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Boden Bild nr 3 2016
Nr 105 från starten 1973.
Informationstidning från 

Bodens kommun som delas 
ut till hushåll, institutioner 

med flera i Boden.

Omvärlden förändras i hastig takt. Nya tekniska 
innovationer sprids. Krig och klimatkatastrofer 
tvingar fram folkomflyttningar. Det skapar nya 
förutsättningar som även påverkar vår lilla 
kommun.

För en generation sedan var Boden en stängd 
stad för alla utlänningar. Det satt stora gula 
skyltar vid kommungränsen, med information på 
olika språk om att här var endast svenska med
borgare välkomna. Bakgrunden var då militära 
skyddsintressen. Nu är läget annorlunda och 
Boden är en annan stad.

Nu är Boden en av landets stora mottagnings
kommuner. Försvaret är fortfarande en stor aktör 
i Boden, men nu är även Migrationsverket en 
av våra större arbetsgivare. Handläggningen av 
asylärenden har skapat kvalificerade jobb i vår 
kommun.

För första gången på tio år ser vi att Boden 
har över 28 000 invånare i en officiell mätning, 
vårt mål är att vara 30 000 senast år 2025. Vi 

ska givetvis vara en bra kommun för våra barn
familjer och ungdomar, men faktum är att väldigt 
få kommuner i vårt län upprätthåller folkmäng
den av egen kraft. Vi behöver inflyttning och den 
inflyttningen kommer till stor del från utlandet.

Uteblir inflyttningen kan vi få svårt att klara 
personalförsörjningen på sikt. Vi blir allt fler 
äldre. Människor lämnar sina jobb i välfärden, 
går i pension och behöver med tiden själva ta 
del av välfärdstjänster. Än en gång – vi behöver 
inflyttning. Men vi behöver även lyckas med den 
lokala integrationen.

Boden ska inte vara en kommun där olika 
stadsdelar blir hemvist för olika befolknings
grupper. Sann integration förutsätter att alla 
invånare kan känna sig hemmastadda överallt. 
Att alla invånare kan bidra och vara delaktiga i 
att utveckla samhället. Då är Boden en kommun 
för alla bodensare. Det är vår stora uppgift. Det 
är den framtiden vi skapar nu.

LEDARE 

Vi skapar
framtiden nu
Världen och även vår kommun förändras. Från att ha varit en stängd stad för 
alla utlänningar har Boden blivit en av Sveriges stora mottagningskommuner. 
En stor del av befolkningsökningen bygger på invandring. Nu är det viktigt att 
vi lyckas med den lokala integrationen. Boden ska vara en kommun där alla 
invånare kan känna sig hemmastadda och vara med i utvecklingen av sam-
hällslivet.

“Hälften av oss 
dog i Sinaiöknen” 
sidan 15.

Topplacering av
utbildade lärare 
i Sverige, 
sidan 20.

Ur innehållet nr.3/2016
28 tusen invånare - 91 nationaliteter 4
Steg in i arbetsmarknaden 6
Räddningstjänsten investerar 
i ny teknik 25



3 | Boden Bild Nr.3.2016

En av Bodens 
eldsjälar 
uppvaktas
Kultur, fritids och ungdomsnämnden uppvaktade Eilert 
Gezelius med diplom, blommor och en check på 10 000  
kronor. Detta som tack för de berömvärda insatser och den 
eldsjäl som Eilert varit inom Bodens förenings och kulturlivet 
under många år.

Text: Sara Ruthberg Foto: Catarina Åhman

Bodens kommuns miljö-
stipendium delas varje år 
ut till en enskild eller 
organisation som på 
ett framträdande sätt 
under året arbetat med 
att förbättra eller initi-
era förbättring av miljön 
i Bodens kommun.

Ny hållplats Hornsberg
Hållplatsen ligger vid det nya bostadsområdet 
Hornsberg, i korsningen Kryddvägen/Sävastvägen. 
Trafikeras av lokaltrafikens linje 1  och linje 28, den 
är en anpassad för arbetspendling mot Luleå och 
Sunderby Sjukhus.

Kryd
dvägen

Sävastvägen

Öändan

Ny hållplats Hedenbrovägen 
och Landstingsvägen
Hållplatsen Hedenbrovägen trafikeras av linje 2 och 4. 
Hållplatsen Landstingsvägen trafikeras av linje 1. Här 
kan byten göras mellan linje 2/ 4 och linje 1.

Sveavägen

He
de

nb
ro

vä
ge

n

Landstingsvägen

Sveafältet

Miljöstipendium 2016 Stipendiesumman är

10 000
kronor

Råne Älvdals Miljöråd tilldelas årets miljöstipendium. Stipen
diet delades ut under Skördefesten och miljödagarna i augusti.

Motivering
Miljörådet är en samverkan mellan Älvskolan, Råek och 
Gunnarsbyns församling/Svenska Kyrkan. Rådet anordnar 
varje år en miljövecka med öppet hus på återvinningen 
samt olika föreläsningar, de ordnar även en Grön 

Marknad varje år, där enbart närproducerade, Kravmärkta 
eller Fairtrade märkta produkter säljs. De har även startat 

en ekologisk byaodling. Råne Älvdals Miljöråd är en förebild 
samt en inspiratör till arbetet för en hållbar framtid.

Stipendiesumma

kronor10 000

Här är din nya hållplats

Här är din nya hållplats

Här är din nya hållplats
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Text: Sara Ruthberg

28 000 invånare - 91 nationaliteter 
- En internationell småstad

Flykting är en person som kommit till Sverige, ansökt om 
asyl och fått uppehållstillstånd.

Asylsökande är en person som befinner sig i processen att 
söka asyl i Sverige.

Nyanländ är en person som fått uppehållstillstånd i Sverige 
och kan ansöka om ett personnummer hos Skatteverket.

För att Boden ska förbli en växande kommun med ett rikt 
näringsliv behövs inflyttning till kommunen. Det är därför bra 
om de flyktingar som idag finns i Boden och söker asyl i  
Sverige  stannar kvar på orten. 
 Vi vill förstås att Boden förblir en levande kommun med ett 
brett företags och föreningsutbud.  Då är det viktigt att vi kan 

Under många år minskade antalet invånare i 
Boden, men de senaste åren har befolkningen 
istället ökat. Ökningen består framför allt av 
flyktingar som kommit till Boden.

Detta är innehållet i diagram 1:
Bodens nationaliteter i procent
Sverige: 94,50 %
Eritrea: 0,69%
Somalia: 0,68%
Syrien: 0,51%
Finland: 0,39%
Övriga länder: 3,23%

Detta är innehållet i diagram 2: 
Antal invånare med olika nationaliteter
Sverige: 26 462
Eritrea: 193
Somalia: 190
Syrien: 143
Finland: 110
Övriga länder: 904

Övriga länder 3,23

Finland 0,39 Syrien 0,51

Somalia 0,68
Eritrea 0,69

Sverige 94,5

% Övriga länder 733
Syrien 143

Storbritannien 29
Norge 58

Thailand 84
Finland 110

Somalia 190
Eritrea 193

Sverige 26 462

Antal

skapa en tillväxt och där är de nyanlända av stor betydelse, 
säger Mats Berg, kommunchef. 

