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Ett nytt år med framtidstro
Så har vi lämnat 2016 bakom oss. Ett år som
inleddes med stora ökningar i verksamheten
när vi tog emot många nyanlända i vår kommun. Vi öppnade HVB-hem för de många
ensamkommande ungdomar som anlände.
När mottagandet sedan drastiskt minskade
fick vi avveckla delar av verksamheten och
HVB-hem. Så nog var det ett år
med stora omställningar.
När de kommunala
böckerna stängs för 2016
visar bokslutet att Krokom
återigen kan redovisa ett
positivt resultat, plus 3
miljoner kronor. Egentligen
blev resultatet bättre än
så, plus 16 miljoner kronor,
men vi väljer att överföra 13
miljoner av resultatet till 2017.
Medel som kan användas till bland
annat planering för bostadsbyggande och
omställningskostnader.
Kommunfullmäktige har beslutat att en
utvecklings- och tillväxtstrategi ska tas
fram. En långsiktig ekonomisk analys visar
på stora ekonomiska utmaningar, stora
investeringar kommer att krävas för att vi
ska nå befolkningsmålet för 2030, målet är
16 000 invånare.

Jag ser målet om en ökad befolkning som
oerhört betydelsefullt, särskilt som det har
stor betydelse för den kommunala ekonomin. Min förhoppning är också att de politiska slutsatserna av Landsbygdskommitténs
betänkande ska medverka till förbättrad
ekonomi. Krokom kommer att understryka
att vår kommun måste få ingå i det
särskilda åtgärdsprogrammet.
Under de senaste veckorna
har näringslivskontoret
genomfört lunchmöten
med företagare runt om
i Krokom. Jag har varit
med på dessa viktiga och
trevliga möten med mycket
informations- och kunskapsutbyte. Näringslivskontoret är
företagarnas dörr in till kommunens olika verksamheter.
Till sist vill jag passa på att applådera
Hallströms verkstäder och Big River Camp.
Två företag med fantastiska entreprenörer i
spetsen. Nu finns en ny stor fabrik på plats
i Ås och ett fint vildmarkshotell i Storåbränna. Dessa satsningar är mycket viktiga
och visar på framtidstro i olika delar av vår
kommun.
Maria Söderberg,
kommunstyrelsens ordförande

Integration – nödvändigt för utveckling
Tänk dig att du blir tvingad att lämna din
familj och allt annat du har kärt och känner
till. Du kommer efter svåra umbärande till
ett helt nytt land, med främmande människor, seder och bruk och ett obegripligt
språk. Din utbildning ifrågasätts och dina
vanor ses med misstänksamhet och du
får, inte sällan, stå till svars för kriminella
handlingar som utförs av för dig helt främmande personer. Du jämförs med mördare
och banditer enbart baserat på fördomar och
människors rädsla för det främmande och
annorlunda.

där människor med funktionsnedsättningar
av olika slag spärrades in. De fick inte vistas
ute i samhället. Det avvikande som inte passade in i normen skapade rädsla och skulle
döljas. Vill vi ha det så?

Tänk dig det... Tänk också på hur rädd du
skulle vara.

Krokoms kommun är redan idag bra på
mycket av detta men vi kan bli ännu bättre.
Vi kan också bli bättre på att ta hand om det
avvikande och lite skrämmande som inte har
med din nationalitet att göra, bara om vem
du är. Det handlar i slutändan om att vilja,
det handlar om medmänsklighet.

Fundera på hur bra det skulle kunna vara
om landet och människorna du kommer till
ser dig som en person och människa, inte
som ett problem. En tillgång som berikar
deras värld och en möjlighet att upptäcka
nya och spännande relationer. Kanske en
yrkesmänniska eller entreprenör som möjliggör utveckling och överlevnad för just deras
paradis och samhälle.
Tänk dig sedan hur det var för inte så väldigt
lång tid sedan i vårt samhälle där vänsterhänta tvingades skriva med höger hand och
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Integration bygger i viss mån på att skapa
förståelse och bemöta rädslor och fördomar
med fakta. Det bygger också på att möjliggöra med utbildningsåtgärder, yrkespraktik
och stöd. Men det bygger framför allt på att
bjuda in, att möta varandra i vardagen och
att visa tillit.

En definition på integration jag hittade lyder
så här; ”att nå en förening av skilda delar till
en större helhet”. Låt oss tillsammans skapa
denna större helhet.
Jonas Törngren,
Kommundirektör

NYHETER

BREDBAND TILL ALLA
Målsättningen är att 100 procent av
alla hushåll, företag och verksamheter
i Krokoms kommun ska ges möjlighet
att ansluta sig till snabbt bredband
innan utgången av 2020.
Katharina Graf, biblioteksassistent, tycker det är en förmån och en stor glädje att få möta de allra minsta
tillsammans med föräldrarna.

