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MARIA SLUTAR BÄST ATT BO VÄXTGLÄDJE I KROKOM NU BYGGER VI NYTT
LEK OCH LÄR DE FIXAR FIKAT KUNSKAP FÖR LIVET BJÖRNEN BOR I LANDÖN
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Omslagsbild: Jennie Eskilsson och Anna Thuresson sköter om fiket i kommunhuset tillsammans med sina 
kollegor från kommunens dagliga verksamhet. Fotograf: Anneli Åsén

SAMTIDIGT INFINNER sig säkert ett antal berättigade frågor hos alla 
som tagit del av denna nyhet. Hur kan någon bedöma var det är bäst att 
bo? Det beror väl på vad man letar efter och vilka förväntningar man har. 
Det är väl helt individuellt och dessutom kanske några undrar över vem 
som fått frågan för ”mig har dom minsann inte pratat med”.

SANNINGEN ÄR ATT ett antal forskare från Internationella handelshög-
skolan i Jönköping tagit fram ett femtiotal olika variabler som tillsam-
mans har utgjort slutresultatet i varje kategori. Det är allt från andel unga 
(18–25 år), kostnad för hemtjänst, jobbtillväxt och förändring av huspri-
ser till medeltemperatur, befolkningstillväxt, tillgång till fiber och andel 
förvärvsarbetande utomeuropéer. Och ja, kommunalskatten 
ingår också som del i jämförelsen.

FORSKNINGEN TITTAR alltså på vad som får 
människor att vilja bosätta sig och att bo kvar 
på olika platser i både världen och i Sverige. 
Vad som är viktigt helt enkelt. Och vad 
tycker man generellt är viktigt då? Jo, 
följande:

• Tolerans/möjlighet att få  
uttrycka sig

• Utbildningsmöjligheter
• Sociala nätverk, föreningar
• Grundläggande behov såsom 

bostad, arbete, skola, vård och 
omsorg

Men även
• Den estetiska miljön, att det 

är vackert runt omkring 
oss

• Parker och utomhus- 
aktiviteter

• Luft- och vattenkvalitet

Detta är frågor vi tar med oss  
i vår strävan mot att Krokoms 
kommun ska växa. Hur vi kan byg-
ga kommunens alla beståndsdelar så 
att ni som bor här verkligen tycker att 
det är den allra bästa platsen att bo på. 
Därför är det också så himla viktigt att ni 
lämnar synpunkter på de planer som tas fram, 
kommer med idéer till förbättringar men väldigt 
gärna också berättar när något är bra. Då kanske vi 
kan klättra till en förstaplats om några år.

Jonas Törngren
Kommundirektör

Bäst att bo  
– var är det?
Krokoms kommun blev av tidningen Fokus ut-
sedd till den tredje bästa glesbygdskommunen  
i Sverige att bo i. Jättekul såklart.

Vi har mycket att 
vara stolta över 
I slutet av maj utsågs Krokom till landets 
tredje bästa glesbygdskommun att bo i av 
tidskriften Fokus. Tidigare har vår kommun 
rankats som länets bästa barnkommun och 
skolkommun. Likaså har vi under några år haft 
positionen som länets bästa företagskommun. 
Detta är förstås något jag och övriga kom-
muninvånare ska vara stolta och glada över. 
Visst kan man invända att en ranking inte är 
något konstant betyg och att den gäller bara 
för den tid den avser. Men det är bra att vi 
jämförs med andra kommuner så att vi kan få 
ny inspiration att arbeta vidare för att utveckla 
och förbättra våra verksamheter för kommun-
invånarnas bästa. En kommun måste alltid 
arbeta för att göra verksamheten så bra som 
möjligt inom de ekonomiska ramar vi har. Man 
får inte slappna av. Nya utmaningar kommer 
hela tiden som måste mötas på bästa sätt.

Arbetet med målet att Krokoms kommun ska 
växa och ha minst 16 000 invånare om tolv år, 
2030, fortskrider. Tillväxtprogrammet håller 
ihop de olika områdena som måste plane-
ras för att uppnå bästa möjliga resultat. En 
näringslivsstrategi har antagits och bostäder 
byggs. Krokomsbostäder (KBAB) har redovisat 
sina planer på såväl hyres- som bostadsrätter. 
På Kvarna i Krokom har ett nytt särskilt boende 
för äldre börjat byggas och när detta är klart 
ställs Orion i centrala Krokom om till trygghets-
boende. Vi planerar också för ytterligare ett 
särskilt boende på annan plats i kommunen. 
Likaså behöver vi, när befolkningen växer, 
planera för skolor och förskolor. 

Inom kort kommer jag att överlämna ordföran-
deskapet i kommunstyrelsen till Malin Berg-
man. När jag ser 
tillbaka på de 
tolv år jag har 
varit kommun-
styrelsens ord-
förande kan jag 
konstatera att 
mycket positivt 
har hänt, men det finns förstås även tillkorta-
kommanden. Goda resultat kommer aldrig av 
sig självt. Lagarbete, samarbete och god ton i 
arbetet är viktiga förutsättningar. Jag vill hävda 
att vi i Krokom har ett gott samarbetsklimat. 
Visst har vi ibland olika åsikter som vi diskute-
rar och resonerar om, men det är som det bör 
vara i en politiskt styrd organisation. Vi skiljer 
på sak och person, är schysta när vi diskuterar, 
lyssnar och har respekt för varandra. 

Till sist vill jag tacka för den tid jag fått vara 
med och leda kommunen, för alla goda samtal, 
alla roliga händelser jag varit med om och alla 
trevliga kommunmedborgare som jag mött. Ett 
särskilt tack till alla medarbetare i kommunen 
för allt arbete som görs. Ert arbete är oerhört 
viktigt för att vi ska kunna fortsätta att utveckla 
Krokom. Likaså vill jag önska de som kommer 
att leda vår kommun under den kommande 
mandatperioden all framgång. 

”Lagarbete, sam-
arbete och god ton 
i arbetet är viktiga 
förutsättningar”

Maria Söderberg 
Kommunstyrelsens ordförande

Ansvarig utgivare: Jonas Törngren, kommundirektör.  
Tel:  0640-163 80 | E-post: jonas.torngren@krokom.se

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

Foto: Anneli Åsén där annat ej anges.
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Lediga jobb
I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. När-
heten och tryggheten människor emellan skapar förutsätt-
ningar 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?
På krokom.se/ledigajobb hittar du alla lediga jobb just 
nu. Där kan du läsa mer om jobben samt skicka in din 
ansökan. Välkommen!

Vill du sprida ett evenemang?
Är det springtävling 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/aktivitetskalender. 
Här hittar du också formuläret för att skicka in ett  
evenemang.  

Har du en bostad att hyra ut?
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. 
Är du intresserad att hyra ut eller har frågor, söker infor-
mation, kontakta Bernt Åkerlund, boendesamordnare, tele-
fon 0640 162 35 eller e-post bernt.akerlund@krokom.se

Nu öppnar vi tomtkön för ”Kvarna”
Hösten 2018 har vi nöjet att erbjuda 18 tomter till försälj-
ning 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.

