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som har fått ett beslut enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade), ska få det stöd som individen har rätt till. Det kan
exempelvis handla om personlig assistans, gruppbostad, servicebostad, kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice och daglig verksamhet.
Målet är, enligt den strategiska plan som humanistiska nämnden
och omsorgsnämnden antagit, att LSS verksamheter ska präglas av
ett individuellt anpassat stöd där den enskildes behov står i fokus.
Verksamheterna ska vara ändamålsenligt organiserade för att främja
närhet och hög tillgänglighet. Den enskilde och de anhöriga ska
mötas av engagemang och lyhördhet av en verksamhet med rätt
kompetens på alla nivåer i organisationen. Det stöd som ska ges ska
utföras med god kvalitet och helhetssyn där lagen och dess intentioner präglar det dagliga arbetet. Den enskilde ska ha ett självklart inflytande över sitt eget liv.
Detta är det önskade läge som LSS-avdelningens 550 medarbetare dagligen arbetar för att uppnå. Vägen till målet är liksom vägar är i
stort. Det finns bulor att gira undan för, det finns sliriga hala partier där man får vara på sin vakt, det
finns tvära kurvor och det finns
enkla partier där hjulen rullar lätt.

Vi behöver
möta nya behov.

LSS-VERKSAMHETEN står inför stora utmaningar framöver. Vi ser dels en ny målgrupp som inte tidigare sökt
de insatser som lagen ger rätt till. Vi ser också att behoven och kraven från våra insatsberättigade har ändrats. Både antalet beslut som
gäller bostad med särskild service och beslut om daglig verksamhet
ökar. Vi ser också att samhället i stort dagligen förändras och där behöver vi möta nya behov bland våra anställda och de som behöver
vårt stöd. Även vårt IT-stöd behöver utvecklas.
Utmaningarna är många men det engagemang som jag dagligen
möter från chefer och medarbetare gör att jag känner mig trygg i att
vi kommer att nå de mål och de utmaningar som vi tar oss an, bara vi
jobbar metodiskt och säkert.
Och det känns hoppfullt för mig!

E-post: nolaskogs@ornskoldsvik.se
Telefon: 0660–882 98
Omslagsbild: Kulturprojekt, Mellanselskolan
Omslagsfoto: Håkan Nordström
Formgivning: 7an Mediapartner
Tryck: Åtta45 Tryckeri
Papper: Tom&Otto Silk 100 g
Nästa nummer av Nolaskogs kommer i mars 2017

Linda Mikaelsson
Avdelningschef LSS
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Vinnarna i film- och fototävlingen Friluftskommun 2016
Foto: Arvid Nilsson Juryns motivering: En bild som fångar ett härligt lugn, skön kompisanda och
ett förtrollande Höga Kusten. Välkomponerad bild med läcker ljussättning som är en fröjd för ögat.
Film: Per Edholm Juryns motivering: Pelle har summerat ihop vad han har gjort i sommar med en
helt makalöst vacker produktion som vi faller helt pladask för!
Ta del av alla vinnande bidrag på ornskoldsvik.se/fototavling. Eller besök Instagram:
#friluftskommun2016 för fler sköna bidrag.

Följ med våra friluftsambassadörer ut i
Örnsköldsviks natur- och kulturlandskap
Nu har du möjlighet att följa kommunens sju nya friluftsambassadörer ut i Örnsköldsviks natur- och kulturlandskap via Instagramkontot: instagram.com/friluftsambassador. Under hela 2017
kommer de att dela med sig av sina personliga natur- och fri
luftsupplevelser och lyfta fram vad de tycker är det bästa med
Örnsköldsviks friluftsliv.
Här är våra friluftsambassadörer:
Carina Olofsson, 53 år bor i Överhörnäs och fick ta emot årets friluftsstipendium. Bästa friluftsaktiviteten är att få åka
skidor på Rutberget/Huggsjöstugan och
på sommaren blir det vandringar av olika
slag.
Emma Thelander 36 år och Johan
Franzén 37 år med sina två barn Kasper
4 år och Nils 1 år är riktiga friluftslivsälskare. De tycker om topptursskidåkning, kajakpaddling, mountainbike, vandring och

turskidåkning. Hela familjen älskar att tälta
och bada!
Hanna Rödström, 30 år, bor i Skalmsjö
som också är hennes smultronställe. Hon
är en mångsidig person som gör allt från
att bestiga bergstoppar till att påta i trädgårdslandet. Gillar att glida fram på sin
stand up paddleboard på en spegelblank
sjö.
Mårten Lundin, 32 år är sambo med
Hanna Rödström. Han vågsurfar gärna på
smultronstället Salusand. Annars är hans

Det är något speciellt med Örnsköldsviks
natur- och friluftsliv, något som inte minst visar
sig i att Örnsköldsvik för tredje gången på kort
tid (2011, 2015 och 2016) fått utmärkelsen
Sveriges friluftskommun.

favoritårstid vintern, då han får använda
sin kraftfulla pannlampa och ge sig ut i
vintermörkret.
Hossein Tajik, 20 år är en riktig Manchester United-fan, en fotbollsälskare som
även har ett genuint friluftsintresse. Han
bor i Gullänget och tycker att sommaren är magisk med sitt ljus dygnet
runt. Gillar att paddla kanot och spana
efter bävrar längs med Skuleskogens
nationalpark och gärna vid Tärnättvattnet.
Julia Stiernspetz, 27 år är förlovad med
sin Lars och har två Siberian huskys, Siri
och Taiga. Letar gärna vårens första blåsippor i Skuleskogens nationalpark eller
hackspettar och skalbaggar i Balesudden.
Gillar att åka turskidor bakom hundarna
på havsisen i Bäckfjärden med kokkaffekannan i ryggsäcken.
Mer information om friluftsambassadörerna och länkar till deras sociala kanaler hittar du på: ornskoldsvik.se/friluftsambassaText: Susanna Domeij
dor.
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Hållängets förskola

ser möjligheter i den
smarta skärmen

Wilmer och Albin tycker det är roligt att leka med smartboarden.

