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Elevens delaktighet
oavsett förmåga
Projekt sprider lärande utifrån
barns kunskap och förmåga.
Sid 10-11

Klarar du 72 timmar?

Livskvalitét,
oberoende och
självständighet

Hur väl klarar du dig vid en krissituation?
Klarar du tre dygns samhällskris utan stöd
från myndigheter? Ta del av våra tips på sid 14.

Stimulanssmedel möjliggör ett
”Bättre liv för sjuka äldre”.
Läs mer på sid sid 16-17.

LEDARE

OM INBLICK

Vi gillar olika!
Här kommer ett nytt nummer av Inblick, och just att ge dig en inblick i
kommunen tycker jag är viktigt. Viktigt för att de duktiga människor som dagligen utför arbete inom våra verksamheter ska uppmärksammas och visas fram.
Och viktigt för att du som medborgare ska känna dig delaktig och informerad
om vad som händer. Mer information kan du hitta på kommunens webb och på
vår officiella facebooksida. För tro mig, det är bara en bråkdel av allt vad kommunen gör som får plats på de här 20 sidorna. Bräcke kommun bedriver många
olika verksamheter på flera orter, med ibland helt olika förutsättningar.
Och på tal om olikheter så vill jag, precis som Maria och Monica berättar om
här i tidningen, slå ett slag för att olika är en tillgång. Att någon är annorlunda
ska vi inte se som en begränsning utan som en tillgång som gör laget starkare,
oavsett om det handlar om en skolklass, ett arbetslag eller en kommun.
Projektet Elevens delaktighet oavsett förmåga är en viktig inspirationskälla, och
något vi alla kan lära av.
I det här numret får vi även följa Aya som gör språkpraktik hos kommunchefen
Bengt, ett av flera exempel på arbetsplatser inom kommunen som nu tar emot
språkpraktikanter. Arbetskraften är en tillgång, men språkbarriären är en olikhet
vi måste hantera. Därför behöver vi möjliggöra språkträning i våra verksamheter.
Även om vi gillar olikheter är vi människor i grunden ganska lika.
Vi har alla samma grundläggande behov. Vi behöver
vatten, mat, värme, sömn och trygghet. Skulle du klara tre
dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheterna
om vi drabbas av en storm, olycka eller annan kris? Här i
Inblick hittar du mer information och tips om hur du kan se
över din egen krisberedskap.
Men vi behöver mer än så. Vi behöver också känna gemenskap och uppskattning och att vi blir accepterade för våra
olikheter. Några som dagligen tar tillvara på människors
olikheter och lyfter den egna förmågan är kommunens
rehabteam som du kan läsa om på sidan 16-17. De genomför aktiviteter för att stärka självkänslan och skapa
en meningsfull vardag för de äldre i
kommunen, det är viktigt.
Olika är en tillgång, något att stärka och något att ta
tillvara på. För världen är så mycket bättre, roligare
och mer spännande om vi inte alla är likadana och
tänker likadant. Bräcke kommun ska ta tillvara på
olikheter, nya invånare, nya idéer och vara en plats
där alla känner sig välkomna.
Med det sagt så vill jag önska dig en god jul,
alldeles oavsett hur och om du väljer att fira
den!

Sven-Åke Draxten
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
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trycks i 5.000 exemplar och delas ut
till hushåll och fritidshus i Bräcke
kommun.
Adress:
Bräcke kommun
Box 190, 840 60 Bräcke

ÖPPETTIDER

Öppettider under jul- och nyårshelgen
Kommunhusets reception

Återvinningscentralerna

Den 23 dec 2016, och den 5 jan 2017 har kommunens växel
och reception öppet kl. 8-12. I övrigt öppet som vanligt alla
vardagar: mån-tors kl. 8-16, fre kl. 8-15 med lunch kl. 12-13.

Datum

Bräcke

Gällö

Kälarne

Mån 19 dec

13-18

-

-

Tis 20 dec

-

-

13-18

Ons 21 dec

13-18

-

-

Tors 22 dec

-

13-18

-

Fre 23 dec

-

-

-

Telefon:
0693-161 00

Biblioteken

E-post:
tillvaxt@bracke.se

Datum

Bräcke

Gällö

Kälarne

Mån 19 dec

10-19

10-14, 16-19

10-13

Tis 20 dec

13-16

-

-

Mån 26 dec

-

-

-

Ons 21 dec

10-19

10-14, 16-19

10-13, 16-19

Tis 27 dec

-

-

13-18

Tor 22dec

10-14

10-13

-

Ons 28 dec

13-18

-

-

Tis 27 dec

13-16

-

-

Tors 29 dec

-

13-18

-

Ons 28 dec

10-19

10-14, 16-19

10-13, 16-19

Tor 29 dec

10-14

10-13

-

Mån 2 jan

13-18

-

-

Fre 30 dec

10-14

10-13

10-13

Tis 3 jan

-

-

13-16

Mån 2 jan

10-19

10-14,16-19

10-13

Ons 4 jan

-

13-18

-

Tis 3 jan

13-16

-

-

Tors 5 jan

13-16

-

-

Ons 4 jan

10-19

10-14, 16-19

10-13, 16-19

Fre 6 jan

-

-

-

Ansvarig utgivare:
Bengt Flykt
Redaktör:
Josefine Larsson
Grafisk produktion:
GRANN Design & Kommunikation,
Bräcke
Tryck:
Berndtssons Tryckeri,
Östersund
Upplaga:
5.000 ex.
Tidningen finns också att läsa
digitalt som pdf på kommunens
hemsida www.bracke.se.
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Fre

Har du synpunkter på
kommunens service eller tjänster?
Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster?
Då vill vi gärna få veta på det. Dina synpunkter, klagomål eller
beröm ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Du kan ringa eller kontakta den verksamhet synpunkten gäller.
Oftast är det allra lättast att prata direkt med den som är ansvarig.

