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Stolt, glad
och tacksam!
Krokom är en kommun med långa avstånd,
åldrande befolkning och skillnader i förutsättningar mellan stad och land vilket ger oss
i kommunen stora utmaningar. Inom flera
områden försämras landsbygdens förutsättningar att utvecklas i jämförelse med tätorter
och storstadsregioner. Om inte trenden vänder
blir Sverige allt mer ett stadssamhälle och
landsbygdsresurserna går förlorade. Risken är
överhängande att våra barn och barnbarn inte
får uppleva en levande landsbygd.
Vi ska kunna bo och arbeta i hela Sverige.
Staten och kommunen behöver stödja det
civila samhället så att det kan blomstra utifrån
lokalbefolkningens egna initiativ. En god
offentlig och privat service är en förutsättning
för en levande landsbygd. Ytterst viktigt för en
levande landsbygd är att det finns företag som
skapar arbetstillfällen så att människor kan
klara sin egen försörjning. I hela vår kommun
lever människor med idéer och visioner som
kan förverkligas, jag önskar att vi bättre släpper fram eldsjälarnas strålande idéer. Målet är
ett civilsamhälle
som blomstrar
och erbjuder
framtidstro för
våra barn och
unga. Krokoms
kommun har en
otrolig potential.

”Jag önskar att vi
bättre släpper fram
eldsjälarnas strålande idéer”

Stad och land är beroende av varandra. Landsbygden är svaret på många av våra utmaningar som energiförsörjning och produktionen
av råvaror och livsmedel. Sverige behöver en
blomstrande landsbygd, min och politikens
uppgift är att underlätta detta. Jag är stolt
över att ha fått ert fortsatta förtroende att leda
arbetet med att utveckla kommunen. Nu ska
jag och vi jobba vidare för att hitta ytterligare
politiska lösningar som ger landsbygden goda
förutsättningar att utveckla sin potential.
I maj utsågs Krokoms kommun till landets
tredje bästa glesbygdskommun att bo i av tidskriften Fokus. I november utsågs vi till länets
bästa skolkommun i lärarförbundets rankning
och i skrivande stund har vi för andra året i
rad fått utmärkelsen ”Bästa tillväxt” som den
kommun i Jämtlands län som har haft störst
andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst. Vi är suveräna på att
få nyanlända i jobb, ungdomsarbetslösheten
minskar och antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen minskar totalt. I Krokoms kommun
har vi byggt ett samhälle att vara stolta över,
men vi får inte nöja oss. Jag är både stolt, glad
och tacksam för kommunens framgångar! Tillsammans kan vi göra vår fantastiska kommun
ännu bättre.

Att må bra är
en viktig nyckel
ETT SAMHÄLLE SOM UTVECKLAS är helt beroende av kreativa
människor som vill och kan ta sig an alla de utmaningar som finns. För
kreativitet krävs energi och acceptans av omvärlden och en välvillig
inställning till förändring. Idéer utvecklas och frodas bäst tillsammans
och då startas också fler företag som gör att samhället kan växa,
vilket ger fler människor som vill och kan...
ATT DEN PSYKISKA OHÄLSAN ÖKAR är därför, förutom de personliga
tragedier det medför, ett allvarligt problem för tillväxten och hotar på
sikt hela välfärden. Vi måste alltså bryta den nedåtgående spiralen.
Det är dock inte helt enkelt. En av faktorerna som Krokoms kommun kommer att jobba med mer aktivt under kommande
år är försöka minska bruket av alkohol, narkotika,
droger och tobak. Det finns ett klart samband
mellan psykisk ohälsa och droger men också
med kriminalitet, som i sin tur leder till annat
elände. Att få fler att sluta med sitt missbruk
är därför åtgärder som ofta leder till goda
resultat.
IBLAND ÄR DOCK BRUKET av ANDT
mer ett symptom på problemet än problemet själv, och därför är det viktigt att
bredda angreppsättet och se på hela
situationen. Skolan, de sociala myndigheterna, hälso- och sjukvård, företagen, föreningar och du och jag.
Alla är vi pusselbitar som är viktiga
för en helhet där människor mår
bra men personligen tror jag
en faktor är mer avgörande än
någon annan. Ensamheten.
ATT VARA ofrivilligt ensam
utan tillhörighet kan vara den
enskilt viktigaste orsaken till
att man mår dåligt, det är jag
övertygad om. Ensamhet tar
sig olika uttryck. Det behöver
inte innebära att man inte lever
i en relation eller att det saknas
människor i ens omgivning. Det kan
vara en dålig relation där man känner
sig utsatt på olika sätt, kanske rentav
rädd. Det kan handla om mobbing på skola
eller arbetsplats. Man kanske har mist sin livspartner. Man kanske är arbetslös och saknar både
kollegor och ”riktiga” vänner. Eller så är det bara
en känsla av att inte passa in i det som betraktas
som normalt. Skälen till ensamhet är många men
känslan den ger är densamma. Tomhet, kyla och
meningslöshet.

DÄRFÖR MÅSTE VI TA HAND om varandra,
se varandras olikheter som tillgångar, säga
hej när vi möts och ge varandra en extra
kram ibland. Vi måste både hälsa på och
bjuda in varandra. Då tror jag vi bygger
hälsa och förebygger psykisk ohälsa. När
vi nu närmar oss jul är det extra viktigt att
tänka på varandra, inte bara de nära och
kära. Ensamheten känns ofta som värst vid
stora högtider.
ETT SAMHÄLLE MED människor som tycker om varandra och hjälper dom som har
det svårt är ett samhälle som mår bra och
växer. Det är ett samhälle jag vill bo i. Hur
vill du ha det?
Jonas Törngren
Kommundirektör

Malin Bergman
Kommunstyrelsens ordförande
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Monica hjälper
dig att bli digital
Krokoms kommun är en av femton kommuner som får stöd
från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter. Det är en fysisk plats dit kommuninnevånarna kan
vända sig för att stärka sin digitala kompetens och få hjälp
med digitala tjänster och teknik.
Allt fler kontakter med både myndigheter och
företag förväntas skötas digitalt. Samtidigt finns
det en halv miljon svenskar som inte använder
internet alls och ytterligare 600 000 som är
sällananvändare, enligt rapporten ”Svenskarna
och internet 2018”. På de nya DigidelCentren
kommer just de här grupperna kunna få hjälp
och stöd med digitala tjänster och färdigheter.
Monica Andersson är IT-pedagog i Krokoms
kommun och hon säger att det känns oerhört
roligt att vi har fått pengar för att öka den digitala
kompetensen.

Monica Andersson är IT-pedagog i Krokom och hon säger att DigidelCenter fyller en viktig
funktion. DigidelCenter kommer att finnas på bibliotek och biblioteksfilialer i kommunen.

– Jag ser fram emot att vara resande IT-pedagog och få hjälpa och stödja dem som vill hänga
med i digitaliseringen. Att det kommer att finnas
tillgång till handledning i hela vår kommun är
jätteviktigt, säger hon.