Det sker en hel del spännande
utvecklingsprojekt inom skolan
och förskolan i Örnsköldsvik.
Ett av dem är smartboardprojektet på Hållängets förskola.
PROJEKTET DROG igång i våras av förskolechef
Per-Erik Hägglund, som är samordnare, och
av förskollärare Nina Wiklund, som är projektledare. Sedan 1 september har de arbetat
aktivt med smartboard i förskolan, ett verktyg
som för med sig många möjligheter.
– Vi satsar på det här för att det hänger
ihop med läroplanen och språkutvecklingen.
Att utveckla vår verksamhet med en smartboard går i linje med vårt mål och det följer
med i tiden, säger Per-Erik Hägglund.
Smartboarden ser ut och fungerar ungefär
som en jättelik surfplatta och är fastmonterad
på en ställning som enkelt går att flytta runt
och höja och sänka. Med tekniken blir skärmens användningsområde oändligt, det är
fantasin som sätter gränserna. Hittills är det
mestadels barn i åldrarna 3-5 år som fått
testa. Barnen använder skärmen till att rita,
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rösta, upptäcka saker, skapa sagor och titta på
e-böcker med mera.
– Barnen får alltid rita på skärmen, sedan
måste vi tipsa dem lite om vad man kan göra
som exempelvis att upptäcka saker med
”förstoringsägget”. Resultatet vi sett hittills är
att barnen blir mer aktiva och nyfikna och de
kommunicerar mer med varandra, berättar

Nina Wiklund. Projektet bidrar till utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik, vilket är något vi ska arbeta med
enligt läroplanen.
HÅLLÄNGETS FÖRSKOLA verkar vara en pionjär i
regionen om man ser till arbete med smartboard i förskolan. Däremot upptäckte Nina
under ett studiebesök i Göteborg att det är
mer vanligt i södra Sverige. Nina och PerErik hoppas att deras arbete med projektet
ska kunna inspirera andra att börja arbeta
med smartboard och välkomnar förskolor och
skolor att komma på studiebesök framöver.
Projektet kommer att pågå under ett
verksamhetsår och slutrapport kommer att
skrivas till sommaren. Planen är sedan att
smartboarden ska bli ett naturligt verktyg för
förskolan att arbeta med.
VILL DU VETA MER om Hållängets förskolas
arbete med smartboardprojektet?
Kontakta: Per-Erik Hägglund: 0660-787 81,
per-erik.hagglund@ornskoldsvik.se eller
Nina Wiklund: 070 – 281 08 63,
nina.wiklund@ornskoldsvik.se

Förskolelärare Nina Wiklund visar hur
man ritar figurer på smartboarden.

Text och foto: Susanna Domeij

Visst kan väggar tala
Ta del av de stora trähusens historia i aktuell utställning
FRAM TILL 25 MARS visar Örnsköldsviks museum
och konsthall utställningen ”De stora trähusen – panelarkitektur från förra sekelskiftet”.
Arkitekten Klas Schönning, från Arkitekturgalleriet i Stockholm, har valt ut 25 karaktäristiska fastigheter i Örnsköldsvik
De flesta är stora flerfamiljshus med
panelarkitektur. Husen och fasaderna, som är
tämligen oförvanskade jämfört med hur de
såg ut ursprungligen, representerar en rikedom av variationer och kvaliteter som är
tidstypiska för åren 1870-1920.
– Under denna period etablerades ångsågverk och finbladiga sågar vilket gjorde det
möjligt att såga fina dimensioner till överkomligt pris. Panelerna gav möjlighet till stor
variationsrikedom. Stilhistoriskt kan man

finna drag av bland annat senempir, renässans, snickarglädje, lövsågeri och jugendstil,
berättar Klar Schönning.
Det som är speciellt i Örnsköldsvik är att
relativt många stora trähus och gårdsmiljöer
finns bevarade och att de sätter prägel på
centrala kvarter.
– Det här är en arkitektur som sällan lyfts
fram eftersom den vanligtvis inte är skapad
av kända arkitekter utan av lokala byggmästare och duktiga snickare. Utställningen visar
ett kulturarv värt att uppmärksamma och ta
tillvara, säger Klas Schönning.
I anslutning till utställningen ordnas
föreläsningar och stadsvandringar.
Text: Elisabet Bårman. Foto: Klas Schönning

Hallå där Linda Wernersson
och Örjan Forsberg, ni planerar
för kampanjen ”Spela roll”
som drar igång 13 februari!

Vad går kampanjen ut på?
”Spela roll” handlar om att uppmärksamma
barn och unga som lever i missbruksmiljöer
och/eller i hem där psykisk ohälsa förekommer. Det uppfattas ofta som tabu att tala om
problem i familjer. Genom kampanjen ska
barn och ungdomar som lever under svåra
förhållanden få kunskap om att de inte är ensamma i sin situation. Om vi i allmänhet börjar prata mer om frågorna kan vi förhoppningsvis minska skammen. Föräldrar och
barn vill oftast, innerst inne, att problemen
ska upptäckas samtidigt som de gör allt för
att dölja dem.
Hur omfattande är problemet?
Eftersom problemet delvis är dolt är det
svårt att säga exakt, men man räknar med att
cirka var femte barn i landet berörs.
Vad händer under kampanjveckan?
Programmet är inte klart men vi tar fasta på
tidigare lyckade inslag, däribland en temakväll för förskole- och BVC-personal och en
föreläsning för gymnasiet. Det kan också bli
aktiviteter för grundskola och allmänhet.
Vilka förhoppningar har ni med veckan?
Vi hoppas på en allmänt ökad medvetenhet
så att barnen blir sedda och kan få stöd och
hjälp. Att föräldrar, elevhälsa och andra med
barn och unga i sin närhet vågar fråga barnen hur de har det. Förhoppningsvis törs de
då börja berätta mer och slipper bära allt
själva.
Vilka står bakom kampanjen?
”Spela roll” är en nationell kampanj. I Örnsköldsvik har vi god uppslutning med medverkande från kommunen, IOGT-NTO, Rädda
barnen, Svenska kyrkan och landstinget.
Finns det fler som vill hjälpa till att sprida
budskapet är de välkomna att höra av sig till
linda.wernersson@ornskoldsvik.se.
Text och foto: Elisabet Bårman

Senempire

		

schweizerstil/snickarglädje

Jugend

Linda Wernersson
och Örjan Forsberg.
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Nya former av service
när turistbyrån stänger

Vid Höga kustenbron skapas ett turistcenter.