Rimma, ramsa och pratläsa

I Krokoms kommun uppmuntras föräldrar till sexmånaders
bebisar att läsa, sjunga och samtala med sitt barn. En tidig
språkstart gör barnet bättre rustat för livet!
Kulturrådet står bakom projektet Bokstart
som är en nationell satsning på barns språkutveckling. Just nu pågår fem pilotprojekt i
Sverige där region Jämtland Härjedalen är
ett av dem. Det handlar om att uppmuntra
nyblivna föräldrar att tidigt börja läsa, sjunga
och rimma och prata med sitt barn.
Katharina Graf som är biblioteksassistent
i Krokoms kommun och engagerad i projektet
ser fördelarna.
– Ja, det känns viktigt att i mötet med föräldrarna kunna förstärka det de redan gör och
uppmuntra dem till att kommunicera med sina
barn, säger Katharina Graf.

Barn älskar böcker
Katharina berättar att nyblivna föräldrar, i ett
antal områden i kommunen, erbjuds besök
av bibliotekspersonal och får vid det tillfället
en kasse med informationsmaterial och tre
stycken böcker. Det handlar om enkla bilderböcker som Pussboken, Nalle och Imse Vimse
Spindel.

– Det är en förmån och en glädje att få besöka
föräldrar och barn i deras hemmiljö. Vi ser
att besöken är uppskattade och barnen blir
förtjusta i sina böcker, ofta börjar de med att
provsmaka dem, skrattar Katharina.
Informationsmaterialet finns på ett flertal
språk och materialet finns tillgängligt på
samtliga bibliotek i kommunen. Böckerna är
på svenska
– Barnböcker är en lustfylld ingång till
ord, bilder och berättelser och bilderböcker
fungerar även om du inte kan språket, menar
Katharina.
Forskning visar att föräldrar som deltagit
i bokstartsprogram blir mer medvetna om
läsningens roll för språkutvecklingen.
– Ja, en ökad läsförståelse ger i förlängningen positiva effekter på barnens skolresultat, avslutar Katharina.
			
			 Thory Andersson

Vi bygger om för en trevligare entré i komunhuset
Just nu är det ovanligt rörigt i kommunhusets entré. Vi bygger om! I mitten av maj
står vårt nya kundcenter färdigt med en
betydligt mer välkomnande miljö.
Sedan en tid tillbaka pågår arbetet med att
bygga upp ett kundcenter i Krokoms kommun
som tar hand om kundernas ärenden i första
ledet. Syftet är att kunna ge snabba svar på
enkla frågor och att vi ska effektivisera ärendehanteringen så mycket som möjligt. Åke
Wilhelmsson, utvecklingschef och ansvarig

för kommunens kundcenter, ser fram emot de
möjligheter som den nya entrén i kommunhuset kommer att erbjuda.
– Kundcenter har en mycket viktig roll i
förhållande till alla som behöver komma i
kontakt med kommunen. Vår målsättning är
att alla som har kontakt med oss ska känna att
vi är tillgängliga, att alla får ett vänligt och
respektfullt bemötande och att vi kan bidra till
ge bra hjälp redan vid första kontakten med
kommunen, säger Åke Wilhelmsson.

Det är IP-Only Jämtland tillsammans med
dotterbolaget byNet som har i uppdrag att
fullfölja utbyggnaden av bredband
Under andra halvåret 2016 startade IPOnly upp arbetet i tätorterna. På landsbygden är det byNet som bygger med
stödpengar från Landsbygdsprogrammet.
Och alla invånare, verksamheter och
företag kommer att få erbjudande om
anslutning.
Hittills har har det grävts och byggts
bredband i Krokoms tätort, Hissmofors,
Hissmon, Dvärsätt, Aspås, Nälden, Vaplan, Änge och Föllinge.
Inledningsvis är det villor och fastigheter
i tätorterna som har fått tillgång till bredband. Under 2017 fortsätter utbyggnaden
i tätorterna samtidigt som företag och
landsbygdsområden prioriteras.
Tommie Jirhed är kommunens bredbandssamordnar och menar att det är
viktigt att vi möter utmaningarna i omställningen mot ett digitaliserat samhälle.
– Utvecklingen går i ett rasande tempo,
alla kommer att beröras och det är viktigt
att vi alla deltar i omställningen, säger
Tommie Jirhed. Digitaliseringen kommer
att ge oss nytta och möjligheter menar
han.
Läs mer: krokom.se/bredband

TACK FÖR HJÄLPEN!
Det var flera som tyckte till om vår
externa kommunikation i webbenkäten
under december och januari. Tack
för det! Vi har fått många värdefulla
synpunkter.
Som tack för hjälpen lottade vi ut två
biosupébiljetter till en av er och det var
14 personer som tog den chansen.
Vinnare blev Elisabeth Vykander. Hoppas
att du får en trevlig filmupplevelse. :-)
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TEMA: INTEGRATION

Nya Krokomsbor i arbete

Kommunens lyckade satsning med att få nyanlända i jobb ger inte bara bra siffror statistiskt
sett. Det är receptet på ett framgångsrikt integrationsarbete där både våra nya invånare,
arbetsgivarna och skattebetalarna blir vinnare.