Vi söker gode män
Överförmyndaren behöver godemän/förvaltare för 
uppdrag till personer som har olika neuropsykiatriska 
diagnoser, psykisk störning. 
Vi söker dig med erfarenhet av att bemöta dessa perso-
ner. Du ska ha tid, tålamod, god kunskap om samhällets 
insatser för dessa personer, god ekonomisk planering 
samt erfarenheter av myndighetskontakter. Är du intres-
serad 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 stödfamiljer/kontaktpersoner
Ett givande uppdrag för dig som är intresserad av att 
stödja en person eller en familj som lever med en funk-
tionsnedsättning. 
För mer information och intresseanmälan, se hemsidan 
eller kontakta Monika Ottehed via telefon 0640 168 27 
eller e-post monika.ottehed@krokom.se

Krokom informerar:

Nu kan du nominera någon du tycker är guld värd!
Krokoms kommun vill uppmuntra och premiera personer, organisationer och föreningar som gör skillnad. Alla kan  
vara vinnare när kommunens priser delas ut under festliga former på Krokoms Guldkväll. Välkommen att nominera  
stipendiater och pristagare. Du hittar all information du behöver på vår hemsida, krokom.se/nominera

Snart är det dags att gå till val
Söndagen den 9 september är det allmänna val, det vill 
säga val till riksdag, kommun och landstings-/regionsfull-
mäktige. 
Förtidsröstningslokaler (22 augusti–9 september): 
Krokom: kommunhuset, Blomstergården,  
Föllinge:  servicekontoret, Solbacka. Hotagen: försam-
lingshemmet. Laxsjö: bygdegården. Änge: servicekon- 
toret. Ede: Hällebo. Bredbyn: föreningshuset.  
Kaxås: bygdegården. Tångeråsen: bygdegården.  
Trångsviken: bygdegården. Ås: biblioteket. Nälden: 
biblioteket. 
Vallokaler (valdagen 9 september) 
Krokom: kommunhuset. Rödön: sockenstugan.  
Dvärsätt: skolan. Aspås: sockenstugan.  
Nälden: skolan. Ås: Sånghusvallens förskola, 
församlingsgården. Föllinge: Knutpunkten. 
Änge: skolan. Alsen: församlingshemmet.

Mer information kommer att finnas på 
kommunens och Valmyndighetens 
hemsidor: www.krokom.se/rklval 
och www.val.se.

Boka in Krokoms Guldkväll den 5 oktober
Boka in Krokoms Guldkväll som är den 5 oktober i Jämtkrafthallen i Ås. Då bju-
der vi på fantastisk underhållning, smarrig mat och en riktigt spännande pris-
utdelning där kommunens hjältar lyfts fram. Artister under kvällen är Andreas 
Johnson, Marit Eriksson, Elin Nordén, Hanna Nutti, Sisanda Nilsson och husban-
det Trion. Krokoms Guldkväll arrangeras av Krokoms kommun i samarbete med 
Ås Framtid.

Köp biljetter till Guldkvällen
Biljetterna köper du via www.krokom.se eller i kommunens kundcenter. 
Telefonnummer till kundcenter är 0640 161 00.

Andreas Johnson



4 V å r t  K r o k o m  |  N r  2  2 0 1 8

Maria Söderberg tillträdde som kommunstyrel-
sens ordförande efter valet 2006. De första åren 
präglades av stora kvalitetsreformer, framför allt 
inom skolan. Föllinges sporthall stod klar 2009. 
Under mandatperioden efter valet 2010 handla-
de det i mångt och mycket om den stora explo-
ateringen i Sånghusvallen och Ås och under den 
senaste perioden har flyktingströmmen varit den 
största utmaningen.

– Krokoms kommun har 
ökat stadigt i invånarantal 
ända sedan 2002 men 
i och med att vi började 
sälja tomter i Sånghusval-
len ökade trycket och då 
kom även behoven av nya 
förskolor och skolor, säger hon.

Krokoms kommun är en till ytan väldigt stor 
kommun, något som ställer stora krav på verk-
samheterna. Samtidigt som det är viktigt att ha 
exempelvis skolan nära där människor bor är det 
viktigt att bibehålla kvaliteten med behörig per-
sonal. Maria berättar att ett av de tuffare beslu-
ten som hon har varit med om att fatta var om 
nedläggningen av skolorna i Kluk och Ytterån, en 
process som pågick under en längre tid och som 
blev definitiv 2011. Maria menar att omvärlds-
spaningen blir allt viktigare för att kunna möta 
kraven på kvalitet genom att hitta nya lösningar 

som därmed också möjliggör för människor att 
kunna bo i hela kommunen.

– Bristen på lärare är stor i hela landet och det 
är hård konkurrens om dem som är behöriga. 
Jag tror att tekniska lösningar som till exempel 
distansundervisning kommer att bli allt viktigare 
och även inom äldrevården behöver vi ta tekni-
ken till hjälp. Här har vi i Krokom kommit igång 

bra med nattroka-
meror, säger Maria 
Söderberg.

Samarbete med 
andra kommuner 
och organisationer 
är nödvändigt, dä-

remot tror inte Maria att kommunsammanslag-
ningar är lösningen. 

– Jämtland är ett stort län, det är långt mellan 
Gäddede och Lillhärdal. Vi har kommit en bit på 
väg när det gäller samverkan mellan olika aktörer 
även om det finns mer att göra, säger hon.

 
Infrastrukturen är en viktig fråga i en kommun 
som Krokom. Det finns många vägar som behö-
ver rustas upp och kampen om pengarna är tuff. 
Maria berättar om väg 339 mellan Hårkan och 
Lövsjön som var i stort behov av upprustning 
men där pengarna till det planerade vägbygget 
tog slut just innan bygget inleddes. 

– Jag tog kontakt med generaldirektören för 
dåvarande Vägverket för att protestera mot att 
arbetet stannade av och sedan tog det bara någ-
ra dagar innan jag fick besked om att det fanns 
nya pengar, berättar Maria Söderberg.

Något annat Maria är stolt över är förvärvet 
av Torsta och Rösta. Genom Grönt Center läggs 
grunden för utveckling av de gröna näringarna. 

Beslutet att sluta har växt fram och att göra det 
nu, en tid innan valet, är ett sätt att ge rimliga 
förutsättningar för efterträdaren som är Malin 
Bergman. 

– Jag ska göra vad jag kan för att föra över 
min kunskap om det som har varit, men det är 
dags för nya krafter att ta över nu. Det behövs 
nya tankar och idéer för att Krokom ska fortsätta 
vara den starka tillväxtkommun som vi har varit 
under lång tid, säger Maria.

Nu väntar en helt ny tillvaro utan en fulltecknad 
kalender. Barn och barnbarn ska få mycket mer 
tid jämfört med tidigare och att vistas i skog och 
mark är något som hon kommer prioritera.

– Det var lite roligt häromdagen när jag fick 
frågan om jag kunde ha en vigsel i början av 
augusti och skulle kolla i kalendern om jag hade 
möjlighet. Men kalendern var ju tom. Det var en 
ganska skön känsla, avslutar Maria Söderberg. 

Åsa Sjödin

Nu byter Maria  
kontoret mot fjälluften

Nu är det dags att avsluta  
en lång karriär som ordförande  

i kommunstyrelsen. Samar- 
bete och samverkan är två  
ord som Maria ofta åter- 
kommer till när hon ska  

sammanfatta sin tid i  
kommunen.