Fredrik Holmgren, kommunens
näringslivschef

– Vi har i nuläget inte svar på allt, men jag
är övertygad om att det kommer att bli
ännu bättre för besökare. Förändringen
möter den framtida utvecklingen att fler
och fler blir intresserade av Höga kusten
både globalt och nationellt och fler och
fler vill hitta information och boka digitalt
när som helst på dygnet.

Maria Lundkvist, Höga Kusten
Destinationsutveckling AB

– Vi utvecklar nu vår turistservice i fler
och nya kanaler, för att kunna nå ännu
fler besökare som vill uppleva Höga
kusten.

Ann-Sofie Westerlind,
Örnsköldsviks turistbyrå

– Vi på turistbyrån vill varmt tacka alla
som besökt oss genom åren! Det har varit
många trevliga samtal med dem som sökt
sig till oss för att köpa biljetter eller få
information och tips till besökande släkt
och vänner. Vi går i februari över till andra
tjänster inom kommunen och önskar
Höga Kusten Destinationsutveckling stort
lycka till med nya turistservicen.
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Efter årsskiftet tar Höga Kusten
Destinationsutveckling AB över
ansvaret för turistservicen i
samtliga fyra kommuner i Höga
kusten. Örnsköldsviks Turist
byrå stänger 17 februari 2017
och ersätts av förbättrad digital
service och nya former av
personlig service.
ÖRNSKÖLDSVIKS TURISTBYRÅ, som funnits under 30
år på olika platser i centrala Örnsköldsvik, de
senaste åren på Lasarettsgatan 6 i Arken,
kommer inte att finnas i sin nuvarande form
efter 17 februari.
Förändringarna kring turistservicen är ett
steg i att skapa en modern, samordnad och
behovsanpassad service för besökare i hela
Höga kusten-området. Istället för att driva
turistbyrå i traditionell bemärkelse, kommer
resurser läggas på att förbättra den digitala
servicen. Det kommer även i fortsättningen
att vara möjligt för besökare att få personlig
service, men i nya former.
FYRA PERSONER kommer att svara på telefon och
e-post, chatta, arbeta med webbsidor, sociala
medier, och tryckt material för hela Höga
kusten. I slutet av maj öppnar ett nytt turistcenter vid Höga kustenbron där besökare kan
få tips, inspiration och boka upplevelser. Det

kommer också att finnas cirka 40 informationsplatser vid olika besöksmål i hela Höga
kusten med personal som kan hjälpa besökare, samt mobil turistservice till exempel vid
större evenemang. Servicepunkterna på
landsbygden ger även de turistisk information.
TURISTBYRÅN kommer att sälja biljetter fram till
31 januari. Ett arbete pågår för att finna en ny
lösning för den typen av service.
Turistbyråns tre anställda kommer att få
andra arbetsuppgifter och vara med och
utveckla kommunens framtida kontaktcenter.
Läs mer på ornskoldsvik.se/turism
Text: Maria Isaksson Foto: P-O Sedin

LÄTTLÄST
I februari stänger Turistbyrån i Arken.
Istället kan man få turistinformation
via telefon, internet och socialamedier.
och på flera andra sätt.
Turistbyrån slutar att sälja biljetter den 31 januari.
Många biljetter går att köpa via internet istället.
Vid Höga kustenbron öppnas ett turistcenter
där besökare kan gå in och få information.
Servicepunkterna ute i bygderna har också information.

Utveckling av centralorten Örnsköldsvik
Under 2016-2018 ska en för
djupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort tas fram.
Det är en långsiktig plan för
framtida utveckling av Örnsköldsviks stad och närområde.
För att öka delaktigheten och
samla in synpunkter i ett tidigt
skede, tar nu Örnsköldsviks
kommun nya grepp och bjuder
in till träffar för att skapa
dialog.

För de som inte har möjlighet att delta vid
de fysiska träffarna går det bra att dela med
sig av sina perspektiv och synpunkter via
kommunens webbplats. Där kommer man
även att kunna följa processen. Arbetet med
den fördjupade översiktsplanen för centralorten väntas pågå till våren 2018.

För mer information och lämna
synpunkter: ornskoldsvik.se/oversiktsplan

sationen Företagarna som driver projektet.
Projektet fokuserar på små och medelstora
företag med upp till 50 anställda, främst på
landsbygden, eftersom många nyanlända bor
där. Under december intervjuas företagare i
Husum, Mellansel, Björna, Trehörningsjö,
Långviksmon, Bjästa, Husum, Gideå och några
i centrala Örnsköldsvik – totalt 25 företag.

Länsstyrelsen finansierar projektet, medan
Företagarna och Arbetsförmedlingen bidrar
med tid.

– ALLA FÅR SAMMA FRÅGOR för att kartlägga kompetens- och rekryteringsbehoven och för att se
vilka villkor som måste uppfyllas för att företag ska anställa nyanlända, säger AnnaKarin Byström, DC Consulting, som anlitats
för förstudien.
Nyanländas kompetenser kartläggs av
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och
de med permanent uppehållstillstånd blir sedan
målgrupp för projektet.
Projektet möter två av utmaningarna i
Världsklassarbetet: Hitta rätt kompetens och
Ta vara på ny befolkning. Kommunen och

Text: Maria Isaksson

Kontaktperson: Maria Liinasaari, projekt
ledare, Örnsköldsviks kommun. 0660 - 887 56,
maria.liinasaari@ornskoldsvik.se
Text: Susanna Domeij Foto: Peder Sundström

FÖRSTA OMGÅNGEN genomfördes i november då
allmänheten och föreningslivet bjöds in till
två träffar. Resultatet från träffarna kommer
att komplettera de formella samråd som
planeras under 2017. Det kommer att bli
ytterligare några träffar i början på 2017.
Fokus kommer att ligga på utveckling av
centralorten på 20 års sikt inom följande
områden: bostäder, fritid och nöje, infrastruktur och trafik samt näringsliv och handel.