Kiflom, ekonomassistent
Efter att ha utbildat sig till ekonom i Eritreas
huvudstad Asmara arbetade han som lärare i
tre år innan han flydde regimen som står för
allt annat än yttrandefrihet.

– Utbildningen var det inget fel på, den var
av bra kvalitet och är ovärderlig i mitt dagliga
arbete här. Men att inte följa regimens direktiv
var farligt. Det fanns angivare överallt, man
kunde inte lita på någon. Regimkritiska
åsikter ledde till fängesle och tortyr. Jag vågade inte ens berätta för min familj om mina
flyktplaner, den ende som visste något var
min bästa kompis som jag kunde lita på till
hundra procent.
Kiflom Shshai Gebremariam visar verksamheten på Ranågården. Byggnaderna som
en gång var ett pensionärshem, blev ett hotell
och tjänar nu som HVB-hem för ensamkommande ungdomar. Kiflom menar att språket är
nyckeln till allt, både för jobb och till sociala
koder i det svenska samhället. Han är sedan
en tid tillbaka fast anställd på kommunen som
ekonomiassistent.
– Jag själv har inte så mycket kontakt med
ungdomarna. Min roll här är administrativ.
Jag har uppehållstillstånd, egen lägenhet på
Frösön och har det väldigt bra. Jag vill stanna
här i Jämtland, avslutar Kiflom.

Teklit, lagerarbetare
– Vi är sex medarbetare och vi sticker inte
under stol med att det är en landsortsbutik.
Men vi har faktiskt tagit kunder från Östersund då vi jobbar stenhårt med kundservice
på golvet. Vi är lite av en ölbutik och veckans
brådaste dagar är torsdag till lördag, säger
Tore Bergkvist, butikschef på Systembolaget
i Krokom.
En medarbetarna är Teklit Emaha Tesfazgi
som för tre år sedan kom från Eritrea. Teklit
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jobbar 75 procent och är anställd genom Arbetsförmedlingen sedan tre månader tillbaka.
– Har man som jag varit militär vid
gränsbevakningen mot Etiopien så gillar
man allt som det innebär att vara i Sverige.
Friheten, vintern, jobbet och mina fantastiska
arbetskamrater. Min familj är kvar i Sudan,
min yngsta son har jag aldrig träffat. Jag har
ordnat med pass till dem och jag hoppas att de
kan komma hit snart, säger Teklit.
– Med tanke på allt som han har varit med
om förundras jag varje dag över hur glad han
är, flikar Tore in. Samtidigt så driver jag en
butik med allt vad det innebär. Visst har det
varit utmaningar, kanske främst med språket,
men med mycket vilja kommer man långt. Teklit har utvecklat sin svenska enormt och är en
fantastisk tillgång i vår butik, fortsätter Tore.
Teklit visar runt i butiken samtidigt som
han packar upp varor inför dagens öppnande.

– Några sorter av whiskeyn som finns här
kan man även hitta i Eritrea. Den största skillnaden är väl egentligen att ölet är svagare här
i Sverige, dessutom dricker svenskarna mer
vin, säger Teklit.

Sami, hos kommundirektören
Sami Al Shaban kommer från Syrien och ska
under några veckors tid praktisera hos kommundirektören. Sami är utbildad ekonom och
har varit i Sverige ungefär ett år. Sami, som

numera bor i Ytterån, tycker att det är både
nervöst och spännande med en praktikplats
hos kommundirektören och Jonas ser fram
emot att få lära sig mycket av Sami.

Lina, Café Kroken

Café Kroken drivs i privat regi där systrarna Jessica och Martina Jonsson är delägarna. På bilden
förbereder Jessica och Lina fika för dagens gäster.

Det måste vara över fyrtio år sedan Henry
Gustafsson sålde köttfärs på lösvikt bakom
charken i gamla Konsum Krokom. Henry,
som lämnade Konsums chark till förmån för
Dvärsätts El, var senare med om att bygga
upp Krokomsporten och är nu en hyvens
pensionärsfarbror som man gärna säger hej
till. Gamla Konsum byggdes nyligen om till
bibliotek och samlingsplats. Café Kroken är
samlingsplatsens naturliga nav och här jobbar
Lina från Syrien.
– Vi anställde Lina för ett år sedan. Hon
är ovärderlig i verksamheten. Jag och syrran
stod som vetgiriga hökar runt om henne första
gången hon bakade baklava. Vi är kockar med
förkärlek till bakverk.
Kärleken till bakverk är omöjlig att missa.
Den nyligen påfyllda kyldisken är ett skyltfönster som skulle göra Birgitta Rasmusson
från Hela Sverige bakar stum av beundran.
– Vi bakar och lagar allt själva. I den mån
det är möjligt så använder vi närproducerade
råvaror, fortsätter Jessica.
– Det var först här som jag verkligen fick
lära mig att prata svenska, flikar Lina in. SFI i
all ära, men här måste jag prata med gästerna
och mina medarbetare, samt läsa recept och
metoder eller andra beskrivningar.
Lina kom till Sverige för tre år sedan från
Syrien genom UN:s försorg. Hon bor i Nälden
med sin familj som består av maken Haval
och två barn. Hennes mamma bor kvar i en by
strax utanför det krigshärjade Aleppo.
– Kriget pågår överallt i Syrien. Jag är
väldigt orolig för min mamma varje dag.
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Föredrag ekologisk
odling kl 19, Kaxås
Bygdegård
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Årsmöte Handikappsamverkan i Krokom kl 18, Nygårdens Jakt/fritid, Åflo
Innebandy kl 18.30, Rödöns
SK

