Var med i medborgardialogen!
Krokoms kommun bjuder in dig att vara med och påverka hur vi välkomnar
de flyktingar som kommer till oss. Vi ska ta fram en strategi för bra integration
och vill att du är med! Just dina idéer behövs!

Tillsammans skapar vi en bra framtid!
Medborgardialogsmöten kommer att anordnas på tio orter med början i Föllinge i maj och avslut i Krokom i oktober.
I den här broschyren får du kort information om några viktiga områden som vi har identifierat i arbetet med integrationsstrategin.
Dessa områden är:

1. Samverkan med frivilliga organisationer
2. Arbetsmarknad
3. Utbildning
4. Kommunens bostäder och lokaler
5. Kommunikationer
6. Gode män
7. Särskilt förordnad vårdnadshavare
8. Privat uthyrning
9. Vänner utan gränser
På vår hemsida, www.krokom.se, hittar du mer information om arbetet med integrationsstrategin.

1. Samverkan med frivilliga organisationer
En väl utbyggd samverkan med frivilliga organisationer, föreningsliv
och engagerade privatpersoner är en viktig framgångsfaktor i integrationsarbetet.
Om du som frivillig organisation vill göra en insats för de nyanlända
så kontakta integrationshandläggare Karin Blom (se nedan för kontaktuppgifter).
Krokoms kommun arbetar på många olika sätt med stöd till föreningslivet. Kommunens fritids- och kulturenhet har nära kontakter
med föreningar och organisationer.
Föreningar i Krokoms kommun kan söka bidrag utifrån de normer
kommunen fastställt. Kommunens bidrag avser att vara stimulansbidrag för att täcka en del av kostnaden för ideell föreningsverksamhet,
till exempel Aktivitetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet. Läs
mer under www.krokom.se/fritid.
Allmänt kulturbidrag som går till evenemang eller aktivitet som riktar sig till allmänheten. Läs mer under www.krokom.se/kultur.
Det finns ett ungdomskulturråd i kommunen som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 20 år. Det handlar om samarbete mellan fritidsgårdar, studieförbund och andra organisationer.
FÖR MER INFORMATION:
Mårten Eneberg, fritidssamordnare. Telefon: 0640 163 29
Mats Hurtig, kultursamordnare. Telefon: 0640 162 72
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare. Telefon: 0640 163 26
Karin Blom, integrationssamordnare. Telefon: 0640 162 43

2. Arbetsmarknad
Har du möjlighet att erbjuda en arbetsträningsplats till en nyanländ
flykting som har börjat lära sig svenska och behöver erfarenhet av det
svenska arbetslivet? De flesta har gedigen arbetslivserfarenhet och är
väldigt angelägna om att lära sig om den svenska arbetsmarknaden
för att så snart som möjligt komma igång med ett arbete.
Du kan få ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen för att ta
emot en person under etableringsfasen (de första två åren i Sverige) i
arbetsträning med handledarstöd.
Har du dessutom ett rekryteringsbehov framöver, får du chansen
att testa en person i din verksamhet och skola in dem utan kostnad.
Arbetsförmedlingen kan även bidra med utbildningsinsatser om det
behövs.
Passar personen för din verksamhet kan du anställa med Instegsjobb
eller Nystartsjobb, vilka är subventionerade anställningsformer som
är väldigt fördelaktiga för arbetsgivaren.
Låter det intressant kontakta mig för mer information!
FÖR MER INFORMATION:
Mimi Finnstedt, etableringskoordinator.
Telefon 0640 168 65
E-post: mimi.finnstedt@krokom.se

3. Utbildning
Barn och utbildning tillhandahåller allmän förskola för barn 3–5 år
med femton timmar per vecka. Plats tillhandahålls inom en månad.
Vi har modersmålsstöd i förskolan.
Skola för barn 6–16 år, plats tillhandahålls inom en månad.
Modersmålsundervisning på hemspråket i skolan vid minst fem
elever i kommunen och lämplig lärare finns.
Inskrivningssamtal i skolan.
Hälsoundersökning samt komplettering av vaccinationer i skolan.
Tolkstöd används vid behov.
FÖR MER INFORMATION:
Birgitta Lundgren, chef barn- och utbildningsförvaltningen.
Telefon: 0640 161 61
E-post: birgitta.lundgren@krokom.se

4. Kommunens bostäder och lokaler
När antalet nyanlända flyktingar ökar till Krokoms kommun påverkas behovet av bostäder, boenden, skolor, förskolor mm. Behovet
kan också förändras snabbt.
FÖR MER INFORMATION:
Kenneth Karlsson, chef Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0640 164 61
E-post: kenneth.karlsson@krokom.se

5. Kommunikationer
I vår kommun blir kommunikationer en nyckelfråga att lösa för att
förmå nyanlända att bo kvar även utan centralorterna.
Utbudet av kollektivtrafik styrs i grunden genom trafiksamråd en
gång per år där kommunen, regionen och länstrafiken träffas och diskuterar behoven. Det är Region Jämtland Härjedalen som slutligen
bestämmer om införandet av nya turer, efter skatteväxling av kollektivtrafiken 2015.
Kollektivtrafiken är behovsstyrd utifrån antalet möjliga resenärer.
Så ökar befolkningen så kan det bli tätare avgångar. Minskar befolkningen så kan turer dras in.
Det finns förutom de ordinarie linjerna i trafiken även anropsstyrd
trafik och närtrafik. De har egna tidtabeller och hittas på Länstrafikens hemsida (www.ltr.se).
Med anropsstyrd trafik åker du på ordinarie biljett/busskort, närtrafiken har en egen taxa och du får veta priset för resan när du bokar
resan.
Båda dessa former av turer måste beställas senast kl 17.00 vardagen
innan planerad resa. Detta görs hos BC Jämtland (0771-82 00 83).
Önskemål om turer kan lämnas direkt till Länstrafiken eller Malin
Nilsdotter Nyström
FÖR MER INFORMATION:
Malin Nilsdotter-Nyström, trafikhandläggare.
Telefon: 0640 161 43
E-post: malin.nilsdotternystrom@krokom.se