PSST!
SOPBILEN

kör som vanligt (måndag-onsdag)
under jul-/nyår-/trettondagshelgen.

JULKLAPPSPAPPER

sorteras som pappersförpackning
och snören som brännbart!
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I annat fall, eller om dina synpunkter gäller en mer övergripande
fråga kan du skriva till kommunen. Skriv ett eget brev eller ett
e-postmeddelande, eller använd e-postformuläret på webben.
Märk gärna brevet eller ärenderaden på e-postmeddelandet
med ”Synpunkter/Klagomål”.

+

All information hittar du på:
www.bracke.se/synpunkter
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SÅ FUNGERAR DET

Kommunens politiker
fattar dagligen beslut om
en mängd frågor som påverkar dig som medborgare. Det kan exempelvis
gälla förskola och skola,
äldreomsorgen eller hur
gator och närmiljö ska
utformas. Vi vill att du är
med och påverkar!

INTEGRATION

Språket - en nyckel till arbetslivet
Under de två första åren ansvarar Arbetsförmedlingen för de nyanländas etablering i kommunen och till
en början handlar det förstås om att lära sig språket och att skapa sig ett nätverk på sin ort. För att så snart
som möjligt komma ut på arbetsmarknaden är praktikplats ett viktigt steg. Aya Sallal har gjort en månads
språkpraktik hos kommunchefen Bengt Flykt samtidigt som hon läst svenska för invandrare (SFI).

Aya drömmer om att arbeta som ekonom
Aya Sallal kom till Sverige från Syrien för två år
sedan och flyttade till Bräcke så snart hon
fått sitt uppehållstillstånd beviljat.
I sitt hemland arbetade hon som
ekonom, och det är något hon
gärna vill göra även i
Sverige.

Var med och påverka!

4 sätt att väcka frågor och påverka i politiken
Rösta i de allmänna valen

Medborgarförslag

I Sverige är det kommunalval vart fjärde år. Då väljer
kommuninvånarna vilka politiker som ska representera dem
i kommunfullmäktige. Nästa gång det är val är i september
2018. De som får rösta i kommunalvalet är kommuninvånare
som har fyllt 18 år och är antingen:

Alla kommuninvånare har möjlighet att skriva medborgarförslag. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer som är folkbokförda i Bräcke
kommun. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska
anges. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag.

•
•
•

Medborgarförslag lämnas in till antingen kommunsekreteraren eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges
sammanträde.

Svensk medborgare.
Utländsk medborgare som har bott i Sverige i minst tre år.
Norsk, isländsk eller EU-medborgare som bott i Sverige
i minst 30 dagar.

Träffa politikerna på mötestorget
Före varje kommunfullmäktigesammanträde är det mötestorg.
Då finns möjlighet för dig att träffa politikerna, ställa frågor
och påverka beslut.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och
allmänhetens frågor och synpunkter tas välkommet emot på
mötestorget innan sammanträdets början. Alla är välkommen
att följa mötet på plats men det är bara de folkvalda som får
debattera under sammanträdet. Det går också att följa sammanträdena via Mittradion på 98,7 MHz.
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Egna knep för att lära sig krångliga ord
Aya beskriver en utmaning i det ibland komplicerade
språk som finns hos kommunen, hon har lättare
för kortare meningar och mindre fackspråk.
För att hantera detta har hon en egen
lösning.
– Jag har ett block med mig där
jag skriver alla ord som jag
hör under möten och som jag
inte förstår, sedan översätter
jag dem i lugn och ro efterhand. Det har gjort att jag
lärt mig massor av krångliga
ord, som exempelvis ”räntekonto” eller ”lönetransaktion”, säger Aya och ler.

– Jag drömmer om att
kunna arbeta som ekonom, men det är inte helt
enkelt. Språket är min
nyckel, säger Aya.

Praktik till nytta för alla
Att komma ut på praktik är
det bästa sättet för de nyanlända att få lära sig språket,
men det handlar även om att företag och organisationer är villiga att ta
emot. Bengt Flykt menar att det är viktigt
att erbjuda möjligheter för nyanlända att träna
språket.
– Det ger också oss förståelse för att en del kommunala
verksamheters funktioner behöver kommuniceras på ett mer
lättbegripligt sätt. Vi behöver tänka på att göra informationen
mer lättillgänglig, inte bara för nyanlända, säger han.

Roligt och utmanande!
När Aya utvärderar sin praktik med
kommunchefen Bengt så säger hon
att den har den varit givande på flera vis.
Hon har fått nya bekantskaper och det har
varit spännande.
– Praktiken med Bengt har varit fartfylld med flera möten varje dag och olika kontakter via både telefon och mail. Jag upplever Bengt som glad och han försöker göra skillnad. Det har
varit roligt och jag har lärt mig mycket. Kanske får jag komma
tillbaka när jag känner mig tryggare i språket, hoppas Aya.

Kontakta eller ställ en fråga till en politiker
Självklart kan du kontakta partiföreträdare när som helst.
Kontaktuppgifter hittar du på Bräcke kommuns webbplats.

+

All info hittar du på
www.bracke.se/paverka
Har du synpunkter på olika verksamheter
eller vill göra en felanmälan görs det på
www.bracke.se/synpunkter
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90 personer

Vill du bli en Språkvän?
Att vara Språkvän innebär att man matchas ihop med en
person från en annan kultur. Målet är att ses och umgås över
kulturgränserna. Läs mer på www.bracke.se/språkvan.