Nyanländas
kompetens kan
matcha företagens
behov
Ett nytt projekt ska matcha
företagares rekryteringsbehov
med nyanländas kompetens.
– EN STOR GRUPP nyanlända har eftergymnasial
utbildning, samtidigt som många företag
behöver rekrytera, så detta kan bli riktigt bra.
Företagen får hjälp att hitta kompetens,
nyanlända får hjälp att hitta jobb och dessutom får näringslivet på landsbygden en boost
där det behövs, säger Åsa Ringlöf på organi-

FÖRSTUDIEN ska vara klar i februari 2017. Planen
är att då bjuda in företagare och andra intresserade till en workshop och sedan driva projektet
vidare.

LÄTTLÄST
De som flytt från sina hemländer
och nu bor i Örnsköldsvik
har ofta utbildat sig och haft jobb.
Ibland har företag i Örnsköldsvik
svårt att hitta personal med speciell kunskap.
Nu startar ett projekt som ska hjälpa
företagare och nyanlända att hitta varandra.
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I det nordiska och baltiska utvecklingsprojektet Cultural
Children of Europe vill man,
genom att använda konst och
kultur i vardagen på förskola
och skola, stärka barns uttryck
och göra dem mer trygga.
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN är den enda kommun i
Sverige som är med och deltar i det treåriga
projektet Cultural Children of Europe. Projektet kommer att pågå till och med hösten
2019. Kulturskolan samordnar aktiviteterna i
Örnsköldsvik och Världsklass Örnsköldsvik
är med och finansierar. Temat i projektet är
actionlearning, en metod för estetiska lärprocesser och riktar sig till pedagoger som
arbetar med barn 0 – 8 år.
I actionlearning som metod arbetar man
med kulturella uttryck i gruppstärkande
övningar. Genom att arbeta med dans och
rörelser, sång och rytmik samt bild och form
är målet bland annat att vidga barnens uttryckssätt och göra dem mer trygga i sig
själva och i grupp. Mellanselskola och
Mellansels förskola samt Sundskolan och
Sunnanängs förskola är med i projektet
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tillsammans med Dans i Västernorrland och
Kulturverket i Umeå. Under hösten har
skolorna och förskolarna arbetat med professionella kulturarbetare inom dans och musik.
På Mellanselskolan upptäckte man tidigt
att projektet har en positiv inverkan på barnen
som får jobba med de kulturella uttrycken.
– Vi har flera barn från andra länder och
redan efter första lektionen såg vi att det
hände något. Vi fick ett gemensamt språk
genom exempelvis dansen och alla barnen
kunde vara med utan att behöva förstå det
talade språket. Det var häftigt att se! Vi
märker även att barnen kommer närmare
varandra, så det här är absolut något vi vill
fortsätta att arbeta med, berättar Eveline
Martti, lärare på Mellanselskolan.
DET ÅTERSTÅR tolv träffar under vårterminen där
skolorna och förskolorna bland annat kommer att arbeta med musik och få besök av
Kulturverket i Umeå. Projektet utvärderas
löpande och deltagarna i projektet har möjlighet att dela med sig av sina observationer och
lärdomar mellan varandra. Kopplat till projektet finns även en forskarstudent som
kommer att ge ut en rapport efter att projektet
avslutats.
– Utmaningen ligger i att vi inte tidigare

arbetat med målgruppen 0-8 år. Vi vill komma
in tidigare i grupperna och att de ska känna att
konst och kultur är roligt och effektiva verktyg
att arbeta med i skolan, så det här är en stor
möjlighet för oss att göra det. Hittills har vi fått
in positiva reaktioner från de skolor och förskolor som är med, säger Sten-Ove Sundlöv
på Kulturskolan.
MEDVERKANDE i projektet, utöver Örnsköldsviks
kommun, är pedagoger och professionella
kulturarbetare från Danmark, Norge, Island
och Estland. Projektmedlemmarna träffades
senast under en konferens i Danmark. Där
meddelades att man fått medel för att fortsätta
projektet till och med 2019 och att det kommer
bli möjligt att erbjuda jobbväxling, arbetsskuggning och institutionsbesök.
För mer information:
culturalchildrenofeurope.com
Kontaktperson: Sten-Ove Sundlöv,
Kulturskolan, 0660 – 882 78,
sten-ove.sundlof@ornskoldsvik.se
Text: Susanna Domeij
Foto: Håkan Nordström

Konst och kultur
som bygger broar
Eveline Martti uppskattar
att projektet inkluderar alla,
oavsett bakgrund.

Rytmikövningar
på sophink.
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Erica Moberg informerar Björnaskolans
åttor om trafiksäkerhet.

bra koll men tycker det är bra att få mer kunskap i ämnet.
– Jag tror det är grupptrycket som påverkar
mycket att man till exempel väljer att köra
trimmat. Det är lättare att säga ifrån till kompisar man känt länge än till de man nyss träffat,
säger Elias.