3
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Onsdag | Gaskevåhkoe
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Onsdag | Gaskevåhkoe

Torsdag | Duarsta
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Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

4

Torsdag | Duarsta

Idrottsskola - Dans kl
18.30, Rödöns SK

27

Föreläsning Wångens
historia kl 19, G:la lanthandeln, Krokom

20

13

Idrottsskola - Djungelhuset kl 18.30, Rödöns SK
Årsmöte, Ås Föreningshus kl. 19.

6

30

APRIL V O E R H T J E
Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

5

28

21

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke
Långfredagen
Pimpeltävling, Rörvattnet
Pimpeltävling kl 11-14,
pubkväll fr 17, Valsjöbyn

14

Motionsdans Lövsjötorparn kl 19-22.30, Kaxås
Bygdegård

7

31
Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke
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Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

degård

Påskmarknad kl 12-16 G:la
lanthandeln, Krokom
Nick Borgen, Kaxås Byg-

8

Bio Smurfarna, bio Sameblod, Valsjöbyn

1

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege
Påskdagen

Söndag | Aejlege
Majbrasa G:la lanthandeln kl 19-22
Bamsegympa kl 10,
Rödöns SK

30

Bamsegympa kl 10,
Rödöns SK
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16

Påskmarknad kl 12-16 G:la
lanthandeln, Krokom

Bamsegympa kl 10,
Rödöns SK

9

Bio Smurfarna, Valsjöbyn
Bamsegympa kl 10,
Rödöns SK
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Måndag | Måanta

Innebandy kl 18.30,
Rödöns SK

29

Innebandy kl 18.30,
Rödöns SK

22

Innebandy kl 18.30,
Rödöns SK

15

Filmrullen kl 15-19,
Kaxås Bygdegård
Innebandy kl 18.30,
Rödöns SK

8

Måndag | Måanta
Första maj
Innebandy kl 18.30,
Rödöns SK

1

6
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Tisdag | Dæjsta
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Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta
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Tisdag | Dæjsta
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31

24
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10

3

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

8

1

25

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta
Kristi Himmelsfärdsdag

Idrottsskola - Friidrott kl
18.30, Rödöns SK

18

Idrottsskola - Terrängcykling kl 18.30, Rödöns
SK

11

Idrottsskola - Dans kl
18.30, Rödöns SK

4

MAJ S U E H P E D E
Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

9

2

26

19

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Motionsdans Ola &
jag kl 19-22.30, Kaxås
Bygdegård

12

5

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

10

3

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Folkrace, kl 10, Krokoms
Motorbana

27

20

13

6

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

4

Söndag | Aejlege

Bamsegympa kl 10,
Rödöns SK
Folkrace, kl 10, Krokoms
Motorbana

28

Bamsegympa kl 10,
Rödöns SK

21

Bamsegympa kl 10,
Rödöns SK

14

Bamsegympa kl 10,
Rödöns SK
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Måndag | Måanta
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Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Innebandy kl 18.30, Rödöns SK

5

29

Tisdag | Dæjsta

4

27

20

13

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta
Nationaldagen
Nationaldagsfirande,
Rörvattnets skola
Nationaldagsfirande,
Svea Park, Kaxås

6

30

5

28

21

14

7

31

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

JUNI R U F F I E
Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

6

29

22

15

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Idrottsskola - Rödöterrängen/löptävling kl
18.30, Rödöns SK

8

Idrottsskola - Orienteringstävling kl 18.30,
Rödöns SK

1

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

7

Fredag | Bearjadahke

Motionsdans Finezze
kl 19-22.30, Svea Park,
Kaxås

30

Midsommarfirande, Näskotts Hembygdsgård

23

Motionsdans Xakt kl 1922.30, Svea Park, Kaxås

16

9

2
Lördag | Laavvadahke

8

1

24

17

10

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke
Midsommardagen

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Nostalgia Night, Svea
Park, Kaxås