Så många nyanlända tog Bräcke kommun emot
under 2015.
I dagsläget har kommunen fyra HVB-hem och totalt
70 platser för ensamkommande barn.
Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr 2 2016
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BYGGA & BO

BYGG- & MILJÖNÄMNDEN

Gränsöverskridande samarbete
Bräcke och Ånge kommuner har under ett års tid haft ett utökat samarbete. Tomas Jonsson, gemensam
chef för bygg- och miljöavdelningarna i båda kommunerna berättar om arbetet och planer för framtiden
Bygglovsansökan
Beviljat bygglov
Tekniskt samråd
Startbesked
Arbetsplatsbesök
Slutbesked

Hur går byggprocessen till?
Från tanke till färdigt bygge pågår en process som kräver att du tänker till på vad du ska bygga och
hur det ska gå till. Innan du börjar bygga krävs ofta bygglov eller i vissa fall en anmälan. För att få
påbörja byggprojektet måste du alltid ha ett startbesked om det krävs lov eller anmälan. Vi hjälper dig
att komma ihåg vad som kan vara viktigt i de moment som ofta förekommer i byggprocessen.

Ansökan om bygglov

Startbesked

För att din ansökan om bygglov ska kunna handläggas snabbt
så ska ansökan vara komplett med ritningar och situationsplan. Om något skulle saknas så kontaktar kommunens
handläggare dig.

När allt som krävs för att du ska få börja bygga är klart utfärdas ett startbesked. Om du inte har ett startbesked får du inte
påbörja bygget.

Tänk på att om du ska bygga närmare vattnet än 100 meter så
måste du även söka dispens från strandskyddet.

Under byggtiden kan kommunens handläggare komma för att
titta på projektet en eller flera gånger. Ofta samtidigt som den
kontrollansvarige är på plats.

Beviljat bygglov
Alla beslut grundas på bygglagstiftningen, detaljplaner eller
översiktsplaner. Läs noga vad som står i bygglovet.
Ofta krävs ett tekniskt samråd innan du börjar bygga och du
måste alltid ha ett startbesked beviljat. I mindre ärenden kan
startbeskedet följa med bygglovet.

Tekniskt samråd
Om bygglovet kräver ett tekniskt samråd så ska det hållas
innan startbesked beviljas. Till det tekniska samrådet ska du
ha kontaktat en kontrollansvarig (KA) som ska finnas med.
Den som söker ska även ha upprättat en kontrollplan för
projektet där byggprocessens viktigare delar ska kontrolleras
under byggtiden.
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Arbetsplatsbesök

Slutbesked
Innan du flyttar in eller tar byggnaden i anspråk så ska ett
slutbesked utfärdas av kommunen. Ofta föregås slutbeskedet
av ett slutsamråd då projektet och kontrollplanen kontrolleras
på plats. Om allt är klart utfärdas ett slutbesked och byggnaden får börja användas.

!

Att tänka på...

Om du ska bygga närmare än 100 meter från vattnet så
måste du ha en strandskyddsdispens. Detta gäller även för
friggebodar och så kallade Attefallshus.
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För kompetensförsörjning och ökad kvalitet
Sedan tidigare delas tjänsten som energi- och klimatrådgivare med Ånge, och sedan i februari 2016 finns en gemensam
chef. Anledningarna till samarbetet är dels kompetensförsörjning men även en ökad kvalitet.

Först var en del av medarbetarna avvaktande till sammanslagningen, men nu är det bara positiva reaktioner. Personalen
samarbetar mer och mer över kommungränserna och vi hjälps
åt att föra våra kommuner framå.
Framtiden får utvisa resultatet,
men Tomas ser positivt på ett
samarbete.

– Jag ser flera möjligheter med samarbetet, dels att arbeta mer
resurseffektivt, vi kan samarbeta och är inte lika sårbara. Men
även att vi kan bibehålla kompetens inom alla områden, då
det under senare tid har blivit allt svårare att rekrytera, säger
Tomas Jonsson.

– Jag tror att detta är ett första
steg mot ytterligare samarbeten,
goda möjligheter finns att lösa
flera problem som mindre kommuner brottas med, avslutar han.

Samarbetet utökas
Just nu sker ett intensivt arbete med att sammansvetsa de två
avdelningarna till en gemensam förvaltning med en gemensam Bygg- och miljönämnd.
– Förberedelsearbetet sker nu inför att bli en gemensam förvaltning under en gemensam nämnd. Därför arbetar både Bräcke
och Ånges personal tillsammans med planering, säger Tomas.

Positiva reaktioner
En gemensam förvaltning innebär att en kommun är värdkommun, vilket är en pågående politisk process.
- Jag tror att det blir väldigt bra med ett gemensamt arbetslag.

Besök vår hemsida!

Tomas Jonsson, gemensam
chef Bygg- och Miljö.

+

Fakta

Bräcke kommun delar även folkhälsosamordnare samt
alkoholhandläggare med Ånge kommun. Bräcke har en
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Bergs
kommun, och växeln delas även den med Berg.

Lediga jobb

Gilla oss!

www.bracke.se

Arbeta hos oss!

Vi finns på Facebook

På kommunens hemsida finns
massor av information om allt som
rör kommunen, oavsett om du
söker information som medborgare,
företagare eller besökare.

Sök jobb inom kommunen direkt
från vår hemsida www.bracke.se.
Där har du bl.a. möjlighet att ladda
upp ditt CV, personliga brev, betyg
och foto. Snabbt och enkelt!

Följ Bräcke kommun på Facebook
och ta del av de allra senaste
nyheterna som du kan ha nytta av.
Det snabbaste och kanske enklaste
sättet atthålla dig uppdaterad!

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr 2 2016
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FÖRETAGARGALAN 2016
ÅRETS GASELL/TILLVÄXTFÖRETAG

Årets företagare och Årets Guldstjärnor utsedda i Bräcke kommun

Årets Gasellföretag och Årets
Tillväxtföretag finns i Pilis

För 20:e året i rad hyllades företagen i Bräcke kommun genom den företagarfest som föreningen
Företagarna ordnade under lördagen den 8 oktober. Huvudtalare var Putte Eby som berättade om
St:Olafsleden och hur dess framtid kan se ut. Under kvällen delades följande priser ut med nedanstående motiveringar:

SM I MATHANTVERK, UMEÅ

Medaljer vid SM i mathantverk
Den 7-8 oktober avgjordes SM i mathantverk i Umeå. 145
företag var med och tävlade, 18 från Jämtlands län. Från
Bräcke kommun tog två mathantverkare hem medaljer.
Vi gratulerar Hällesjö Bigård som tog en silvermedalj med
sin produkt ”Hallonnektar”, och Åsbergets Gårdsmejeri
som knep en guldmedalj med sin dragonmarinerade getost.
SM i mathantverk arrangeras av Eldrimner och i år hölls
tävlingen i Umeå. Mathantverkare från hela Sverige fanns
representerade när medaljerna delades ut.