Val och konsekvenser
Att tänka i förväg och förstå
konsekvenser av ett dåligt val,
det är lite av kärnan i temadagar för årskurs åtta.
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DET ÄR INTE ALLTID lätt att stå emot det där
grupptrycket som gör att vi fattar beslut
som vi kanske egentligen inte vill. Köra
trimmat, vandalisera eller skriva elaka
kommentarer till någon på sociala medier,
alla kan vi göra saker som vi ångrar. Just nu
genomför kommunen tillsammans med
Polisen en temadag för alla elever i åk 8,
där de får lära sig om val och konsekvenser.
I november var det Björnaskolans tur.
Åttorna fick bland annat lyssna till Erica
Moberg som är trafiksäkerhetsamordnare på
kommunen. Hon berättade om trafiksäkerhet kopplat till mopedkörning, Epa- och
A-traktor samt mopedbil, alkoholdrickande
och trimning och hur man ska agera vid en
trafikolycka. Enligt Erica är de flesta elever
väl medvetna om vad som gäller kring
regler som exempelvis om man får skjutsa
på moped eller inte, men de saknar oftast
risktänkandet.
– De är i en ålder då man måste få testa
och göra fel, men ungdomars riskmedvetenhet är inte fullt utvecklat förrän vid 23 års
ålder. Därför är det viktigt att utbilda i hur
deras val kan påverka omgivningen och
dem själva, inte bara för stunden utan vissa
konsekvenser kan de få bära med sig långt
in i vuxenlivet, berättar Erica Moberg.
Elias går i 8 a på Björnaskolan, han har

MÅLET OCH DEN RÖDA tråden med temadagen är att
sprida information för att förhindra eller begränsa att olyckor ska inträffa samt att ungdomar ska bli stärkta och tillsammans kunna gå
ihop för att stå på sig. Polisen tar bland annat
upp problematiken kring att brott som snatteri,
fylleri och misshandel, kryper allt mer ner i
åldrarna. De vill få till diskussioner för att öka
ungdomarnas förståelse kring de konsekvenser
som följer med vissa val.
Räddningstjänsten fokuserar på skolbränder, etik och moral, brandförlopp och konsekvenserna av ett utlöst automatlarm med mera.
Enligt en undersökning som Friends genomförde 2015 har var tredje ungdom blivit utsatt för
kränkning via mobil, dator eller surfplatta det
senaste året. Ett ämne som Fältgruppen tar upp
under sitt pass, för att inspirera elever att själva
reflektera över det sociala livet på nätet och bli
medvetna över det språkbruk de använder och
vilka val de gör där.
Val och konsekvensdagarna genomförs
varje år mellan november till februari. Under
2016 kommer cirka 600 elever att utbildas i
ämnet.
Kontaktperson: Erica Moberg,
0660 – 881 20, erica.moberg@ornskoldsvik.se

Text och Foto: Susanna Domeij

LÄTTLÄST
Elever i klass 8 har temadagar
där de får lära sig om hur det kan gå
om man inte tänker i förväg.
Till exempel om man
skriver dåliga saker om någon annan
och lägger upp bilder på Facebook.
Eleverna får också höra hur det kan gå
om man bryter mot trafikregler
eller om man leker med eld
så att brandlarmet går på skolan.
Om ungdomarna förstår hur fel det kan bli
går det att undvika en del otrevliga händelser.

Bygdsam tar form på serviceorterna

Stad i B
&
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BYGD OCH STAD I BALANS 2.0 startade som ett
projekt 2015. Sedan dess har det funnits en
arbetsgrupp i respektive område – Grundsunda, Anundsjö, Nätra och Björna med omland
– för att sälja in konceptet och börja organisera arbetet.
– På varje ort jobbar vi med att vaska fram
vad vi vill driva gemensamt för att utveckla
just den bygden. Det kan handla om boende,
handla lokalt, attraktion, kompetensförsörjning eller nyanlända. Det ser väldigt olika ut i
varje område, säger Lena Lindström, landsbygdsutvecklare.
Tanken är att efter projektets slut, sista
april 2017, finns en ekonomisk förening på
varje serviceort, med en verksamhetsledare
på deltid, 5-9 styrelsemedlemmar, egna
stadgar, mål och visioner. De nya föreningarna kompletterar befintliga samhällsföreningar, företagsföreningar osv. Projektet är på god

B yg

Nu håller samverkansplattformen Bygdsam på att formas på
varje serviceort där företag,
ideella föreningar, enskilda och
kommunen går ihop för att
utveckla bygden.

2.0
väg. I Nätra, till exempel, har en interimsstyrelse bildats med representanter från företag,
ideell verksamhet och kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar i februari hur
mycket pengar föreningarna får från kommunen. Initialt kommer sannolikt kommunen att
stå för den större delen av satsningen. Målet
är att företag, föreningar och enskilda ska
satsa lika mycket efter tre år.

Mitt jobb i kommunen:
Ärendehandledare
UNDER SITT YRKESLIV på Örnsköldsviks kom-

Under 37 år har Birgit Bergkvist
jobbat med sociala utredningar
som rör barn och unga i Örnsköldsvik. Idag, som ärendehandledare, ger hon social
sekreterarna stöd i det många
gånger svåra arbetet.

mun har Birgit Bergkvist haft olika funktioner, men alltid sitt fokus på barn och unga.
Hon och ytterligare fyra ärendehandledare
fungerar idag som stöd i socialsekreterarnas dagliga arbete. Framförallt gäller det
att hjälpa till vid svåra bedömningar.
– Vårt arbete är väldigt lagstyrt. Det är
svårt att själv hålla ordning på snåriga lagar och nya direktiv från Socialstyrelsen.
Våra socialsekreterare är välkvalificerade,
ambitiösa och kunniga, men alla behöver
stöd ibland. Det är viktigt att ha någon att
bolla med i svåra fall för att inte ta med sig
funderingarna hem, säger Birgit, som själv
började som socialsekreterare och ser hur
mycket arbetet har utvecklats.
Birgit anser att kvaliteten på det sociala
arbetet med barn och unga blivit högre
med åren. Kraven på dokumentation har
också ökat – på gott och ont, menar hon

Bygdsam-möte i Nätra.