En kommun med många kulturer
Idag finns det 91 nationaliteter i Boden. Hela befolkningen i 
kommunen består av 28 002 personer, varav 1540 personer 
har utländskt medborgarskap och utgör 5,5% av Bodens totala 
invånarantal. 
 Med den inflyttning till Boden som sker gynnas även lands
bygden. Växande befolkning innebär ökat behov av bostäder. 
Många nyanlända som kommit ut på arbetsmarknaden är 
intresserade av att bo på landet där det finns hus att köpa. Det 
ger underlag för service och fortsatt livskraft i byarna, avslutar 
Mats Berg. 

Tema integration
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Reduktionsfiske i 
Svartbyträsket främjar 
integration

Text: Erik Bergdahl Foto: Bodens kommun, Tekniska förvaltningen

Under sommaren har Sten Sandling 
fungerat som mentor i fiskefrågor, men 
även som hjälp med att låta killarna 
träna på svenska språket. 

 Killarna har visat stor vilja och 
entusiasm och har jobbat hårt både 
med fisket och att bli bättre på att prata 
svenska, säger Sten Sandling.

Arbetet med att reducera förekom
sten av i första hand braxen och mört i 
sjön har skett genom att fiska med nät. 
Fisket är tänkt att bidra till det arbe
te som pågår med att förbättra den 
kemiska och ekologiska statusen för 
Svartbyträsket.

 
Följden av reduktionsfiske
En direkt följd av reduktionsfiske är 
att näringsämnen som fosfor och kväve 
avlägsnas i form av fiskarnas biomassa.  

Under sommaren 2016 har fem eritreanska killar fått chansen 
att jobba för Bodens kommun med reduktionsfiske i Svartby-
träsket. Ett jobb som hade målet att integrera människor och 
samtidigt reducera fisk mängden, framför allt braxen och mört.

En indirekt följd av att fiskars popula
tion minskas, är att de djurplankton 
som är fiskarnas huvudföda får chansen 
att bli fler. När djurplankton blir fler 
kommer dessa att äta mer växtplankton, 
även kallat alger. I sjöns sediment finns 
stora mängder näringsämnen vilka kan 
göras tillgängliga i vattenmassan vid 
exempelvis uppslamning när fiskar söker 
föda i botten. 

 Förhoppningen är att algblomning
arna som har varit ett tydligt problem 
i Svartbyträsket under många år ska 
minska i omfattning, säger Erik Berg
dahl, enhetschef på Tekniska  
förvaltningens gatudriftenhet. 

Projektet med integration och miljö 
är treårigt och kommer att återupptas 
under maj månad 2017.

Behovet av 
simundervisning 
är stort 
Med den stora mängd 
flyktingar som anlänt till 
Boden har behovet av 
simundervisning stort. 
Det handlar om att ge 
kunskaper i att hantera 
vatten och simma för 
både barn och vuxna. 
Text: Alf Wennskog

Att lära sig simma handlar i första 
hand säkerhet och för att kunna 
simma behövs en god vattenvana, 
något som Nordpoolen har som 
mål att kunna erbjuda. Bra simkun
skaper är även ett betygskriterium 
i skolan. För att kunna möta upp 
emot behovet av simundervisning 
söker därför NordPoolen idag 
olika former av samverkan och 
lösningar för att kunna nå ut till de 
olika grupperna av flyktingar som 
befinner sig inom kommunen idag.

Nordpoolen har sökt och blivit 
beviljade ekonomiskt stöd från 
medel som är avsatta för integra
tionsfrämjande åtgärder. Med det 
ekonomiska stödet är målet att 
skapa möjligheter att lära ut vat
tenvana och med det komma över 
de språkbarriärer som kan uppstå 
i samband med säkerhet i vatten. 
Detta hoppas man kunna över
vinna genom att erbjuda tillfällen 
med information för nyanlända 
med hur man ska tänka i och i 
anslutning till vatten under de olika 
årstiderna, framförallt med tanke 
på de risker som uppstår med kallt 
vatten, svaga isar och bristande 
simkunnighet. 

Simma är en stor del av den 
svenska kulturen och kan därför 
användas för att skapa möjligheter 
för integration i samhället. Det 
finns mycket vatten i vår natur 
med goda möjligheter för ett rikt 
natur och friluftsliv i anslutning 
till vattendragen i form av att bada, 
fiska eller åka båt. 
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”En brevkurs på Hermods” är kanske vad många förknippar 
med namnet. Men faktum är att Hermods idag gör betydligt 
mer än så. Deras yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbild
ningar och SFI hjälper varje år över 60 000 personer med 
utbildning, coachning och jobbmatchning. 
En omfattande verksamhet på senare år är att ge nya svenskar 
introduktion i samhället. Azin Johansson som är enhetschef 
på Hermods i Boden påpekar dock att integration inte bara 
handlar om personer med utländsk bakgrund, utan för alla 
som behöver hjälp att hitta sin plats i samhället. 

Steget in till
arbetsmarknaden
Hermods AB grundades 1898 och är ett av 
Sveriges äldsta utbildningsföretag. I Boden 
finns de sedan 2014. Här arbetar de bland 
annat med arbetsförmedlingstjänster och 
språkpraktik som matchar nysvenskar med 
företagen här.

 Min idealbild är att vi ska finnas till och användas för alla 
som är i arbetsförmedlingens regi, svenskar, nysvenskar, äldre 
och yngre. Vi har en god dialog med Arbetsförmedlingen om 
att hjälpa olika målgrupper, säger hon.

Språkpraktik
Många av de nysvenskar som idag är ute på arbetsmarknaden 
i Boden med omnejd har gått via Hermods insats Grund
läggande moduler som erbjuder både träning i språket, 
dialog metodik, språkpraktik och en inblick i hur det svenska 
samhället fungerar. I studietiden på Hermods ingår en till fyra 
veckors praktik på en till tre arbetsplatser för att hitta ett nytt 
yrke eller få kontakter i den bransch som de har erfarenhet av 
sedan tidigare.

 Det har gått bra här i Boden. Privata företag är väldigt 
positiva till att ta emot praktikanter och för flera har prakti
ken lett till anställning. Vi har även ett samarbete med Bodens 
kommun som också tar emot praktikanter och nu har öppnat 
upp för fler enheter, säger Azin Johansson.

Personalen på Hermods matchar intresserade företag med 
deltagarnas bakgrund, utbildning och intressen. Hittills har 

Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors

Tema integration

Faduma Ahmed Mahamud har 
erfarenhet inom restaurang sedan 
tidigare. Hon hoppas på en 
utbildning och framtid som 
undersköterska. 
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deras elever i Boden praktiserat inom både handel, byggbran
schen och olika typer av serviceföretag.

Grundläggande kunskaper
Under tiden på Hermods går eleverna igenom nio moduler på 
totalt 20 veckor med möjlighet till förlängning. Studierna sker 
på deltid och kompletteras ofta med SFI, Svenska För Invand
rare. Inför praktiken går handledarna på Hermods igenom vad 
som förväntas under praktiken. 

Deltagarna får göra studiebesök på olika arbetsplatser, läsa 
svenska och träna på att använda svenska språket praktiskt. 
Grundläggande datakunskap, hjälp att sätta samman ett CV, 
skriva in sin profil på arbetsförmedlingen och hjälp med var
dagsmatematik och hushållsekonomi är andra exempel på vad 
som ingår för att göra eleverna så redo som möjligt för att stå 
på egna ben på den svenska arbetsmarknaden. Efter genom
gången utbildning får alla deltagare ett intyg på sin praktik och 
utbildning, och därmed en referens med sig ut i arbetslivet.