”Nu väntar en helt ny 
tillvaro utan en  
fulltecknad kalender”

JOBBA HOS OSS

Maria Söderberg slappnar av i favoritsoffan i uterummet hemma på Rödön. I bakgrunden står centerkollegorna Malin Bergman och Karin Wallén.
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Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger förut-
sättningar för en god arbetsmiljö. I Krokoms 
kommun har hälsofrågor och friskvård en 
central roll i arbetsmiljöarbetet. Det är cheferna 
som ansvarar för att arbetet bedrivs aktivt på ar-
betsplatsen och till sitt stöd kan de bland annat 
ha hälsoombud som bevakar 
hälsofrågor och ger inspira-
tion. Marit Broström arbetar 
som HR-konsult och hon ser 
hälsoarbetet som en viktig del i 
arbetsvardagen.

– Grunden för en bra verk-
samhet är friska arbetsplatser 
med medarbetare som både 
mår bra och känner engage-
mang för sitt uppdrag. Basen i 
det arbetet är arbetsplatsträf-
fen, det är där vi pratar om hur 
vi har det och hur vi vill ha det. 
Det är arbetsgruppen tillsam-
mans med chefen som skapar förutsättningar 
för hur arbetet ska bedrivas, säger Marit Bro-
ström.

För att stimulera till fysisk aktivitet erbjuds 
medarbetare i Krokoms kommun bland annat 
friskvårdstid och en liten rabatt på gymkort. 
Subventionerad deltagaravgift i evenemang 
som Vårruset och Blodomloppet bidrar dessut-
om till laganda och stolthet. Varje år anordnas 
även en motionskampanj med små premier för 
genomförda aktiviteter, kampanjen avslutas 
med en utlottning av en resecheck. 

– Vi har under våren kört en testperiod med 
webbaserad träning anpassad för att kunna 
utföras i vardagen. Det handlar inte om tuff 
styrketräning eller svettig konditionsträning utan 
vardaglig rörelse, en kort paus under arbetsda-
gen kan göra stor skillnad, säger Marit. 

Hälsa handlar inte bara om 
fysisk aktivitet. Trivselkom-
mittén arbetar med att ordna 
gemensamt deltagande i lokala 
kulturevenemang som Föllinge-
revyn, Ladies night och nyårs-
revyn, för att skapa samman-
hållning och trivsel. 

– Självklart ska vi ha schys-
ta arbetsvillkor och bra löner 
men vi måste känna att vi är 
viktiga och att vi trivs och har 
roligt tillsammans. Det är något 
vi alla bidrar till. Trots stora 

geografiska avstånd är Krokom en lagom stor 
kommun för att vi ska kunna känna närhet till 
både kollegor och invånare, menar Marit.

När vi trivs och mår bra gör vi ett bättre jobb för 
dem vi finns till för, det råder det ingen tvekan 
om. 

– Alla medarbetare är oerhört viktiga och har 
en roll i helheten. En sund och bra arbetsmiljö är 
inte något som chefen ska fixa. Arbetsmiljön är 
vi tillsammans, avslutar Marit.

Thory Andersson

I Krokom har våra 
medarbetare en 
huvudroll
Krokoms kommun står inför stora utmaningar. 
Under de närmaste tio åren går nästan var 
tredje medarbetare i pension, sammanlagt runt 
500 personer. Läget är detsamma i de flesta 
av Sveriges kommuner och det betyder att 
det dessutom kommer bli stor konkurrens om 
arbetskraften. Vi behöver därför vara en riktigt 
bra arbetsgivare så att befintliga medarbetare 
stannar kvar och nya söker sig till oss. 

Jag sökte mig till Krokoms kommun och 
jobbet som HR-chef för att jag ville ha en ny 
utmaning. Jag såg Krokom som en framåt 
kommun med många spännande saker på 
gång, och den känslan har verkligen bekräftats 
under det dryga året jag har jobbat här. 

I vår kommun ska alla kunna vara med och 
påverka. Vi är en ganska liten organisation i 
jämförelse med många andra kommuner och 
närheten och tryggheten mellan människor 
skapar förutsättningar för mod, idéer och gläd-
je. Det jobbar vi hårt för att ta vara på eftersom 
vi tror att det hör 
till det som är 
allra viktigast för 
att våra medar-
betare ska trivas. 
Det är medarbe-
tarna som har 
huvudrollen i vår 
organisation.

Jag tycker mycket om Krokoms vision, att 
göra plats för växtkraft. Den omfamnar vår 
viktiga uppgift i att ge bästa tänkbara service 
till dig som bor i vår kommun. Den omfamnar 
också våra medarbetare och jag vill att alla 
som jobbar i Krokoms kommun ska känna 
växtglädje. Det ska vara roligt att utveckla  
såväl verksamheten som sig själv. Att känna 
växtglädje är precis det som jag tror är grun-
den till en arbetsplats där medarbetarna trivs! 

Mitt jobb som HR-chef handlar om att arbeta 
för att vi ska bli en ännu bättre arbetsgivare 
och vara en attraktiv arbetsplats. Under de 
kommande åren kommer vi fokusera på att 
stärka vår värdegrund. Vi vill att de som kom-
mer i kontakt med oss ska uppleva oss som 
välkomnande, nära, modiga och pålitliga. För 
att nå dit behöver vi utveckla det goda ledar- 
och medarbetarskapet i Krokoms kommun. 

Jag tror att vi har en fantastiskt rolig och 
utvecklande resa framför oss och jag hoppas 
att alla ni som vi finns till för kommer att känna 
och märka att vi utvecklas och att vi spritter av 
växtkraft! 

Anne Vågström 
HR-chef

anne.vagstrom@krokom.se
0640-163 66

Tillsammans är  
vi vår arbetsmiljö

Hälsa och välbefinnande är grunden till trivsel och arbetsglädje på en arbets-
plats. Därför är arbetsmiljö- och hälsofrågor också en viktig del i Krokoms 
kommuns strävan att skapa ett öppet och respektfullt klimat.

”Närheten och 
tryggheten mellan 
människor skapar 
förutsättningar 
för mod, idéer och 
glädje.” 

Marit Broström är HR-konsult och 
hon jobbar bland annat med kommu-

nens friskvårdsarbete. 

Det var över 150 medarbetare som valde att delta i årets upplaga av Vårruset. Det blev en härlig kväll med picknick efter loppet.
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Om allt går enligt plan kommer de arton vil-
latomterna att komma ut till försäljning i sep-
tember. För Cecilia Danebäck, projektledare för 
exploateringen på Kvarna, är det en intensiv och 
spännande period som till stor del handlar om 
samverkan, både internt och tillsammans med 
entreprenörer. Projektet går stadigt framåt även 
om det emellanåt dyker upp hinder som behö-
ver motverkas för att hålla tiden och förhindra 
att kostnaderna rinner iväg. Det kan exempelvis 
handla om VA-ledningar som behöver grävas ner 
på annans mark vilket kan innebära långdragna 
remissrundor, eller samordning mellan olika ak-
törer inom projektet. Tomterna, som är på cirka 
tusen kvadratmeter styck, kommer att komma 
ut till försäljning under hösten och erbjudas till 
självkostnadspris, men det finns redan nu möjlig-
het att ställa sig i kö. 