Om du vill veta mer eller är intresserad av
att delta kontakta projektledarna:
Övergripande: Ann Holst, ann@annholst.
se, 070-641 53 55
Husum med omland: Åsa Ringlöv,
asa@ringlov.se, 070-634 97 00
Björna –”-: Lena M Strömberg,
lena@lenamdesign.com, 070-922 59 56
Bredbyn –”-: Ann-Catrin Zackrisson,
info@tidlosating.se, 070-53 44 499
Bjästa –”-: Siv Sandberg,
siv@strangoservice.se, 070-346 87 20
Följ arbetet på Facebook:
Bygd och stad i balans

då rättssäkerheten är större, men också
tidsåtgången.
Birgits arbetsdag består av flera inbokade möten med socialsekreterare för reflektion och stöd i bedömningar. Dessemellan kommer ofta ”bara en snabb
fråga”. Dagen kan också innehålla möten
med olika samhällsaktörer. Ärendehandledarna har nämligen en viktig roll i att utveckla samarbetet för att det ska bli så bra
som möjligt för dem som behöver socialt
stöd. Hon läser ofta utredningar, skriver
och uppdaterar rutiner, introducerar nya
socialsekreterare och utbildar i BBIC (Socialstyrelsens arbetsmodell som står för barnens behov i centrum).
Trots sin långa erfarenhet och i och
med flyktingsituationen, ställs Birgit och
hennes kollegor ibland inför helt nya situationer.
– Jag har aldrig tråkigt på jobbet. Genom åren har det bästa varit att få förtroende och inblick i människors situationer,
se enorma styrkor hos människor och se
förändringar till det bättre, säger Birgit.
Text och foto: Maria Isaksson
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Ny servicebostad inom LSS
– en kombination av självständighet och trygghet

Att ha ett eget boende och få
rå sig själv men att ha tillgång
till stöd på nära avstånd – lite
som att få det bästa av två
världar.
I FEBRUARI ÖPPNAR öppnar kommunen ett nytt
LSS-boende i centrala Örnsköldsvik. Där ges
11 personer möjlighet till eget boende i så
kallad servicebostad där lägenheterna är
integrerade i flerfamiljshus.
Personerna som flyttar in i boendet har en
funktionsvariation som gör att de i vissa
situationer behöver lite extra stöd i vardagen
medan de i många andra situationer är relativt
självständiga. Boendet har personal som går
att kontakta dygnet runt. De finns som en
trygghet och kan ge de boende hjälp med

sådant de tycker är svårt eller inte klarar att
göra själva.
– Gruppen med behov av LSS-boende
ökar. Därför känns det bra att vi nu kan öppna
en ny servicebostad och att ytterligare ett
boende, i form av gruppbostad, börjar byggas
under året, säger Linda Mikaelsson, avdelningschef för LSS.
DET NYA SERVICEBOENDET erbjuder en tillgänglighetsanpassad miljö som är funktionell för de
boende och mer lättarbetad för personalen.
– Vi får också tillgång till nätuppkoppling
som gör att vi kan använda mer IT-teknik,
exempelvis för att skapa ökad flexibilitet. De
boende ska via webb kunna boka in när de
vill ha hjälp eller stöd för en aktivitet. Många
är riktiga klippare inom datavärlden och
andra kan få hjälp av personalen, säger

Britt-Inger Bronemo, enhetschef för den nya
servicebostaden.
– Med teknikstöd kan vi också modernisera arbetet. Har man inte dragit igång med
pappersrutiner blir det enklare att redan från
start sköta mer digitalt, tror Mattias Vedin en
av de habiliteringsassistenter som kommer att
jobba på det nya boendet.
Boendet bemannas med fem personer,
varav en pedagog och resten habiliteringsassistenter. Intresset för att arbeta på det nya
boendet har varit stort.
– Det blir spännande att få vara med och
öppna något nytt. Det är roligt kunna finnas
tillhands och vara delaktig i brukarnas vardag
och framsteg, säger Mattias.
Text och foto: Elisabet Bårman

Britt-Inger Bronemo och Mattias Vedin ser fram
emot att få jobba på det nya LSS-boendet.

LÄTTLÄST
I februari öppnar kommunen en ny servicebostad.
Den är till för personer som har funktionsnedsättningar
som gör att de behöver bo
där det finns personal som kan hjälpa till ibland.
Det blir 11 lägenheter i bostaden.
Alla lägenheter har uppkoppling till internet.
Servicebostaden ligger i centrala Örnsköldsvik.
Delaktighet kan också vara att få med i dagliga bestyr. Anna-Karin Lindquist
funderar med Mikael Moström om de ska ta och fixa lite förmiddagsfika.
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Under ledning av Birgitta Hörnfeldt Holm
(överst t.v.) går habiliteringsassistenterna
Marie Nilsson, Bengt Nordin, Monica Häggström, Frida Backlund samt (sittande)
Jörgen Johansson och Johanna Salomonsson en fortbildning ”omvårdnad av personer
med svåra funktionsnedsättningar”.
– Uppskattade tillfällen till ny kunskap och
erfarenhetsutbyte inom ett jobb som ofta
kräver snabba beslut och god inlevelse men
som ger så mycket tillbaka, enligt gruppen.

Förverkliga intentioner &
tolka det outsagda
Medarbetarna inom LSS-verksamheten har en viktig roll i att
se behov och stimulera förmågor hos personer vars funktionsnedsättning begränsar den
egna möjligheten att hävda sin
person, sina rättigheter och
önskemål
DEN SOM OMFATTAS av Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska i möjligaste
mån få vara delaktig i samhället och leva som
andra. Verksamheten ska vara grundad på den
enskildes självbestämmande och integritet och
ge möjlighet till inflytande. För medarbetarna
inom kommunens LSS-verksamhet handlar det
om att omsätta dessa intentioner i praktiken.
På LSS-boenden hålls husmöten, där de
boende får delta i kollektiva beslut. Det kan till
exempel gälla vissa gruppaktiviteter. Sedan

förra året arbetar daglig verksamhet och gruppbostäder med en ny modell som syftar till ökad
delaktighet.
Delaktighetsmodellens bärande idé är att
stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka
och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar
vardagen med. I modellen arbetar man med
något som kallas delaktighetsslingor för att
underlätta brukarnas väg mot ”empowerment”
(ungefär egenmakt) och involvera personalen i
denna utveckling. En person från annan verksamhet inom LSS-avdelningen, som gått
särskild vägledarutbildning, samlar boende och
personal i skilda grupper. Det ger möjlighet för
de boende att ge synpunkter utan att känna att
de påverkas av personalen.
– DET HÄR ÄR NÅGOT vi utvecklar i ett länsgemensamt
samarbete. Vi har bara varit igång en kort tid
men delaktighetsmodellen har redan lett till
förändringar utifrån brukarnas synpunkter. Där