De kommuner som har beviljats finansiering är
utspridda över hela landet och är av varierande
storlek. Monica Andersson berättar att arbetet
inleds efter årsskiftet och då kommer fokus att
ligga på att skapa kontakt med föreningar och
byalag där intresserade personer kan fångas
upp.
– Vi kommer arrangera kurser med olika
teman med syfte att öka medborgarnas delaktighet i det digitala samhället, säger Monica
Andersson.
Åsa Sjödin

Det är Internetstiftelsen som är initiativtagare till det DigidelCenter som redan idag finns i
Motala. Nu sprids konceptet till fler kommuner
med hjälp av medel från regeringen. Intresset har
varit stort, totalt har femtio kommuner sökt om
finansiering.

Krokom informerar:

Lediga jobb

Har du en bostad att hyra ut?

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?

Nyanlända med uppehållstillstånd som vill bo i Krokoms
kommun söker bostäder. Det finns ett stort behov av att
hyra lägenheter (från ettor och uppåt), villor och småhus.
Till dig som uthyrare kan vi ge stöd med till exempel
tolkhjälp.

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

Är du intresserad att hyra ut eller har frågor, söker information, kontakta Bernt Åkerlund, boendesamordnare,
telefon 0640 162 35 eller e-post bernt.akerlund@krokom.
se

Vi söker gode män

Nu öppnar vi tomtkön för ”Kvarna”

Överförmyndaren behöver godemän/förvaltare för
uppdrag till personer som har olika neuropsykiatriska
diagnoser, psykisk störning.
Vi söker dig med erfarenhet av att bemöta dessa personer. Du ska ha tid, tålamod, god kunskap om samhällets
insatser för dessa personer, god ekonomisk planering
samt erfarenheter av myndighetskontakter. Är du intresserad hör av dig till överförmyndaren för mer information.
Om du har frågor når du oss på telefon 0640 169 61. Du
kan också fylla i en intresseanmälan på vår hemsida om
du vill bli god man. Välkommen!

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 Susanne Eltnäs, telefon
0640 162 47 eller e-post susanne.eltnas@krokom.se.

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

Hösten 2018 har vi 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.

Genomskinliga säckar på ÅVC

Från och med den 1 januari 2019 kommer återvinningscentralerna endast att ta emot genomskinliga säckar. Det
gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och för att
skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.
Våra återvinningscentraler är välbesökta platser och varje
vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket avfall
levereras i färgade säckar vilket ställer till en del problem.
Merparten av avfallet är rätt sorterat. Men tyvärr händer
det att vi hittar exempelvis elavfall, mediciner, färgburkar
och oljefilter där det inte hör hemma.

Att tänka på inför vintern
Snöröjning och sandning
Snö från privata tomter får inte tippas på kommunens
mark, utan ska tas hand om på din egen tomt eller
fastighet.
Vid plogning av kommunala vägar kan det hända att lite
snö hamnar på din infart. Då måste du som fastighetsägare själv skotta bort snön. Vi försöker att minimera
snösläppen, men det kan förekomma.
Skotta inte på ett sätt så att snö från din fastighet hamnar på grannens tomt. Skotta och sanda så att räddningsfordon kommer fram, brevbäraren kan lämna post
och sophämtning kan ske.
Sophämtning
Det är fastighetsägarens ansvar att vägen till fastigheten
är farbar så att tömning av sopkärl kan göras. Tänk på att
det gäller både tillfartsvägen till ditt hus och inne på din
egen gård. Här är mer att tänka på:
•

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

•

Sätt upp käppar vid behov längs vägen för att
underlätta vid snöröjning och 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.

Du som har lagt ditt avfall i färgade säckar får från och
med den 1 januari öppna säcken sortera på plats. Det
som är rätt sorterat går lätt att tömma ut i rätt container.
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JOBBA HOS OSS

Mekdes Ghebrehiwet Tekle
och Abdul Rahman Khalaf
kommer från skilda länder
och har olika bakgrunder. I
Krokom är de kollegor, båda
arbetar som språkstöd
inom kommunens enhet
Arbete och integration.

Mekdes Ghebrehiwet Tekle och Abdul Rahman har funnit sig väldigt väl tillrätta i Krokoms kommun. Både Mekdes och Abdul jobbar som språkstöd, men funderar på att läsa vidare till socionom.

De ser Krokom
som en öppen famn
Mekdes Ghebrehiwet Tekle är 31 år och uppvuxen i Eritreas huvudstad Asmara där hon gick i
privat italiensk skola och läste internationell bokföring på gymnasiet. Till Sverige kom hon ensam
i maj 2013. Efter en kort vistelse på asylboendet
i Grytan placerades hon på Föllingegården i Föllinge. En flytt så långt norrut var inte direkt något
som Mekdes gillade.
– Nej, jag ville inte bo i Jämtland då eftersom
jag var van att bo i en stor stad. Men nu har jag
ändrat mig, säger Mekdes och ler.
Med tiden fick Mekdes sitt uppehållstillstånd,
pluggade på SFI samtidigt som hon jobbade
deltid som språkstöd i sitt modersmål Tigrinja.
Sedan 2016 är hon tillsvidareanställd och har
funnit sig väl tillrätta i Krokom där hon bor i
lägenhet tillsammans med sin dotter Ruth, nio
månader gammal.
– Jag trivs så med bra integrationsjobbet och
vi har en jättefin arbetsmiljö. Just nu varvar jag
jobb med föräldraledighet, det är också härligt.
Men längre fram kanske jag fortsätter att utbilda
mig, kanske till socionom, berättar Mekdes.
Mekdes kollega Abdul Rahman Khalaf, 23 år,
från Syrien anlände till Sverige sommaren 2017
och till Trångsviken i början av september samma år. En resa som tog lång tid eftersom han
först kom till Grekland där han tillbringade 470
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dagar i ett tältläger. Abdul började plugga svenska på Folkuniversitetet redan i oktober samma
år och tog egna initiativ för att snabbt kunna
etablera sig i samhället.
– Jag sökte mig till föreningslivet, bland annat
Näldens IF för att kunna umgås och träffa folk.
När jag flyttade in i min lägenhet skrev jag ett
brev och bjöd in mina grannar på söndagsfika,
en tredjedel kom, det tycker jag var jättehärligt,
berättar Abdul.

– Jag vill gärna studera vidare men nu är jag mer
inne på att bli socionom, det skulle passa mig
som hand i handske, förklarar Abdul.
Att Mekdes och Abdul trivs med jobbet och
tillvaron råder det ingen tvekan om. Inte heller att
de är ambitiösa och vill fortsätta utvecklas, det
handlar både om att skaffa mer kunskap i sina
yrkesroller och skapa en bra tillvaro och vardag
i Krokom. Just nu håller Mekdes och Abdul på
att lära sig köra bil och
ser fram emot att ta
körkort. Medarbetarna
inom Arbete och integration uppmuntras att
ta körkort. Körkortet
får de själva bekosta.
Men eftersom teorin
kan vara lite knepig att
klara på egen hand har de, varje fredag, möjlighet att plugga tillsammans med en lärare som
stöttar.
– Vi tycker om att bo i Krokom eftersom det
är mångkulturellt och som en öppen famn. Vi
hoppas att vi tillsammans kan göra Krokom
ännu bättre, avslutar Mekdes och Abdul.