– Området lämpar sig jättebra för barnfamil-
jer med närhet till skolor, idrottsanläggningar 
och centrum. Ett fåtal står redan i tomtkö och 
flera har hört av sig på annat sätt och visat sitt 
intresse för en tomt på Kvarna. Så snart tomter-
na kommer ut till försäljning ökar nog intresset 
ännu mer, menar Cecilia. 

Ovanför villaområdet förbereds bygget av ett 
nytt demensboende med 36 lägenheter och 
ett gruppboende med fem lägenheter och tre 
korttidsplatser. Mona-Lisa Norrman, utredare 
i boendefrågor och engagerad i planerna, är 
spänd av förväntan.

– Byggnaden är utformad som en oval i 
souterräng med två innergårdar med altaner, 
grillplats, gångstråk, fruktträd, bärbuskar, kul-
turväxter och odlingsbänkar. Både inomhus- 

och utomhusmiljöer är särskilt anpassade för 
personer med svårare demenssjukdom, berättar 
Mona-Lisa. 

Förutom lägenheter och personalutrymmen, 
kommer byggnaden också att inrymma bok-
ningsbar träningslokal och Spa-avdelning med 
bastu och bubbelbad. Huset har också lokal för 
frisör och fotvård samt en stor samlingslokal 
med plats för femtio personer. I entréplanet blir 
det också nya lokaler för dagverksamheten  
Polstjärnan som idag finns på Blomstergården.

I anslutning till demensboendet byggs ett 
gruppboende för personer mellan 18 och 65 
år med stort behov av hjälp och stöd. Boendet 
kommer att ha fem lägenheter, samtliga med 
uteplats och förråd.

Byggstarten för äldreboendet på Kvarna är 
planerad till början av april 2019 och inflyttningen 
påbörjas under september 2020. Flytten till det 
nya demensboendet blir också startskottet för 
ombyggnation av äldreboendet Blomstergården 
där lägenheterna i den äldre delen ska utrustas 
med toaletter och pentryn.

Behovet av anpassade bostäder med personal, 
både för äldre och funktionshindrade, är stort. 
På Snickerivägen i centrala Krokom pågår för 
närvarande bygget av en ny gruppbostad särskilt 
anpassad för personer med stora fysiska funk-
tionshinder. Boendet kommer att inrymma fem 
lägenheter med altaner samt personallägenhet 
och beräknas bli klart för inflyttning under sen-
hösten 2018.

Thory Andersson

”Kvarna” växer fram

I området Kvarna,  
mitt emot Hissmovallen i  

centrala Krokom förbereds det 
för fullt för arton nya villatomter 
och nytt äldreboende. Det byggs 
vägar och det grävs. Ledningar 

för vatten, avlopp, el och  
optofiber ska ner i marken 

 innan hösten.

”Området lämpar sig 
jättebra för barn- 

familjer med närhet 
till skolor, idrottsan-

läggningar och  
centrum”

SAMH ÄLLSBYGGN AD

Cecilia Danebäck är projektledare för exploateringen av tomter på Kvarna. Hon tycker att området är perfekt för barnfamiljer med närheten till skolor, idrottsanläggningar och Krokoms centrum.
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Invånarantalet i Krokom ökar stadigt. Under 
fjolåret blev vi 84 personer fler. Målsättning-
en är att ökningen ska fortsätta och att vi om 
tolv år har hela 16 000 kommunmedborgare. 
En målsättning som ställer krav, inte minst på 
bostäder.

Krokomsbostäder är kommunens största hy-
resvärd och arbetar aktivt med 
att ta fram nya detaljplaner 
för flerbostadshus i attraktiva 
områden. Kenneth Karlsson, vd 
i Krokomsbostäder, menar att 
det behövs en smula tålamod i 
det arbetet.

– Att få fram planlagd mark 
och bygga hus tar lång tid, från 
en projektidé till att husen står 
inflyttningsklara tar det tre till 
fem år. Processen innefattar 
upprättande eller revidering 
av detaljplaner, hantering av 
eventuella överklaganden och 
den faktiska tiden som det tar 
att bygga ett hus, berättar Kenneth Karlsson.

Krokomsbostäder arbetar utifrån kommunens 
ägardirektiv och uppdraget innebär att tillhan-
dahålla hyresbostäder till kommunens invånare 
samt särskilt uppmärksamma ungdomars 
bostadssituation.

– Vi ska leverera bra lägenheter med bra 
standard och schysta hyror. Det handlar om att 
erbjuda bostäder där folk vill och har råd att bo, 
menar Kenneth Karlsson.

I dagsläget pågår sex olika projekt för nypro-
duktion i Krokom, Ås och Aspås: 
• Sjövillan i södra Ås, 40–60 lägenheter
• Freja, etapp 2 i centrala Ås, 60 lägenheter 
• Blixt-Antons, centrala Ås, 22 lägenheter 
• Jämttorpet i centrala Krokom, 16 lägenheter. 

– Projekten är i olika fas där 
området Blixt-Antons med 
planerad inflyttning sommaren 
2019, ligger först i raden. När 
det gäller Freja har detaljplanen 
överklagats av de närboende, 
men strax innan midsommar 
fick vi besked om att mark- 
och miljödomstolen avslår 
överklagandet, säger Kenneth 
Karlsson.

Bostadsområdet Jämttorpet 
på Offerdalsvägen i Krokom 
beräknas stå klart sommaren 
2020. Fyra huskroppar kom-

mer att rymma 16 funktionella lägenheter på 35 
kvadratmeter med kök och sovloft. 

– Området har ett attraktivt läge med några 
få minuters promenadavstånd till centrum. 
Efterfrågan på mindre lägenheter är stor och 
Jämttorpet kommer att bli ett välkommet 
tillskott, inte minst för den yngre generationen, 
avslutar Kenneth Karlsson. 

Thory Andersson

Nu gäller det att 
bostadsbyggandet 
kommer igång
Målet är att Krokoms kommun ska ha 16 000 
invånare år 2030. Idag är vi knappt 15 000 och 
det kanske inte låter så dramatiskt med att 
bli tusen fler på tio år? Faktum är att det är en 
ganska svår nöt att knäcka. Redan idag har 
vi en brist på bostäder i de södra delarna och 
därför gäller det att få igång bostadsbyggan-
det. På det här uppslaget kan du läsa om en 
del av de projekt som är på gång, det händer 
en hel del i Krokoms kommun just nu och det 
tycker vi är riktigt roligt. 

För att göra det möjligt att växa måste 
kommunen se till att ha detaljplaner som ger 
möjlighet att bygga nya bostäder. Idag har vi 
antagna planer och planer som är på gång 
i närtid som möjliggör bostäder för minst 
femhundra nya invånare fram till 2021. En 
del projekt har 
kommit igång, 
det handlar om 
Kvarna i Krokom, 
Sånghusvallen i 
Ås och Blixt-An-
tons i Ås. Men 
det räcker inte 
om vi ska nå må-
let, det behöver 
byggas ännu fler bostäder. Just nu arbetar vi 
med en fördjupad översiktsplan över Älvom-
råde Krokom, ett område som sträcker sig 
från Ösabacken i söder till Krokom och Aspås 
i norr. Det här området tror vi kan bli en motor 
för hela kommunen och planen kommer att ge 
svar på var tillväxten kommer ske. Att sane-
ringen av kisaska på Hissmofors äntligen har 
kommit igång är bra på flera sätt. Först och 
främst är det naturligtvis efterlängtat att kisas-
kan äntligen ska tas bort och när saneringen är 
klar blir det möjligt att bygga nytt även här. 