man jobbat längre med modellen har man sett
goda resultat, berättar Linda Mikaelsson, avdelningschef för LSS.
Bland de som har svåra och kombinerade
funktionsnedsättningar blir utmaningen större.
När någon inte kan kommunicera med talat
språk handlar det om att tolka signaler.
– Mycket handlar om personkännedom, att
lära sig tyda kroppspråk och reaktioner, säger
habiliteringsassistenten Jörgen Johansson och
understryker samtidigt betydelsen av att bekräfta
personens signaler.
Att stimulera och ta tillvara förmågor är
också betydelsefullt för egenvärdet, liksom att
ge valmöjligheter.
– Att känna att kommunikationen gått fram och
att man bidragit till något positivt för de boende,
det - tillsammans med det personliga mötet, är
enligt de tillfrågade medarbetarna höjdpunkter i
vardagen.
Text och foto: Elisabet Bårman
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Nya föreskrifter gällande

E T T M AG A S I N O
M UTVECKLING

EVOLVE
– nytt webbmagasin

parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

Ö R N S K Ö L D S V I K

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I det nya webbmagasinet
Evolve, vars första nummer publiceras
i december, kan du läsa om intressanta
företag och projekt som bidrar till den
positiva utveckling som sker i Örnsköldsvik. Evolve ges ut av Örnsköldsviks
kommun. Webbadressen till Evolve
blir: evolve.ornskoldsvik.se

1 JULI 2016 införde Transportstyrelsen nya

VISIONEN OM

VATTENSTADEN
Höga ambitioner och spänn
ande projekt

•

BOSTÄDER

•

LÄGEN SOM LOCKAR

•

VÄRLDSKLASS

•

IDÉERNA BÄR OSS

•

FÖRETAGANDE

•

MED VÄRLDEN I SIKTE

NUMME R 1 | 2016

Grattis årets handlare
DEN ALLRA FÖRSTA BRANSCHGALAN för handeln i Örnsköldsvik hölls på Brux 19 november. Många
värdiga vinnare var nominerade. Stort grattis både till dem och till segrarna i respektve kategori.

föreskrifter för parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Föreskrifterna gäller för
hela Sverige och innebär bland annat att
man nu ska göra en bedömning utifrån
de funktionshinder som påverkar förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Tidigare föreskrifter inriktade sig
på hur långt man kunde förflytta sig till
fots med eventuella hjälpmedel.
Mer information hittar du under:
ornskoldsvik.se/parkering
Har du frågor om de nya föreskrifterna,
kontakta trafikenheten via 0660-886 79
eller prh@ornskoldsvik.se

Årets Öviksfrisör: Åsa Bergström, Rut&Karl
Årets ledare: Maria Söderberg, Blomsterhörnan
Årets säljare: Kicki Häggström, Matstudio S20
Årets butik: Apoteket Örnen
Årets livsmedelbutik: Matstudio 20
Handelsgalan arrangerades av CESAM och Örnsköldsviks handel i samverkan med
Örnsköldsviks kommun, Mittmedia AB, Tidningen 7, Brux och Allstar.

Snälla sanda!
HEMTJÄNSTEN PÅ FALL, brevbärare på hal is – sådana rubriker vill vi inte läsa. För alla
yrkesgrupper som besöker din fastighet och din egen skull – tänk på att sanda när det är
halt. Under vinterhalvåret kan allmänheten hämta gratis sandningssand för eget bruk på
följande platser:
Bjästa, intill återvinningsstationen
Björna, vid fd Tekniska kontoret, rakt fram ca 50 m, märkt ”Sandningssand allmänheten”
Bredbyn, vid f.d. Tekniska kontoret, bakom gamla förrådet                             
Domsjö, vid spillvärmeplanen
Gideå, vid nya brandstationen
Husum, vid f.d. Tekniska kontoret, förråd
Köpmanholmen, vid reningsverket
Långviksmon, hos Svevia, upplagsplats
Mellansel, Brandkälsvägen, vid badhuset
Sidensjö, Sidensjötrafik, plan i Hämra
Själevad, Kärringberget, parkeringen
Skorped, Sundbergs Åkeri, plan i Skorped
Trehörningsjö, vändplan, korsningen Järnvägsgatan-Norsjövägen.
Örnsköldsvik, Skyttishallen, plan ovanför
Du får ta två hinkar åt gången.
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Romerna nya i
minoritetsrådet
MINORITETSRÅDET i Örnsköldsvik består av
representanter från politiken och från de
nationella minoritetsgrupperna. Första
grupper att få representation i rådet, som
bildades i våras, var samer och sverigefinnar.
Sedan i oktober finns även den romska
minoriteten representerad.
Syftet med minoritetsrådet är att stärka de
nationella minoriteternas rätt till inflytande i
frågor som berör dem och att synliggöra och
tillgodose de nationella minoriteternas behov
i samhället. Rådet sammanträder två gånger
om året.

Ny tankled för snöskoter
i Örnsköldsviks tätort

Exakt
samma värld…

UNDER VINTERSÄSONGEN 2016/2017 kommer en ny tankled att öppnas på prov inom
skoterförbudsområdet i Örnsköldsviks tätort. I korthet går tankleden från befintlig
skoterled mellan Nordanås och Arnäs, över Höglandssjön till bensinstationen i
Kroksta. Tankleden är ett resultat av gott samarbete i skotersamverkansgruppen
som består av representanter från kommunen, Nolaskogs Skoterklubb och
Polismyndigheten. Syftet med leden är att förbättra servicen och möjligheten att
tanka i området för skoteråkare från Örnsköldsvik och besökare.