Alla vill jobba
 Alla som kan vill ju jobba. Vårt arbete handlar mycket om att 
minimera kulturkrockar och ge ärliga tips om oskrivna regler, 
policys och sociala regler som underlättar att de förstår när de 
kommer ut på arbetsplatserna, säger Azin Johansson.

Hon ser också Hermods som en plattform och kontaknät 
för att hjälpa till med sociala och praktiska lösningar utanför 
utbildningen. Ett exempel är boendefrågan som ofta är ett 
problem då personer får uppehållstillstånd under pågående 
utbildning, och därmed snabbt måste hitta egen bostad om de 
inte ska anvisas till någon annan ort i Sverige.

 Där kan vi gå in och hjälpa till med att sammanföra 
personer som kan passa ihop och inledningsvis kan bo tillsam
mans och hjälpas åt, säger Azin Johansson.

Azin Johansson är enhetschef på Hermods och välkomnar fler företag 
och arbetsplatser att ta emot praktikanter. 
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Yaqub kommer cyklande genom Boden ut mot Hermods 
lokaler på A8området i morgondiset.  Det var här han fick 
grunden till sina språkkunskaper i svenska och introduktion till 
praktik som sedan har lett till anställning. Han är ett av många 
goda exempel på personer som genom Hermods och andra 
aktörers hjälp har hittat sin plats i Sverige.

Han ler lite åt sitt första möte med Boden dit han kom mitt 
i kallaste vintern. En stor kontrast till värmen i hans tidigare 
hemland Sudan. Det över 20åriga kriget i Sudan har påverkat 
stora delar av hans liv. Bakom sig har han ett yrke som meka
niker på stora båtar runt om i världen. När hans båda bröder 
hade dödats i kriget valde han att lämna Sudan. Hans far var 
död sedan många år. Mor och två systrar bor fortfarande kvar.

Lång resa
Vägen till Sverige från Sudan var lång, både mentalt och 
geografiskt.

 Jag åkte först till Turkiet, sen till Grekland. Från 
Grekland smugglades vi i lastbil in på en båt till Italien. Sen 
åkte vi gömda i en bil till Frankrike. Bilen körde på nätterna 
och vi låg stilla på dagarna. 

Resan kantades av ständigt nya möten, smugglare som 
gjorde affär på flykten, och människor som mådde dåligt, 
var rädda och förtvivlade, inte minst i den överfyllda båten i 
Medelhavets vågor. 

Nya drömmar och mål
Jajamen, säger Yaqub Abubakar Hessin  med ett rungande skratt och 
låter som vilken bodensare som helst.  Men bakom det breda leendet 
döljer sig minnen och en lång resa, fjärran från vårt trygga Sverige. 
Tankarna på familjemedlemmar som dött i kriget i Sudan följer honom 
varje dag. Men här blickar han framåt, håller på att ta körkort, har fått 
jobb och nya drömmar.

  Jag har ju jobbat på stora båtar så det var okej för mig, 
men många var rädda, minns Yaqub.
En vän som han mötte längs vägen stannade i Tyskland. En 
annan tog båten till Storbritannien. Men i Calais vände Yaqub 
och flydde vidare mot Danmark, tog tåget över Öresundsbron 
till Sverige, och vidare till Stockholm där han togs emot i 
Märsta.

 Där fick vi sova och vi fick mat. Sen skickades vi med tåg 
till Boden. Här bodde jag en månad på en camp och fick tid 
hos handläggare, och fick svara på en massa frågor. Sen bodde 
jag på förläggning. Vi var fem personer från olika nationalite
ter i samma rum.

Sen då?
Yaqub fick först avslag på sin asylansökan men fick efter över
klagan uppehållstillstånd efter två år här.
 Det kändes väldigt positivt. Men också nervöst. Hur ska jag 
leva och få ett bra liv?

Väntetiden nyttjade han till att försöka lära sig språket.
 Jag satt ofta i gallerian och på Coop och lyssnade på när 

människor pratade. Jag förstod ett ord här, ett ord där, och 
efter ett tag förstod jag mer och mer och hörde hur de använde 
orden. Jag satt också mycket på biblioteket och läste böcker. 
Jag läste en massa ord och frågade ofta personalen som förkla
rade för mig vad saker betydde. 

På cykel tar sig Yaqub mellan 
hemmet och jobbet på IOGT i 
Boden.  Han kämpar med att 
ta körkort och hoppas på ett 
framtida yrke som grävmaskinist 
eller inom bygg och anläggning 
istället för sitt forna arbete som 
båtmekaniker.

Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors

Tema integration
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Att Yaqub har ett intresse och en förmåga för språk råder det 
inga tvivel om.

 Jag pratar fem språk, bland annat lärde jag mig swahili 
när jag jobbade på båtar.

Nya mål
Idag är Yaqub svensk medborgare. Efter SFI och utbildning på 
Hermods i Boden fick han genom sin handläggare på Arbets
förmedlingen praktik hos IOGTföreningen där han idag har en 
anställning som barn och ungdomsledare. 

 Det är jättetrevligt att arbeta med barn och ungdomar. 
De är från 7 till 13 år, vi har aktiviteter, fikar, ser film, spelar 
xbox. I somras hade vi sommarläger och tältade.

Genom Hermods har han också haft praktik med ungdo
mar på Björknässkolan. Den tiden gav honom nya framtids
drömmar i Sverige.

 Båtmekaniker eller sjöman är ju inte så lätt att få jobb 
som i Boden, så jag måste skaffa mig en utbildning och ett nytt 
yrke. På Björknässkolan fick jag testa att köra grävmaskin i en 
simulator. Det skulle jag vilja göra på riktigt, men då måste jag 

ha körkort och för att kunna det måste jag ha en lön. Så det 
håller jag på att ta nu och är snart färdig. Bygg och anläggning 
skulle jag också gärna vilja jobba med.
 
Stannar i norr
Han har skaffat lägenhet, trivs i Boden och har inga planer på 
att flytta.

 Jag tror att det är lättare att fortsätta lära sig svenska 
språket här i norra Sverige, och lättare att komma in i samhäl
let. Jag har spelat mycket fotboll i Sudan och var med i Boden 
United. Det var också roligt. När jag gick här på Hermods 
fick vi också testa att åka slalom i Storklinten. Jag som aldrig 
hade sett snö, konstaterar han med ett leende, innan han cyklar 
tillbaka in mot sitt arbete i centrala Boden och dagens fortsatta 
planer med ungdomarna på IOGT.

Yaqubs väg från Sudan till Boden var lång och strapatsrik. Han tänker 
varje dag på sin familj i Sudan men har målmedvetet byggt upp 
språket och ett liv här för att uppnå nya framtidsmål. 
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Samfunden kan bidra med språkstöd, kunskap och erfaren
heter om olika kulturella grupper och krishantering. För 
kommunen är det värdefullt att etablera kontakter som kan 
öka tryggheten och hälsan i samhället. Trossamfunden har 
också stor nytta av att hitta ingångar till kommunen, polisen 
och andra myndigheter. 

 Trossamfunden är väldigt viktiga kanaler till sina med
lemmar och vi behöver tillsammans arbeta fram rutiner för 
hur informationen ska nå ut på bästa sätt vid en händelse av 
kris, säger EvaLinnéa Eriksson, folkhälsostrateg vid Bodens 
kommun.

