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Vårt Krokom skickas ut till alla hushåll och företag i Krokoms kommun. Tidningen skickas även till hushåll  
i Östersunds kommun samt finns att läsa via tidningsställ på olika serviceställen i övriga kommuner i länet.  
Vårt Krokom kommer ut med fyra nummer per år (mars, juli, oktober och december) och distribueras via  
Mittmedias magasin. Tidningen finns också att läsa och ladda ner via: www.krokom.se

Omslagsbild: Wilja Nessemo och Frida Andersson går i åttan på Nyhedens skola i Krokom. Tillsammans med 
andra elever i kommunens åttor har de fått chansen att svara på en enkät om hur de ser på framtiden. 

Krokoms kommun har inte kvalat in som en ”avlägset belägen”  
kommun enligt kommunutredningen, vilken föreslår att en akademiker 
som bosätter sig i en dylik kommun ska kunna skriva av sitt studielån 
med tio procent per år. Avlägset från vad, frågar sig vän av ordning?  
Jo, avlägset i den bemärkelsen att mer än femtio procent av befolk-
ningen har minst 45 minuters färdväg till en stad med minst 50 000 
invånare. Det innebär att en akademiker som bosätter sig i Valsjöbyn 
inte får skriva av sina lån eftersom Krokoms kommun har en befolk-
ningskoncentration i gränslandet mot 
Östersund. Blir det lättare för Valsjöbyn, 
Föllinge och Laxsjö att rekrytera lärare  
för att Ås med omnejd är tätbefolkat? 
Tror inte det.

Nog om detta, det är inte alltid lätt att dra 
gränser. Krokoms kommun har bestämt 
sig för att hantera kommunen som minst 
fem olika kommuner (läs kommundelar) 
med sina unika egenskaper som gör att 
man vill leva, bo och utvecklas där.  
Då kan vi se varje kommundels utvecklingspotential och tillsammans 
med företagare, föreningar och ortsbefolkning jobba med det. Då 
spelar det mindre roll att förutsättningarna skiljer sig mellan Ås och 
Hotagen. Varje kommundel har sina brister och förtjänster.

Om vi dessutom sätter utvecklingen i ett större sammanhang, där 
det just nu sker en rörelse från stad till land och där Agenda 2030:s 
mål blir allt mer angelägna och väsentliga, då skjuts Krokoms kom-
mun fram som en alltmer attraktiv plats på jorden att finnas på. Ger vi 
utrymme och möjlighet så kommer många fler vilja både stanna kvar 
och flytta hit, oavsett vilken kommundel vi tittar på.

Det händer dock inte av sig själv. Det måste till 
investeringar i infrastruktur (vatten- och avlopp, 
vägar, fiber etc), skolor, förskolor, bostadsområ-
den mm och det måste göras på ett hållbart sätt, 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi måste bli 
riktigt bra på att bygga miljöer där människor 
trivs och vill bo, vi måste sätta färg på hus och 

torg och vi måste skapa platser där människor kan 
mötas över generationsgränser. Platser där 

man känner sig trygg och där ensamhet 
minimeras. Vi måste skapa möjlighet till 
aktiv fritid oavsett ålder och vi måste 

planera så att miljöpåverkan blir så 
liten som möjligt. Ett samhälle där 
människor trivs och ohälsa förebyggs 
det är i min mening folkhälsoarbete.

Allt detta måste vi göra tillsam-
mans och du är en mycket viktig 
del i detta. 

Du är viktig för ossDet självklara valet
Jag vill vara med och bidra till utvecklingen i Krokoms kommun 
och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande ger förstås en 
fantastisk möjlighet till det. Jag har fått förmånen att få leda en 
kommun som växer och som har resurser att växa ännu mer. Vårt 
geografiska läge ger oss stora fördelar och det bor engagerade 
människor med mycket energi runt om i vår kommun. Vi har en väl 
fungerande organisation och ett bra politiskt klimat. Jag ser verkli-
gen fram emot att få fortsätta driva kommunen framåt.

Varje år har kommunen en verksamhetskonferens i februari där 
politiker och tjänstemän tillsammans diskuterar utveckling och 
utmaningar inför kommande år. Klart är att det finns ganska stora 
utmaningar när det gäller det ekonomiska läget och som jag ser 
det finns det två vägval. Antingen gör vi ingenting och hoppas att vi 
ändå kommer kunna hantera det vi står inför eller så jobbar vi för 
att Krokoms kommun ska vara det självklara valet för människor 
att vilja bosätta sig i. Vi har valt det senare spåret och jag är över- 
tygad om att det är rätt väg att gå. 

Ett problem som jag ofta stöter på 
när jag är ute i kommunen och träffar 
människor är bristen på bostäder. Om 
vi ska kunna locka fler människor att 
bosätta sig här behöver det såklart 
finnas bostäder. Initiativet i Kaxås är 
fantastiskt och det visar att det finns 
ett stort engagemang i vår kommun. 
Det finns även fler orter i kommunen 
där liknande initiativ växer fram och 
behöver nu hitta smidiga sätt att 
möta upp i en nära dialog med kom-
muninvånarna för att kunna gå i takt. 

Det finns planer på ungefär femhundra nya bostäder under den 
kommande tioårsperioden och här gäller det att försöka få igång en 
process även i de glesare delarna av kommunen. I det här arbetet 
behöver vi kroka arm med externa aktörer.  

Dialogen är viktig. Vi kommer bjuda in till samtal 
senare i vår, det är viktigt att vi fortsätter det vi 
påbörjade i höstas. Men en fråga jag bär med 
mig är hur vi når barnen och unga vuxna? Vi 
måste tänka annorlunda för att nå även de 
grupperna, jag tror inte att enbart traditionel-
la möten av den typ vi hade i höstas är rätt 
väg.  

Näringslivet är en viktig motor för en 
växande kommun och de gröna näringarna 
ligger mig extra varmt om hjärtat. Vi är över-
ens politiskt om att vi ska vara en kommun 
i framkant när det gäller ett hållbart sam-
hälle. Krokom är redan idag en företagstät 
kommun och vi har många företag inom 
de gröna näringarna men vi vill nå ännu 
längre. Just nu är vi precis i början av det 
här arbetet och det är något jag kommer 
återkomma till längre fram.    

Krokoms kommun siktar på att växa och 
det handlar om att hela kommunen ska 
växa. Vår kommun är stor till ytan och nu 
gäller det att lyfta varje del för att driva 
utvecklingen vidare. Det här arbetet kom-
mer vi att göra tillsammans med er som 
bor och verkar i kommunen. Tillsam-
mans ser vi till att Krokoms kommun är 
det självklara valet att bosätta sig i!

”Krokoms kom-
mun siktar på 
att växa och det 
handlar självklart 
om att hela kom-
munen ska växa.
Inte bara de södra 
delarna”

Karin Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Törngren 
Kommundirektör
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Redaktör:  Åsa Sjödin, kommunikationschef 
Tel: 0640 161 47 | E-post: asa.sjodin@krokom.se

Postadress: Krokoms kommun, Offerdals-
vägen 8, 835 80 Krokom 

Foto: Anneli Åsén där annat ej anges.

Tryck: Mittmedia Print

”Vi måste bli  
riktigt bra på att 
bygga miljöer där 
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Lediga jobb
I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. 
Närheten och tryggheten människor emellan skapar förut-
sättningar för mod, idéer och glädje. Krokoms vision är att 
göra 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?
På krokom.se/jobbahososs hittar du alla lediga jobb just 
nu. Där kan du läsa mer om jobben samt skicka in din 
ansökan. Välkommen!