3

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

2
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Åkersjöns camping

Tänka sig! En holländsk familj tycker det är trångt och inte så roligt att
bo kvar i Holland resten av livet. De beslutar sig för att sälja huset och
köpa något intressant och passande i Sverige. Valet faller på Åkersjön.
En annons om campingen och skidliften
egen plats” i 35 år. År 2015 var campingen
vid Åkersjön blir avgörande. Vid första
föreslagen till att bli årets serviceföretag.
ögonkastet (lite överdrivet) då de besökte
De vann inte, men är stolta över att vara
Åkersjön för att se vad annonsen lovade,
nominerade.
beslutade de sig för att köpa hela anläggSomrarna är självklart bekymmer, då är
ningen. Detta har de inte ångrat under de
gästerna få och man har ingen servering.
åtta år de drivit Åkersjöns camping.
Sonen Jordey har helt på egen hand byggt
De som tog det djärva steget är Yvonne
en mountainbikebana som blev klar i fjol
och Peter Mutsaers med barnen, sonen
och den kan i fortsättningen bli ett bidrag
Jordey, 19 år, dottern Danique,
till att få flera sommargäster.
14 år och sonen Keano, 11 år.
Arbetsglädje, Ytterligare sommarjobb för
Hela familjen stortrivs och
familjen är att driva en sommarlust, trivsel
tycker särskilt om när det är
camping i Ramsele under några
och framtids- månader.
mycket att göra.
Campingen är varje vinter
om inte allt detta är nog
tro strålar om för Som
fullbelagd med sina hundra
familjen bor de på en gård i
hela denna
husvagnsplatser, inte en plats
utkanten av Åkersjön. Där har
ledig. Där är snöskottning
de sju highlandcattlekor, sex
invandrardet viktigaste jobbet sedan
alpackor, två åsnor, fyra lindefamilj.
hela serviceavdelningen blivit
rödsgrisar, tre hästar, tre hundar,
grundligt reparerad.
getter och höns.
Slalombackarna med en släplift är väl
Arbetsglädje, lust, trivsel och framtidsunderhållna genom att Peter kör pistmaski- tro strålar om hela denna invandrarfamilj,
nen vid varje snöfall. Detta sätt att sköta
som berikar vår kommun genom att vidaresnön, gör att man har perfekt natursnö, även utveckla den ”gamla campingen”, bygga ny
under snöfattiga vintrar.
mountainbana och hålla ett menageri med
Restaurangen är tipptopp-utrustad och
husdjur.
har servering fredag, lördag, söndag under
vintersäsongen. Under vinterlovsveckorna
serveras mat alla dagar.
Servicen är viktig och två exempel är
bevis på detta. En campare har haft ”sin

Peter och Yvonne med barnen Jordey och Danique
tar en paus i vårvintersolen. Sonen Keano är på annat håll just den här dagen.

TEMA: INTEGRATION

Bland de bästa i Sverige på jobbskapande
Krokoms kommun är femma i
landet på att få ut nyanlända i
jobb. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har 56 procent av
de nyanlända fått jobb efter två
år i kommunen.
Riksgenomsnittet ligger på 27 procent. Efter
två år får kommunen det ekonomiska ansvaret
för en nyanländ och att tidigt etablera nyanlända på arbetsmarknaden är en ödesfråga,
enligt Elisabeth Wickzell, integrationschef i
Krokoms kommun.
– När jag började jobba i Krokom för två år
sedan var det endast 16–17 procent som kom
ut i jobb. Hade vi legat kvar på de siffrorna
hade vi haft försörjningskostnader på 6 miljoner kronor mer per år, säger Elizabeth.

INTEGRATION IDAG
Enligt en färsk undersökning från
Ipsos så svarar 40 procent spontant
att invandring och integration är den
viktigaste samhällsfrågan idag.

Tore Bergkvist och Teklit Emaha Tesfazgi på Systembolaget i Krokom.

Åre kommun ligger också bra till nationellt
och arbetar på ett liknande sätt som Krokom.
Kommunerna samarbetar och har tillsammans
hittat en modell som har visat sig fungera
väldigt bra.

Det är en ökning med tjugo procentenheter jämfört med juni 2015. Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan
25 000–45 000 personer att söka asyl i
Sverige under 2017. I år kommer behovet
av bostäder i kommunerna vara som allra
störst som en följd av att så många sökte
asyl hösten 2015 och att många av dessa
nu fått eller kommer att få beslut.
Enligt prognosen så kommer ungefär
26 500 personer att anvisas till kommunerna enligt bosättningslagen.

AKUT BRIST PÅ
SVENSKA VÄNNER
Om du vill lära dig hur man gör en perfekt koobideh1, kan du då tänka dig att
dela recept och metod på tjälaknul2?

Mängden kartonger som dagligen pressas till hanterbara paket för återvinning på Systembolaget i Krokom
är nästan överväldigande. Denna dag lämnar Tore, som lider av träningsvärk efter Vasaloppet, tacksamt
över arbetet till Teki. (Tore kom i mål under 8 timmar och siktar på under 7 timmar nästa år.)