Pilgrimstad Hus och Byggs VD Mats Gustavsson
gratuleras av Tillväxtavdelningens Daniel Svensson

Årets Unga Företagare 2016

Stig-Åke Eklund, Stavre Mobile Service AB

Erik Faxbrink, Matbutiken i Gällö AB

”Årets företagare har under ett decennium visat på god
tillväxt år efter år, i hög- och lågkonjunktur. Företagaren är en
engagerad och social entreprenör som genom risktagande och
ansvarstagande på höga höjder, påtagligt bidragit till skapandet
av nya jobb på landsbygden. Ett företag som vi är stolta över!”

”På ett imponerande sätt och genom en stark drivkraft har årets
unga företagare bevarat, förnyat och utvecklat företagets roll i
samhället på ett föredömligt sätt. Genom sitt goda ledarskap,
en stor entreprenörsanda och med en tro på landsbygden, skapar denna företagare möjligheter för både sig själv och andra
att växa genom samarbete. Årets pristagare är en förebild för
andra unga företagare i Bräcke kommun.”

NÄRINGSLIV

Samarbete för ett bättre näringslivsklimat
Sedan september 2016 finns det en arbetsgrupp som arbetar med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.
Gruppen har hittills träffats vid två tillfällen och består av företag och tjänstemän från tillväxtavdelningen.
De allra flesta är överens om att det är
positivt att bo och bedriva verksamhet i
kommunen, men bilden behöver förstärkas. En utmaning är att nå alla företag.
Företagen ska uppleva att de är viktiga för
samhället oavsett storlek och bransch. En
fråga deltagarna diskuterat är: Framtidens
näringslivsklimat och företagande, hur
ser det ut och hur når vi dit tillsammans?

GULDSTJÄRNAN - Årets Sericeföretag 2016

GULDSTJÄRNAN - Årets Sericeperson 2016

Stargym Bräcke, Fredrik och Lotta Ryrland

Helena Fredriksson, Kupan, Bräcke

”Personerna bakom företaget har bokstavligen lyft den goa
känslan av framtidstro i Bräcke. Deras serviceanda och
positiva inställning har verkligen gett samhället ett nytt
ansikte. Deras verksamhet har garanterat krympt åtskilliga
midjor och stärkt mångas självkänsla.”

”Hon möter besökarna med stor vänlighet och omtanke.
Hon har alltid tid att lyssna och att bry sig om, oavsett om det
gäller att trösta eller glädja de som kommer in. Med humor
och ett glatt humör är hon en tillgång som bygger broar i umgänge och relationer mellan människor med olika bakgrund”.
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”När jag hörde talas om att
kommunen skulle starta en arbetsgrupp med
fokus på företagsklimat och frågade om jag ville vara med
så var det svaret på min beställning! Min vision fortsätter naturligtvis med att Bräcke vill ta del av projektet och gå ”all in” från alla
perspektiv och delar, orter, företag, skola, kommun, kyrka m fl. Alla
har vi väl någon grinig tanke vi skulle behöva förändra. Grunden är
att öva sig på att ta fullt ansvar för sig själv och bli medveten
om hur jag väljer att tänka, reagera och agera. För det
Lj
un
påverkar helheten!”
gbe
rg,
före
tagar
e i Bräck
e kommun

a
ne
Lin
Citat:

Årets Företagare 2015

Vi säger grattis till Pilgrimstad Hus och Bygg; Årets
Gasellföretag och tillika Årets Tillväxtföretag i Jämtland/Härjedalen. Företaget har dubblerat sin omsättning varje år de senaste fem åren och har i dagsläget 20
anställda. Pilgrimstad Hus och Bygg har haft mycket
jobb under de senaste åren, bland annat i Stockholm
där de monterat radhus på Mall of Scandinavia, i
Östersund där de byggt bostadshus på Jägarvallen samt
Attefallshus för Mitthems räkning.

– Företagen är en viktig motor för samhället och det är där arbetstillfällen skapas. Det är viktigt för oss att kommunens
service till företag håller en hög nivå och
vi behöver bli bättre på att lyssna, men
även att berätta vad man kan förvänta sig
av kommunen och vår avdelning, säger
Anna Jensén Salomonsson, tillväxtchef.

I Bräcke kommun finns sedan 2012 Tillväxtavdelningen där näringslivsfrågor är
en del av ansvarsområdet. Under ett år
görs cirka 150 företagsbesök och ett sätt
att försöka nå alla företag är att skicka
nyhetsbrev och e-post till de företag som
finns i tillväxtavdelningens e-postlista. På
kommunens hemsida finns det också särskild information riktad till företag. Det
personliga mötet är dock en viktig del och
för företag som vill och kan engagera sig
finns det olika mötesformer som företagarluncher, näringslivsråd och branschträffar.
Daniel Svensson är Näringslivsutvecklare och arbetar med att besöka och lotsa
både befintliga och nya företag i kontakter med kommunen.

– Jag önskar att vi hann besöka fler företag men det blir i första hand de som hör
av sig och har frågor.
Med goda förhoppningar fortsätter
arbetsgruppen för näringslivsklimatet i
Bräcke kommun med att hitta förbättringsområden.

!

Vill du veta mer?
Vill du engagera dig i en
arbetsgrupp, få företagsbesök eller har frågor?