Vi kommer att behöva göra stora investering-
ar i samband med att vi växer. För att säkra 
vattenleveransen till nya bostäder och indu-
stritomter i Ås startar vi i höst bygget av en 2,1 
kilometer lång huvudledning för vatten. När 
det blir fler som bor i vår kommun ökar också 
behovet av förskolor, skolor, idrottshallar och 
badhus. 

Min förvaltning har ett brett uppdrag. Förutom 
samhällsbyggnad har vi bland annat även ett 
ansvar för maten till våra skolor och äldreboen-
den. Under våren blev det klart att vi kommer 
att köpa in potatis till kommunens skolor och 
äldreboenden från en lokal leverantör från och 
med mars nästa år. Det här känns fantastiskt 
bra, att handla lokalt är ju det vi helst av allt vill 
göra. Det är dock inte så enkelt eftersom vi inte 
får ställa krav på att det ska vara lokalt när vi 
upphandlar, alla leverantörer måste kunna vara 
med och konkurrera på samma villkor. Men det 
vi kan göra för att de lokala producenterna ska 
kunna vara med och lägga bud är att ”öppna 
upp” för vissa varugrupper – potatis är en av 
de varugrupperna.

Ulla Schill
Samhällsbyggnadschef

Vi gör plats för fler

Kommunen växer, väntetiderna i bostadskön blir längre och längre. En av 
aktörerna som arbetar med att råda bot på bostadsbristen är det kommun- 
ägda bostadsbolaget Krokomsbostäder. Inom en femårsperiod ska bolaget 
förse kommunen med ett tillskott på styvt 150 nya hyresrätter.

”En del projekt har 
kommit igång, det 
handlar om Kvarna 
i Krokom, Sång-
husvallen i Ås och 
Blixt-Anton i Ås” 

Kenneth Karlsson, vd för det kom-
munägda bostadsbolaget Krokoms-
bostäder, är nöjd över att det är så 

många projekt på gång. 

Ett av de områden som är på gång att få nya bostäder är Blixt-Antons i södra Ås. Illustration av Tengbom arkitektbyrå.



8 V å r t  K r o k o m  |  N r  2  2 0 1 8

Begreppet pedagogisk utvecklare inom försko-
lan finns över hela landet men i olika nyanser och 
betydelser. Ulrika Wessel på Landöns förskola 
förklarar vad det innebär i Krokoms kommun.

– Vi är fyra pedagogiska utvecklare i kommu-
nen, men det är tänkt att vi ska vara sex. En för 
varje förskoleområde. 
Vi är chefens förlängda 
arm och jobbar med 
förskolestrukturer. Vi 
utvecklar den pedago-
giska dokumentationen 
och läromiljöerna. Vi 
arbetar helt enkelt med 
utvecklingen av för-
skolan men med fötterna i verksamheten. Jag 
jobbar åttio procent här i Landön och resteran-
de tjugo procent på områdets andra förskolor, 
berättar Ulrika.

Att utmaningar finns inom förskolan är ingen 
hemlighet. Förskollärare är idag ett bristyrke och 
för att få titeln pedagogisk utvecklare krävs att 
man är legitimerad förskollärare. Ulrikas utma-
ningar kan bestå i att ena dagen jobba med ett 
väl sammansvetsat arbetslag på en förskola, 
för att nästa dag befinna sig på en förskola med 
stor personalomsättning där det gäller att använ-
da en annan verktygslåda. Det som lockar Ulrika 
mest är barnens lärande och inflytande. Hon be-

rättar att för tio år sedan styrdes verksamheten 
efter en återkommande plan oberoende av vilken 
barngrupp man hade framför sig medan man 
numera strävar mot uppsatta mål utifrån bar-
nens intressen. Frågan uppstår om det inte ställs 
högre krav på personalen på det sättet?

– Jo, helt klart. 
Vi måste vara mer 
närvarande, titta på 
barnen och försöka 
förstå vad de i sin 
tur försöker förstå. 
Det ställs krav på att 
man kan dokumen-
tera för att kunna 

följa upp vad som fungerar eller inte, säger 
Ulrika. 

Blir det inte väldigt individstyrt då barnen har 
olika intressen?
– Visst finns det grupper där barn inte är intres-
serade av samma saker. Vi jobbar ju med barn, 
självklart har de skilda intressen. Men ger exem-
pelvis ett barn oss en idé som vi känner är möjlig 
att utveckla och kan leda till andra spännande 
saker så blir oftast de andra barnen inspirerade 
att hänga med, säger hon.

Landöns förskola håller till i den gamla F–6- 
skolan som lades ner 2007. Landön ingår i Änge-

området och totalt i området finns sex förskolor. 
Idag går det tretton barn på Landöns förskola 
och upptagningsområdet är från Bredbyn till ”No-
lasjön”, alltså norra sidan av Landösjön. År 2015 
var barngruppen större, men Ulrika upplever att 
antalet barn nu är på en ganska statisk nivå. Lik-
som i övriga samhället utvecklas förskolan och 
Ulrika säger att en ny läroplan för just förskolan 
är på gång, där bland annat den digitala utveck-
lingen kommer att tas med.

– Läroplanen vi har idag har tio år på nacken 
och under den tiden har det hänt enormt mycket 
i den digitala sektorn. Information, kommunika-
tion och teknik, IKT, kommer som ett begrepp i 
den nya läroplanen, berättar Ulrika.

Ulrika säger att om man använder en Ipad på 
rätt sätt så är det ett superbra verktyg. Hon 
berättar om hur barnen själva på ett väldigt 
enkelt sätt kan gå runt och dokumentera sin dag, 
visa en teckning eller sätta på en QR-kod med 
fördjupning till föräldrarna. 

– Jag älskar att projicera miljöer från digitala 
verktyg, då händer det jättemycket med barnens 
fantasilekar. Häromdagen startade barnen en ti-
gerlek som var spännande och vi höll leken vid liv 
genom att vi projicerade upp en djungel. Plötsligt 
bodde barnen i djungeln och leken utvecklades 
ännu mer, avslutar Ulrika Wessel.

Peter Svensson

Ulrika brinner för  
barnens utveckling

När ett barn går från  
”kan inte” till ”kan”, då får jag  

rysningar. Vi har barn i förskolan 
som knäcker läskoden och det är 
jättehäftigt att få vara med om. 

Det säger Ulrika Wessel,  
pedagogisk utvecklare 
i Krokoms kommun.  

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

”Vi måste vara mer närva-
rande, titta på barnen och 
försöka förstå vad de i sin 
tur försöker förstå”

Ulrika Wessel jobbar som pedagogisk utvecklare i Änge skolområde och är i sin roll chefens förlängda arm. Uppdraget innebär att utveckla den pedagogiska dokumentationen och läromiljöerna.
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Linn Lindsjö, en av kommunens drygt trehundra 
kulturskoleelever, har nyss gått ut åttan, sysslar 
både med kampsport och bågskytte men kom-
mer aldrig att släppa taget om musiken. 

– Jag har spelat fiol sedan förskoleklass och 
lite senare började jag med trummor. Manifes-
tivalen var jättekul! Jag uppträdde mest som 
trummis men under avslutningen fick jag spela 
fiol med Bo Lyckligs orkester. Det var helt otro-
ligt! Scenen på Magneten i Krokom är liten och 
familjär, det känns som att man spelar för för-
äldrarna hemma i vardagsrummet, säger Linn.