Öppna beredningsmöten
Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet bjuder 
in till fyra öppna beredningsmöten under 2020. Här kan 
du ta chansen att föra fram frågor till politikerna som 
du tycker är viktiga för dig som pensionär eller har en 
funktionsnedsättning. Under 2020 är det öppna bered-
ningsmöten på följande platser:
• 30 april, 10.00–12.00, Solbacka i Föllinge
• 28 augusti, 10.00–12.00, Hotagsfjärden, Rötviken
• 23 oktober, 10.00–12.00, Hällebo, Offerdal

Vi söker stödfamilj/kontaktperson
Ett givande uppdrag för dig som är intresserad av att 
stödja en person eller en familj som lever med en funk-
tionsnedsättning. Vi behöver även avlösare och ledsaga-
re. Läs mer om de olika uppdragen på hemsidan. 
Telefon: 0640 168 28  E-post: elvira.lindvall @krokom.se
Anmäl ditt intresse via www.krokom.se/goreninsats

Nya rutiner för specialkost i höst
Från och med höstterminen 2020 kommer det att krävas 
läkarintyg för de barn och elever som behöver specialkost 
i förskola och skola.
Utförlig information om hur man går tillväga kommer att 
skickas ut till vårdnadshavare under våren. Information 
kommer också att finnas tillgänglig på www.krokom.se.

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

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

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

Information från vatten och renhållning
Matavfallsinsamling i Krokoms kommun
Förberedelserna för matavfallsinsamling i Krokoms 
kommun pågår för fullt. Nya föreskrifter och ny taxa 
ska arbetas fram och beslutas av kommunfullmäktige 
och nya sopbilar och soptunnor ska upphandlas. De nya 
sopbilarna kommer ha två separata fack, ett för matavfall 
(brun tunna) och ett för restavfall (grön tunna).
Preliminärt kommer de nya soptunnorna köras ut till 
alla permanentboende fastighetsägare under somma-
ren 2021 och matavfallet börja samlas in under hösten 
samma år. Merkostnaden per hushåll för den separata 
matavfallsinsamlingen beräknas till ca 250 kronor per år.
SMS vid driftstörning
Vill du få SMS-avisering när det blir störning i vattenleve-
ransen eller inställd sophämtning? Kanske vill du ha infor-
mation om något händer vid fritidshuset eller en anhörigs 
fastighet. Registrera ditt telefonnummer i vår tjänst och 
du får aktuell information i ett SMS. 
Läs mer på www.krokom.se/driftstorning

Inlämningskuren på Återbruket är stängd
Inlämningskuren på Återbruket är stängd tills vidare. 
Vi undersöker nya möjligheter att kunna öppna igen. 
Skänk gärna era saker till andra verksamheter som 
sysslar med återbruk eller second hand. 

Krokom informerar:

Kom och jobba i Krokom
– hos oss har du huvudrollen!

Du som jobbar i Krokoms kommun gör stor skillnad för 
många människor. Hos oss får du ett stort ansvar, men 
också möjlighet att glänsa med dina personliga styrkor. 

Det finns en rad anledningar till att jobba som sommar-
vikarie hos oss. Du ger utrymme till ordinarie personal 
att få semester, du får jobba tillsammans med helt un-
derbara människor och du tjänar lite extra till guldkanten 
i vardagen. Vår härliga pensionär Doris Pålsson jobbar 
extra som timvikarie och kan till exempel köpa massvis 
med garn.

Vi söker sommarvikarier till hemtjänst, särskilt boende, 
gruppbostad, daglig verksamhet och personlig assis-
tans. Fyll i en intresseanmälan senast 31 mars på  
krokom.se/sommarvikarier. Där finns också en film  
där Doris berättar mer om hur det är att jobba  
som timvikarie.

Välkommen till Krokoms kommun!
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Krokoms tillväxtstrategi har som övergripande 
mål att år 2030 ska kommunen ha minst 16 000 
invånare. Strategin är ett levande dokument och 
ska revideras under våren. En fråga som diskute-
ras är varför vi ska nöja oss med 16 000, varför 
inte höja ribban och satsa ordentligt?

– Vi har räknat på vad en större ökning skulle 
innebära i investeringar och det ser ut som att 
det på sikt lönar sig om vi skulle höja till exem-
pelvis 18 000 invånare. Klart är i alla fall att vi 
ska satsa på att locka fler att bosätta sig någon 
stans i Krokoms kommun, säger Jonas Törn-
gren, kommundirektör.

Nära nio av tio svenskar bor i tätorter. Ström-
men av människor som har flyttat från lands-
bygd till stad har varit stor de senaste decennier-
na, men samtidigt är det nästan lika många som 
flyttat i motsatt riktning – tillbaka till landsbygd- 
en. 

– Just nu sker det en rörelse från stad till land 
och målen i Agenda 2030 blir allt mer angelägna 
och väsentliga. Det innebär att kommuner som 
Krokom blir ännu mer attraktiva när det gäller var 
man väljer att bosätta sig. Det ska vi ta vara på 
och göra något bra av, säger Jonas Törngren.

Krokoms kommun har en positiv befolknings-
utveckling, som vid årsskiftet 2018/19 uppgick 
till 14 925 personer. Den största tillväxten har 
skett i de Östersundsnära områdena Ås, Dvärsätt 
och Rödön där nya bostadsområden tillkommit 

under de senaste åren. Men hela Krokoms kom-
mun har massor att erbjuda personer som vill 
välja bort stressen i storstaden mot en lugnare 
tillvaro på landet. 

– Idag behöver vi inte åka till staden för att 
shoppa eller ta del av det kulturella utbudet. Det 
kan vi ordna genom att vi lever i en digitaliserad 
värld. Allt fler yrken går också att utföra från 
vilken plats som helst, säger Jonas Törngren. 

Höstens medborgardialoger på flera platser runt 
om i kommunen resulterade i ett omfattande un-
derlag när det gäller att 
få en bild över de olika 
kommundelarnas styrkor 
och svagheter. 

För att få ytterligare 
kunskap har statistik 
samlats in, främst från 
Statistiska centralbyrån. 
Arbetet har resulterat 
i fem rapporter, en för respektive kommundel i 
Krokom. 

Det är näringslivskontoret som har tagit fram 
och sammanställt rapporterna och Anna-Carin 
Svedén, näringslivschef, säger att de innehåller 
en hel del intressant information.

– Medborgardialogerna gav viktig information 
men vi kände att vi behövde gå lite djupare. Med 
hjälp av det vi nu vet om kommunens olika delar 
kan vi gå vidare och planera riktningen framåt, 
säger hon.

Rapporterna fokuserar på kommundelarna Ho-
tagsbygden, Föllinge/Laxsjö, Offerdal-Rönnöfors, 
Ås-Rödön-Aspås och Trångsviken-Alsen. Varje 
kommundel har sina styrkor och gemensamt är 
det stora engagemanget och kraften som finns. 
Kristina Ernehed är en av de röster i rapporterna 
som beskriver sin hembygd. Hon bor i Kälom 
och hon beskriver Offerdal som en plats där det 
bubblar, där en mängd olika initiativ tar plats och 
där det finns ett otroligt engagemang för utveck-
ling. Maritha Grelsson som bor i Rötviken lyfter 
fram lugnet som den stora lyxen, hon säger att 

ihjälaktiverad kan man få bli 
någon annanstans. Här får 
man landa och hinna reflek-
tera. Det är en lyx idag och 
den lyxen kan Hotagsbygden 
bjuda på. 

Anna-Carin Svedén säger 
att kommunen har ett viktigt 

arbete framför sig när det gäller att ta vara på 
den här kraften. 

– Just nu arbetar vi med att planera inför 
framtida medborgardialoger. Det är av yttersta 
vikt att vi är lyhörda och lyssnar noga på våra 
medborgare. Utmaningen blir att få pengarna att 
räcka till alla goda idéer som kommer fram, det 
är så mycket vi skulle vilja göra, säger Anna-Ca-
rin Svedén. 

