Hon är utbildad sjuk-
sköterska och har under de senaste tjugo åren 
arbetat som chef och ledare inom olika verk-
samheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

– Samhällsbyggnadsförvaltningens verk-
samhetsområde är nytt för mig, men jag ser 
samtidigt många beröringspunkter. Utma-
ningen med det nya känns spännande och det 
kommer att bli lärorikt. Nu får jag chansen att 
prova mitt ledarskap i ett helt annat verksam-
hetsområde, säger hon. 

Tålamod en viktig egenskap
Ulla beskriver sig själv som en trygg, tydlig 
och lyhörd ledare med ett glatt humör som en 
styrka. Hennes ledarskap kännetecknas av att 
vara relations- och målinriktat.

– Jag brukar säga att ordet tålamod är väl-
digt bra när vi pratar om ledarskap, förutom 
just vikten av tålamod så lyfter det även fram 
vikten av att vara tålig och modig som chef 
och ledare. Att jag nu tar mig an detta uppdrag 
visar ju att jag är ganska modig, säger hon 
med glimten i ögat.

Ulla Schill är 51 år gammal och kommer 
ursprungligen från Västerås men bor sedan 
1985 i Jämtland. Hon har två vuxna barn och 

bor i Aspås med sin man Leopold. Sin lediga 
tid tillbringar hon helst utomhus, gärna med 
skidåkning eller golf – beroende på säsong. 
Att resa är något hon verkligen uppskattar och 
i vintras hade hon möjligheten att åka på en 
längre resa till Nya Zeeland. Favoritresmålet 
ligger dock betydligt närmare än så.

– Bastun vid Lunndörrspasset är nog en av 
mina favoritplatser. Att vandra eller skida från 
Vallbo upp till STF:s anläggning vid Lunndör-
ren och sedan få njuta av utsikten från den 
vedeldade bastun är verkligen rogivande, 
avslutar hon.

Åsa Sjödin

PORTRÄTTET

Ålder: 51

Familj: maken Leopold och barnen 
Emma, 24 år, och Joel, 22 år.

Bor: Aspås

Favoritsysselsättning: Läsa böcker 
och att vistas utomhus; spela golf, cykla, 
springa, fjällvandra eller åka skidor.

Läser just nu: Isvittring av Solveig 
Vidarsdotter 

Aktuell: Ny chef för samhällsbyggnads-
förvaltningen.

FAKTA: ULLA SCHILL

Från vården till samhällsbygge
Ulla Schill tar klivet från hälso- 
och sjukvården till att ansvara 
för samhällsbygget i Krokom. 
– Det här ska bli både intres-
sant och spännande. Jag hop-
pas kunna bidra till en fortsatt 
positiv utveckling, säger hon.

Aspåsbon Ulla Schill tillträdde som chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i augusti. Foto: Anneli Åsén
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Företagarklimatet stärks i Offerdal
Att stärka näringslivet i Offerdal. Det är huvudsyftet med Offerdals 
företagarförening som bildades för drygt två år sedan.

I mars 2014 bildades Offerdals företagarföre-
ning av entreprenörer i Offerdalsområdet med 
syftet att tillsammans skapa ett bättre företa-
garklimat. I dagsläget är 25 företag knutna till 
föreningen och ordföranden Gill Lantz vill att 
ännu fler ska hoppa på tåget.

– Det är jätteviktigt att företagare i glesbygd 
samarbetar, för tillsammans är det lättare att 
påverka och nå gemensamma mål, säger Gill 
Lantz som själv bedriver en bokföringsbyrå i 
Offerdal. 

Gill Lantz hoppas också att nya företag ska 
växa fram i Offerdal.

– Vi från företagarföreningen vill kunna 
hjälpa och stötta dem som vill starta eget. 
Det är mycket man ska veta om till exempel 
försäkringar, bokföring och Skatteverket. Så-
dant kan vi hjälpa till med genom att bjuda in 
företrädare för dessa och samtidigt dela med 
oss av vår egen kunskap.

Camilla Karlsson är en av företagarna som 
är med i Offerdals företagarförening. Hon 
driver det egna företaget Camillas Kompetens 
som inriktar sig mot underhållning, röstcoach-

ning, fortbildning, ledarskap, hudvård och 
makeup. Med den bakgrunden var det inte 
konstigt att hon fick rollen som eventansvarig 
inom Offerdals företagarförening. I september 
anordnade föreningen en after work busi-
ness och i december är det återigen dags för 
julmarknad i Änge.

– En after work är ett grymt sätt att träffas 
och genom det knyta nya affärskontakter. Man 
blir stark tillsammans och vi vill visa att man 
absolut kan jobba som företagare i glesbygd, 
säger Camilla Karlsson.

Fjolårets julmarknad blev en succé med 
drygt 600 besökare och i år hoppas Camilla 
Karlsson att den ska växa ytterligare.

– Vi visade förra året att vi är en marknad 
att räkna med och i år arbetar vi för att ännu 
fler personer ska ställa ut och visa upp sin 
verksamhet. Vi i Företagarföreningen vill visa 
bygden att vårt fokus är att Offerdal ska växa 
och de evenemang vi genomför vill vi ska 
gynna Offerdals invånare!

Felix Persson

HALLÅ DÄR!  
THOMAS HALLBERG

- Det är jätteviktigt att företagare i glesbygd samarbetar, säger Gill Lantz, ordförande i företagarföreningen 
i Offerdal. Tillsammans är det lättare att påverka och nå gemensamma mål.

Tillsammans med din bror Nicklas 
Hallberg har du grundat företaget 
klipptid.nu. Hur kläcktes egentligen 
denna idé?

– Jag skulle på bröllop och när jag 
var uppe på natten kånkandes på det 
yngsta barnet kom jag på att jag har 
glömt att klippa mig. Detta var natten 
mot lördag och bröllopet var på lördag 
eftermiddag för ganska exakt två år 
sedan. Då kom den här tanken att det 
måste finnas ett enklare sätt än att kolla 
på Eniro och ringa runt till varje frisör 
och höra om de har klipptid. Så började 
själva grundidén och sedan har den 
utvecklats med tiden. 

Vad är klipptid.nu?
– En sida där du som konsument kan 
söka på en stad och kolla om det finns 
någon klipptid. När du gör din sökning 
kommer de salonger som har en ledig 
klipptid upp och där står även priset på 
den klippning/behandling du efterfrågar 
och du kan även läsa recensioner från 
andra kunder. 

Hur har mottagandet varit?
– Det har gått bra. Vi börjar närmar oss 
hundra registrerade salonger och har 
ganska högt konsumentanvändande. 
Många som använder plattformen går 
också vidare och bokar en klipptid, så 
det märks att det finns en efterfrågan. 
Örebro, Malmö, Stockholm och Öster-
sund är våra starkaste städer hittills.

Du bor och jobbar i Föllinge?
– Fast inte jämt… Två dagar 
i veckan sitter jag på Peak 
Region Science Park i 
Östersund. 

Visste du att Krokom som en av få kommuner i Sverige faktiskt ökade vår befolkning under 2015. 
Vi vill rikta ett stort tack till alla invånare, företag och medarbetare i kommunen som står för 
kraften och gör det möjligt. 

Källa: SCB befolkningssiffror 2015
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