Kontakta oss på tillvaxt@bracke.se

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr 2 2016
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PROJEKT: Elevens delaktighet oavsett förmåga

Maria och Monica sprider kunskap om
ett arbetssätt där lärande sker utifrån
varje barns villkor och förmåga
I förskolan pågår projektet ”Elevens delaktighet oavsett förmåga”, ett projekt som handlar om ett
förändrat arbetssätt där lärande sker utifrån barnens villkor och förmåga.
För några år sedan fick Maria Palm och Monica JohanssonMidbjer information om att de genom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kunde söka medel
för projekt. Arbetssättet fanns redan där och ett
stort intresse för barns olika förmågor, genom
SPSM fanns möjligheten att utveckla, lära
och sprida kunskapen. Nu har projektet
Elevens delaktighet oavsett förmåga pågått
i snart tre år, Maria och Monica hoppas att
de beviljas medel även för 2017. Maria har
en heltidstjänst i projektet och Monica har en
halvtidstjänst, som finansieras av SPSM.

Utbildning och praktik
Första tiden handlade mycket om utbildning, fördjupning och praktik i ämnet medan det senaste året har
handlat mycket om implementering, kunskapsspridning och utvärdering. Monica och Maria
har följt och arbetat med en barngrupp under
några år och nu utvärderar de resultaten
genom bland annat intervjuer.
– Det är viktigt att börja tidigt, från det att
barnen är små. Arbete med delaktighet ska
kännas naturligt, barnen i den här klassen vet
att olika är en tillgång, säger Maria.

Olikheter kan stötta och stärka
I projektet vill Maria och Monica visa på att en barngrupp kan stötta och stärka varandra.

Olika är en tillgång
med ett nytt sätt att lära

– Det har varit så sedan länge att man delat
upp barn efter förmåga, men istället för det
så tränar gruppen tillsammans och eleverna
hjälper varandra. Det har resulterat i en
starkare grupp med god sammanhållning,
säger Maria.
Arbetet sker utifrån barnens intressen, i olika
projekt med egna val. Ett exempel på detta är en
Pokémonjakt i skogen, men på ett annorlunda vis.

– Vi tycker att utmaningen ligger i att implementera läroplanens mål i barnens intressen och inte tvärtom, genom
att möta eleverna i deras intressen blir lärandet så
mycket lättare. I en Pokémonjakt i skogen kan
både matte och svenska ingå, säger Monica.

Självkänsla och självständighet
Maria och Monica nämner självkänsla
som en viktig del i elevernas lärande.
– I den barngrupp som vi utvärderat visar
det sig att barnen är självständiga och väljer
aktiviteter utifrån intresse och inte kompisar,
även föräldrarna vittnar om en stark grupp där barnen har olika kompisar varje dag, säger Monica.
Utbildning för personal är också en viktig del
i kunskapsspridningen och där ingår även
en specifik kurs för assistenter och resurspersoner i kommunen.
– Jag tror och hoppas att denna kurs
kan stödja projektet elevens delaktighet
oavsett förmåga. Det handlar om att bli
medveten om åtgärder som underlättar
delaktigheten för barn och elever med funktionsnedsättning, säger Monica JohanssonMidbjer.

Intresset är stort!
Intresset är stort, varje vecka är Maria och
Monica i kontakt med skolor runt om i
Sverige. Förra veckan var en förskola från
Östersund på studiebesök.
– Det är kul att sprida kunskap om projektet Elevens delaktighet och det märks
att det finns många engagerade skolor och
pedagoger. Att öka förståelsen och kunskapen är ett viktigt område. Olika är en tillgång,
avslutar Maria.

”Det handlar om att bli medveten om åtgärder som underlättar
delaktigheten för barn och elever med funktionsnedsättning”
Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr 2 2016
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LÄSFRÄMJANDE PROJEKT

Boktips!

Om mig!

HALLÅ DÄR!

Böcker för
barn ca 6 mån

Namn: Loulou Westlund
Ålder: 65 år
Familj: Man (Hans) och 		
en utflugen dotter 		
(Ellen). Jämthund 		
(Tindra) och två 		
katter (Totte och 		
Diesel).
Bor: I de centrala 		
delarna av den 		
fantastiska byn
Vallsjön. Här är
vi 8 fastboende 		
fördelade på
4 fastigheter.

Lilla foten
Av Emma Adbåge
Rabén & Sjögren

Biblioteket hälsar på!
Bokstart är ett nationellt läsfrämjandeprojekt som
drivs av Kulturrådet, med inspiration från länder
som England och Italien. Jämtland-Härjedalen
är ett av fem pilotområden som prövar arbetsmetoden just nu, tillsammans med bland annat Landskrona och Göteborg.
Bokstart ska uppmuntra föräldrar och andra vuxna att ge barn
de bästa förutsättningarna för en bra språkutveckling. Bokstartmetoden har visat positiva resultat på barns läsförståelse
ända upp i tonåren, och med bättre språk och starkare läsförståelse ökar barns möjligheter att tillgodogöra sig kunskap
genom hela skoltiden – och resten av livet.
En av delarna i projektet är att erbjuda hembesök hos föräldrar med barn som är sex månader gamla, där biblioteket
hälsar på och pratar om hur man enkelt kan jobba med tidig
språkstimulans. Vårt mål är att alla barn i Bräcke kommun
som fyller sex månader under projekttiden ska erbjudas besök, och vi har startat med barn som fötts från och med mars
2016. Hembesöken är alltså i full gång! Vi har också kontakt
med BVC, familjecentraler och förskolor för att informera
om projektet och sprida materialet som vi arbetar med.

Vad har lilla foten gjort idag?
Klampat stamp, smugit tyst,
gått balansgång, klättrat i
trädet, trampat i geggan och
många fler saker. Sedan är
det dags att sova gott.

Max nalle
Av Barbro Lindgren och
Eva Eriksson
Rabén & Sjögren
Max, vovven och nalle leker
och gosar i sängen. Men oj,
Max biter nallen och nallen
ramlar i pottan. Det vill den
inte. Vovven kommer och
hämtar nallen till Max. Så bra!