Åsa Sjödin

Växtkraft i hela kommunen

Varje del av Krokoms  
kommun är unik och har sina 

speciella styrkor. Det ska vi se till 
att ta tillvara. Tillsammans med 
er som bor här ska vi se till att 

skapa förutsättningar för  
inflyttning och livskraft  

i hela kommunen. 

”Det innebär att 
kommuner som 

Krokom blir ännu 
mer attraktiva”

Nu ly f ter  v i

I februari välkomnades 28 nya Kaxåsbor. Före detta Helsingborgsborna David Karlsson och Jennie Näslund med dottern Aprilia är tre av dem. Sommaren 2021 hoppas de att deras nya hus ska 
vara klart för inflyttning. Foto: Susanne Kvarnlöf
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Världens roligaste jobb ☺
Redan som 19-åring började jag jobba i kom-
munen med ungdomar i fokus, främst inom 
kultur, fritid, entreprenörskap och inflytande. 
Mina absolut viktigaste och bästa stöttepelare 
och medspelare i det har varit Ungdomskultur-
rådet, UK. 
Jag har fått knyta kontakter med både 
nationella och regionala nätverk, kommunala 
förvaltningar och verksamheter men också för-
eningar, studieförbund och andra viktiga orga-
nisationer som bidrar till att hela vår kommun 
kan leva och må bra. Jag har haft förmånen att 
få jobba med dem som vill. Som vill göra saker, 
som vill engagera sig, som vill att deras by ska 
leva, som vill göra något bra för andra, som 
vill att bygden ska utvecklas… Ja, massor av 
människor som vill. Många har hört mig säga 
att jag har världens roligaste jobb!
År 2018 började jag som folkhälsosamordna-
re. En femtio procent tjänst med strategisk roll 
som bland annat ansvarar för folkhälsorådet 
och följer upp folkhälsostrategin med tillhö-
rande folkhälsoplan. Att kombinera det med 
femtio procent ungdomsfrågor var spännande 
och utmanande men också naturligt. Efter en 
andra föräldraledighet har jag sedan februari 
ändrat tjänst igen och är nu Folkhälso- och 
kultursamordnare. 
”Är det du som är nya Mats Hurtig?” Med 
handen på hjärtat har jag aldrig sett mig själv 
i den tjänsten. Kanske för att jag har haft ett 
så roligt jobb där jag fått möjlighet att både ut-
manas och utvecklas, men också för att det är 
det absolut största paret skor att försöka fylla. 
Det är ju helt omöjligt! Men tack vare att jag får 
jobba i team med mina kollegor inom kultur, 
folkhälsa, förening och ungdom så känns det 
väldigt positivt. Vi ställer upp Mats skor på 
hyllan i kulturens Hall of fame och så fortsätter 
vi att gå både kända och okända vägar, stigar 
och spår i hopp om att bevara och utveckla 
befintliga samarbeten och såklart kunna starta 
nya. Träffa gamla bekanta och lära känna nya 
människor, som vill. Som vill utveckla kommu-
nen tillsammans med oss.
Vi lever i en föränderlig värld där vi måste 
vara flexibla och snabbt kunna anpassa oss 
efter rådande förutsättningar och behov. Med 
en ekonomi som utmanar behöver vi hitta 
många olika sätt att arbeta/samarbeta, se på 
nya lösningar och idéer. Med andra ord, det 
är ett jobb som aldrig blir klart, som aldrig tar 
slut. Och jag tror kanske att jag fortsatt har 
världens roligaste jobb! 

Louise Öhnstedt 
Folkhälso- och  

kultursamordnare

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Louise är folkhälso- och kultursamordnare 
och här berättar hon om hur hon och hen-
nes kollegor bär sig åt för att fylla tomrum-
met efter Mats Hurtig.

Under hösten hade Krokoms kommun ett antal 
medborgardialoger på olika platser runt om i 
kommunen. Mötena var välbesökta men när det 
gäller målgruppen ungdomar och unga vuxna 
var det glesare. För att få en bild av hur ungdo-
marna ser på sin framtid har elever i åttan på 
kommunens högstadieskolor fått svara på en 
enkät. När det gäller skolan i Föllinge fick dock 
alla högstadieelever chansen att svara på enkä-
ten eftersom det är så få elever totalt på skolan. 
Sanna Hestner är en av dem som ansvarar för 
arbetet med enkäten och hon säger att det är 
viktigt att vi samlar in synpunkter från alla mål-
grupper när det handlar om framtidens Krokom.

– Jag hoppas att det här blir ett startskott på 
ett lite mer strukturerat arbete när det gäller att 
ta vara på vad de unga har 
för åsikter i olika frågor. Det 
gäller att hitta nya vägar 
för dialogen med med-
borgarna om vi ska nå alla 
målgrupper, säger Sanna 
Hestner som är ansvarig 
för ungdomsfrågor.

Ett problem som många lyfter är svårigheten 
att ta sig från sin hemort för att utöva fritidsak-
tiviteter. På frågan om vad de skulle vilja vara 
med och påverka i kommunen skriver många 
att möjligheterna att åka buss måste förbättras.    
På frågan om de skulle vilja bo kvar i Krokoms 
kommun som vuxen svarar lika många ja som 
nej (24 procent), resten vet inte. Drygt hälften 
tänker att de ska plugga vidare efter gymnasiet 
och 82 procent tror att det är möjligt att jobba 
med sitt drömjobb i Jämtlands län. Enkäten 
kommer redovisas i sin helhet senare i vår. 

Enkäten till ungdomar på högstadiet är ett ex-
empel där unga får komma till tals, men det är 
fler projekt på gång. I vår är det dags för samråd 
för detaljplanen i Ås båthamn. I det arbetet har 
planarkitekterna planerat för att skolelever ska 
få bidra med hur de önskar att området kan 
utformas. Elin Novén är projektledare och hon 
säger att det ska bli riktigt spännande att sam-
arbeta med barn i arbetet med detaljplanen. 

– Hur vill barn och ungdomar att ett sådant 
här område ska se ut och vad ska finnas inom 
friluftsområdet för att det ska bli attraktivt att 
besöka? Barn har tankar och idéer värda att ta 
vara på, säger hon.

Det händer en hel del i kommunen just nu när 
det gäller ungdomars infly-

tande men samtidigt har en 
del av de forum som fanns 
förut försvunnit. Tidigare har 
det exempelvis arrangerats 
åsiktstorg på högstadiesko-
lorna där elever och politiker 
från kommunfullmäktige har 
mötts. Louise Öhnstedt är 

folkhälsosamordnare och hon berättar att arbe-
tet med ungdomsinflytande är under omstart 
och ett första steg är en utbildning i barnkon-
ventionen för högstadieskolornas elevråd och 
kommunens politiker i nämnderna. 

– Mötet mellan politiker och ungdomar är 
viktigt och med tanke på att barnkonventionen 
är lag från och med årsskiftet är den här utbild-
ningen verkligen aktuell. På sikt behöver vi hitta 
fler och nya forum. Målet är att det blir ett na-
turligt arbetssätt att ungdomar får tycka till i de 
frågor som berör dem, säger Louise Öhnstedt. 

Elever i högstadiet  
tycker till om framtiden
82 procent av eleverna i åttan på kommunens skolor tror att det är möjligt 
att jobba med sitt drömjobb i Krokoms kommun eller i Jämtlands län. Det 
visar en enkät som närmare 150 elever nyligen har svarat på.