Trots sin unga ålder är Linn en 
mångkonstnär i såväl kultur 
som idrott. Om kombinationen 
fiol och trummor är sällsynt så 
borde bågskytte och kampsport 
vara unik. Framtidens gymnasie-
val kommer närmare och Linn 
söker bra alternativ.

– Idag så lutar det åt Natur-
programmet. Det känns som 
ett brett program med många möjligheter inför 
framtiden. Men musiken släpper jag aldrig, i alla 
fall inte på hobbynivå. Det är verkligen befriande 
att komma hem från en jobbig dag på skolan 
och ”slå av sig” på trummorna. Är jag på ett 
annat humör försvinner jag gärna iväg i melodi-
ernas värld på fiolen, berättar Linn. 

Stefan Konradsson, verksamhetschef för Kul-
turskolan berättar hur och varför Manifestivalen 
kom till:

– Kulturskolan brukar alltid ha konserter eller 
olika evenemang på vårkanten. Kulturskolan har 
också varit föremål för diverse neddragningar. 

Nu ville vi visa vad vi håller på med, vad Kultur-
skolan kan bidra med och vad våra barn och 
elever skulle gå miste om utifall Kulturskolan 
helt skulle försvinna. Därav första delen – mani-
festationen. Samtidigt ville vi göra något kul och 
ha gästartister – en festival. Vi slog ihop orden 
och fick en Manifestival! säger Stefan.

Under Manifestivalen uppträdde både elever 
och gästartister i en hel vecka på Magneten i 
centrala Krokom, men även i Föllinge kyrka. 
– Avslutningen på fredagen blev en riktig höjda-
re! Vi hade bjudit in Bo Lyckligs Gammeldansor-

kester som tillsammans med ett antal 
av våra fiolelever och Birka folkmusiklin-
je stämde upp till två låtar av Hoven 
Droven. På scenen fanns alltså hela 
spektrumet av Kulturskolan. Från elever 
i grundskolan, via fortsättningsstudier 
på Birka till lärare och musiker, berättar 
Stefan. 

Manifestivalen hölls i slutet av maj, har 
ni sett något resultat av den?

– Publikmässigt hade vi önskat mer men vi 
har nått massor av människor både på Mag-
neten och i sociala medier. Det känns som att 
Kulturskolan har hamnat högre upp på agendan, 
säger Stefan. 

Håkan Borgsten, projektledare för Mani-
festivalen, avslutar med att konstatera att det 
självklart blir en fortsättning på det här. 

– Vi ville visa det bästa med Kulturskolan, de 
kompetenta och engagerade lärarna samt alla 
superduktiga elever, och det gjorde vi!

Peter Svensson

En spännande 
hösttermin står 
för dörren
Just nu är vi mitt i ett skönt och avkopplande 
sommarlov, det är en välbehövlig vila för både 
elever och personal. Egentligen borde läsåret 
kanske vara indelat på ett annat sätt, vårter-
minen blir väldigt lång och när sommarlovet 
börjar närma sig är det många som är väldigt 
trötta. 

Höstterminen kommer att bli spännande. Vi 
har anställt en ny verksamhetschef för skolan, 
Angelica Faktus, och hon börjar i mitten av 
augusti. Angelica kommer närmast från Mörsil 
där hon har varit rektor. Utöver det uppdraget 
har hon även varit processtödjare för Skolver-
ket som handplockade henne mot bakgrund 
av det goda arbete hon har utfört i Mörsil. 
Uppdraget för Skolverket handlar om hur man 
kan minska elevers problematiska frånvaro 
och öka deras kunskapsmål. Detta var en stor 
utmaning för Mörsil som tog emot många 
nyanlända under 2015 med barn som förstås 
hade svårt att tillgodogöra sig undervisningen 
på grund av bristande språkkunskaper. Angeli-
ca har vänt trenden med nedåtgående resultat 
för skolan i Mörsil, 
ett arbete som 
har uppmärksam-
mats på nationell 
nivå. Vi är jätte-
glada över att ha 
knutit Angelica till 
vår kommun. 

Våra lokaler har varit en stor utmaning för oss 
i år. Flera av våra verksamheter har tvingats 
flytta på sig på grund av vattenskador som 
har krävt en omfattande renovering och det är 
förstås besvärligt för både barn och personal. 
Dessutom innebär det extra kostnader för vår 
redan ansträngda ekonomi. 

Budgetarbetet inför 2019 är i full gång och 
ramen som vi har att förhålla oss till ställer 
krav på besparingar om 5,3 miljoner kronor. 
Det är inte klart än hur vi ska lösa det, i höst 
ska detaljbudgeten vara klar för nämnden att 
fatta beslut om. 

En annan utmaning är hur vi ska få tag på be-
hörig personal till våra lediga tjänster. Bristen 
på behöriga pedagoger i skola, förskola och 
fritidshem är stor. Om utbildningarna fanns vid 
Mittuniversitetet skulle rekryteringen underlät-
tas. En annan förhoppning är att vi kan få till 
samma lösning som man har i Dalarna där det 
är möjligt för pedagoger i vissa grupper att ar-
beta femtio procent samtidigt som de studerar 
på 75 procent. Det skulle kunna vara ett sätt 
att knyta till sig nya medarbetare som på sikt 
blir behöriga pedagoger. 

Birgitta Lundgren
förvaltningschef för barn-  

och utbildningsförvaltningen

En av många stjärnor 

Under Manifestivalen som pågick 21–25 maj 2018 så lyftes Kulturskolans 
verksamheter och duktiga elever fram. Magneten i Krokom fylldes av musik 
och konstellationer av alla former, men även av debatter och workshops.

”Vi är jätteglada 
över att ha knutit 
Angelica till vår 
kommun”

”Under avslut-
ningen fick jag 
spela fiol med 
Bo Lyckligs or-
kester. Det var 
helt otroligt!”

Linn Lindsjö är mångkonstnär i både kultur och idrott. Hon spelar trummor och fiol och tränar kampsport och bågskytte.



10 V å r t  K r o k o m  |  N r  2  2 0 1 8

Krokoms kommun har flera spännande arbets-
platser för personer som har en funktionsned-
sättning. Amigo på Hissmofors är en sådan 
arbetsplats och här jobbar man med transporter, 
olika legojobb, återvinning och en del externa ar-
beten. Anna Thuresson 
är 25 år och hon jobba-
de tidigare på Amigo 
innan hon vid årsskiftet 
började på Café Delikat 
i kommunhuset. 

– Förut hämtade jag 
papper i kommunhuset 
på måndagar och på 
onsdagar jobbade jag på ICA. Jag är fortfarande 
på ICA på onsdagar men annars jobbar jag på 
Café Delikat och jag trivs jättebra, säger Anna.

Jennie Eskilsson är 31 år och hon jobbar också 
i kommunhusets kafeteria. Tidigare var hon på 
ett kafé på Birka folkhögskola där hon trivdes 
väldigt bra. 

– Det var kul att jobba på Birka Café där vi 
sålde fika till eleverna och från början kändes det 
lite tråkigt att byta jobb. Men nu trivs jag jättebra, 
det är kul att träffa folk och i kommunhuset har 
vi många gäster, säger Jennie. 