Integrationsrådet jobbar 
för att nå ut till den enskilde
I Bodens kommun finns ett integrationsråd med repre
sentanter från bland annat föreningsliv, studieförbund, 
kommunen som träffas regelbundet. 
 Syftet med rådet är att underlätta integrationen av 
nyanlända och ensamkommande i samhället, säger Inge 
Andersson som är ordförande för integrationsrådet.
Rådet träffas för att utbyta information avrapportera 
satsningar och aktiviteter som görs i samverkan. Flertalet 

aktiviteter genomförs inom ramen för de integrations
projekt som under 2016 beviljats medel från Bodens 
kommun, och ett stående inslag vid integrationsrådets 
möten är att berätta och diskutera vad som händer i de 
olika projekten. 

Genom att använda representanter från rådet hoppas 
man nå ut till den enskilde individen på ett bättre sätt.
Text: Eva-Linnéa Eriksson

Trossamfunden kan bidra till 
informationsspridning vid kris

I händelse av en kris eller olycka 
är det viktigt att det finns kontak-
tvägar till de med annat språk än 
svenska så att informationen når 
ut. Med hjälp av trossamfunden 
hoppas man kunna bidra till att 
informationen når ut. 

Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund
Ett tiotal representanter från sex olika trossamfund deltog i 
nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund i september. Alla 
var eniga om att det är viktigt att etablera samverkan mellan  
trossamfunden och kommunen för att stärka tryggheten. 
Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund har i uppdrag att 
agera expert i frågor om trossamfund och samordna sam
funden för en effektivare krishantering och krisstöd.

Text: Eva-Linnéa Eriksson Bild: Pixabay

Tema integration
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På Bodens stadsbibliotek finns det sedan början av september, 
tack vare statliga medel, en ny bibliotekarietjänst med ansvar 
för språk och integrationsaktiviteter.

– Varannan onsdag under hösten bjuder stadsbiblioteket i 
samarbete med ABF in till språkcafé, där man får en timmes 
pratstund på svenska och ett gott fika som ofta bakats av 
någon av caféets besökare. Det kan också vara ett tillfälle att få 
ta del av tips på lättläst litteratur och samhällsinformation på 
svenska. Det brukar komma människor i olika åldrar och av 
olika nationalitet, berättar Ira Baeckström, integrationsbiblio
tekarie i Bodens kommun.

Stöd för svenskstudier
Integration är den process där invandrare etablerar sig i det 
svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas 
efter den förändring i befolkningssammansättningen som 
invandringen innebär. Bibliotekslagen säger att gruppen med 
annat modersmål än svenska ska uppmärksammas särskilt. På 
Bodens bibliotek innebär det förutom att skapa träffpunkter 

Mångspråk och integration 
på Bodens stadsbibliotek
Bodens stadsbibliotek satsar i höst på mång-
språk och integration. Syftet är att främja 
integration, bland annat genom att stärka bib-
liotekets roll som  en plats för människor med 
olika bakgrund och olika språk att mötas och 
ta del av kunskap och kultur.

mellan svenskar och utrikesfödda, att tillhandahålla stöd för 
svenskstudier och litteratur på andra språk än svenska.

De största invandrarspråken i Boden är persiska, soma
liska, dari, ryska, arabiska, albanska, tigrinja, sorani, bosniska, 
serbiska, och kroatiska.  Biblioteket satsar på inköp av littera
tur på dessa språk, facklitteratur såväl som skönlitteratur och 
även barnböcker. Biblioteket erbjuder också ljudböcker och 
böcker där man både kan läsa och lyssna, språkkurser på CD, 
ordböcker och läromedel i svenska som främmande språk.

Digitala tidningar från  hela världen
Tusentals tidningar från hela världen, på sextio olika språk, 
finns tillgängliga på bibliotekets publika datorer via tjänsten 
Press Reader, som även kan användas av dem som har med 
egen dator eller surfplatta.  Det går också bra att kostnads
fritt boka dator och mot en avgift få hjälp med utskrifter och 
kopiering.

Text: Ira Baeckström Foto: Maria Thorgren 
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Det är här som alla nyanlända barn och elever tas emot, till
sammans med sina föräldrar eller god man. Därefter genom
förs kartläggningar i olika steg för att bland annat få reda på 
vilken skolbakgrund eleven har, deras läs och skriv kunskaper, 
det matematiska tänkandet och så klart barnet styrkor. En 
kvalitetssäkring för båda parter när barnet sedan placeras ut på 
någon av kommunens skolor. På Blomdalen jobbar man idag 
med elever från förskoleklass och upp till gymnasiet.

 Boden växer och det är till stor del tack vare att vi är en 
mottagarkommun. Det är viktigt att vi i Boden ger de bästa 
förutsättningar för barn, unga och deras föräldrar att åter 
kunna bygga upp sitt liv i trygghet. Ett samhälle som är mång
kulturellt och där olikhet är en självklarhet har bättre förut
sättningar att utvecklas och överleva, säger Magnus Åkerlund, 
skolchef vid Bodens kommun.

Personal från över tio nationaliteter 
Eleven får även samtala med en skolsköterska och när kart
läggningen är klar placeras eleven på en av Bodens skolor där 

Ett varmt och 
professionellt
mottagande 

Mottagningsenheten Bomdalen växer så det 
knakar. Den stora flyktingströmmen har gjort 
att verksamheten har gått från tre anställda 
till 23 på mindre än ett år. Nyligen invigdes nya 
lokaler i Polishuset.   
- Det har året har varit det jobbigaste men 
definitivt det roligast året sen jag började job-
ba, säger en glad Anders Vall, rektor vid Blom-
dalen.
Text och bild: Maria Lindgren

vanlig undervisning tar vid. Eleven har där möjlighet att få 
modersmålsundervisning och studiehandledning.  
 Vi jobbar med kompetensutveckling och är även en stödinsats 
till modersmålslärare i skolorna, säger Anders Vall rektor på 
Blomdalen.
När verksamheten startade 2015 vara de tre anställda och idag 
är de 23 stycken som arbetar på Blomdalen och Anders Vall 
gissar att dom kommer att öka ännu mer. 

Här arbetar personal från över tio olika nationaliteter som 
med stor språkkunskap i modersmålet. Kravet är att persona
len även ska ha erfarenhet från skola, pedagogisk utbildning 
eller annan akademisk utbildning. De stora språken här är 
arabiska, somaliska, samt dari och persiska. Anders Vall säger 
att de tre språken tillsammans täcker nästan 90 procent av de 
som kommer till Blomdalen.

 Personalens höga kompetens är en enorm framgångsfak
tor, inte bara för utbildningsförvaltningen utan för hela Boden, 
säger skolchef Magnus Åkerlund.

Integration i Bodens skolor
Under förra läsåret hade kommunen en omfattande ökning av 
nyanlända på grund av den flyktingsituation som då rådde. I 
dag finns det 379 personer mellan 719 år inskrivna i Migra
tionsverkets mottagningssystem, vilket är en minskning med 
16 procent från årsskiftet. Läget har stabiliserat sig men nivån 
som Blomdalen tar emot är högra än tidigare.  Blomdalens 
koncept är till viss del unikt i Sverige, det är en väg in. Vinsterna 
är många, men främst säkerställer Blomdalen att eleverna place
ras rätt, vilket höjer kvaliteten och alla elever behandlas lika.