Elever i åttan på kommunens högstadieskolor har svarat på en enkät om hur de ser på sin framtid. På bilden ser vi Emil Nordin, 
Stina Ericsson, Clara Engelin, Liv Bränngård, Isak Stråle, Wilhelm Reineke Smedskog och Liam Myrgren Olander. 

”Det gäller att hitta 
nya vägar för dialogen 
med medborgarna  
om vi ska nå alla  
målgrupper”
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Konceptet med rastfria luncher har hunnit 
praktiseras under några på Kvarnbackskolan i 
Krokom. Och gensvaret har varit positivt på flera 
sätt. Agneta Kardin, lärare i årskurs 5 beskriver 
hur det fungerar.

– I stället för att som tidigare först äta lunch 
och sedan gå ut på rast går eleverna tillbaka 
till klassrummet efter maten. Då blir det inte så 
stressigt att hinna ut utan eleverna kan sitta i 
lugn och ro och äta tills det är dags att börja 
nästa lektion, berättar Agneta Kardin.

Agneta berättar vidare att matsituationen på 
skolan har förbättrats väsentligt sedan rutinen 
med rastfria luncher infördes.

– Lärarna följer med eleverna till matsalen och 
sitter och äter tillsammans med dem. När bar-
nen inte har bråttom ut har det blivit utrymme för 
samtal om vad som händer i skolan och vi lärare 
får möjlighet att stötta de elever som behöver 
det, säger Agneta Kardin.

Att lunchrasten har plockats bort betyder inte 
att barnen får långa arbetsdagar utan uppehåll. 

– Nej givetvis inte, i stället för lunchrast har 
eleverna gemensamma raster på förmiddag och 
eftermiddag. Eftersom vi lärare också är rastvär-
dar underlättar den här rutinen vår planering. Det 
fungerar jättebra, säger Agneta Kardin.

Att det blir lugn och ro under måltiderna är 
positivt för både lärare och elever och det finns 
också fler vinster med upplägget. Lena Träskvik, 

verksamhetschef för kost och lokalvård förklarar 
närmare.

– Vi kan se att även matsvinnet har minskat 
rejält på skolor där schemalagda luncher har 
införts. En av förklaringarna till det kan vara att 
när eleverna inte behöver skynda sig ut på rast 
hinner också de äta upp det som de lagt på tallri-
ken, säger Lena Träskvik.

Lena Träskvik berättar att arbetssättet presente-
rades för kommunens rektorer av Johan An-
dersson, tidigare inspirationskock på Torsta, för 
några år sedan. Idén togs väl emot och omsattes 
i handling och i dagsläget används schemalagda 
luncher på flera skolor. 

– Det är rektor och pedagoger i respektive 
skola som avgör hur de vill lägga upp schemat, 
förklarar Lena Träskvik.

Under våren kommer de schemalagda luncher-
na att  utvärderas. Elever och lärare i skolor som 
provat arbetssättet kommer att få ge sin syn på 
upplägget genom enkäter och intervjuer. 

– När utvärderingen är dokumenterad och klar 
och tillgänglig att läsa är det säkert fler skolor 
som väljer att prova schemalagda luncher, avslu-
tar Lena Träskvik.

Thory Andersson

Succé för lunch utan rast

Med schemalagda  
luncher utan intilliggande rast  
tar sig eleverna tid att äta och  
orkar koncentrera sig bättre  

under skoldagen. Det kan  
Kvarnbackskolan i Krokom  

konstatera efter att ha  
provat metoden i  

några år.

”I stället för lunch-
rast har eleverna 

gemensamma  raster 
på förmiddag och 

eftermiddag.”

SAMH ÄLLSBYGGN AD

På Kvarnbacksskolan har eleverna lektion direkt efter lunchen i stället för att gå på rast. I stället för luncrast har eleverna gemensamma raster på förmiddag och eftermiddag. 
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Sedan 2008 har det monterats vattenmätare 
ute hos vattenkunderna i Krokom. De som inte 
haft mätare har fått betala en schablonkostnad 
för sin vattenförbrukning. Ulrica Bladh, pro-
jektledare för mätarrevisionen på kommunens 
avdelning för vatten menar att det inte har varit 
den smidigaste lösningen.

– Det har varit orättvist för många som fått 
betala en alltför hög schablontaxa. Dessutom 
ska de här mätarna läsas av manuellt av kun-
den och rapporteras in en gång per år, vilket för-
svårar administrationen, berättar Ulrica Bladh.

En tekniklösning som hittills inte fungerat fullt 
ut kommer nu att bli mer effektiv och hållbar. 
Under 2017 inleddes en 
process  med att byta ut 
de gamla vinghjulsmätarna 
mot ultraljudsmätare som 
kan fjärravläsas. Håkan 
Källbom, mätartekniker, har 
sedan starten arbetat med 
att byta och testa de nya 
mätarna samt sätta upp sig-
nalantenner och han tycker det 
är viktig investering.

– Med de nya mätarna på plats kan vi gå in 
och läsa dygnsförbrukningen. På det sättet kan 
vi enkelt uppmärksamma avvikelser och få koll 
på läckor. Och kunden får en mer exakt och 
säker mätning av sin förbrukning, säger Håkan 
Källbom. 

Hittills har mätarna bytts ut i Alsen, Trångsvi-
ken, Yterån, Kluk/Östbacken och nästan hela 
Åsområdet. Under 2020 fortsätter arbetet i Kro-
kom och 2027 ska samtliga mätare i kommu-

nen vara digitala. Håkan berättar att kommunen 
har ungefär 4 000 abonnenter totalt. 

– I dagsläget har mätarbyte skett hos 1 500 
abonnenter. Arbetet görs områdesvis och det 
blir ungefär 5–10 kundbesök per dag, berättar 
Håkan Källbom. 

Den digitala tekniken underlättar också arbetet 
för rörläggare och maskinister som arbetar med 
underhållet på vattenledningsnätet. Sven Rens-
bo som arbetar med driften ser att vinsterna är 
många.

– Genom fjärravläsning och läcksökningspro-
gram kan vi snabbt avgöra om läckorna finns 
i ett hus eller längs vattenledningsnätet. Då 

behöver vi inte leta utan kan 
snabbare åtgärda felet. På 
så sätt spar vi både tid och 
resande. I framtiden kom-
mer vi även att ha möjlighet 
att mäta ljudnivån i ledning-
arna vilket underlättar ännu 
mer för läcksökningen, 
säger Sven Rensbo.

Krokoms kommun producerar ett gott och häl-
sosamt dricksvatten. Ett vatten som vi behöver 
värna om och vara sparsamma med.

– Vi ska inte slösa och genom att ha lite koll 
på vad det är som drar vatten spar man både tid 
och pengar. En onödig vattentjuv kan exempel-
vis vara toalettstolar och handfat med trasiga 
packningar och de behöver inte nödvändigtvis 
vara gamla för att krångla, säger Håkan Källbom 
bestämt.