Imse vimse spindel
Av Catarina Kruusval
Rabén & Sjögren
Ellen och Olle sjunger sången om Imse vimse spindel
som klättrar upp för en tråd.
Men så börjar det regna och
spindeln spolas bort. Peka
och sjung tillsammans!

Lilla pussboken

+

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på Bokstart, kontakta ditt närmaste
bibliotek!
Bräcke:
Gällö:
Kälarne:
12

Telefon 0693- 162 40
Telefon 0693- 162 80
Telefon 0696- 167 20

Av Kenneth Andersson
Alfabeta
Tänk, så många man kan pussa! Du kan pussa bläckfisken,
gorillan, hunden, lejonet och
flera andra djur. Och vem kan
du pussa på slutet? Titta i den
lilla spegeln så får du se.
Puss på dig!
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Loulou lämnar över rodret
Loulou Westlund lämnar över rodret till Annika Näsström, efter 25 år som bibliotekarie i Kälarne.
Vi har träffat henne och ställt några snabba frågor till den nyblivna pensionären!
Hur länge har du arbetat inom
Bräcke kommun?
– Jag flyttade hit 1986 och har jobbat
för kommunen inom olika yrken sedan
dess. Ibland vikariat, ibland fasta jobb,
ofta kortare perioder, endast ett jobb så
långvarigt som detta (drygt 25 år).

Vad är det roligaste med att vara
bibliotekarie?
– Det allra bästa och roligaste med att
arbeta som bibliotekarie är alla möten!
Möjligheten att betyda något för de
barn och de vuxna jag träffat. Mötena
med bibliotekskollegor, pedagogisk
personal och alla andra på skolan och
förskolan som jag samarbetat med.
Alltså alla de möten jag har haft genom
åren. Ni alla, som jag mött, har gjort
att de här 25 åren flugit framåt. Ni har
gjort en mycket stor del av mitt liv!

Vad är det svåraste med att vara
bibliotekarie?
– Eftersom det svåraste oftast också är
det lättaste, så är det just mötet med dig
som också är svårast. Jag har i förtro-

ende delat många av dina problem och
sorger och det har ibland varit tungt.

Hur känns det att gå i pension?
– Att få gå i pension känns alldeles
fantastiskt. Det jag kan komma att sakna
är alla dessa möten, men de får jag finna
på andra sätt än genom mitt yrke.
Nu kommer jag träffa dig på hotell Östjemten på Kälarne jazz- och bluesklubbs
arrangemang. Jag kommer träffa dig
på kviltcirkeln och på släktforskningscirkeln. Dessutom kommer jag träffa
dig på Norden bio på söndagarna. Och
framförallt kommer jag träffa dig nu när
jag har tid att jobba mer med samhällsbyggnadsfrågor och utvecklingsfrågor
för vår underbara bygd.

Vem lämnar du över till nu?
– Annika Näsström, bibliotekarie, som
senast jobbat som barnbibliotekarie i
Sollefteå. Hon bor i Österede, Ragunda
kommun. Ett roligt minne i samband
med att Annika och jag nu haft möjligheten att jobba tillsammans en månad
innan jag slutade: En lågstadieklass

kommer och lånar och de är lite brydda
över vem som jobbar tillsammans
med mig. De är nyfikna på Annika och
konstaterar att hon måste vara bibliotekarie eftersom även hon har lockigt
hår. Vi berättar då, att det även krävs
att man bär glasögon om man ska
kunna bli bibliotekarie! Så; ser du en
kvinna i sina bästa år med lockigt hår,
glasögon och nu på vintern, basker som
huvudbonad, så är det en bibliotekarie
i Kälarne!

Slutligen: vad är det bästa med att
bo och leva här?
– Det bästa med att bo och leva här är
helt klart närheten till alla fantastiska
människor. Vad jag än vill göra, så finns
möjligheten här. Kulturarrangemang
och andra fritidsarrangemang finns i ett
överflöd i de här trakterna. Om du inte
vill, så behöver du aldrig vara ensam.
Jag älskar er alla; er framtidstro, ert
engagemang, ert vänliga och hängivna
mottagande av våra nyanlända. Vi gör
skillnad!

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr 2 2016
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KRISBEREDSKAP

Vatten:

En vuxen bör normalt
få i sig ungefär tre
liter vätska om dagen
genom dryck och mat.

MILJÖARBETE

Matförråd:

Det mesta i matförrådet ska kunna lagras
utan kyl eller frys och
vara lätt att tillaga.

Klarar du dig i tre dygn?

Bräcke kommun

klimatsmarta lösningar

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att
ordna värme och informationsinhämtning.

Bräcke kommun deltar i projektet SOL-EL-BILAR. Syftet är att öka antalet solcellsanläggningar,
laddstationer och laddbara fordon i länet. Det finns flera solcellsanläggningar i kommunen och
intresset är stort.

Att planera för minst 72 timmar är ett första steg. Eller så
länge som just dina förutsättningar tillåter. Det betyder inte
att samhällskrisen är över efter tre dygn. Att förbereda sig för
att klara tre dygns samhällskris, det vill säga 72 timmar, utan
stöd från myndigheter underlättar din krishantering när det väl
händer. Om allmänheten klarar detta så kan myndigheters resurser gå till de svagaste i samhället d.v.s. gamla, sjuka, barn
m.fl. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl
som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Även antalet elbilar ökar kontinuerligt. Det finns möjligheter för företag och organisationer att söka stöd genom projektet
”Klimatklivet”. Företag och organisationer som vill investera i laddstationer kan söka bidrag för detta. Kanske behöver ditt
företag kunna erbjuda personal eller kunder möjlighet att ladda sin elbil, eller vill din bostadsrättsförening underlätta för
boende att kunna skaffa elbil? Pengarna söks från Naturvårdsverket och projekten med störst klimatnytta per investerad krona
blir beviljade stöd.