Rektor Andersvall tar i hand med Kifah Al Husien och Meaza Tadesse 
under invigningen av Blomdalen.

Tema integration
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Som barn tänkte jag aldrig på var min farmor kom 
från, att hon pratade med en brytning eller att 
hon ibland pratade i telefon på ett språk jag inte 
förstod. Hon var min farmor, en del av mänsklig
heten  lika värdefull som alla andra. För mig var 
hon bara farmor, en stabil kvinna med båda fötter
na på jorden som älskade sina barn och barnbarn 
och kramades så där hårt som ingen annan kunde. 
En människa, en person, en individ, en del av sam
hället. Men hennes historia började långt innan 
jag ens fanns, på andra sidan Östersjön. Hennes 
historia börjar i Karelen, på en ö i Ladogas gnist
rande vatten, men med krig som låg och glödde i 
väntan på vinden  som skulle tända lågan.

Min farmor föddes innan Finland blev en själv
ständig republik. Hon var 5 år när det finska 
inbördeskriget bröt ut och som 26 åring var hon 
tvungen att fly för sitt liv när Sovjetunionen tågade 
in i Karelen. Det var 40 minusgrader ute när hon 
var tvungen att ta sig genom de karelska skogarna 
undan Sovjetunionen styrkor. Hon liftade på last
bilsflak och sov tillsammans med andra på flykt, 
med hon överlevde. Hon överlevde traumat, kylan 
och längtan hem till den plats och det land som en 
gång varit hennes. 

Första gången jag förstod att min farmors historia 
inte var som alla andras var jag 9 år. Jag kommer 
bara ihåg fragment av det hon sa, och det tog en 
stund innan jag förstod att det var hennes egen 
livshistoria hon berättade. Hon berättade hur sett 

Jag bär hennes väska
Text: Sara Ruthberg Foto: Sara Ruthberg

bomberna falla från de sovjetiska bombplanen. 
Jag lyssnade och försökte förstå, men jag var för 
liten. För liten att förstå det fruktansvärda i att 
vara tvungen att lämna allt och fly för sitt liv 
mot en okänd framtid. Det är först nu, långt efter 
hennes död, som jag verkligen börjat förstå. Det 
är först som vuxen jag inser varför hon hade en 
ask med sand från Karelen stående på en hylla i 
sovrummet, jag förstår det nu…

Det är över 70 år sedan, historien har börjat 
blekna och det är få personer idag som tänker på 
min släkt som en del av en historia om ett folk 
som flydde undan ett krig. Och hur mycket jag än 
önskar att ingen annan ska behöva ha ett arv kan
tat av krig, så flyr människor än idag från krig och 
förföljelse runt om i världen. Likasom min farmor 
kommer de till ett land där de inte förstår språket, 
där de inte förstår det svenska samhället och med 
en väska fylld av upplevelser som vi som växt upp 
i ett land med fred aldrig riktigt kan begripa.

Min farmor integrerades tillslut i samhället, men 
det var inte lätt. Det är först i vuxen ålder jag 
kommit till insikt om hur mycket hon faktiskt 
fick kämpa. Det tog tid, men tillslut lärde hon sig 
språket, hur samhället fungerade och väskan med 
upplevelser hon bar på fylldes mer och mer av 
positiva minnen. Hon var en kvinna som förlorat 
allt men bestämt sig för att överleva. Hon var min 
farmor, och jag bär med stolthet hennes väska av 
överlevnad på mina axlar. 

Redaktörens krönika

Bilden föreställer Tyyne Ruthberg, 16 år.
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 Vi som jobbar här får väl lite av en föräldraroll. Det är en 
fantastisk arbetsplats, för att ni finns, ler hon, med en gest 
mot killarna vid bordet.

Under sina år inom Aleris i Boden har hon fått följa 
många av de unga killar som lämnat sina familjer och hem
länder i unga år.

 Förutom att de bor här så lever de ungefär som vanli
ga svenska ungdomar, de går i skolan, tillhör en skolklass, 
idrottar eller har andra fritidsintressen. De flesta har jobbiga 
upplevelser med sig och behöver de hjälp får de det genom 
BUP. Vi är tydliga med att vår roll är att ge dem omsorg och 
hemmiljö, sömn, sysselsättning, sammanhang och struktur.

 De är jättefina killar allihop. För att ta sig hela vägen hit 
krävs det dessutom att de har lite extra driv, och lite tur, säger 
kollegan Johan Ek.

Tillsammans med Daniel Hammarstedt som också arbetar 
på Aleris i Boden sedan cirka ett år tillbaka, beskriver han 
våra nya kommuninvånare som driftiga målmedvetna killar 
som kan tillföra mycket. Ungdomar från Aleris har deltagit 
i konserter på Havremagasinet och gjort stora idrottsliga 
prestationer.

”Vi stänger inte dörren för någon”

Det säger Anna-Carin Söderholm, verksamhetschef för Aleris boenden för ensam-
kommande flyktingkillar i Sävast och på Prästholmen i Boden. Öppenheten känns 
ömsesidig när hon på sin väg genom lokalerna möter den ena tonåringen efter 
den andra som skiner upp och ger henne en kram.

 Det finns extrema talanger här, konstaterar de.
Deras önskan är att vi ska öppna ögonen och samhället 

mer för dessa killar, se och ta vara på deras förmågor. Dessut
om framhåller de sina jobb som väldigt givande och välkom
nar fler som känner sig manade. Personalgruppen är väl sam
mansatt av personer med olika bakgrunder och utbildningar i 
både Sverige och i andra länder. Vissa är själva flyktingar som 
har kommit hit på liknande sätt som de boende och erbjudits 
möjligheten att arbeta vidare med andra flyktingungdomar 
där deras språk och erfarenheter är en stor tillgång.

Personalen på Aleris ger också ett enkelt svar på den 
återkommande frågan om varför det mest är äldre killar vi ser 
som ensamkommande i Boden, var finns flickorna och de yng
re barnen? Dels är den krassa verkligheten att unga flickor är 
betydligt mer utsatta under en ensam flykt, därför är det fler 
killar som kommer. Att de ungdomar vi ser på Aleris i Boden 
är i övre tonåren beror helt enkelt på att dessa boenden är för 
enbart killar och åldersgruppen 1418 år. 

På Aleris får ensamkommande killar i åldern 14-18 år en hemmiljö och trygghet. Anna-Carin Söderholm, Daniel Hammarstedt och Johan Ek i 
personalen beskriver sitt arbete lite som en föräldraroll för fina killar med stora förmågor.

Text: Anna Bergström Foto: Maria Lindgren

Tema integration
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”Hälften av 
oss dog i
Sinaiöknen”

Ensamkommande Boden har två enheter. Prästholmen 
är ett boende för ungdomar som fått permanent uppe
hållstillstånd och är mellan 14 och 18 år. Enhet Sävast 
är boende för ensamkommande pojkar i åldrarna 14 
och 18 år som sökt asyl och väntar på besked om de får 
uppehållstillstånd.

Aleris boende för 
ensamkommande 
flyktingungdomar

Ungdomarna som kommer ensamma till 
Sverige och Boden har lämnat sina nära och 
kära i ovisshet, många har torterats, hotats, 
svultit och fått kämpa för sina liv. Futsums 
och Meargs berättelser visar vad många av de 
ensamkommande flyktingungdomarna har ut-
stått på sin väg hit, samtidigt som de är goda 
exempel på nya medborgare med framtidstro 
och engagemang. 