Thory Andersson

Nya områden växer fram
På min avdelning formar vi framtidens sam-
hälle. Hela stegen, från översiktsplaner till 
detaljplaner till exploatering av områden och 
byggnation av kommunens lokaler, exempelvis 
skolor, förskolor och LSS-boenden. Avdelning-
en tar även fram kartor som underlag för våra 
projekt. Min uppgift är tidigt i stegen. Jag tar 
fram detaljplaner för olika ändamål. Det är 
bland annat områden för bostäder, industri 
och handel och centrumverksamheter. Det kan 
vara nya eller befintliga områden där detaljpla-
nen behöver ändras för att möjliggöra annat än 
vad gällande detaljplan tillåter. Ändringar kan 
vara stora eller små. Det kan handla om att 
öka en byggrätt så man får bygga mer än vad 
gällande detaljplan tillåter, eller det kan vara att 
man ändrar användning helt. Det kan då exem-
pelvis vara en befintlig byggnad där man vill 
ha en annan verksamhet än tidigare, men som 
inte tillåter den nya tänkta användningen.
Det är väldigt roligt att se nya områden växa 
fram som jag har ritat, givetvis i samarbete 
med mina fantastiska kollegor. I ett pro-
jekt ingår flera funktioner. Det är miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, VA-ingenjör, mark- och 
exploateringsingenjör, byggnadsinspektör, kart- 
ingenjör och trafikhandläggare. En detaljplan 
kan vara väldigt komplex och alla tillsammans 
bidrar till att en detaljplan fungerar hållbart och 
långsiktigt. Vi utgår från översiktsplanerna, 
både den kommunövergripande översikts-
planen och fördjupade översiktsplaner när vi 
upprättar våra detaljplaner. I och med klimat-
förändringarna är till exempel dagvattenhan-
tering viktig att lösa på ett bra och fungerande 
sätt. För ingen vill väl ha översvämningar som 
förstör våra vägar och hus?
Det finns flera intressanta projekt på gång. 
Dels i Kaxås där närmare fyrtio villor planeras 
att byggas. Sedan har vi Ås båthamn. Där 
planeras 60–80 lägenheter i flerbostadshus 
och radhus. Det är ett relativt stort område och 
tanken är att halva området mot järnvägen 
ska bebyggas med bostäder och i halva delen 
mot sjön ska ett friluftsområde skapas för 
allmänheten. Vi har också tänkt möjliggöra att 
båthamnen byggs ut till nästan dubbelt antal 
platser. I den frågan har vi kontakt med båt-
klubben. Vi har fler intressanta detaljplaner på 
gång. Bland annat en privat exploatör i Ås med 
ett planförslag att möjliggöra elva byggrätter 
för bostadshus och en detaljplan för handel, 
kontor och industri intill Krokomsporten.

Elin Novén
Planarkitekt

Digitala vattenmätare
ger bättre koll
Med hjälp av digitala vattenmätare får kunder som är kopplade till det kom-
munala vattenledningsnätet mer exakt och säker mätning av sin vattenför-
brukning. Dessutom kan läckor upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede.

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Elin är planarkitekt och här berättar hon 
om hur hon och hennes kollegor formar 
framtidens samhälle. Elins uppgift är att 
ta fram detaljplaner för olika ändamål.

Ulrica Bladh, projektledare, och Håkan Källbom , mätartekniker, säger att fördelarna är många med de digitala vattenmätarna. 

”Under 2020 fortsätter 
arbetet i Krokom och 
2027 ska samtliga  
mätare i kommunen  
vara digitala.”
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Pax-metoden skapades ursprungligen i USA och 
är en uppsättning konkreta verktyg som används 
av pedagoger i klassrummet. Pax har prövats, 
utvecklats och forskats kring i drygt femtio år. 
Metoden har på senare år anpassats till svenska 
skolor och används i dag främst i lågstadie-
klasser. I Krokom utbildas för närvarande fyra 
Pax-instruktörer. En av dem är Sara Jordahl, 
speciallärare inom elevhälsan och hon förklarar 
upplägget lite närmare.

– Instruktörsutbildningen genomförs i flera 
steg. Dels en teoretisk del tillsammans med en 
Pax-handledare. Därefter har vi i uppdrag att 
introducera och utbilda lärare i metoden och 
verktygen, berättar Sara Jordahl.

Metoden bygger på tio olika verktyg som införs 
stegvis. Det första och viktigaste verktyget hand-
lar om att läraren tillsammans med eleverna for-
mulerar en vision för hur de kan skapa världens 
bästa klassrum. En gemensam bild av vad man 
vill se, höra, känna och göra mer av för att få 
arbetsro och känna sig trygg i klassrummet. 

– Med hjälp av enkla verktyg tränas elevernas 
sociala färdighet och de blir medvetna om sitt 
eget agerande. Och alla deltar utifrån sin förmå-
ga, säger Sara Jordahl.

Inför lektionen kommer lärare och elever över-
ens om en minivision, vad vill vi se, höra, känna 
och göra för att exempelvis mattelektionen ska 
fungera. Efter lektionen gör de tillsammans en 
utvärdering för att ta reda på hur de lyckats.

– Det handlar inte om att tillrättavisa och visa på 
brister utan om att bygga och stärka elevernas 
självinsikt. Fokus ligger på att förstärka det som 
är bra och öva på att rätta till det som är mindre 
bra.  säger Sara Jordahl.

Sara menar att metoden är gynnsam för bar-
nens utveckling mot vuxenlivet genom att de får 
öva på sina sociala färdigheter och den lär dem 
att reflektera över sitt eget agerande.

– En svensk pilotstudie visar att Pax är ett 
verktyg som uppskattas av både lärare och 
elever och som enkelt kan integreras i undervis-
ningen. Metoden har gett goda effekter i form 
av bättre samarbete med ökad trygghet och 
studiero för eleverna. Dessutom tyder den på att 
lärarnas upplevelse av stress sjunker. En extra 
bonus, berättar Sara Jordahl.

Som en del i utbildningen, och innan de blir 
certifierade instruktörer utbildar och handleder 
Sara och hennes tre kollegor vardera två lärare 
på skolorna i Trångsviken, Rödön och Hissmo-
skolan i Krokom. Tanken är att fler lärare ska 
utbildas så att Pax-metoden kan börja användas 
i fler skolor.

– Vi är i inledningsfasen men jag är redan 
såld på metoden nu när jag ser hur det fungerar i 
praktiken, säger Sara Jordahl entusiastiskt.  

Thory Andersson

Trygghet och studiero 
med Pax-metoden

Att råda bot på stress,  
tidsbrist och skapa en bättre  
arbetsmiljö i klassrummet är  

målsättningen när arbets- 
metoden Pax provas i några  

av kommunens lågstadieskolor. 
Fyra instruktörer har utbildats 

och de ska nu föra  
metoden vidare.

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

Sara Jordahl utbildar sig till Pax-instruktör.  Här handleder hon Johan Wahlund och hans elever i tvåan på Kvarnbacksskolan. 

”Med hjälp av  
enkla verktyg tränas  

elevernas sociala  
färdighet och de blir 

medvetna om sitt eget 
agerande”
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När vi ska lära för livet blir behovet av vägled-
ning allt viktigare. Studie- och yrkesvägledarnas 
roll har förändrats under åren och får allt större 
betydelse. På Nyhedens skola i Krokom har 
man tagit uppdraget ett steg längre. Sedan 
något år tillbaka har eleverna i årskurs 8 och 9 
studie- och yrkesvägledning på schemat. Maria 
Frisk, studie- och yrkesvägledare på Nyhedens 
skola är glad över förändringen.

– Ämnet har fått namnet Framtidsval och 
eleverna i årskurs 8 och 9 har klassvisa lektioner 
en gång i veckan, berättar Maria. 

Maria berättar att lektionerna i framtidsval till 
viss del genomförs i samarbete med andra 
professioner. I årskurs 8 
samarbetar hon med kura-
torn på skolan. Lektionerna 
handlar bland annat om 
normer och livsval och om 
hur arbetsmarknaden ser 
ut. Två perioder av praktisk 
arbetslivsorientering (PRAO) 
ingår också under läsåret för åttondeklassarna.

– Det handlar om att vidga elevernas per-
spektiv och lära dem att göra egna val. Eleverna 
får göra studiebesök och vi bjuder också in 
representanter för olika branscher och unga 
företagare för att inspirera, berättar Maria Frisk.