6. God man
För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man
förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara
i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode
mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör
barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till
att barnet får en bra första tid i Sverige.
Det är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får uppehållstillstånd eller varaktigt har lämnat landet. Godmanskapet upphör
automatiskt vid 18 år.
Som gode man för ett ensamkommande barn så kan det t ex handla
om att biträda barnet vid utredning hos Migrationsverket, söka aktuella bidrag, medverka till kontakt med barnets föräldrar och släktingar samt i stort vara ett stöd för barnet. Den gode mannen är också
den som är med på möten i skolan och med andra myndigheter. Den
gode mannen har ofta, och önskvärt, ett gott och nära samarbete med
familjehemmet eller HVB-hemmet där det ensamkommande barnet
bor.
Då god man företräder barnet i både dess personliga angelägenheter
och dess ekonomiska har han/hon samma juridiska ställning som en
förälder. Däremot är det inte god mans uppgift att fysiskt sörja för
den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. God man ska således inte handla mat, tvätta kläder, skjutsa barnet till skolan etc. Inte
heller har han/hon någon försörjningsplikt gentemot barnet.
Du får ersättning för ditt uppdrag.
FÖR MER INFORMATION:
Inga-Lill Olsson, överförmyndarhandläggare.
Telefon: 0640 169 61
E-post: inga-lill.olsson@krokom.se

7. Särskilt förordnad vårdnadshavare
När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd (PUT) i
Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses till barnet.
Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet är vanligtvis också
dess förmyndare. En vårdnadshavare ska se till att barnet får sina
olika behov tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet.
Föräldrabalkens regler är tillämpliga i fråga om vem som kan utses
för uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. Den som utses
ska vara lämpad att se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en
god fostran enligt 6 kap. 10 a § FB, föräldrabalken. Formuleringen
knyter an till vad barn har rätt till enligt den grundläggande bestämmelsen i 6 kap. 1 § FB.
Uppdraget
Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte
nämnvärt från uppdraget som god man för ensamkommande barn
och ungdomar.
Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om
barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder
och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets
egna synpunkter och önskemål.
Du får stöd och ersättning för ditt uppdrag.
Vill du veta mer? Kontakta oss på Myndighetsenheten i Krokom så
svarar vi gärna på alla dina frågor.
FÖR MER INFORMATION:
Kontakta Socialexpeditionen
Telefon: 0640 162 82 eller 162 83
E-post: socialexpedition@krokom.se

8. Privat uthyrning
Öppna din dörr för någon som tvingas fly från sitt hemland. Några av
dessa personer kommer att behöva en bostad i Krokoms kommun.
Vi behöver nu hjälp från dig som har en eller flera bostäder att hyra
ut. Här gäller samma regler som vid all uthyrning av bostäder.
Flyktingen själv är hyrestagare. Kommunen kommer inte att förmedla några bostäder i andra hand. Om du som hyr ut vill säga upp
avtalet så gäller samma regler som vid alla uthyrning av bostäder.
De flesta nyanlända bor kvar länge i sina bostäder om man flyttar
beror det oftast på en förändrad arbetssituation eller arbetsbyte.
Kommunens bostadssamordnare tar emot samtal från dig som vill
hyra ut en bostad. Därefter lämnas erbjudande till de personer eller
familjer som har behov av den typen av bostad. Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut till.
Marknadsmässiga hyror. Som flykting får man en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning, som bland annat är
avsedd att användas till att betala hyra av bostad. Några garantier för
att hyran betalas kan kommunen dock inte ge.
Nyanlända flyktingar kan behöva information och introduktion i
boendet på grund av att de inte kan språket och där kommer Integrationsenhetens assistenter att hjälpa till.
FÖR MER INFORMATION:
Karin Blom, integrationssamordnare.
Telefon: 0640 162 43
E-post: karin.blom@krokom.se

9. Vänner utan gränser
Är du nyfiken på andra kulturer? Ta chansen att bidra till integration
genom personliga kontakter och vänskap. Att delta i ”Vänner utan
gränser” berikar båda parters liv.
Vänner utan gränser ger nyanlända en chans att träna det svenska
språket och lära känna det svenska samhället genom en svensktalande vän. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och utåtriktad och
som vill dela dina intressen med en ny vän. Genom att delta i Vänner
utan gränser berikar du både ditt och andras liv genom ett ömsesidigt
utbyte av erfarenheter.
Läs mer på hemsidan (www.krokom.se/vannerutangranser) om hur
det går till att vara med! Där hittar du information och blankett för
intresseanmälan.
FÖR MER INFORMATION:
Mimi Finnstedt, etableringskoordinator.
Telefon: 0640 168 65
E-post: mimi.finnstedt@krokom.se
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