Mearg Redae och Futsum Mehari är uppvuxna i olika områ
den i Eritrea. De är båda 18 år och har därmed lämnat Aleris 
boende i Boden för unga ensamkommande killar. Att det blir 
just dessa två som berättar sina historier för Boden Bild är för 
att de yngre ensamkommande på boendena i Sävast och Boden 
ännu inte vill eller orkar. Meargs och Futsums historier ger röst 
till många av de flyktingungdomar som har kommit hit. De 
vittnar om starka scener, ondska och utsatthet, men också om 
hopp och styrka.

Mearg och Futsum är kusiner, men har ovetandes om 
varandra och på olika vägar tagit sig den snåriga vägen från 
Eritrea till Sverige och Boden där de möttes på Aleris. Då 
hade de inte setts på flera år. För båda var skälet till flykt den 
eritreanska regimens makt över folket, tvångsförflyttningar 
och vetskapen att förr eller senare hämtas av militären för att 
tvingas bli soldat på obestämd tid, ofta livstid.

Lämnade familjen
 Jag var 15 när jag lämnade Eritrea. Jag sa ingenting till 
någon. Min bror som var journalist hade fängslats för att han 
skrev om hur det var i landet. Min familj skulle tvångsförflyt
tas till ett annat område och ville inte det. Vart man än befann 
sig var man tvungen att kunna visa upp sitt skolID för att 
polisen eller militären skulle kunna se att man inte rörde sig 
utanför den stad man bodde i. Jag själv kunde hämtas vilken 
dag som helst och bli soldat resten av mitt liv. Jag ville inte det, 
berättar Futsum.

Han lämnade sin familj i ovisshet. Att pojkar i 15årsål
dern försvinner betyder ofta att militären har hämtat dem. För 
att skona både familjen och sin egen flykt från att stoppas är 
det inte ovanligt att flykten sker helt i tysthet och familjerna 
lämnas i tron att de har förlorat sin son för alltid. Vilket de 
riskerar att göra även vid en flykt.

Tillsammans med en äldre kompis flydde Futsum över 
gränsen till Sudan. 

 Det var bara att springa, minns han. 
Hans väg till Sverige tog sedan över två år, via flyktingläger, 

Text: Anna Bergström Foto: Maria Lindgren

Totalt bor 25 ungdomar på Prästholmen och drygt 30 
i Sävast idag. Aleris i Boden är arbetsplats för totalt 
45 personer inklusive lokalvårdare och kockar. Verk
samheten har vuxit sedan starten 2010 då tio ungdo
mar bodde här, till 18 2013 och i vintras som mest 93 
ungdomar.
Efter att de fyllt 18 år görs en bedömning tillsammans 
med socialtjänsten om eget boende med stöd, så kallad 
utsluss vilket möjliggör att de kan utöka sitt nätverk i 
Boden, fortsätta sin skolgång och bygga på med eventu
ell praktik.
De flesta ungdomar som har kommit via Aleris till Bo
den har valt att stanna här och studera eller jobba efter 
att de lämnat boendet.
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fängelse, dödshot, förskoning och bevittnande av fasansfulla 
syner. I Kairo skildes hans kompis och han åt när flyktingarna 
delades. Futsum skickades med en flyktingsändning genom 
Sinaiöknen, som skiljer Egypten och Israel åt. Passagen genom 
Sinai beskrivs av många som en laglös mardröm där kidnapp
ning, utpressning och tortyr är mer regel än undantag. Så även 
för Futsum.

Tortyr och död
 De tvingade oss att ringa hem och be dem  skicka pengar 
medan de torterade oss så familjen kunde höra det i telefonen. 
Kunde du inte ringa någon eller om ingen kunde betala blev du 
dödad.

Futsum tystnar och visar en gest med handen över halsen 
och tårarna kommer. Han tystnar och samlar sig.

 Det är jobbigt att prata om det här. Jag har fått hjälp av 
psykolog här i Sverige men det är fortfarande tungt. Helst vill 
jag bara glömma. Hälften av oss dog i Sinaiöknen.

Futsum var en av de överlevande, med en mängd ärr över 
hela kroppen och minnen som etsat sig fast då en efter en 
dödades framför hans ögon. 

I Israel kastades han i fångläger. Samtidigt fick han via 
kontakt med en släkting veta att hans pappa hade dött efter att 

han lämnade Eritrea. I Israel satt han fängslad i två år innan 
han kunde resa vidare och slutligen hamnade i Sverige. 

Ensam med syskonen
Vad han inte visste då var att här, i Boden, så långt hemifrån 
och efter över två års flykt, skulle han möta kusinen Mearg. 
Mearg bodde i en annan del av Eritrea men hade liknande skäl 
att lämna landet.
 Jag såg inget liv i Eritrea och ville inte bli militär. 

Han var sedan 2008 ensam ansvarig för sina två yngre 
syskon. Pappan dog i kriget som pågick mellan Eritrea och 
Etiopien i början på 2000. Mamman och äldre systern hade 
flytt och sökt arbete i Israel för att kunna skicka hem pengar 
till sönerna. 

 Jag var mina småsyskons mamma, pappa och bror på 
samma gång.

Han flyttade med dem till en stad där det fanns släktingar 
och de skulle ha lättare att få det bra och gå i skola, innan 
han utan ett ord lämnade landet helt ensam. Hans väg gick 
över Etiopien. Men redan där återtog han rollen som ansvarig 
vuxen.

 Det var flera barn som var små och som flydde helt en
samma. Vi som var äldre hjälpte varandra och de små. När du 

Futsums berättelse om sin långa väg hit 
från Eritrea kantas av hemska upplevelser 
och minnen som han delar med många 
av de ensamkommande ungdomar som 
kommer hit.
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Musik och film
Mearg bodde under en period, innan han kom till Aleris, i en 
svensk familj. De båda killarna har nu blivit 18 och därmed fått 
lämna Aleris boende.

Tiden här talar de om med glädje. Här har de fått leva i en 
hemmiljö med vuxna runt sig dygnet runt. Mearg som älskar 
musik och sång fick möjlighet att börja spela och sjunga igen 
och att skapa kontakt med andra eritreanska musiker på  
Snabelhuset där han har tillbringat mycket tid.  

Futsum har alltid tyckt om att rita, skriva, fota och filma, 
och redan hemma i Eritrea jobbade han extra med att filma 
bröllop.

 Jag har haft praktik på SVT i Luleå i sommar och vill läsa 
vidare till journalist. Helst skulle jag vilja göra dokumentärfilm, 
speciellt en om mig och hela vägen hit.

Kulturhus för unga
De båda går idag språkintroduktion på Björknässkolan i Boden 
och pratar flytande svenska.

En önskan de har är att det borde finnas ett kulturhus för 
alla ungdomar i Boden, för musik, film, skrivande med mera. 
En mötesplats för ungdomar som kanske inte har möjlighet 
att själva köpa dyr utrustning på en gång men kan få hjälp att 
utveckla sina intressen och förmågor.

 Det skulle vara mycket bra!

är så liten som många av de barn som flydde var kan du inte 
överleva själv. 