Anna och Jennie är två aktiva tjejer som har 
fullt upp med jobb och fritidsaktiviteter. Jennie 
har tränat simning sedan hon var liten och hon 
tränar två gånger i veckan på Nyheden. Snart är 
det dags för tävling igen och hon berättar att hon 

gärna vill vinna.
– Jag är en vinnarskalle och 

det brukar gå ganska bra för 
mig när jag tävlar. Något annat 
jag tycker om att göra är att 
gå på dans, varannan torsdag 
åker jag till Furuparken och 
dansar, säger hon.

Annas intresse är boccia och varje onsdag är 
det träning på Hissmoskolan. Just nu tränar de 
inför nästa match som är i Holm utanför Sunds-
vall. 

– Det går ganska bra för oss och vi vinner 
ibland. Förra sommaren vann vi alla matcher, 
berättar Anna.

Att promenera är något som både Anna och 
Jennie gillar. Anna berättar att hon brukar ta med 
sig familjens hund Morris ibland när hon går på 
promenad. Morris är tio år och han är en bra 
kompis.

– Morris är en bordercollie och han tycker att 
det är jättevarmt nu eftersom han har så mycket 
päls. Vi brukar oftast gå runt Hissmofors, det är 
fint där, säger Anna. 

Nu står sommaren och lite ledighet för dörren. 
Jennie har inte bestämt än vad hon ska göra på 
semestern men Anna ser fram emot resan till 
Göteborg tillsammans med mamma och pappa.

– Vi ska gå på Liseberg och så ska jag förstås 
bada, säger hon.

Personer som har en funktionsnedsättning kan 
få sysselsättning inom kommunens dagliga 
verksamhet. Agneta Östlund är enhetschef och 
hon berättar att det utförs en hel del viktigt arbe-
te på kommunens olika arbetsställen för daglig 
verksamhet.

– Våra medarbetare jobbar med alltifrån att 
sköta fiket på flera olika ställen till att göra lego-
jobb till bland annat Trangia. Vi berättar om allt 
det här på kommunens hemsida där det finns en 
mängd härliga bilder på våra stolta medarbeta-
re. Ta gärna en titt på bilderna, avslutar Agneta 
Östlund. 

Åsa Sjödin

Anna och Jennie fixar 
fikat i kommunhuset

Det är Anna, Jennie  
och deras kollegor som fixar  

fikat i kommunhuset numera. Vid 
nyår tog de över kafeterian och de är  

stolta över berömmet de får av  
gästerna. ”De tycker att vi är  

duktiga och att vi gör det bra”,  
säger Jennie med  

ett leende. 

STÖD OCH OMSORG

”Jag är en vinnar-
skalle och det brukar 
gå ganska bra för mig 
när jag tävlar”

Anna Thuresson och Jennie Eskilsson jobbar i kommunhusets kafeteria, Café Delikat. 
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Vi är en viktig 
medspelare för 
många människor
Socialförvaltningens uppdrag är stort, brett 
och viktigt. Vi står inför stora utmaningar men 
har samtidigt många positiva projekt på gång. 
Jag vill dela med mig av några av de viktigaste 
sakerna som vi står inför just nu.

I min förvaltning jobbar ungefär 400 personer 
och varje år är det ett stort jobb med att få 
ihop bemanningen inför sommarsemestrarna. 
Vi började redan i höstas med det här arbetet 
och har jobbat intensivt hela våren. Trots det 
har det varit stora problem med att kunna fylla 
luckorna eftersom det handlar om så väldigt 
många människor. Vi har en mängd idéer på 
hur vi ska komma tillrätta med det här och här 
är vår nya verksamhet Arbete och Integration 
en viktig kugge bland flera andra. 

Krokoms kommun ligger väldigt bra till på 
riksnivå när det gäller att få människor som 
befinner sig utanför arbetsmarknaden till att 
få ett jobb. Genom att vi nu slår ihop de två 
verksamheterna arbetsmarknad och integra-
tion till en, kommer Krokoms kommun att bli 
ännu bättre på att skapa förutsättningar för 
att människor ska 
kunna gå från ett 
utanförskap till ett 
innanförskap. Jag 
tror att det är en 
av nycklarna till att 
också säkerställa 
bemanningen inom 
vården på sikt.

För länets  kommuner har rekryteringen av 
socionomer varit ett problem och en hel del 
åtgärder vidtas nu för att komma tillrätta med 
det. En av dessa åtgärder är det nära samar-
betet med Mittuniversitetets programråd för 
socionomprogrammet där Krokoms chef för 
individ- och familjeomsorgen sitter med och 
representerar länets IFO-chefer. Det här sam-
arbetet ger många fördelar. En av de viktigare 
är att få möjlighet att marknadsföra den del av 
socionomyrket som är allra svårast, nämligen 
myndighetsutövningen. Att ha ett nära samar-
bete med universitetet tror jag är jätteviktigt av 
många skäl, ett är att vi på det sättet kan knyta 
till oss studenter som väljer att göra sin praktik 
hos oss. 

En spännande nyhet i höst blir öppningen 
av den gemensamma familjecentralen som 
kommer att finnas i samma hus som folk-
tandvården i Krokom. Här kommer besökarna 
att kunna träffa BVC-sköterskan samt per-
sonal från individ- och familjeomsorgen och 
öppna förskolan. Vi har varit på studiebesök 
i Strömsund som sedan en tid tillbaka har en 
familjecentral där hälsocentralen och kom-
munen samverkar. Strömsund lyfts fram som 
en förebild i länet i landet och vi tror på det är 
sättet att arbeta. 

Anna Berkestedt Jonsson
förvaltningschef inom  

socialförvaltningen

”Jag tror att det är 
en av nycklarna 
till att säkra be-
manningen inom 
vården på sikt”

Hösten 2017 deltog Bjarne Staaf, Marina Svens-
son och Anders Vikström-Aloandersson i en 
instruktörsutbildning i Första hjälpen till psykisk 
hälsa. Tanken är att de nu ska utbilda medarbe-
tare i Krokoms kommun som möter personer 
med psykisk ohälsa i sin vardag. Kursen, som 
har sitt ursprung i Australien, är ett utbildnings-
program avsett för allmänheten.

– Målet med kursen är bland annat att öka 
kunskapen om psykisk ohälsa och att slå hål 
på myter och fördomar. Att öka beredskapen 
hos allmänheten att i vardagliga sammanhang 
uppmärksamma och hjälpa till vid psykiska 
besvär är en annan viktig målsättning, säger 
Bjarne Staaf.

Inledningsvis jobbar Krokoms kommun med 
att utbilda medarbetare som möter ungdomar, 
vuxna och äldre med psykisk ohälsa. Anders 
Vikström-Aloandersson berättar att målsätt-
ningen är att utbildningen ska få genomslag på 
bred front i hela samhället.

– Vårt uppdrag är att utbilda kommunens 
medarbetare för att höja kunskapen kring de här 
frågorna internt, men förhoppningen är att även 
organisationer som PRO och olika föreningar 
också ska kunna utbilda sina medlemmar på 
sikt, säger Anders Vikström-Aloandersson. 