”Att Mekdes och Abdul
trivs med jobbet och tillvaron råder det ingen
tvekan om”

På facebook såg Abdul
att de sökte frivilliga
till integrationsenheten
som kunde hjälpa till
med språket och kontaktade Elisabeth Wickzell, chef på enheten för
Arbete och integration.
Och på den vägen är det. Abdul har nu jobbat
som språkstöd i arabiska och kurdiska i sex månader och är glad över den chans han fått.
– Jobbet har gett mig självförtroende, jag trivs
jättebra och har hittat min plats i samhället. När
jag träffar nyanlända ser jag mig själv och förstår
vad de känner och vet att de behöver prata, då
kan jag vara ett stöd, säger Abdul.
I Syrien hade Abdul avverkat hälften av sina
studier till jurist när kriget bröt ut. De studierna är
han inte längre intresserad av att fortsätta.

Thory Andersson
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Bertil ger svar direkt
Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Peter är webbstrateg i Krokom. Här får du
läsa om hur arbetet med kommunens nya
webbplats fortskrider.

Nya webben är snart här
Jag har jobbat i snart två år på Krokoms kommun som webbstrateg och kommunikatör. Jag
har varit verksam i denna ständigt föränderliga
bransch sedan slutet av 1990-talet. Jag har
jobbat med webbprogrammering, design,
copywriting, SEO, bild och video, digitala
kampanjer… Allt i det privata näringslivet med i
många fall av omöjliga deadlines och budgetar. I vissa fall till omöjliga kunder. Tempot var
ibland osunt högt men jag gillade det.
Bertil Persson är en av fem medarbetare i kommunens Kundcenter som startades år 2015.

Visste du att i kommunens kundcenter finns det en trumspelande jurist? Möt
Bertil Persson som tycker att han har världens bästa jobb och som brinner
för rockmusik från 1960-talet.
År 2015 startades kundcenter i Krokoms
kommun. Här jobbar fem anställda med att ge
service till kommunmedborgare och medarbetare. Har du haft kontakt med kundcenter så har
du säkert pratat med Alsensonen Bertil Persson
som tycker sig ha världens bästa jobb.
– Först och främst så är jag synskadad och
det har såklart präglat mitt
liv. Jag ser de två översta
raderna på ljustavlan som
optikern testar synen med.
Så köra bil har jag aldrig
gjort. Men eftersom jag
också är närsynt så kan
jag faktiskt läsa vanlig text
på väldigt nära håll. Man kan säga att jag har
inbyggda läsglasögon och det har varit en fördel
för mig.

idag är det mindre telefonväxel och mer kundcenter som ger kunden svar på enklare frågor.
– Vi gör så mycket mer än att svara i telefon.
Vi ger service så mycket vi kan och ofta behöver
vi inte koppla vidare till verksamheten, utan vi
löser problemet direkt, säger han.
Ett vanligt exempel är att
en kunds sopkärl har gått
sönder. Kunden ringer och
önskar bli kopplad till renhållningen för att där beställa ett
nytt. I stället för att kopplas
vidare frågar personalen i
kundcenter vad saken gäller.
Och i det här fallet gör kundcenter beställningen på det nya sopkärlet direkt. Bertil och hans
kollegor i kundcenter har alltså en väldigt bred
kunskap om kommunens verksamheter. De är
experter på kommunens ärendehanteringssystem och vet var man kan hämta svar på frågor.
Men ibland behövs stöd.
– Vissa bygglovsfrågor klarar vi att svara på.
Men behövs expertis från en bygglovshandläggare tar vi alla uppgifter vi kan av kunden och
skapar sedan ett ärende som slussas vidare till
bygglovshandläggarna. Där tas ärendet omhand
och en bygglovshandläggare ringer tillbaka, förberedd i frågan och med avsatt tid, berättar han.

”Idag är det mindre telefonväxel och mer kundcenter som ger kunden
svar på enklare frågor”

Ett tidigt språkintresse ledde till språkstudier
i både högstadiet och gymnasiet. Studierna fortsatte på högre nivå och resulterade i en kandidatexamen i juridik från Uppsala.
– Juristvärlden var dock inget för mig och
jag blev erbjuden ett jobb på Synskadades
Riksförbund som konsulent för synskadade.
Där var jag i nio år innan jag hoppade vidare
genom bland annat närradio och callcenters för
att slutligen hamna här i Krokom. Jag hade koll
på att det skulle bli ett kundcenter i Krokom och
jag hade tydligen gjort intryck från ett tidigare
samtal. Jag blev nämligen uppringd under våren
och erbjuden arbete och har arbetat här sedan
dess. Jag trivs verkligen, det är det bästa jobbet
jag har haft! säger han.
Bertil har fått vara med på en intressant resa
på sitt favoritjobb. Jobbet ser inte lika ut idag
som det gjorde när han började. Bertil menar att
w w w. k r o k o m . s e

Och hur var det med rockmusik och trummor?
– Jag gillar ju verkligen musiken jag växte
upp med, och det är rockmusiken i den gamla skolan. Trummor började jag spela seriöst
ganska sent. Jag provade att läsa noter men
det är svårt med synskadan. Jag spelar på känn
och brukar träffa det jag slår efter, avslutar Bertil
med ett skratt.
Peter Svensson

Så dök erbjudandet upp att hoppa på det kommunala tåget i Krokoms kommun. Visst fanns
det farhågor. En stor organisation och långa
beslutsvägar jämfört med ett litet företag med
högt i tak och snabbt tempo. Och inte minst
det mycket oförtjänta invektivet – jaha du ska
bli kommungubbe du?
Efter en vecka hade farhågorna blåst bort. Jag
jobbar på en helt underbar kommunikationsavdelning där ingen dag är den andra lik. Jag får
dagligen förfrågningar om digitala kampanjer
i sociala medier, nya e-tjänster, webbuppdateringar och intranätuppdateringar från kommunens alla verksamheter och medarbetare.
Jag får kluriga uppgifter där man aldrig vet
svaret på förhand. Jag jobbar varje dag med
att kommunicera allt möjligt till Sveriges bästa
medborgare. Ett huvudansvar jag har just nu
är arbetet med kommunens nya hemsida som
lanseras under första kvartalet 2019.
Jag har många hemsidor på mitt samvete
men en kommunwebb är något helt annat och
en ny erfarenhet för mig. En kommunwebb
säljer ingen produkt. Vi har lagstadgade krav
att vår nya hemsida ska kunna konsumeras av
personer med funktionsvariationer. Det är en
självklarhet att den även ska fungera i telefonen. Vi har ingående studerat besöksstatistiken och har facit på vilken information ni vill
ha. Vi förvånas över hur många som vill veta
hur en trekammarbrunn fungerar…
När denna tidning trycks är allt textmaterial
till nya hemsidan färdigt och vi har börjat lägga
in det i arbetsbordet. Det mesta med tekniken
bör vara klart och det är upp till oss, fyra medarbetare på kommunens kommunikationsavdelning, att färdigställa den före sista mars
2019. Vi kommer att lansera en annorlunda
kommunwebb. Den kommer att skilja sig
från mängden och förutom tillgänglighet och
statistik så bygger vi den efter våra värdeord:
Välkomnande, modig, nära
och pålitlig.

Peter Svensson
Webbstrateg
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S A M H Ä L L S BY G G N A D

Tomas Johansson
började på renhållningen
i Krokom 1986 och har
upplevt en bransch i förändring. Då var det fysiskt.
Nu har tekniken gjort
arbetet lättsammare.

Tomas Johansson har jobbat inom renhållningen i Krokom i trettio år. Idag är han arbetsledare och sköter det administrativa, men hoppar in och kör sopbilen då det behövs.