Engagerade etableringskoordinatorer hittar jobben
JH Integration är ett stort integrationsprojekt som drivs av regionen. Projektet delfinansieras av ESF, Europeiska socialfonden,
och har bidragit till ökade resurser inom området i Krokom.
– Arbetsförmedlingen initierade tjänsten etableringskoordinator 2014. Den baseras på ett
väldigt nära samarbete mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen. Nu är vi två och vår uppgift är att hitta praktikplatser och arbetstillfällen för de nyanlända som bor i kommunen,
säger Mimi Finnstedt, etableringskoordinator
på Krokoms kommun.
De vanligaste formerna av anställningsstöd
som nyanlända har rätt till är instegsjobb eller
nystartsjobb. I grova drag är instegsjobbet det
första steget in på en arbetsplats och ska kombineras med studier i svenska. Arbetsförmedlingen står för en del av lönen. Anställningen

är oftast på deltid och ger inte rätt till LAS eller A-kassa. Man har rätt till instegsjobb under
de tre första åren efter uppehållstillståndet.
Nystartsjobb är nästa steg där arbetsgivaren
får ett lägre stöd än instegsjobb i upp till två
år. Nystartsjobb berättigar till LAS och
A-kassa. Svenskfödda som länge stått utan
jobb har också rätt till nystartsjobb.
– Vi börjar med att ta reda på de nyanländas
kompetens och vad de vill. Sedan försöker vi
hitta en arbetsgivare och i samverkan med AF
ordnar vi praktik. Det ger båda parter en chans
att lära känna varandra och praktiken leder i
många fall till en anställning, avslutar Mimi.

Svarar du ja så är du perfekt som vän
utan gräns. Genom att vara nyfiken på
andra kulturer, lära känna en nyanländ
person och träna svenska tillsammans
blir du en viktig kugge i ett framgångsrikt
integrationsarbete.
Läs mer och gör din intresseanmälan på:
krokom.se/vannerutangranser.
1
2

Utsökt persiskt köttfärsspett.
Jämtländsk delikatess av älg.

FRIVILLIGT ARBETE
EN FRAMGÅNGSSAGA
På många orter i kommunen finns engagerade personer som har en viktig roll i
att skapa trygghet och trivsel och bygga
broar mellan nyanlända och svenskar.
De hjälper till med att lära ut vårt svenska
språk och hur systemet och samhället
fungerar till kommunens nyinflyttade. Det
här är ett frivilligt, ideellt och väldigt viktigt
integrationsarbete. Som stöd ekonomiskt
finns ”Frivillighetspotten” som ska täcka
omkostnader.
Läs mer om hur du kan söka medel på
krokom.se/ideellintegration.

KROKOM IDAG 01/2017 5

NYHETER

Krokom testar nattillsyn via kamera

Under 2017 testar kommunen
nattillsyn via kamera. Det är
en möjlighet för dig som inte
vill att tillsynsbesöken stör din
nattsömn, men ändå vill känna
tryggheten av att någon tittar
till dig för att förvissa sig om att
allt är som det ska.

Idag innebär ett tillsynsbesök att nattpatrullen
vid Krokoms kommun tittar till en person,
en eller flera gånger per natt, för att förvissa
sig om att allt är som det ska. Tillsynsbesöket
innebär inte någon annan praktisk arbetsuppgift. Tillsyn beviljas genom ett biståndsbeslut
och i samråd med hemtjänsten eller nattpatrullen bestäms vid vilka tider tillsynen ska
genomföras. Tillsyn via kamera kommer alltid
att vara helt frivilligt.

Tryggheten i fokus
Att få en ostörd sömn betyder mycket, både
för den kroppsliga och för den mentala återhämtningen.
– Personer som har tillsyn på natten kan
uppleva att de blir störda i sin sömn när
någon går in i bostaden, ibland har de svårt att
somna om eller sova bra efteråt. Vi tror att det
här är ett bra komplement och att det kan ge
en större trygghet och en högre livskvalitet,
säger Jonathan Roth som är projektledare.
Vid vissa sjukdomstillstånd kan personer
som har tillsyn också ha svårt att komma ihåg
varför man har vaknat till, eller varför en

GILLA KOMMUNEN
PÅ FACEBOOK

Gilla Krokom på Facebook du också så
får du ta del av snabba nyheter som du
kan ha nytta av. Vi ses på Facebook!
Du kan också följa oss på Instagram,
här får du ta del av våra medarbetares
vardag i deras viktiga arbete med att ge
en bra service.
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Tillsyn via kamera nattetid kan ge ökad trygghet och en högra livskvalitet. Krokom testar nattillsyn via kamera under 2017.
person är inne i bostaden. Fallrisken är väldigt
stor på natten, oavsett ålder eller eventuellt
sjukdomstillstånd. Att bli väckt i sömnen, för
att sedan gå upp och röra på sig i mörkret,
är en riskfaktor. Slutligen kan tillsynsbesök
på natten även påverka sömnen för eventuell
partner som bor i bostaden.