Information under oktober månad
Under oktober månad informerade Bräcke kommun om vad en
enskild medborgare behöver för att klara av en samhällskris.
Alla medborgare har fått broschyren 72 timmar i i brevlådan.
Utställningen 72 timmar på fanns på biblioteken i Bräcke,
Gällö och Kälarne.

+

Vill du veta mer?

På www.bracke.se under kommun och politik
finner du mer information om 72 timmar, där
kan du läsa mer och se filmer om hur du kan förbereda dig i hemmet! Du hittar även information på sidorna
www.72timmar.se och www.dinsakerhet.se.
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Checklista!

Skapa din egna krislåda. Här har vi samlat tips på hur
du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha
hemma.
☐
☐
☐
☐

Vatten och mat
Vattendunkar
Mat som klarar rumstemperatur
Campingkök med bränsle
Utomhus kan du använda en grill

☐
☐
☐
☐

Värme och ljus
Alternativ värmekälla, om möjligt
Ficklampa med extra batterier
Stearinljus, värmeljus och tändstickor
Varma kläder och filtar

☐
☐

Information
Radio med batteri
Telefonlista på papper med viktiga nummer

Malin Leifsson
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljökontoren, Bräcke och Ånge kommuner
Tel: 0690-250 240, 073-460 57 18

☐
☐
☐

Övrigt
Husapotek med det viktigaste för dig
Hygienartiklar
Kontanter

Jimmy Nilsson
Miljömålssamordnare , Länsstyrelsen
jimmy.nilsson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-2253289
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Ta gärna kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare
om du vill veta mer eller har frågor, har du frågor om att söka
medel för en laddstation kan du även kontakta Länsstyrelsens
miljömålssamordnare.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer?

+

På www.energirad.se/solelbilar och
www.energimyndigheten.se/energilyftet
hittar du mer information om solelbilar!

Mål 2018
Energi & Klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen har
som mål att det senast 2018 ska finnas minst 63.000
m2 solceller, 2.500 laddbara bilar och 200 publika
laddstationer i länet.

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr 2 2016
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PROJEKT: ”Bättre liv för sjuka äldre”
VÅRD OCH OMSORG

Tallgläntan i Kälarne - Bäst i länet med förebyggande arbete
Äldres hälsa har uppmärksammats de senaste åren och särskilt matens och näringsintagets betydelse. Det är vanligt att
undernäring eller risk för undernäring föreligger vid sjukdom och/eller funktionsnedsättning hos äldre. En grundläggande åtgärd är att förebygga och öka näringsintaget genom att sprida måltiderna över dygnet och se till att nattfastan
inte överstiger 11 timmar. Två gånger per år mäts nattfasta inom särskilda boenden i Bräcke kommun. Under år 2015
var Tallgläntan i Kälarne bäst i länet med det förebyggande arbete med att minska nattfastan hos den enskilde.
FoU Jämt har på uppdrag av Ledningskraft (styrgrupp för gemensamma frågor för Jämtlands läns kommuner och
hälso- och sjukvården inom äldreområdet) genomfört en studie av det förebyggande arbetet vid Tallgläntan i Kälarne. Resultatet visade att samverkan, uppföljning och återkommande dialoger mellan professionerna var avgörande för
att uppnå ett strukturerat och medvetet arbete kring nutrition och måltidssituationerna för de äldre som bor på särskilt
boende.

Enar Sundström, Gimsätra, tränar
armstyrka och rörlighet med hantel.
Träningsredskap är en av flera saker
man valt att satsa på i projektet
”Bättre liv för sjuka äldre”.

Under hösten 2016 kan rapporten ”Ett gott exempel på förbättringsarbete inom nutritionsområdet” hämtas via FOU-Jämt.

Stimulansmedel för ökad livskvalitet

VÅRD OCH OMSORG

Under åren 2012-2014 genomfördes ”Bättre liv för sjuka äldre” i Jämtlands län. Projektet var kopplat
till stimulansmedel som gick tillbaka till vården. Stimulansmedlen som Bräcke kommun ansökte om
har använts till socialt innehåll och aktiviteter för att skapa en meningsfull vardag för den enskilde.
Bräcke kommuns rehabteam bestående av sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter har tillsammans med omvårdnadspersonal, enhetschef och sjuksköterskor diskuterat hur man bäst använder stimulansmedlen. De har lagt fokus på socialt
innehåll, aktivering och en meningsfull vardag. Det kan gälla träning både individuellt och i grupp och ledda aktiviteter.
Syftet är att ge personer möjlighet att på ett lättillgängligt och stimulerande sätt träna för att bibehålla och återvinna fysiska,
psykiska och kognitiva förmågor samt öka livskvaliten, oberoendet och självständigheten. Material har köpts in för att kunna
aktivera personer på de olika boendena och i hemtjänst.

ID-kort ger trygghet

Pengarna har även använts till bland annat mysiga uteplatser och trädgårdsmiljöer, besök av vårdhund, filmkvällar, sång och
musik, utflykter och iordningsställande av speciella rum för personer med demenssjukdom.

Vård- och Omsorgsavdelningen har beslutat att all
personal ska kunna legitimera sig, vilket innebär en
kvalitetshöjning av vården och en säkerhet för personer som tillhandahåller hjälp och stöd i sin vardag. All personal kommer därför att få ett ID-kort
som visar bild på den anställde, namn och titel samt
var man arbetar inom vård och omsorg i Bräcke
kommun. Kortet kommer att bäras väl synligt.

Märta övar styrka i benet med hjälp av viktmanchetter.
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Skumgummibollar för träning av styrka i händerna.
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Gunvor i full färd med att öva balans tillsammans med
sjukgymnast Katrine Holmlund.