Trettio år som renhållare
”Kartan visar ett
virrvarr av gröna och
röda prickar samt en
ensam orange prick.
Prickarna är knappar
som sitter på kommunens alla returkärl.”

Arbetsruppen på fyra medarbetare är väl sammansvetsad där tre har hållit ihop i över trettio år,
på samma arbetsplats.
– Vi trivs tillsammans helt enkelt. Det gör vi
idag och det gjorde vi då. Då var vi två på bilarna
och sprang mellan fastigheterna. Vi hämtade
sopsäckarna inne i fastigheterna, lämnade en
ny tomsäck, kastade in den fulla säcken i bilen
och kutade sedan vidare. Det var slitigt men med
tanke på hur man ser ut idag så vore det kanske
nyttigt att göra det igen, skrattar Tomas och
klappar sig på magen.
Tomas är idag arbetsledare för gruppen och
sköter det administrativa på kontoret. Men han
hoppar in då någon är sjuk eller har semester.
– Idag är vi ensamma i bilarna. Fastighetsägarna rullar ut sina kärl och vi behöver inte kliva
ur för att tömma kärlet. Förr kunde vi vara själva
på långturerna då vi tömde containers, men i
centralorterna var vi tvungna att vara två.
Runt 2002 byttes sopsäckarna ut mot returkärl.
Tekniken har utvecklats och Tomas visar upp ett
snillrikt system. På en datorskärm tar han fram
en karta och man ser exakt var hans kollega Pär
är och hur många tunnor han har tömt.
– Idag kör vi i Ås som har blivit så stort att vi
kör båda bilarna samtidigt. Pär har nästan 1200
tunnor att tömma och Petter har 640. Att Pärs
rutt har fler tunnor beror på att han kör på flerbostadsfastigheter.
Kartan visar ett virrvarr av gröna och röda prickar samt en ensam orange prick. Prickarna är
knappar som sitter på kommunens alla returkärl
och bilen läser av knappen vid varje tömning.
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– De gröna prickarna visar vilka tunnor som är
tömda. Den orangefärgade visar nästa tunna på
tur och röda prickar är de som inte blivit tömda
ännu.

Systemet som Tomas har på kontoret kan killarna i bilarna ta fram på en skärm i bilarna, men de
är så erfarna och kan sina turer helt utantill. Man
kör igenom kommunen på två veckor så det blir
många mil i bilarna. Trots det är incidenterna få.
– Visst händer det att vi glider av, men några
större olyckor har vi inte varit med om. Är det
för halt så avbryter vi och hämtar nästa gång i
stället, menar Tomas.
Utvecklingen går framåt och runt 2021 ska
Krokoms kommun kunna hantera matavfall. Ett
tänkbart system är färgade påsar som fastighetsägaren kastar i ett och samma returkärl.
– Med färgade påsar kan vi tömma allt i
samma fack. Matavfall i en påse, brännbart i en
annan och kanske kartong i en tredje. När avfallet når avfallssorteringsanläggningen sorteras
påsarna automatiskt, säger han.
Förutom att köra bilar så bemannar gruppen
även återvinningscentralerna efter ett schema.
– Vi är ensamma i 35 mil när vi kör långsvängarna, men på ÅVC får vi träffa folk och kasta lite käft, det är bara roligt. Men skriv att det är
skärpning som gäller angående risinsamlingen
i Krokom! Det funkade superbra första året men
i år har det missbrukats enormt. Blir det ingen
bättring nästa år så stänger vi. Här får man endast kasta ris och löv, avslutar Tomas.
Peter Svensson

Vårt Krokom | Nr 4 2018

Vårt viktigaste livsmedel
Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Sven är arbetsledare på vatten och renhållning, här får du läsa om vad han gör
på dagarna. Han har jobbat med vattenoch avloppsrening i Krokom i fyrtio år.

Vatten är inte självklart
Det är jag plus fyra maskinister som sköter
driften av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Totalt har vi över hundra
anläggningar att sköta om. Det är vattenverk,
avloppsreningsverk, avloppspumpstationer,
vattentryckstegringar och vattentorn/reservoarer. Vi utgår från gamla vattenverket på
Brovägen 6 i Krokom. En vanlig arbetsdag
börjar normalt med att vi går igenom styr- och
övervakningssystemets bilder för att se om
något är fel. Vi har även ett antal flödesrapporter som vi går igenom och ett läckageprotokoll
där vi förhoppningsvis ser om vi har någon
vattenläcka.

Håkan Sandström är enhetschef för vatten i Krokoms kommun.

Utan vatten klarar vi oss inte. Dåligt vatten är hälsofarligt, vi minns nog alla
utbrottet av Cryptosporidium 2010. Det klarade sig Krokom ifrån ganska bra.
En förklaring är att det kommunala vattnet hämtas från grundvattentäkter.
Håkan Sandström är enhetschef för Vatten i
Krokoms kommun. Han ansvarar för vattenoch avloppsverken med tillhörande ledningar
och leder en organisation som idag består av 14
medarbetare.
– Jag har jobbat i branschen i över 35 år nu
och kom till Krokom 2013. Vår kommun är stor
till ytan och det ger såklart utmaningar. Vår organisation är baserad i Krokoms centralort. Blir
det en vattenläcka i Valsjöbyn så får vi sätta oss
i bilarna och åka iväg, säger han.
Det är inte bara vattenläckor som är en utmaning. Torra somrar och klimatförändringar har
också betydelse för vattenförsörjningen.
– Vi har två orter i kommunen där grundvattentäkterna är grunda. Har vi en torr sommar
och vattenuttaget ökar mer än beräknat så kan
vi få problem med försörjningen. I ett av dessa
områden tittar vi nu efter en ny grundvattentäkt,
berättar Håkan Sandström.
Yt- och grundvattentäkter har båda sina föroch nackdelar. En ytvattentäkt kan innehålla
bakterier, virus eller parasiter som behöver avlägsnas i vattenverken. I en grundvattentäkt kan
vattnet i stället vara rikt på mineraler och man
kan behöva sätta in kalkavhärdare.
– Vi säger att ett grundvatten kan vara
kalkrikt, innehålla gaser eller vara aggressivt
mot kopparledningar. Vi har kört igång en
PH-justering i Föllinge just för att minska aggressiviteten, säger Håkan.
Håkans organisation består av maskinister,
rörläggare, VA-ingenjörer, karttekniker, utredningsingenjör och en som jobbar med vattenw w w. k r o k o m . s e

mätare. Håkan berättar att det bara fattas 200
vattenmätare tills målet på 3 300 är nått.
– Vattenmätare är en bra metod, våra kunder
vet att det är mängden vatten man förbrukar
som man faktiskt betalar för. Vattenmätarna
ska dock tas in och kontrollmätas efter tio år,
förklarar Håkan.
Håkan berättar att kommunen har ansvaret
fram till en viss förbindelsepunkt men att allt
inom tomten är fastighetsägarens ansvar.
– Vi ser problem med avloppsledningar av
betong där det växer in rötter från träd som täpper igen. Träd på tomten kan vara vackert men
dåligt för avloppet, menar Håkan.
Håkan berättar också att man ser en kvalitetsförsämring på vatten som blir varmt, exempelvis när vattnet står stilla i ett hus över natten.
Det är absolut inte otjänligt men bara genom
att spola i kranen tills vattnet är kallt så har man
höjt kvaliteten avsevärt. Håkans medarbetare
genomför ständigt de kontroller som Livsmedelsverket kräver.
– Kommer vi från kommunen för att ta prover
så be om legitimation, vi är alltid legitimerade
med en särskild ID-bricka, säger han.
Håkan trivs med sitt jobb men menar ändå att
i hans position så bör man ställa sig frågan om
man ska fortsätta efter ett visst antal år.
– Som chef kan det vara nyttigt att ställa sin
plats till förfogande. År 2023 har jag jobbat här i
tio år och då är det dags att lyfta frågan om jag
ska fortsätta eller om det vore bättre med en ny
person i min roll, avslutar Håkan.
Peter Svensson