Mearg visar på en stol hur de fick sitta på lastbilsflak och 
balansera på kanten, den som inte höll sig fast ordentligt var 
det ute med.  Han visar hur han höll fast sig och berättar också 
att han sålde sitt eget halssmycke för att få pengar till mat.

De reste med bilar, bussar, tåg, gömda och törstande i 
hettan.

 Vi var 2528 personer i en liten bil med två som turades 
om att köra dygnet runt. Det fanns bara 20 liter vatten till alla 
för hela resan, vi fick samsas om en liter i taget.

Efter tre månader på flykt, bland annat även i de omtalade 
båtarna över Medelhavet, nådde Mearg Malmö. 

Kärt återseende
Vid ankomsten till Sverige får ensamkommande flyktingbarn 
vid ett första möte med Migrationsverket uppge om de har 
anknytning till någon i landet. Mearg hade då fått veta att hans 
kusin, som för övrigt är Futsums äldre bror, fanns i Sverige.

 Han var här i Boden så jag fick komma hit. Jag kom till 
Boden direkt, och här mötte han mig när jag kom. Det gav bra 
energi, ler Mearg.

Han var då 17 år. Till Aleris kom långt senare också 
Futsum, som även han hade lyckats få kontakt med sin bror 
efter sina år på flykt.

 Jag visste att han fanns här i Sverige någonstans, men inte 
att min kusin också var här. Så när vi möttes här på Aleris blev 
jag så glad, tårarna bara rann, ler han.

Kusinerna Mearg och Futsum flydde ovetandes om varandra på olika vägar och möttes på Aleris i Boden. Idag har de startat sina nya liv i Boden 
där Mearg till vänster utvecklar sitt intresse för musik, och Futsum till höger vill utbilda sig till journalist och dokumentärfilmare.
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Ulrica och hennes man Henrik sitter i köket, det bor i ett äldre 
hus centralt i Boden. I huset bor också deras biologiska barn 
Alva 7 år, och Albin 8 år och sedan åtta månader tillbaka bor 
även deras son Yanis där. Henrik jobbar fackligt som tjänste
man och Ulrica jobbar på en butik och driver samtidigt en min
dre städfirma. Dom har även barn som är vuxna och utflugna 
ur boet. Ulrica och hennes man är båda lite nervösa över att 
berätta om hur det är att vara familjehem, men det vill gärna 
dela med sig av sin historia. Kanske finns det fler där ute som 
funderar och tvekar men ändå vill. Att bli familjehem har varit 
en ganska lång process för Ulrica och Henrik, men när dom väl 
tog beslutet kändes det helt självklart.

 Vi kunde ju inte åka till Samos och rädda alla, men vi 

Att ta emot ett flyktingbarn 
måste vara det finaste
man kan göra

På sin semesterresa till Samos fick Ulrica 
Backelund bevittna flyktingkrisen på nära 
håll. En trasig gummibåt, barn med tom blick, 
trötta, som bara gick och gick.  - Det var på liv 
och död och det gjorde så ont att se, det var 
där jag på riktigt bestämde mig, säger Ulrica. 

kunde göra något här hemma. Om alla kan göra det lilla skulle 
det nog se annorlunda ut, säger Henrik och ler.

Hela familjen var delaktig
Att också deras egna barn skulle kännas sig delaktiga i beslutet 
var viktigt. När Ulrica kom hem från Samos tog familjen 
kontakt med socialförvaltningen, som då började med en 
utredning. Alla kommande  familjehem utreds för att säkra att 
det är en bra familj barnet kommer att hamna i. Två månader 
senare fick dom ett samtal med frågan om de kunde tänka sig 
träffa, inte bara en, utan två pojkar som behövde ett hem.  
Pojkarna bodde på samma HVB hem och hade sedan innan 
tagit stöd av varandra. 
 Det kändes bra, säger Ulrica.

Nio lyriska pojkar runt bordet
Tillsammans med god man, tolk och socialsekreterare fick dom 
träffa båda pojkarna. Mötet skedde i ett ganska kalt rum, tol
ken fanns med på telefonen och pojkarna var tagna av stunden, 
nervösa och rädda. 

 Jag tänkte på deras känsla att behöva bli iakttagen och 
granskad, duger jag? får jag komma till dom? säger Ulrica. 

Henrik beskriver mötet som mycket känslosamt. Hur 
siffror och statistik plötsligt blev till ansikten och allt blev på 
riktigt.

Text och foto: Maria Lindgren

Tema integration
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 Tårarna kom ju när jag såg dom första gången, små rädda 
pojkar, säger Henrik.

Bägge ungdomarna var välkomna och dom flyttade in hos 
familjen. Henrik och Ulrica hade fått rådet att inte tränga sig 
på för mycket i början utan låta pojkarna komma till dem 
istället. Snart skulle de visa sig att den ena pojken ofta 
försvann och var borta på nätterna och vägrade prata, när fa
miljen förklarar regler. Det här skapade stor oro i hela familjen 
och även deras biologiska barn drabbades.

 Vi har inte gjort detta för att det ska bli bråk och kon
flikter och det är så viktigt att man själv känner sin gräns, 
förklarar Ulrica och Henrik tillsammans.

Socialförvaltningen tog beslutet att flytta pojken till ett 
HVB hem där det finns resurser och personal att kunna hjälpa 
honom. Kvar blev deras son Yanis som nu är en självklar del 
av familjen.

I bland är familjen hus full med flyktingbarn och Henrik 
börjar berätta om den gången de skulle göra Bolani. En rätt 
från pojkarnas hemland.

 Yanis kompisar kom över för att äta med 
oss, säger Henrik och ler. Där satt sen nio 
förväntansfulla, lyriska pojkar runt bordet 
och var alldeles saliga, Bolani är deras svar på 
plättar.

 Det var så härligt, hela köket var fullt i 
pojkar, säger Ulrica och skrattar hon med.

Det är artiga barn
Ulrika förklarar att dessa barn är så artiga. 
 Om en vuxen kommer in i rummet reser dom 
sig från stolen. Och de väntar alltid på att den 
vuxne först ska gå igenom en dörröppning.

Efter åtta månader tillsammans berättar 
dom att hela familjen vuxit jättemycket, även 
de mindre barnen.

 Att ha Yanis här är som att ha vilken son 
som helst i huset, säger Henrik. 

Yanis är blyg och har själv valt att han 
inte vill vara med på intervjun. Men Henrik 
berättar att sedan han kom till Boden fick 
han för första gången i sitt liv fått börja spela 
fotboll i ett lag och hans stora idol är Ronaldo. 
Att lära sig svenska betyder mycket för Yanis 
och i hans rum finns svenska ord uppsatta på 
väggarna. 

 Han har sån disciplin och sitter och plug
gar svenska varje kväll. Han säger han vill bli 
läkare, berättar Ulrica. 

Letar efter sina föräldrar
Som så många andra av de ensamkommande 
flyktingbarnen finns en smärtsam historia. 
Han var bara 13 år när han tillsammans med 
sin mamma och pappa flydde över bergen. På 
något sätt tappade de bort varandra. Hur det 
gick till har gjort för ont för Yanis att berät
ta. Han fortsatte sin flykt alldeles ensam. En 

lång resa utan mat och pengar. Det var någon han mötte efter 
vägen som sa att i Sverige kan dom hjälpa honom att hitta sin 
mamma och pappa och därför kom han hit. Om hans föräldrar 
lever eller inte, vet inte Yanis men han hoppas. Tillsammans 
med röda korset och hans god man har de börjat att leta. Och 
kanske någonstans i världen sitter en mamma och en pappa 
och undrar om deras pojke lever.