Så här fungerar det
Kameran som används vid tillsynen fungerar
i fullständigt mörker och monteras på lämplig
plats i bostaden. Vid tidpunkten för överens-

kommen tillsyn loggar behörig personal in
i systemet och tar med hjälp av kameran en
ögonblicksbild på 30 sekunder.
Kameran kommer enbart att vara möjlig att
använda under det tidsspann som brukaren
och nattpatrullen kommer överens om. De 30
sekunder som personalen har haft tillsyn via
kamera, kan inte sparas.
Om personen som ska ha tillsyn inte befinner sig i sängen, om något verkar fel, eller om
tekniken inte fungerar, åker nattpatrullen ut
och gör ett personligt besök.

ÄNDRADE TIDER
I PÅSK & VALBORG

VILL DU VARA ETT
STÖD FÖR NÅGON?

Återvinningscentralerna är stängda
under följande tider:
Krokom
15 april
Föllinge, Åse 17 april, 1 maj
Sopbilen kör som vanligt under vardagar, även röda dagar. Efter årsskiftet gäller ny renhållningstaxa, se hemsidan.

Under perioden oktober till maj har vissa
områden månadshämtning. Det gäller
Vi söker dig som är intresserad att stödja
Ålviken – Ålåsen – Tuvattnet, Nordvalla
en person som lever med en funktions– Mörtsjön samt de som har hämtning
nedsättning. Detta kan du göra genom
på fredag jämna veckor.
ett uppdrag som kontaktperson. Du behöver inte ha någon speciell utbildning,
Läs mer på www.krokom.se/avfall
det är ditt engagemang som är viktigt.
Läs mer på krokom.se/kontaktfamilj.

PORTRÄTTET

Hanna Sjödin är grundare till Ladies Mountain League och stärker kvinnor vid Världens tak genom
utomhussporter som mountainbike, paddling och klättring.

Foto: Hanna Sjödin

Vad gör egentligen Hanna i Nepal?

Att vara engagerad och tänka utanför boxen är två egenskaper som
tillsammans kan göra mirakel. Hanna Sjödin från Rödön engageras av
människor och äventyrssport. Hon tänkte bortom alla boxar i hela världen och bokade en enkel biljett till Nepal. Väl framme startade hon ett
projekt, kavlade upp ärmarna och körde ner händerna i syltburkar fulla
av socialt och humanitärt arbete.
Nepal ligger på Himalayas sydsluttning
mellan Kina i norr och Indien i öst, väst och
söder. Nepal tillhör ett av världens allra fattigaste länder där en fjärdedel av befolkningen
lever under fattigdomsgränsen. Utländskt
bistånd står för 28 procent av den totala stadsbudgeten. Landet förlorar varje dag över rusen
invånare som lämnar landet i hopp om arbete
i något annat land, där de ofta blir utnyttjade.
I Nepal finns världens högsta berg Mount
Everest.
– Jag startade Ladies Mountain League som
hjälper kvinnor att ta egna initiativ, bryta normer och tro på sig själv. Kvinnor här är ofta
diskriminerade och har en låg status i samhället. Jag vill istället främja kvinnors företagsamhet och frihet och förhoppningsvis få dem
att vilja stanna kvar, säger Hanna Sjödin.
Hanna hade sedan tidigare sett hur äventyrssporter som alpinism, klättring och
mountainbike bidrog till att styrka kvinnors

ställning och att ge dem bättre hälsa och självförtroende. Trenden bland unga i Nepal är ett
eftersträvat inomhusarbete på kontor. Detta i
ett land vars natur är skapad till allt annat än
kontorsarbete. Hanna, som helst tillbringar
tillvaron vertikalt hängande på en lodrät
klippvägg, är inte ensam i sin syn på en enorm
potential i Nepal för just äventyrssporter.
– Jag var tidigare verksam i ett socialt
företag där vi jobbade med att ge arbetsmöjligheter till utsatta människor, bland annat till
personer som utnyttjats till människohandel.
Jag började lära tjejerna att klättra och insåg
alltmer hur sport och friluftsliv kunde bidra
till att stärka deras ställning.