Ett par dagar i veckan har vi avsatt till själva
driften av verken. Då kollas bland annat att
pumpar, rensgaller, motorer, slamavvattnare,
kemikaliedoseringar, slamskrapor med mera
fungerar som det är tänkt. Kemikalier ska fyllas
på och uppmätta mätvärden och avläsningar
ska antecknas i journaler. Det är även viktigt
att se till att verkens processer fungerar. Även
om många av våra anläggningar har fjärrövervakning så kan inte den ersätta våra besök på
plats för att ”känna, höra och se”.
En stor del av tiden går åt till provtagning,
både schemalagd och icke schemalagd. På
våra avloppsverk tar vi bland annat prov på
både inkommande och utgående avloppsvatten. Vi har krav på vad vi får släppa ut av till
exempel fosfor och biologiskt och kemiskt
syreförbrukande ämnen. Vi tar även prov på
vårt slam. Vi tar också prover på de sjöar som
är mottagare av vattnet från våra avloppsreningsverk. Det gör vi för att upptäcka eventuell
påverkan från vår verksamhet. På dricksvattnet
tar vi prov på råvattnet, på det utgående dricksvattnet samt på dricksvattnet ute hos kund.
Vi arbetar vardagar mellan 7 och 16. Övrig tid
på dygnet, vardag som helg, så har vi en jourgrupp bestående av oss fem plus tre stycken
rörläggare som turas om att ha jour. När vi
har jour så gäller det att åka ut och åtgärda
de larm som kommer via joursökaren. Viktiga
funktioner på verken är larmade via automatlarm och dessutom kan du som är kund larma
oss vid allvarliga fel som till exempel avloppsstopp och vattenläckor.
Nu när du som läser detta ser oss i våra vita
servicebilar så vet du förhoppningsvis lite mer
om vad vi arbetar med. Kom ihåg att vatten
inte är självklart!
Sven Rehnsbo
Arbetsledare vatten
och renhållning
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UTBILDNING OCH BARNOMSORG

I början av oktober intog
”Star for Life in Concert” scenen
i sporthallen i Östersund.
En konsert utöver det vanliga
med musiker och artister
från Sydafrika och Sverige samt
en kör med 800 personer.
150 av dem var elever
från Änge skola.

Den 3 oktober deltog 150 barn från Änge skola i den stora kören där de tillsammans med artisterna i Star for Life bjöd på konsert.

Foto: Östersunds FK

De var stjärnor för en dag
Konserterna är en del av stiftelsen Star for Lifes
arbete med att stärka ungdomars självkänsla.
Star for Life är ett utbildningsprogram som startade i Sydafrika och Namibia 2005 av Christin och
Dan Olofsson. Organisationens syfte är att hjälpa
ungdomar att identifiera sina mål och drömmar
och att själva ta ansvar för att förverkliga dem.

”Konserten och
elevernas fina
prestation är ett
härligt minne, en
karamell att plocka
fram och suga på”

Under våren 2018 fick skolorna i länet information om och en inbjudan att delta med egna
skolkörer i galan Star for Life in Concert i Östersund. För Ulrika Persson, rektor på Änge skola
var det inte en självklarhet att nappa på idén.
– Jag var väldigt tveksam till hur vi skulle kunna klämma in ett så stort projekt och samtidigt
bedriva ordinarie skolverksamhet. Dessutom visste jag inte om vi skulle ha någon musiklärare på
plats och hinna förbereda oss ordentligt, berättar
Ulrika Persson.
Men det fanns flera som var positiva till att ändå
försöka. En av de mest engagerade var Camilla
Karlsson, etablerad sångerska och artist från
Rise, Offerdal. Camilla har själv barn i Änge skola
och hon såg möjligheterna och peppade Ulrika
att ge det hela en chans och erbjöd sig samtidigt
att hjälpa till.
– Ja, Camilla låg på och var enträgen och till
slut tänkte jag att för tusan, vi hoppar på. Inte
helt olikt mig som gärna ger mig i kast med det
som andra ser som omöjligt, skrattar Ulrika.
Sagt och gjort. Med stöd från ungdomskulturrådet och med hjälp av Camilla Karlsson drog
körsångsprojektet på Änge skola igång. Med
knappt tre veckor kvar till konserten blev det en
intensiv träning för eleverna i årskurserna 7–9.
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– Vi fick ett färdigt program med sånger som
skulle tränas, eleverna lyssnade in sig på låtarna
och Camilla Karlsson övade med eleverna i grupper. Allt hände i en väldig fart, berättar Ulrika.
Det var mycket som skulle organiseras inför
konserten i Östersund. Sånger och stämmor
finslipas och logistik med transporter och mat
ordnas. När konsertdagen kom var både elever
och lärare redo och förväntansfulla.
– Vi var riktigt laddade och under genrepet
tillsammans med alla artisterna byggdes stämningen upp ordentligt. Det gjorde även nervositeten för en del, minns Ulrika.
Konserten med musiker och artister från Sydafrika och Sverige och medverkan i den gigantiska
kören blev en fantastisk upplevelse för eleverna i
Änge skola.
– Ja, det var så maffigt. Eleverna var så glada,
nöjda och uppfyllda av händelsen efteråt. De fick
göra något de inte är vana vid och vågade prova,
det är värt mycket det, säger Ulrika stolt.
Erfarenheten av engagemanget i körprojektet
ser Ulrika som något de behöver ta till vara och
jobba vidare med.
– När vi, elever och lärare, jobbar tillsammans
i ett större projekt får vi se nya sidor hos varandra, det kan vi absolut dra nytta av i vardagen.
Tills vidare är konserten och elevernas fina prestation ett härligt minne, en karamell att plocka
fram och suga på, avslutar Ulrika Persson
Thory Andersson

Vårt Krokom | Nr 4 2018

Hon sprider samisk kunskap
Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Martijn är lärare och här berättar han om
vikten av att hänga med i utvecklingen.
Annars blir man den där dinosaurien som
barnen skrattar åt i smyg.

Varje dag annorlunda

Inger Biret Kvernmo Gaup är en av fem samiska pedagoger. Här undervisar hon barnen på Täppans förskola i Krokom.