I årskurs 9 får eleverna bland annat träna på att 
skriva sina egna CV. Tillsammans med skolskö-
terska får eleverna också tänka till kring val av 
gymnasieprogram ur ett medicinskt perspektiv, 
finns det särskilda krav eller eventuella begräns-
ningar att ta hänsyn till i valet av yrke? Ett bra 

samarbete sker också med skolans pedagoger 
som kopplar ämnesundervisningen till arbetsli-
vet. Målet är att vägledning och ökad kunskap 
ska göra eleverna bättre rustade att välja det 
som de själva vill. 

– När eleverna gör välgrundade och medvet-
na val ökar även chanserna att lyckas. Målsätt-
ningen är att felaktiga val och avhopp i gymna-
siet minskar, säger Maria.

I dagsläget är det endast Nyhedens skola som 
har framtidsval på schemat men tanken är att 
konceptet ska utökas till fler skolor i kommu-
nen. Maria Frisk tycker det är viktigt att arbeta 
för likvärdighet.

– Den schemalagda väg-
ledningen fungerar jättebra. 
Genom att träffa eleverna 
regelbundet lär vi känna 
varandra och det blir enklare 
att hjälpa enskilda elever. 
Genom att arbeta tvärpro-
fessionellt skapar vi samti-

digt en röd tråd genom hela högstadiet, säger 
Maria entusiastiskt.

Under våren kommer läsåret med framtidsval 
på schemat att utvärderas tillsammans med de 
150-talet eleverna på Nyhedens skola.

– Elevernas gensvar är viktigt och min 
upplevelse hittills är att ämnet intresserar och 
engagerar ungdomarna, säger Maria nöjt. 

Thory Andersson

Ingen dag är den andra lik
Att beskriva sitt arbete kan för många tänkas 
relativt simpelt. Lärare, rektor, skolpsykolog, 
kurator, vaktmästare och så vidare ger för de 
flesta en tydlig bild om hur vardagen ser ut och 
vilka frågor arbetet handlar om. Vi vet när vi 
ska vända oss till dem, och vi kan också ha en 
uppfattning om vilket svar vi väntas få. Men då 
och då finns det frågor som vi inte riktigt vet 
vem vi ska vända oss till för att få svar på. Då 
kommer samtalen till mig. Jag tillhör alltså den 
där andra gruppen av tjänstemän.
Att arbeta centralt i en liten förvaltningsstab 
innebär att vara flexibel i arbetsuppgifter och 
vara öppen för nya samverkansytor i ett högt 
tempo, samt att ha möjligheten att vara en 
länk i andras arbeten. Jag har fått friheten att 
styra mina arbetsuppgifter utifrån vad jag har 
sett är viktigt för förvaltningen och kommu-
nen i stort, och jag återfinns därför i många 
grupper och konstellationer. Så vad jobbar jag 
egentligen med? Jag brukar beskriva att jag 
jobbar med ekonomi, systemförvaltning, säker-
het, statistik, arbetsmiljöfrågor, skolpliktsfrågor, 
ärendehantering, service till medborgare och 
medarbetare, upphandlingar mm. Det gör att 
jag aldrig vet vad nästa samtal kan handla om. 
Så bli inte förvånad om du blir hänvisad till mig 
när du har frågor. En del kollegor brukar säga 
att, om man inte vet vem man ska fråga, så 
fråga Markus.
Administration är onödigt hör vi alla ibland. 
Det ses som något byråkratiskt vi gärna hade 
kunnat vara utan. Men utan administration 
försvinner stammen som trädets grenar växer 
från. Arbete med korrekta upphandlingar, stats-
bidragsansökan, fakturahantering, kontroll och 
drift av till exempel e-tjänster och pedagogiska 
plattformar, rullar inte på av sig själv. Det krävs 
att vi som arbetar kan hålla flera bollar i luften 
samtidigt, för både våra verksamheter och 
medborgares skull.
Vi på staben är universitetsutbildade inom 
olika områden, vilket ger en bred kompetens 
och kan fånga upp frågor på flera sätt. Jag 
själv har masterutbildning inom samhälls- och 
beteendevetenskap. Att se och höra alla är cen-
tralt i mitt arbete. Att serva alla med samma 
förutsättning, oavsett om den jag pratar med 
är politiker, medarbetare i kommunen, någon 
från andra myndigheter eller företag eller med-
borgare i denna eller andra kommuner. 
Vi hörs säkert i något ärende! 

Markus Hagnestål  
Beljestrand

Handläggare/utredare

Framtidsval på schemat
Med schemalagd studie- och yrkesvägledning får eleverna på Nyhedens 
skola bättre förutsättningar att hantera och göra välgrundade vägval kring 
sin framtid.

”Det handlar om  
att vidga elevernas 
perspektiv och lära 
dem göra egna val”

Maria Frisk är studie- och yrkesvägledare på Nyheden. Här pratar hon framtidsval med Senait Tesfahiwet Berhe, Wilja Nesse-
mo, Frida Andersson och Yoel Teklit Emaha.  

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Markus är handläggare och här berättar 
han om hur det är att arbeta i staben i en 
slimmad organisation. Det handlar om 
att hugga i där det behövs, något som ger 
stor variation på dagarna. 
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Året var 2017 och de svarta rubrikerna avlöste 
varandra i lokala medier. Det blev startskottet på 
ett omfattande arbete med målet att höja kvali-
teten. Malin Andersson var ny som verksamhets-
chef och hon berättar att hon fick en tuff start 
på det nya jobbet, men att det ganska snabbt 
började märkas en positiv förändring. 

– Vi identifierade ett antal huvudområden att 
jobba med. Om jag ska lyfta några viktiga föränd-
ringar så upplevs ledarskapet som bättre nu och 
kompetensen hos vår personal är högre. Dess-
utom involverar vi brukarna i högre utsträckning 
och det är en mycket viktig förbättring. Det är 
för dem vi finns till och det får vi aldrig glömma, 
säger Malin Andersson.

Andreas Lif och Maria Karlsson bor på gruppbo-
endet Villan i centrala Krokom. Här bor fyra per-
soner i varsin lägenhet och Andreas och Maria 
berättar att de trivs jättebra. Före jul anordnades 
det första medborgardialogmötet för dem som 
jobbar inom daglig verksamhet. Syftet var att po-
litikerna skulle få lite bättre kunskap om hur den 
dagliga verksamheten fungerar för att på så sätt 
kunna hitta förbättringsområden. Både Andreas 
och Maria var med på det mötet och de berättar 
att ett av de problem som lyftes var att det är så 
kallt i badhuset på Nyheden. 

– Det har blivit bättre nu, både i duscharna 
och i bassängen. Jag hoppas att det blir fler så-
dana här möten framöver så att vi får berätta om 

sånt som vi tycker bör förbättras, säger Maria 
Karlsson.

Förändringsarbetet inleddes i december 2017 
och listan på åtgärder var lång. Att det var en 
verksamhet i kris märktes tydligt hos persona-
len. Sjukfrånvaron var hög och det var en stor 
omsättning på både chefer och 
medarbetare ute i verksamheten. 
Birgitta Grundahl har arbetat inom 
LSS i Krokoms kommun sedan 
1998. Hon säger att många år av 
dålig ledning gjorde att det blev 
allt tuffare att hålla igång verk-
samheten så att inte brukarna 
skulle drabbas.

– Jag slet väldigt ont med hur 
det var innan allt kom upp till ytan 
och blev till slut sjukskriven. När 
jag kom tillbaka 2018 och började 
arbetsträna hade Malin dragit 
igång förändringsarbetet och jag 
märkte en jättestor skillnad redan 
då, säger Birgitta Grundahl. 