I FÖRRA NUMRET reflekterade jag över oss män, våra roller

Mer info och karta över tankleden: ornskoldsvik.se/tankled

och normer. Och aldrig har jag fått sådana reaktioner
efter en krönika. Undrar varför? Är detta känsligt eller
var det bara att jag tog ställning? De absolut flesta var
positiva, men inte alla. Som tur är lever vi i en demokrati och då är det okej att tycka olika och få utrycka sin
mening.
Det leder mig in på temat för denna krönika - demokrati och geografiska områden. Vad är det som händer
i världen? När globaliseringen och digitaliseringen tog
fart var det en allmän sanning att världen skulle bli
”mindre”. Allt är tillgängligt över nätet och alla kan resa
överallt, man förutspådde nationalstaternas sönderfall.
Gränser skulle inte behövas, världen var öppen, det var
bara att ta för sig.
Men det som händer just nu är helt tvärtom. Det vi
ser är länders, regionernas och områdens återkomst.
Likt fågel Fenix reser de sig ur askan, starkare än på
länge. Vad beror detta på? Jo, demokratin är lokal och
visionerna om en bättre värld är universella. Bara den
senaste tiden har det brittiska folket valt att lämna EU,
USA har valt en president som vill minska samarbetet
med övriga världen och bygga murar mot grannländer.
Europa gör också sitt bästa, inklusive Sverige, att försvåra för nödställda att ta sig till en säkrare plats.
Vad beror denna utveckling på? Jo, återigen den lokala demokratin. När vi får rösta väljer vi i första hand
det som står oss närmast och är vi besvikna vill vi ha
förändring, oavsett pris. Det är först efteråt som vi reflekterar över om priset var värt det. I skrivande stund
har det blivit klart att planerna på ett stornorrland inte
blir av. Motståndet bland inblandade län och kommuner blev för stort och det gick inte att få en tillräckligt
stor majoritet i riksdagen. Den lokala demokratin ville
inte. Nu får vi se vad detta innebär i framtiden, men jag
har svårt att tro att det är en fördel att vi i Norrland är
splittrade. Ensam är inte stark.
Jag avslutar med några strofer ur Emil Jensens Exakt samma värld.
”Jag bor i en värld där tekniken gjort att vi kan nå
varandra med enorma hastigheter och jag bor i en
värld där de glider ifrån varandra meter för meter. Jag
bor i en värld som är det värsta helvetet av alla helveter
och jag bor i en värld som är paradisplaneten av planeter och det är samma värld, exakt samma värld och det
är världen den heter.”

Magnus Haglund
kommundirektör

				

Rödmarkerad sträckning på kartan
visar den tankled för skoter som är ett försök vintern 2016/2017.
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN

Allidrottstillfällena är en god möjlighet att förutsättningslöst få bekanta
sig med olika idrotter och ta del av föreningslivets gemenskap.

ALLIDROTT – för att alla
ska kunna vara nybörjare

Allidrott är en satsning av
Västernorrlands idrottsförbund och Örnsköldsviks
kommun för att få fler att
våga testa nya idrotter.
HENNIE IVARSSON arbetar som fritidskonsulent i integrations- och föreningsfrågor
och är projektledare för Allidrott i Örnsköldsvik. Allidrott är ett etablerat koncept där man tidigare enbart fokuserat på
yngre personer i åk 4-6. Nytt för Örnsköldsvikssatsningen är att man även vill
erbjuda Allidrott till en äldre målgrupp,
från 15 år och uppåt.
– Jag tror att alla, såväl enskilda
personer som idrotten i stort, skulle
gynnas om man tilläts vara nybörjare
även i äldre åldrar. Många gånger börjar
man med en idrott som ung och slutar vid
13-14 års ålder. Därefter kan det vara
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svårt att våga testa något nytt och det vill vi
ändra på, säger Hennie Ivarsson.
Projektet Allidrott har varit igång sedan
september 2016 och kommer att pågå till
och med mars 2017. Under projekttiden är
de som är 15 år eller äldre välkomna att
testa på olika idrotter gratis och helt villkorsfritt. Idrotterna dans, tennis, bordtennis, bowling och fäktning valdes ut efter
förslag från Örnsköldsviks gymnasium och
SFI. Varje idrott får 1-2 timmar under fyra
olika tillfällen. Varje pass leds av en lokal
idrottsförening som ser till att allting finns
på plats för de som kommer och vill testa.
– Responsen har varit god! Många som
kommit och testat en gång kommer gärna
igen. En förhoppning är att vi ska kunna
hitta mer permanenta lösningar för de som
vill kunna fortsätta med idrotten efter att
projektet tagit slut, säger Hennie.
Text: Susanna Domeij

Vill du testa någon av de idrotter som
erbjuds? Ingen anmälan krävs. Varmt
välkommen, nästa sport och tillfälle är:
Bordtennis
18 december, kl 19:30 – 20:00, Platåskolan
vid Parkskolan, passet hålls av Norra Bordtennisklubb.
Bowling
11, 18, 25 januari och 1 februari, kl 17:3018:30, Stema Bowling, Skogsgatan 47,
Örnsköldsvik. Passen hålls av Bowling
klubben Nolia.
Fäktning
12, 19, 26 februari och 5 mars, kl 12:0014:00, Plattåsalarna, Parkskolan,
Örnsköldsvik. Passen hålls av Fäktningsklubben Scaramouche.
Kontaktperson: Hennie Ivarsson,
072 - 224 46 5,
hennie.ivarsson@ornskoldsvik.se.

JUST NU håller Björna IF på att bygga en allaktivitetshall vid Björnaskolan. Bygget har möjliggjorts
med hjälp av bidrag från privatpersoner, egna insatser från Björna IF och Örnsköldsviks kommun
som har bidragit med sex miljoner kronor. Byggnaden blir cirka 30 x 50 meter och kommer rymma
en fullstor idrottshall, gym, spegelsal och allmänna utrymmen. Allaktivitetshallen kommer även att
byggas ihop med simhallen och tillsammans får de en gemensam entré. Allaktivitetshallen förväntas stå färdig inför skolstarten hösten 2017.