Genom att barnen redan i förskoleåldern får höra om samiskt samhälle,
historia och kultur kan kommande undervisning och kunskap om urfolk och
nationella minoriteter underlättas.
Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och i de kommunala målen och läroplanen
ingår det att arbeta för att stärka det samiska
språket och synliggöra kulturen. Annika Berkö,
chef för enheten språk och integration, medger
att det inte är helt enkelt att lyckas med uppdraget i skolorna.
– Det är svårt för våra ordinarie lärare att
bygga in detta i undervisningen eftersom de är
osäkra på vad man ska lära ut. De behöver hjälp
med kunskapen, säger Annika Berkö.
Krokoms kommun har sneglat på Norge, som sedan
2004 har en högskoleutbildning för samiska vägvisare.
De samiska vägvisarna informerar och utbildar främst
mot gymnasieskolor runt
hela Norge och fungerar som
ett komplement till skolornas
undervisning om samer.
– Vi har vidareutvecklat den norska modellen och satsar nu på en liknande verksamhet, i
första hand riktad mot pedagoger och så småningom barnen i förskolan. På så sätt hoppas vi
att pedagogerna får kunskap och inspiration att
själva ta tag i undervisningen, berättar Annika.

– Målsättningen med verksamheten är att
sprida kunskap till både pedagoger och alla
barn, inte bara de samiska. Ett positivt intresse
öppnar upp och fler vågar ställa frågor. En ökad
kunskap minskar dessutom risken för mobbning vilket kan vara ett problem för den samiska
befolkningen, förklarar Inger Biret.
Inger Biret är stolt över sitt samiska ursprung
och använder dagligen sin gákti, kolt, för att
visa sin tillhörighet. Det har hon med sig sedan
barnsben.
– Ja, min förebild och största idol är min pappa. Han
är själv lärare i samiska, går
klädd i gákti och talar enbart
samiska. Så jag går lite all-in
jag också, vi är ju faktiskt en
urbefolkning, berättar Inger
Biret stolt.

”Ja, min förebild och
största idol är min pappa.
Han är själv lärare i samiska, går klädd i gákti
och talar enbart samiska.”

Den som nu har axlat uppdraget som samisk
informatör är Inger Biret Kvernmo Gaup. Inger
Biret kommer från Guovdageaidnu (Kautokeino)
och Rivttak (Kvernmo) på norsk sida av Sápmi
och är utbildad samisk vägvisare. Hon är en av
fem samiska pedagoger som jobbar i skolan
och undervisar i nordsamiska runt om i kommunen med Änge som bas.
w w w. k r o k o m . s e

När Inger Biret undervisar, vilket hon gör både
inomhus och utomhus, använder hon bland
annat bilder och jojk för att lära barnen samiska
ord och historia.
– Vi gör ofta något praktiskt tillsammans
som till exempel äter, ritar eller gör pappersdockor samtidigt som vi reflekterar över orden.
Vi tränar också lite historieberättande jojk. På så
sätt blir undervisningen naturlig och väcker nyfikenhet att lära mer, avslutar Inger Biret Kvernmo
Gaup.

Jag har arbetat på Ås skola sedan 2003 och
undervisar i de roliga ämnena (NO, teknik och
matematik) till barn i de roliga åldrarna (12–
15). Jag trivs mycket bra med det, om barnen
gör det är naturligtvis en annan fråga:-) Men
varför trivs jag så bra med yrket? För att förklara min passion för läraryrket behöver jag tänka
tillbaka till när jag växte upp i Nederländarna,
då jag som ungdom såg en tv-reklam där man
försökte rekrytera folk till lärarutbildningen. I
reklamen ser man hur en lärare på slutet av
lektionen går fram till en elev för att efterfråga
läxan som eleven skulle ha lämnat in, men
innan läraren når fram blir han störd av datorn
som plingar till. Läraren kollar på skärmen och
inser att eleven har skickat in läxan i digital
form i stället. Eleven lämnar, tillsammans med
alla andra elever, klassrummet utan att säga
ett ord och lämnar en förbryllad lärare bakom
sig, som i sin tur inser att tiderna håller på att
förändras. Reklamens motto: ”Lärare. Varje dag
annorlunda”.
Då trodde jag naturligtvis aldrig att jag skulle
bli lärare (vilken ungdom vill spendera ännu
mer tid i skolan!?), men nu, efter att ha jobbat
som lärare i minst 15 år, måste jag erkänna
att det är precis detta motto som är en av anledningarna till varför läraryrket är så givande.
Att få vara med och forma framtiden för alla
dessa olika, oslipade diamanter är en utmaning utan dess like.
En otroligt rolig aspekt av det hela är att skapa undervisning som är motiverande och utmanande för alla dessa elever. Att ha en debatt
med eleverna om ”hållbar utveckling”, bygga
LEGO-robotar och programmera dessa för att
kunna åka till Mars eller spela ett matematikspel där man blir mer svettig än på idrottslektionen, det är för mig exempel på varierande
dagar. Vad kan vara mer givande än det?
Det finns dock en sida till av det hela. Självklart handlar det hela också om att se till att
man själv inte blir den dinosaurie som inte
hänger med dagens teknik, som till exempel
läraren i reklamen. Men, som tur är, upplever
jag verkligen att vi jobbar hårt för att kunna
hantera den aspekten av dagarnas variation,
och att vi kan lära ut dagens teknik till våra
elever på ett bra sätt. Fast, små misstag går
inte att undvika. Den dagen då jag upptäckte
att det tydligen är ett främmande språk nuförtiden när man pratar om ”cd-skivor” tänkte
jag faktiskt tillbaka till reklamen och drog med
ett leende följande slutsats: ”Idag var verkligen
annorlunda”.

Thory Andersson
Martijn Caarls
Lärare på Ås skola
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STÖD OCH OMSORG

Socialförvaltningen står
inför stora utmaningar med
en åldrande befolkning och
höga kostnader. Men kunskapen
om vad som behöver göras är stor.
Nu börjar den tuffa resan mot
en verksamhet med både hög
kvalitet och en ekonomi
i balans.

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef i Krokoms kommun, berättar att det är många bra saker på gång som ska säkra att den goda kvaliteten bibehålls trots de utmaningar man står inför.

En kärv ekonomi ställer
krav på kreativa tankar
I juni 2017 gick startskottet för det arbete som
socialförvaltningen nu står inför. Då kom rapporten från det externa analysföretaget som hade
granskat samtliga verksamheter inom förvaltningen i detalj. Rapporten pekade på att antal
stora utmaningar. Samtidigt kom larmet om
arbetstidsfusket inom stöd och service. Socialchefen Anna Berkestedt Jonsson berättar att det
var en tuff sommar som låg framför dem.
– Vi hade en riktigt besvärlig period den sommaren, men nu när jag ser tillbaka så inser jag
att vi har kommit en bra bit på väg. Jag tycker
att vi har grepp om de utmaningar vi har i min
förvaltning och vi vet vad vi behöver göra framåt,
säger Anna Berkestedt Jonsson.
Det hela började med en kommunövergripande
analys som gjordes hösten 2016 och som gav
viktig information. Resultaten för socialförvaltningen pekade till exempel på att både äldreomsorgen och verksamheten inom stöd och
service kostade mer än hos jämförbara kommuner i landet. Det här var viktiga fakta som Anna
Berkestedt Jonsson ville borra djupare i.
– Vi bestämde oss för att göra en ordentlig
och djuplodande genomlysning av samtliga
verksamheter inom förvaltningen och gav därför
ett externt företag i uppdrag att göra en sådan.
Resultaten kom i juni 2017 och det gav oss en
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hel del att fundera på, berättar Anna Berkestedt
Jonsson.
Rapporten visade att socialförvaltningens
verksamheter håller en hög kvalitet, men att
kostnaderna på vissa håll
är alldeles för höga. Över
90 procent av dem som
bor på särskilt boende eller
har hemtjänst är nöjda
eller mycket nöjda med de
insatser som de får. Kommunens särskilda boenden
har en god kostnadseffektivitet i en nationell jämförelse, medan hemtjänsten däremot är bland de
dyraste.
– Vi är bland de bästa i landet när det gäller
särskilt boende sett både till kvalitet och effektivitet och det är målet för hemtjänstens verksamhet också, säger Anna Berkestedt Jonsson.