Idag visar resultaten i medarbetarundersök-
ningen att man är på rätt spår. Frågan om det är 
tydligt vilka arbetsuppgifter som ska utföras har 
förbättrats från 80 procent år 2018 till 92 procent 
i 2019 års mätning. Även sjukfrånvaron har en 
positiv trend. År 2017 var den 8,3 procent och 

2019 hade den minskat till 6,3 procent. Ledar-
skapet är något som Birgitta vill lyfta fram som 
en viktig anledning till att det har blivit så mycket 
bättre. 

– Nu har jag en chef som är genuint intresse-
rad av vår verksamhet, Daniel är lätt att nå och 
han besöker oss ofta. Det är klart att det tar tid 

att vända en negativ utveckling 
som har pågått under en lång 
tid, men på ganska kort tid har 
det hänt väldigt mycket. Jag har 
drygt tre år kvar innan jag går 
i pension och det är spännan-
de att få vara med på den här 
positiva resan, säger Birgitta 
Grundahl. 

Innan Andreas och Maria sticker 
iväg på sina jobb och vi måste 
avsluta intervjun berättar de 
att helgen som kommer blir lite 
extra kul för då är det dags för 
after work. 

– Vi har en egen buss här på Villan så vi åker 
ganska ofta iväg på utflykter. Förra helgen åkte vi 
till Härnösand och kollade på Arvingarna, det var 
en riktigt bra show. Och så brukar vi åka på dans 
på Furuparken, nästa gång är det Patriks Com-
bo som spelar. Det ser jag fram emot, avslutar 
Andreas Lif. 

Åsa Sjödin

Målet är världens  
bästa boende och liv

För några år sedan drogs  
verksamheten inom Stöd och  
service med stora problem.  

Det hela kulminerade när fusket  
med arbetstider upptäcktes. Ett  
omfattande arbete drogs igång  

för att vända den negativa  
utvecklingen och nu börjar  

resultaten synas. 

STÖD OCH OMSORG

Andreas Lif och Maria Karlsson bor på Villan, ett gruppboende i centrala Krokom. Andreas jobbar på Trä och service och Maria jobbar på caféet i kommunhuset samt på Ica i Nälden.

Birgitta Grundahl har jobbat inom 
LSS i Krokoms kommun sedan 1998. 
Sedan 2018 jobbar hon på gruppbo-
endet Villan i centrala Krokom. 
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Omstart i ny förvaltning
Jag har fått möjligheten att skriva några rader 
om min flytt från barn- och utbildningsförvalt-
ningen till socialförvaltningen. Jag bestämde 
mig tidigt för att jobba med barn på ett eller 
annat sätt. Diverse ideella ledaruppdrag, 
feriearbeten och kortare anställningar avlöste 
varandra under studieåren. Det mesta handla-
de om olika arbeten med, och för, människor i 
olika åldrar. Några enstaka, kortvariga, inhopp 
inom produktionssektorn blev det också men 
det kändes totalt ointressant för min del. Jag 
gick inte igång på löften om bra lön via höga 
ackord. Att stå ensam med hörselkåpor vid en 
maskin eller slåss mot mygg på ett kalhygge 
gav heller ingen kick. 
Hösten 1988 fick jag min första tillsvidare-
anställning som lågstadielärare i kommunen. 
Efter dryga trettio år inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen, med en rad varierade, 
intressanta och utmanande uppdrag kände jag 
behov av att prova mina vingar i nya samman-
hang. Jag tittade på lediga tjänster både i pri-
vat och offentlig verksamhet när socialförvalt-
ningen här i Krokom sökte ny verksamhetschef 
för hemtjänsten. Annonsen dök upp när höst-
terminen var i sin mest intensiva period och 
som rektor hade jag precis fått avslag på en 
ansökan om medel från Skolverket men hunnit 
komma med i ett av deras utvecklingsarbeten. 
Ett skäl till att jag inte kommit mig iväg tidigare 
har just varit att jobbet tagit många nya vänd-
ningar och erbjudit mycket variation i sig självt. 
I början av februari när jag väl passerat intervju 
och så småningom blev erbjuden tjänsten så  
blev det mycket att avrunda innan jag tillträdde 
den 1 augusti 2019. 
De här sju månaderna har jag återigen fått 
känna mig ny på jobbet vilket har känts riktigt 
befriande. Det har blivit många nya system och 
strukturer att förstå, en hel rad nya människor 
och en delvis ny kultur att lära känna. Jag kän-
ner mig väldigt väl mottagen på alla sätt och 
upplever att min tidigare erfarenhet kommer till 
användning. Att jobba med, och för, människor 
är i grunden ganska likvärdigt oavsett ålder på 
målgruppen. Du måste ha en inneboende tro 
på den enskilda individen och att denne innerst 
inne vill, och kan, lyckas bara rätt förutsättning-
ar finns. Du måste dessutom äga tron på att 
du kan förändra förutsättningar på en rad olika 
sätt genom att se varje liten variation som en 
möjlighet.

Ulrika Persson
Verksamhetschef  

hemtjänst

Hasse heter egentligen Hans Olsson och bor i 
Dvärsätt. Men de flesta i kommunen känner ho-
nom som Hasse sotare. Strax före jul upptäckte 
Hasse en annons där det stod att Krokoms 
kommun sökte volontärer för att besöka gamla, 
ensamma och försöka liva upp deras vardag. 
Han kände direkt att det var något för honom, 
anmälde sig och har inte ångrat sig en minut.

– Det här är det roligaste jag gjort, säger 
Hasse och ler med hela ansiktet.

Vi träffar Hasse på Polstjärnan, dagverksam-
heten för äldre i Krokom. Det är härifrån som 
Hasse utgår när han besöker de äldre en dag i 
veckan. Personalen på Polstjärnan har kontakt 
med de äldre i förväg för att 
höra vilka som vill ha besök. 
Den här dagen träffar han 
Allis Olofsson och Lillian 
Jonsson.

– Det är trevligt, han är 
som en gammal bekant, 
säger Lillian.

Allis håller med och berättar att Hasse har så 
många historier att berätta om människor som 
hon lärt känna genom livet.

– Det ger oss så mycket att prata om ”gam-
meltia”, tycker Allis.

Susanne Nyman Berglund jobbar på Polstjärnan 
och är en av initiativtagarna till satsningen. Hon 
berättar att många känner sig lite ensamma när 
de blir äldre, deras livskamrat går bort och de 
kanske inte har lika lätt att röra sig ute på byn. 

– Vi hoppades att det skulle finnas frivilliga 
som hade tid och lust att besöka de äldre och vi 
fick napp direkt. Hasse är perfekt för uppdraget, 
tycker Susanne.

Hon berättar att kommunen gärna vill ha fler 
frivilliga. Om man anmäler sig blir det en intervju 
med Susanne och Ann-Marie Ågran som är 
verksamhetschef för kommunens äldreboen-
den.

– Det är viktigt att det blir tryggt och bra för 
de äldre som får besök, berättar hon.

Runt bordet böljar samtalet fram och tillbaka. 
Allis berättar att det kunde vara tufft att växa 
upp i Kluk på tiden när det fanns få modernite-
ter.

– Det var ett hårt liv. Ändå var vi första går-
den som drog in lyse, berättar hon.

Hasse berättar att det finns 
mycket att prata om från 
tider som gått, från gemen-
samma bekanta. Det blir 
aldrig tyst.

– Vet du att man brukade 
skrämma barn med sotar´n? 
frågar Lillian.

Hasse vet, men berättar att han nästan alltid 
blivit varmt mottagen ute i gårdarna. Fått både 
kaffe och krus. Under samtalet blir det mer och 
mer tydligt att det här inte bara är något betydel-
sefullt för Allis och Lillian, utan också för Hasse 
själv. När jag frågar honom vad det betyder för 
honom får han svårt att hålla rösten stadig.