Du som enskild person har rätt att kräva att personal som besöker dig uppvisar sitt ID-kort. Personal
i de olika hemtjänstgrupperna kommer att vara
först ut.
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BARN- OCH UNGDOMSKULTUR

NOTIS

Skapande skola i Bräcke kommun
Genom de statliga medlen inom ramen för Skapande skola deltar alla kommunens elever i aktiviteter
som musik-, teater- och dansföreställningar, författarbesök och workshops med professionella kulturaktörer. Målet är att stimulera elevernas eget skapande, och arbetet planeras gemensamt på kommunens alla skolor. Medlen delas ut av statens kulturråd och varje kommun måste göra en ansökan.
Skapande skola fyller ett viktigt syfte då barnen
får möjlighet till ett större kulturellt utbud än vad
familjerna kan ge. Utbudet av barnkultur under
kvällstid är knappt, och där ger kulturen barnen
vidgade vyer, en förståelse för andra människors
livsbetingelser och skapar glädje.
– Som lärare är skapande skola mycket givande,
kultur knyter på många vis an till skolans läroplan.
Extra lärorikt blir det när föreställningarna följs av
en workshop där eleverna får vara aktiva, säger
Berit Windelhed som är med i kulturgruppen.
– Ett gott exempel är den gripande pjäsen ”flyktfåglar” som uppmärksammar bakgrunden för de
många nyanlända barn, men trots det allvarliga
ämnet är föreställningen varm och hoppfull, fortsätter hon.

Öppning för Fjällgrimens förskola
Måndagen vecka 45 öppnade förskolan Fjällgrimen
och barnen från Fjällsta och Pilgrimstad välkomnades
till nya förskolelokaler. Det är före detta Folkets Hus i
Pilgrimstad som byggts om till förskolelokal, indelad i
tre avdelningar. Namnet är ett förslag från personalen
som representerar sammanslagningen av Fjällsta och
Pilgrimstads förskola. En nygammal miljö för både
barn och pedagoger som nu fått nya kompisar och
kollegor.

En hälsning från
dagcenter Öppet Hus
Den 14 maj var det öppet hus på dagcenter i Bräcke.
Ett lyckat öppet hus där brukare, anhöriga och
allmänheten bjöds in. Öppet hus anordnades för att
uppmärksamma och sprida kunskap om dagverksamheten. Dagen innehöll dessutom underhållning av Jack
Kings, loppisbord och visning av Brattbytorpets bilar.

NOTISER

Polisen i dialog med medborgarna

sen!

ju
Släck l
Ur föreställningen ”Lillebror och Karlsson på taket”.

Foto: Estrad Norr

FÖRENINGSLIV

Extra bidrag till föreningslivet!
Under 2016 har föreningar i Bräcke kommun kunnat
söka extra medel till sina verksamheter, utöver de vanliga
föreningsbidragen. Genom ett statligt stöd från MUCF,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har
Bräcke Ridklubb, BSK Basket, Kälarne IK Rodd och Övsjö
bygdegårdsförening kunnat erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter. Basket, rodd, utflykter, ridning och teaterträning
med mera har stått på programmet under sommaren.
Flera av föreningarna har använt äldre ungdomar med
kommunal feriepraktik som ledare för yngre deltagare.

Anel och Sandra är två av ungdomarna som varit ledare på Outdoor
under sommaren. Foto: Sandra Mellgren
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NOTIS

Kommunstyrelsen utlyste ett extra utvecklingsbidrag med
fokus på integration under hösten 2016, som ett tiotal olika
föreningar har sökt. Även där är det stor bredd på aktiviteterna, från sy-lappa-laga till utflykter och skidåkning.

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr 2 2016

Under oktober och november månad utförde polisen så kallade medborgardialoger runt om i Bräcke kommun. Syftet var
att ta reda på vad medborgarna upplever som problem, vad
det är som oroar och vad som skapar otrygghet.
Polisens förebyggande arbete sker bland annat genom medborgardialoger men även genom samverkan med kommunen.
Genom att skapa en gemensam lägesbild; en kombination av
polisens, kommunens och medborgarnas kunskap, vill man
hitta fokusområden för samverkan.

En fin jultradition!
Snart är årets julbockar på
plats! Varje år tillverkar dagcenter fina bockar av granris.
När de är på plats lagom till
advent, ja då vet man att julen
är på ingång! På bilden poserar
Patrik bakom ett av sina alster.

Tilde och Walter vet vad som gäller!

Sist, men inte minst....
Här kommer en hälsning från några av våra minsta invånare
som fick besök av Räddningstjänsten, samt en varsin adventskalender av Brandskyddsföreningen lagom till jul:
Kom ihåg att släcka ljusen där hemma!
Vi på Bräcke kommun stämmer såklart in,
och vill med detta passa på att önska Er alla
en riktigt God Jul & Gott Nytt År!
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BRÄCKE KOMMUN - Naturen är vår vardag och vår verklighet!

Vi finns till för dig
Medborgare!
Inom organisationen Bräcke kommun är vi drygt 700 medarbetare. Vi ger service till kommunens medborgare inom en
rad områden: allt från förskola till äldreomsorg, från bygglov till miljö och renhållning, från hyresbostäder till kultur
och fritid. Gemensamt är att alla arbetar för att skapa en bra tillvaro för alla invånare.

Företagare!
Bräcke kommun erbjuder service och stöd till dig som företagare, oavsett om det gäller nya etableringar
eller redan befintliga verksamheter. Näringslivsutvecklaren fungerar som en länk mellan
näringslivet och kommunen. Mötesplatser där företagare, tjänstemän och politiker träffas och knyter
kontakter är viktiga. Det sker bland annat genom företagsbesök, företagarluncher och branschträffar.

Besökare!
Besökare välkomnar vi också, särskilt de som stannar länge. Ta gärna kontakt med kommunen,
vare sig det gäller kortare eller längre besök. Turism- och inflyttningssamordnaren ger svar på
de flesta funderingar. Med våra sjuhundra sjöar och rika upplevelseutbud blir det sällan tråkigt
för den aktiva. Här kan du även skapa dig lugn och ro.

Välkommen till oss!

www.bracke.se