Oväntade utmaningar
– När jag skulle lära ut teknik för cykling i
terräng fick jag först lära ut hur man cyklar.
När vi skulle paddla kajak fick vi först lära ut
hur man simmar. Jag har verkligen lärt mig att

aldrig ta något för givet. Visst finns tillfällen där jag verkligen undrat vad jag håller på
med, som de gånger när vattnet är slut, elströmmen är borta och landet är i strejk. Men
behållningen av att se hur tjejerna växer i sina
uppgifter är värt allt besvär och strul i ett land
där infrastrukturen fungerar dåligt.
Peter Svensson

FAKTA: HANNA SJÖDIN
Ålder: 30 år
Familj: Föräldrar på Rödön. Tre bröder
runt om i Sverige. Ingen egen familj.
Bor: Katmandu
Aktuell: Engagerad ledare och grundare
till Ladies Mountain Leauge
Favoritsysselsättning: Dricka kaffe
efter att ha sportat en dag i bergen.
Motto: Det beror på livssituationen. Min
kompis Andreas Jansson sa något klokt
som jag har med mig just nu: ”Det spelar
ingen roll vad du gör, vad som spelar roll
är varför du gör det och med vilka du gör
det.”
Läs mer om hur du kan stötta projektet
på www.ladiesmountainleague.com.
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N äringslivet i Krokoms kommun består av cirka 1.000 aktiva företag. Den största delen är små
företag med färre än 10 anställda. De största näringarna är verkstad, trä och livsmedel. Turism-,
mathantverk, service- samt tjänsteföretag är en viktig del i näringsstrukturen. Ett viktigt uppdrag
för kommunen är att förbättra den kommunala servicen gentemot företag och hjälpa dig som
företagare att hitta rätt i den byråkratiska vardagen.
NÄRINGSLIV

SOMMARJOBB 2017
Som vanligt så kan du söka feriejobb
hos Krokoms kommun.

Feriepraktik

Som feriepraktikant får du möjlighet att
testa på många olika arbetsuppgifter
som till exempel barnomsorg, äldreomsorg eller parkarbete. Feriepraktik
erbjuds i första hand till ungdomar som
går ut ettan eller tvåan i gymnasiet samt
de som går ut årskurs nio under 2017.
Ansök från och med den 20 mars. Vi
behöver din ansökan senast 4 april.
Läs mer på krokom.se/feriepraktik.

NÄRINGSLIV

Hellbergs Entreprenad har haft mobilkranar inom företaget sedan 1969. De var först i Norrland med
hydrauliska mobilkranar. Jens Sundqvist och Kim Nielsen ser över maskinen inför nästa uppdrag.

Anrikt företag får nya ägare

Feriepraktik är ett bra sätt att prova på
arbetslivet och samtidigt tjäna en slant.

Hellbergs Entreprenad är inte bara ett respekterat schaktföretag
från Krokom. Det är ett kulturellt minne att värna för framtiden.
I alla fall om man frågar de nya ägarna Jens och Lars Sundqvist.
– Jag har alltid gillat traktorer. Som liten pojke
såg jag med stora ögon hur bröderna Jonny
och Gunnar Hellberg schaktade området uppe
vid Backvägen med sina silverdekalerade
grävmaskiner. Det är samma grabbar som
vi idag har köpt företaget av. Det känns lite
överväldigande, säger Jens Sundqvist 37 år,
nybliven delägare i Hellbergs Entreprenad.
Kusinen Lars är den andre delägaren.
Det anrika företaget startades av Birger
Hellberg 1938 och sannolikt var han en av de
första i kommunen med denna typ av tjänst.
– Jag vet att pappa hade en timmerbil tillsammans med Odins åkeri alldeles i starten.
Men Odins var ett åkeri och pappa sysslade
med schakt och grävtjänster och det är möjligt
att vi var först, säger sonen Jonny som nu med
varm hand lämnar över företaget.
Jens som kommer från offshorebranschen
med entreprenadtjänster till sjöss sökte en fastare tillvaro efter att ha blivit pappa. Intresset
för stora maskiner har alltid funnits där liksom
rötterna i Krokom.

– Vi kände för grabbarna. Vi hade kunnat
sälja till andra intressenter, men då hade inte
Hellbergs som namn funnits kvar. Sen är både
jag och Gunnar för gamla för att inte vara här
och bry oss. Killarna får se det som kvalitetssäkring, skrattar Jonny Hellberg.

Gunnar Hellberg med efterträdaren Jens Sundqvist.

– Förutom att utöka på kransidan så ändrar vi
inte på ett vinnande koncept. Att Jonny och
Gunnar vill vara här ser vi som vår smartaste
investering i kunskap, avslutar Jens.
Peter Svensson

Sommarlovsentreprenör

Vill du vara din egen chef och sätta
ramarna för ditt eget jobb? Gillar du
utmaningar och vill tjäna pengar?
Är du mellan 15-20 år och bor i Krokoms kommun så kan du själv eller
tillsammans med dina kompisar driva
något eget under sommaren.
Som sommarlovsentreprenör får du
stöd att komma igång, utveckla dina
idéer och support att genomföra just din
grej. Du kommer att lära dig massor om
entreprenörsskap på ett roligt sätt. Läs
mer om hur du ansöker på:
krokom.se/sommarlovsentreprenor
Detta ingår:
•
En veckas kick-off med duktiga
inspiratörer som hjälper dig att
skapa en bra plattform för din
verksamhet.
•
Handledare som följer
dig och dina kompisar på vägen.
•
En startpeng.
•
Avslutningsträff.