– De kommuner som har hunnit längre än Krokom gör andra saker än vad vi gör. Vi behöver
bygga nya äldreboenden för att alla ska få plats,
men vi behöver också satsa på trygghetsboenden, ett rehabiliterande arbetssätt och öppna
mötesplatser för våra äldre, för att ta några exempel, säger Anna Berkestedt
Jonsson.

”De kommuner som
har hunnit längre än
Krokom gör andra
saker än vad vi gör”

Prognoser över hur befolkningen förändras över
tid i Krokoms kommun visar att antalet personer
i åldersgrupperna 80–84 respektive 85–90 år
kommer att öka med 58 respektive 81 procent
fram till år 2030. Anna Berkestedt Jonsson säger
att kommunen har inget annat val än att bli
mycket mer effektiv för ha råd.

Det var framför allt tre
områden som pekades ut i
rapporten där socialförvaltningen måste hitta bättre
lösningar för att få bukt
med de höga kostnaderna. Dessa tre områden
är att bemanningen måste vara behovsanpassad, att se över och minska nattorganisationen i
hemtjänsten samt att se över matdistributionen.
Hösten 2018 gav socialnämnden förvaltningen
i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
komma tillrätta med de höga kostnaderna men
med kravet att den goda kvaliteten ska behållas.
– Det här arbetet är påbörjat nu och jag är
väldigt förhoppningsfull. Vi har många bra saker
på gång, avslutar Anna Berkestedt Jonsson.
Åsa Sjödin
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Hos oss i Krokoms kommun
har alla medarbetare en huvudroll.
Elizabeth tog studenten 2018 och jobbar
nu som undersköterska på Solbacka i Föllinge. Här kan du läsa om hennes tankar
om hur det är att ta hand om våra gamla.

Att finnas för de gamla

Nu är den nya gruppbostaden på Snickerivägen i Krokom invigd. Enhetschefen Daniel Jonsson häller upp bubbel till gästerna.

Nu flyttar vi in
på Snickerivägen
Det händer många spännande saker inom kommunens verksamhet Stöd
och service just nu. Den nya gruppbostaden på Snickerivägen i Krokom har
invigts och hyresgästerna börjar flytta in.
Det nya gruppboendet på Sickerivägen började
byggas i våras och lagom till jul står det klart.
Här kommer fem personer att bo, fyra flyttar in
redan nu och den femte kommer efter årsskiftet. Daniel Jonsson är enhetschef på Stöd och
service och han berättar att det kommer att bli
ett bra komplement till de gruppboenden som
kommunen förfogar över.
– De personer som flyttar in här har stora
omsorgsbehov och i nuläget bor flera av dem
i vanliga lägenheter. Det innebär att det kan bli
praktiska bekymmer eftersom vissa utrymmen,
som till exempel badrum, helt enkelt är för
trånga, säger han.
Det är fler byggen på gång, Nobelvillan i
Hissmofors kommer att stängas i och med att
den nya gruppbostaden i Nälden öppnar under
2019. På Kvarna i Krokom kommer det att
finnas fem lägenheter i anslutning till demensboendet som håller på att byggas.
– Två av våra boenden i Krokom är helt enkelt
inte optimala som gruppbostäder och båda
dessa kommer nu att ersättas av nybyggen. Det
blir bra både för de boende och för personalen,
säger Daniel Jonsson.
Inom Stöd och service arbetar ungefär 130
personer och de jobbar antingen på boendena,
som personliga assistenter eller inom daglig
verksamhet. För att skapa en gemensam grund
för personalen pågår just nu en bred utbildningsinsats.
– Alla anställda kommer gå en basutbildning
som lägger grunden och utöver det har vi även

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

en utbildning i lågaffektivt bemötande som all
personal ska gå. Till det kommer utbildningar
som delar av personalen går, till exempel Första
hjälpen till psykisk hälsa, berättar Daniel.
En ambition är att samla personer med liknande behov på samma boende eftersom det
innebär flera fördelar.
– Det handlar ju dels om det sociala utbytet mellan människor men även om behovet
av hjälpmedel som till exempel taklyftar. Den
förändring vi är inne i just nu är väldigt positiv,
säger Daniel Jonsson.
Stöd och service har hand om brukare som har
en funktionsnedsättning. Den kan vara medfödd
eller ha uppstått som följd av sjukdom eller skada. Målsättningen
är att stärka möjligheterna till ett självständigt liv. Daniel
berättar att en viktig
del i arbetet är att
synliggöra möjligheterna till utveckling
för brukarna.
– En del av våra brukare jobbar inom daglig
verksamhet och det handlar om en mängd olika
arbetsuppgifter. För att ta ett par exempel så
sköter några om cafeterian i kommunhuset
medan andra jobbar med legojobb på Trangia.
En gemensam nämnare är den stolthet de känner över sitt arbete, berättar Daniel.

”Målsättningen
är att stärka
möjligheterna
till ett självständigt liv”

Åsa Sjödin

Jag tog studenten i juni 2018. Sedan flyttade jag ihop med min sambo i en lägenhet
i Föllinge. Jag gick ut som undersköterska
och började jobba direkt efter studenten på
ett äldreboende här i Föllinge. Att jag valt att
jobba som undersköterska är för att jag vill
finnas där för människor. Det är så otroligt
många som hamnar i en sits som de själva
inte valt. Jag brukar alltid försöka tänka mig
in i deras situation. Att kunna finnas där för de
äldre och att alltid försöka peppa och sprida
en glad energi i deras vardag. Att kunna hjälpa
människor, eller att finnas som sällskap gör
mig glad. Därför att uppskattningen som jag i
mitt yrke får av de äldre är oändlig. Detta gör
mig så glad och positivt inställd.
Våra dagar inom vården ser alltid olika ut. I
detta yrke behöver du otroligt mycket tålamod och medkänsla. Det är väldigt jobbigt att
komma nära människor, för att sedan hålla
deras hand och säga farväl. Det är tufft och
det är mycket känslor som spelar in. Vi har
människor i livets slutskede och vissa gånger
måste man gå undan för det blir en klump i
magen. Jag har gråtit, för ibland går det inte
att hålla tillbaka. Jag tycker aldrig man ska
uttrycka sig om vården om man inte varit där
själv, och då menar jag på ett negativt sätt. För
man har ingen aning om hur mycket detta jobb
faktiskt innebär. Det kräver både psykiska och
fysiska krafter många gånger, men det positiva
väger upp det negativa. Däremot blir jag väldigt
glad av den tacksamhet som vi får. Det betyder
väldigt mycket, och man vet att man gör något
bra varje gång man går till jobbet.
Varje dag jag går till jobbet vill jag vara positivt inställd så att det ska bli en så bra dag som
möjligt för både de äldre och alla andra i min
omgivning. Jag hoppas alla andra försöker
tänka så också. Jag försöker såklart alltid
göra mitt bästa för en god omvårdnad och för
att försöka lysa upp deras vardag lite extra.
När man jobbar med människor så tycker jag
att man alltid ska utgå ifrån sig själv och hur
man själv skulle vilja ha det och bli behandlad. Men sen måste man också förstå att alla
människor har olika bakgrund och historier,
därefter anpassa sig. Jag älskar att jobba med
människor helt enkelt, därför passar detta
yrket mig väldigt bra. Inom vården så har jag
lärt mig att man aldrig blir fullärd. Det kommer
alltid nya grejer och tekniker att lära sig och
anpassa sig efter. Jag tycker att man alltid ska
försöka komma på jobbet med glad energi och
försöka sitt bästa, på så sätt blir det en bättre
dag för alla.