– Det betyder så mycket så jag nästan inte 
klarar att sätta ord på det. Det är helt makalöst 
att få prata med de här underbara människorna 
att få minnas tillsammans, säger han och torkar 
bort en tår.

Elisabeth Wickzell

Hasse sotare betalar tillbaka
I fyrtio års tid har Hasse sotare åkt runt i gårdarna i Krokoms kommun.  
Nu är han volontär och besöker äldre.

– De har skämt bort mig så in i bomben under alla år. Nu får jag en chans 
att betala tillbaka, säger Hasse.

Hasse Olsson tog chansen när kommunen sökte volontärer. Här fikar han med Allis Olofsson och Lillian Jonsson. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Ulrika bytte jobb efter trettio år inom sko-
lan. Sedan drygt ett år tillbaka ansvarar 
hon för hemtjänsten där målgruppen är 
betydligt äldre. 

”Det är helt makalöst 
att få prata med de 
här underbara männi- 
skorna och att få  
minnas tillsammans”



På flera håll i Krokoms kommun har lanthandeln 
utvecklats till självklara mötesplatser, där apo- 
tekstjänster och kaffesurr i goda grannars lag är 
lika självklart som att köpa en falukorv.

Just det konceptet är något som Laxsjös 
nya handlare anammar – och tar ett steg ännu 
längre. Det var nämligen storslagna planer som 
de hade med sig i bagaget, Calle och Barbro 
Moback, när de lämnade Stockholm och flyttade 
till sina drömmas domäner i Laxsjöbygden.

Butiken i Laxsjö har redan breddat verksam-
heten rejält, och ska rymma både tillagningskök, 
samlingsrum, och förhoppningsvis många nya 
kunder från när och fjärran. 

Egenlagad blodpudding en storsäljare
Barbro lämnade i höstas jobbet som inspicient, 
föreställningsledare, på Kungliga Operan och 
Calle som kock på Hammarströms fisk- och 
delikatessbutik. Nu låter de i stället lanthandeln 
i Laxsjö bli föremålet för sin kreativitet – och de 
har minst sagt fått en succéartad start.

– Vi insåg att vi måste hitta fler ben att stå 
på än att bara sälja livsmedel. Det som går allra 
bäst nu är Calles matlådor, och den egenlagade 
blodpuddingen faktiskt, berättar en nöjd Barbro 
Moback som bakar mazariner när Vårt Krokom 
hälsar på.

Innan renoveringsstarten så undersökte dom 
möjligheten till ekonomiskt stöd och kontaktade 
näringslivskontoret i Krokoms kommun. Där 
lotsades paret till länsstyrelsen som nu beviljat 
dem investeringsstöd via landsbygdsprogram-
met. Stödet har varit ett betydelsefullt tillskott i 

ombyggnationen av lokalen så att rätt förutsätt-
ningar finns för utvecklingen av verksamheten. 
Ägaren Laxsjöbygden ekonomiska förening stöt-
tar moderniseringen, och snart ska även skylten 
ovanför ingången vara utbytt till Mobacks Kök 
& Skafferi. Det är alltså full snurr, samtidigt som 
grytorna puttrar och snickarna hamrar.

– Vi känner oss så välkomna, inte bara av 
Laxsjöborna utan av hela bygden. När folk frågar 
oss hur det känns att bo här så blir svaret att vi 
inte vet, eftersom vi knappt hunnit känna efter i 
allt som händer, berättar Barbro

Calle ser fram emot att få tillaga maträtter av 
lokala råvaror, och får något drömskt i blicken 
när han pratar om abborrfileér, öring och renkött. 

– Folk vill ha riktig mat, från grunden. Och det 
finns det möjlighet att erbjuda här. Jag gör även 
i ordning matpaket som folk kan ta med sig på 
fjällturen, eller hem för den delen, berättar Calle 
medan han skalar ned lök i en stor chiligryta.

– Sedan är planen att hålla kvällskurser i vår 
nya samlingslokal. Folk har ett behov av att träf-
fas och prata, det är jättetydligt.

Faktum är att anrika tidningen New York 
Times hälsat på dem för att göra ett reportage 
kring folk som flyttar från städer till det nya livet 
på landet.

Vi enas om att det helt enkelt är en modern 
och högintressant handelsbod som håller på att 
kokas ihop i Laxsjö – som förhoppningsvis kan 
höja temperaturen i hela bygden.

 Anders Lundin

Länge leve 
lanthandeln
Det är tur att somliga struntar i rykten. Snacket om butiksdöden gäller nämligen 
inte överallt – och i synnerhet inte i Laxsjö där affären är lika levande som 
någonsin. Länge leve livet som lanthandlare, är de nya driftarna överens om!

N ÄRINGSLIV

Sportfiskarna nappade 
på Krokoms kommun
Krokoms kommun kan nu hälsa flera nationella 
aktörer välkomna till Grönt Center i Ås. Svenska 
Sportfiskeförbundet, eller Sportfiskarna som de 
kallas, har nämligen bestämt sig för att öppna ett 
nytt regionkontor där.
Krokom är en av Sveriges mest populära fiskekom-
muner, och när Sportfiskarna bestämde sig för att 
satsa i Norrland så föll valet på Grönt center Ås. Där 
finns redan Fiskejournalen, Hushållningssällskapet, 
Eldrimner, LRF och andra som arbetar med fisk- och 
vattenfrågor. 

Inledningsvis kommer Sportfiskarna ha tre tjänster 
på Grönt center i Ås, och det är Eva Nordin Svedlund, 
Andreas Karlberg och Johan Rudin. Förhoppningen 
är att kontoret ska växa med både fler projekt och fler 
medarbetare.

– Krokom har fantastiska fiskevatten och tydligt 
sagt att man vill satsa på sportfisket, vilket inte minst 
beslutet kring Långforsen visar, vilket var en avgö-
rande faktor till att vi slutligen bestämde oss för att 
etablera oss i Ås, säger Sportfiskarnas vice generalse-
kreterare Joel Norlin.

Även han kommer att sitta på kontoret emellanåt, 
och tillsammans med de övriga smida planer på hur 
sportfisket både kan utvecklas och bli ännu mer popu-
lärt bland främst unga.

Anders Lundin

Calle och Barbro Moback lämnade Stockholm för att bygga upp en modern lanthandel i Laxsjö. Foto: Anders Lundin 

Sportfiskarna valde Krokoms kommun och Grönt cen-
ter i Ås. Här Andreas Karlberg, Joel Norlin, Johan Rudin 
och Eva Nordin Svedlund. Foto: Anders Lundin

Framåt i Alsenbygden

Krokom är en företagstät kommun, och den senaste 
bygden att bilda en egen företagsförening är Alsen. 
Med gemensamma krafter vill de lyfta företagandet 
till ännu högre höjder.
Det mest namnkunniga företaget i Alsen är hästcen-
trat Wången AB, som länge varit ett givet centrum för 
evenemang och kunskapsutbyte. I närområdet finns 
det dock en uppsjö av andra företagare i olika divisio-
ner, och det är sannerligen på tiden att det bildas en 
lokal företagsförening, både för stora och små. Sagt 
och gjort: Nu är föreningen Alsensbygdens företagare 
född, och genast blev den redan storslagna utsikten 
ännu vackrare.

– Vi har en väldig bredd bland företagare här, och 
vi är redan många som känner varandra. Genom att 
samarbeta kan vi både stötta varandra i kontakt med 
exempelvis kommunen, men även marknadsföra 
varandra och hjälpas åt att hitta kunder, säger Karin 
Bondesson som själv är huvudman för Solstrålens 
förskola. 

Anders Lundin

Alsensbygdens företagare ska göra bygdens framtid 
ännu ljusare. Foto: Gunilla Gisslén