På samma sätt som för första hjälpens ABC 
finns det en minnesregel, BLEUS, för första 
hjälpen i psykisk hälsa där bokstäverna har sin 
bestämda betydelse. B står för att bedöma si-
tuationen, ta kontakt. L står för att lyssna öppet 
och fördomsfritt. E står för att erbjuda stöd och 
information. U står för att uppmuntra personen 

att söka professionell hjälp och S står för att 
stötta personen att skaffa andra hjälpresurser. 

Marina Svensson berättar att det finns en hel 
del myter kring psykisk ohälsa som det är viktigt 
att slå hål på. Ett exempel på en myt är att per-
soner som pratar om att ta sitt liv inte gör det.

– Diskussionsgrupperna är väldigt bra, 
genom att prata med andra om de här sakerna 
kan man få syn på sina egna fördomar och 
samtidigt öka insikten och kunskapen. Nästan 
alla som tar sitt liv eller försökt ta sitt liv har 
pratat om det eller sänt ut signaler om att man 

inte vill leva längre, 
men omgivningen 
har kanske inte tagit 
det på allvar alla 
gånger. Det är viktigt 
att alltid ta sådana 
yttranden på största 
allvar och följa upp 
personens mående, 
säger hon. 

Statistiken visar att den största riskgruppen 
är äldre människor som är över 80 år. I den 
här gruppen är det störst andel fullbordade 
självmord medan en högre andel av de yngre 
personerna klarar sig. Bjarne Staaf berättar att 
det är av yttersta vikt att vi pratar om de äldres 
dåliga mående i större utsträckning.

– Det är bara i Sverige som programmet har 
en inrikting mot de äldre. Genom att höja kun-
skapen om hur vi möter en medmänniska som 
inte mår bra kan vi göra stor skillnad i någons 
liv, säger han. 

Första hjälpen  
till psykisk hälsa
Kunskapen kring psykiska sjukdomar är låg i samhället vilket bidrar till den 
fördömande attityd som ofta förekommer. Därför utbildar Krokoms kommun 
medarbetare som i sin vardag möter personer med psykisk ohälsa. 

”Nästan alla 
som tar sitt liv 
eller försökt ta 
sitt liv har pra-
tat om det eller 
sänt ut signaler”

Krokoms kommun utbildar medarbetare som i sin vardag möter unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa. 



Tillsammans med frun Evelina driver Roger Bäck 
Wild Jämtland sedan i april. Wild Jämtland bör-
jade redan för fem år sedan när naturfotografen 
Bosse Kristiansson startade upp verksamheten. 
Tyvärr avled han och därför låg 
Wild Jämtland lite på sparlåga 
i två år.

När Roger och hans fru fick 
en förfrågan om att återuppta 
verksamheten var svaret enkelt. 
För Roger är arbetet rena pojk-
drömmen. Han kategoriserar 
sig själv som en björnnörd och 
har länge fascinerats av det 
mytomspunna djuret, som alla 
vet finns nära oss, men som få 
har sett. 

– Jag har pratat med många 
jägare här uppe i Jämtland som 
jagat nästan hela livet, men aldrig sett en björn.

Roger har fått äran att se björn många gånger. 
Dels jagar han björn, men har också genom år 
av träning lärt sig hur man ska agera i skogen 
för att få möjligheten att beskåda en björn på 
avstånd. För dem som är skeptiska till att möta 
en svensk brunbjörn i skogen, men som ändå 
känner en lockelse att se det stora djuret i det 
vilda, är gömslena i Landön ett bra alternativ.

Roger och Evelina började mata på området i 
april och den 6 maj kom första gästen. Resul-
tatet? Personen såg björn direkt. Några dagar 
senare satte sig Roger och Evelina sig själva i 

gömslet. På en natt såg de båda 
sju björnar. 

– Vi har haft en kund hittills 
som inte har sett någon, så det 
är väl nästan 95 procents chans 
att man ska få se björn, säger 
Roger Bäck.

Det känns ändå som att det 
finns en ganska utspridd rädsla 
för björnen?

– Ja, och det är faktiskt 
många som kommer till oss just 
för att få bort sin rädsla för björ-
nen. Vi har ett färskt exempel 
med en kvinna som var livrädd 

för björn. Innan hon klev in i gömslet darrade 
hon. Sedan fick hon se björn under natten och 
när jag hämtade henne under morgonen var hon 
jättelugn. Det var det som krävdes för att få bort 
rädslan. Jag tror att det finns en föreställning att 
björnen är ett blodtörstigt monster som springer 
runt i skogen och hugger ner allt den ser. I själva 
verket är getingen ett betydligt farligare djur än 
björnen, säger Roger Bäck.

                                                               

Det är i Landön 
björnen strövar
Har du länge drömt om att få se en björn i det vilda? Då ska du ta ditt pick och 
pack och bege dig till Landön. För i Wild Jämtlands gömslen är det nästan 
björngaranti.

N ÄRINGSLIV Året runt-turism  
i Åkersjön

Skoter och skidåkning på vintern 
samt cykling på sommaren – den 
möjligheten erbjuds i Åkersjön.  
Åkersjön Bike Park firar två år i år.

Under flera år har familjen Mutsaers drivit och 
ägt Åkersjöns camping och den tillhörande 
anläggningen vid skidbacken. Eftersom det är 
under vinterhalvåret den stora turismen sker 
började familjen titta på hur marken skulle kunna 
utnyttjas för att locka fler folk under sommaren. 
År 2016 kläcktes idén om att starta en bike park.   

Med hjälp av fransmannen Alex Martini drog 
byggandet i gång samma år och premiären sked-
de sommaren 2017. Trots att vädret inte var det 
bästa testade flera cykelentusiaster och nybörja-
re på lederna och responsen från dessa var god. 
Till årets premiär har två nya leder öppnats.

– Det var ett bra första år sett till vilket väder 
vi hade. Vissa dagar var det mycket folk här, 
andra dagar inga alls. Men de som var här var 
väldigt nöjda. Några jämförde faktiskt lederna 
med Åre och Järvsö, vilket gör mig glad, säger 
Yvonne Mutsaers.

– Det kommer nog ta några år, men sedan 
tror jag att vi kommer ha många cyklister här, 
säger Peter Mutsaers.

Felix Persson 
                                 

Hotagenkortet tjugo år
Hotagenkortet firar tjugo år i år och 
fisketurismen i bygden är både stör-
re och viktigare än någonsin.

Med över hundra olika fiskevatten är Hotagsbyg-
den ett eldorado för den fiskeintresserade. Redan 
på 1800-talet sökte sig engelska adelsmän till 
området för att fiska och under 1900-talets 
början började de första turisterna komma. I dag 
är fisketurismen den kanske enskilt viktigaste 
faktorn om Hotagsbygden fortfarande ska vara 
en levande glesbygd.

År 1998 väcktes idén med Hotagenkortet. 
Med ett och samma kort fick kunden nu tillträde 
till tre fiskevårdsområden; Gunnarvattnet, Rör-
vattnet-Skogsjö och Valsjöns fiskevårdsområde. 

Felix Persson

Yvonne och Peter Mutsaers driver Åkersjöns Bike Park 
och Åkersjöns camping. På midsommardagen öppnar 
Åkersjön Bike Park för säsongen. Foto: Felix Persson

Roger Bäck driver Wild Jämtland 
tillsammans med sin fru Evelina  

sedan april 2018. Foto: Felix Persson

    Felix Persson

Foto: Mostphotos