Elizabeth Stolt
Undersköterska i Föllinge
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Jörgen Nyqvist har startat upp C.A.G Novus verksamhet i Krokom. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Nytt företag i Krokom
Att förse renarna med mat är en del av den dagliga rutinen för JanÅke Johnsson och Saskia Stanneveld. Foto: Felix Persson

Att våga ta steget
Med fjällen som granne driver JanÅke Johnsson och Saskia Stanneveld företaget Suaja i den lilla byn Jänsmässholmen. Men det är inte lätt att livnära sig
som egen företagare i glesbygd. Det gäller att ta tillfället när det kommer.
Från Krokom till Rönnöfors har dimman legat
tätt. Men när det är dags för den långa nedförsbacken ned till Jänsmässholmen är det som att
himlen öppnar upp sig på en given signal. Helt
plötsligt glittrar solen på det frostiga landskapet
med fjällen som fond. Det är i denna lilla by i
Offerdals socken som samen JanÅke Johnsson
driver företaget Suaja tillsammans med sambon
Saskia Stanneveld. Dagen börjar med att hälsa
på de tre tamrenar som bor i en hage i Jänsmässholmen. Ferdinand, Junior och en hittills
namnlös ren, får smaska på de godsaker JanÅke
och Saskia bjuder på.
–Tidigare år har vi från oktober till april erbjudit turister och andra intressenter att komma hit
och hälsa på renarna. Man har både kunnat få
mata och klappa dem. Tyvärr har vi inte lyckats
få hit tillräckligt mycket kunder för att det ska
vara riktigt lönsamt, så i år kommer vi inte att
erbjuda den verksamheten. Alla som har kommit
hit tidigare har dock varit riktigt nöjda, så jag tror
fortfarande på idén. Men det gäller nog att försöka knyta ihop det med något mer, till exempel att
vi kan erbjuda mat. Detta är något jag funderar
mycket på hur vi ska kunna utveckla, säger
JanÅke.
Renen Pelle blev rikskänd
År 2013 blev en av JanÅkes renar rikskändis.
Efter kalvningen stötte en av vajorna bort sin
nyfödda kalv när den försökte dia. Från sin
kikare kunde JanÅke se renen gång på gång bli
bortsparkad av vajan. För att rädda kalven fick
den flytta hem till JanÅke och Saskia. Med hjälp
av en nappflaska innehållandes råmjölk återfick
renen, som skulle döpas till Pelle, sina krafter.
Både tidningar, tv och radio uppmärksammade
solskenshistorien.

– Pelle bodde hos oss hela sommaren och blev
bästa kompis med vår hund. Det tog ett tag för
honom att identifiera sig med de övriga renarna,
men det gick bra till slut, säger JanÅke.
Efter att renarna fått mat går färdriktningen
mot det torp som varit JanÅkes hem sedan
2002. Förutom en avstickare till Östersund under
gymnasieåren har han varit Offerdalsområdet
trogen.
Hobbyn blev till affärsidé
I dagsläget erbjuder Suaja både föreläsningar
och föredrag om den sydsamiska kulturen. Men
det som framför allt JanÅke spenderar sina
dagar med är att tillverka bälten.
– Till en början var det bara en hobby. Jag
gjorde några åt mig själv, sedan var det en
kompis som ville ha ett och sen en till. När vi
senare gjorde hemsidan utvecklades det till en
affärsverksamhet. Varje bälte jag gör blir unikt
och är skräddarsytt för just dig som kund, säger
JanÅke som gör både jeansbälten och bredare
bälten för jakt och friluftsliv.
När det är dags att lämna Jänsmässholmen
för den här gången följer JanÅke mig till bilen.
– Det är väldigt svårt att bli rik som egen
företagare i en glesbygd. Man skulle önska att
det fanns en ”drake” som vågade satsa kapital,
säger JanÅke och syftar på programmet Draknästet, där entreprenörer får sälja in sina idéer till
investerare.
Han fortsätter:
– Men samtidigt kan man mäta rikedom på
olika sätt. Det är inte alla som får se detta, säger
JanÅke Johnsson och blickar mot solen
som är på väg att gå ner bakom fjällen.
Felix Persson

C.A.G Novus utökar verksamheten genom att
etablera sig i Krokoms kommun. Huvudkontoret
ligger i Stockholm.

C.A.G Novus erbjuder tjänster inom tre marknadsområden: försvar, integration och logistik.
Företaget är specialister inom IT-management,
systemutveckling samt drift och förvaltning.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, men företaget
har även kontor i Enköping och sedan i januari
2018 i Krokom.
Efter flera år som anställd på andra lokalt baserade teknikföretag valde Jörgen Nyqvist att söka
sig vidare i konsultbranschen. I oktober 2017
började han på C.A.G Novus och skötte arbetet
på hemmaplan. Vid årsskiftet flyttade Jörgen Nyqvist in i lokalen på Offerdalsvägen 9 och därefter
har mycket hänt.
– Eftersom detta var Tikabs gamla lokaler
fanns egentligen allt vi behövde redan. Det var
bara att koppla in linan och köra, säger han.
Företaget har i dag fyra och en halv tjänst i
Krokom och är specialister på området som rör
försvar.
– Det finns väldigt stora visioner inom C.A.G
Novus Krokom och vi satsar hela tiden på tillväxt,
men det måste ske i lagom takt. I den här branschen är det ramavtal och anbud som ska vinnas
för att kunna garantera framtiden, säger Jörgen
Nyqvist.
Att förklara vad kontoret i Krokom specifikt arbetar med är svårt, menar Jörgen Nyqvist.
– Jag är konsult inom försvarsindustrin som
hanterar säkerhetsklassad information. Men mer
än så kan jag inte gå in av den enkla anledningen
att jag inte får, säger Jörgen Nyqvist.
Jörgen Nyqvist bor vid Nyheden och menar att
Krokom på många sätt är ett perfekt ställe att ha
företag på, i alla fall för ett tjänsteföretag som
C.A.G Novus.
– Ur ett Stockholmsperspektiv är det otroligt
billiga hyror. Sedan blir det geografiska läget helt
fantastiskt bra med närheten till flygplatsen och
att det går nattåg, säger han.
Det finns dock en fråga som oroar Jörgen
Nyqvist och den rör möjligheten till fortsatt
utökning.
– Vårt mål är att fortsätta växa och kunna anställa ännu mer personal, men var ska vi få plats
då? Jag tycker faktiskt att förvaltningen sprider ut
sig på platser som är anpassade för kommersiell
verksamhet. Det tycker jag är något kommunen
bör tänka på i framtiden, avslutar Jörgen Nyqvist.

Felix Persson