Idag har familjen kommit honom nära, han börjar öppna 
sig, och behöver massa omtanke och kramar. 

 Vi vill ge honom det stödet han behöver. Det är viktigt att 
han får komma till oss, det måste mogna fram, säger Henrik.

På frågan om det var som de trodde att bli ett familjehem 
svarar Henrik att det är mycket bättre. 

 Och finns det någon som funderar över att bli familjehem 
så tveka inte. Våga prova! Han tillägger att bli familjehem för 
ett ensamkommande flyktingbarn, måste vara det finaste man 
kan göra i livet.

Ulrica och Henrik bestämde sig tillsammans med 
sina barn att hjälpa till.
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Fadderskap på 
nya arbetsplatser
Hur ska vi ta emot en nya anställda som 
har svenska som andraspråk? Och vad ska 
den som kommer som ny på en arbetsplats 
i Bodens kommun tänka på? Som ett led i 
arbetet med integration och att säkerställa 
personalbehovet inom vård och omsorg har 
Socialförvaltningen bildat en grupp för att 
samla erfarenheter för en så bra introduktion 
som möjligt.

Bodens kommun har i maj 2016 beslutat om en policy att 
beakta ett mångkulturellt perspektiv inom kultur, seder, hög
tider, arenor med mera för alla våra invånare. 

 En viktig arena är arbetsplatsen, konstaterar Marie 
Heléne Ståhl, arbetsmiljösamordnare på Socialförvaltningen.

Ett steg i integrationsarbetet är att ta fram en handlingsplan 
och strategi som ska underlätta för såväl den svensktalande 
personal som tar emot nya arbetskamrater från andra länder, 
och för de personer som kommer nya på ett jobb inom vård 
och omsorg och har ett annat modersmål än svenska. 

För att bena ut problem, möjligheter och förslag till lös
ningar har en arbetsgrupp bildats bestående av medarbetare 
från äldreomsorg, hemtjänst och Boende och Stöd. Deltagarna i 
gruppen har både svensk bakgrund och rötter i andra kulturer.

Bodens kommun har samlat medarbetare från vård och omsorg för att arbeta fram möjligheter och lösningar vid introduktion av nya medarbetare 
med svenska som andraspråk. Några av deltagarna i gruppen är från vänster Hossein Amiri, Sturegården, Linda-Maria Krekula, samordning av 
projektet,  Socialförvaltningen, Linda Gabrial, socialpsykiatrin. Längst bak till höger Filimon Niguse, Erikslund, Kristina Friman, hemtjänsten och 
Pricilla Brasse Berg, Ågården. 

Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors

Tema integration



21 | Boden Bild Nr.3.2016

Ensamkommande barn 
Barn under 18 år som har kommit till Sverige 
utan någon annan ansvarig vuxen och inte har 
fått uppehållstillstånd.

Familjehem
Familjehem kallades tidigare fosterhem. Det kan 
vara ensamkommande barn eller barn som har 
föräldrar som inte kan ta hand om dem. 

Kontaktfamilj
Många familjer har ett litet nätverk och behöver 
stöd i sin föräldraroll. Då kan det behövas en 
kontaktfamilj som kan ge barnen extra stöd 
någon helg varje månad. 

Brist på familjehem i kommunen

Informationsträff 
10 november klockan 18.30 
Lokal: Stadshuset, ingång från Kungsgatan.
Socialförvaltningen berättar om uppdraget att vara 
kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.  

Bodens kommun tar varje år emot många ensamkommande 
barn. Flyktingkrisen har gjort att behovet av familjehem och 
kontaktfamiljer har ökat och dessa barn behöver vuxenstöd på 
olika sätt. Det gäller både flyktingbarn och svenska barn.

 Är man intresserad är det jättebra att komma på våra 
informationskvällar, säger Annette Marks, teamchef vid social
förvaltning vid Bodens kommun.

God man
En god man företräder ett eller flera ensam-
kommande barn, både som vårdnadshavare 
och förmyndare i både personliga och ekono-
miska frågor. Gode mannen ansvarar inte för 
den dagliga omvårdnaden och har inte någon 
försörjningsplikt.

Kontaktperson
En kontaktperson träffar en ungdom eller ett 
barn som behöver stöd, aktiveras eller någon att 
prata med. Det handlar i första hand om att vara 
en vän som dom kan lita på och umgås med. 

Vid frågor kontakta Individ och familjeomsorgen, telefon 
0921 627 00. 

Läs mer på boden.se

Språket är nyckeln
 För mig var det väldigt bra att få komma ut på praktik, då 
lärde jag mig språket mycket mer. Men det är mycket viktigt, 
speciellt när man arbetar med dementa, att den som kommer 
ny får information om hur man bemöter dementa, både för 
de boende och för en själv. Annars kan det bli helt fel, säger 
Priscilla Brasse Berg.

Hon arbetar på äldreboendet Ågården och kom till Sverige 
för 14 år sedan och är en av de nio personer som ingår i kom
munens arbetsgrupp.

Hon påtalar vikten av att hela tiden fortsätta att fylla 
på sitt språkliga bagage. Själv gör hon det med hjälp av sina 
svensktalande barn, i fritidsaktiviteter som att sjunga i kör, och 
på arbetet.

Tillsammans med övriga i gruppen konstaterar hon att 
det inte heller är alla som passar för att arbeta inom vård och 
omsorg, oavsett varifrån du kommer. 

 Är det så att du inte kan utföra de sysslor eller arbeta 
på de tider som yrket kräver, då är det ju ett annat arbete du 
ska söka, säger Hossein Amiri, som arbetar på Sturegårdens 
äldreboende.

Filimon Niguse på Erikslunds äldreboende tillägger att man 
också måste låta den som tar emot en ny person med annan 
språklig bakgrund få extra tid till det, och att medarbetarna 
har förståelse för det.

Att den som skolar in ny personal har en positiv inställning 
är också viktigt. 

Tålamod och våga fråga
Ytterligare ett nyckelord som gruppen framhåller är tålamod. 
Från alla parter, både den som är ny och kollegorna som tar 
emot. Även att våga fråga. Om du som ny på ett arbete inte 
förstår måste du våga fråga. Och om du som ska introducera 
en ny arbetskamrat inte förstår varför han eller hon reagerar 
på ett visst sätt – fråga. Ofta finns det en naturlig förklaring.
Gruppen ska arbeta för att skapa ett välfungerande introduk
tionsprogram.  Det ska underlätta för arbetsplatser inom vård 
och omsorg i Bodens kommun i framtiden. 

 När vi arbetar på detta sätt  tillvaratar vi våra personella 
resurser samt ger förutsättningar för att skapa den goda arbets
platsen, säger AnnCharlotte Julnes.

 Förväntat resultat är också trygga, kompetenta och 
nyfikna medarbetare som ser stora vinster med att arbeta med 
kollegor från alla världens länder.

För samordningen ansvarar MarieHeléne Ståhl, LindaMa
ria Krekula, AnnCharlotte Julnes och Lena Fällman som alla 
är stödfunktioner på socialförvaltningen. Det har också bildats 
en referensgrupp bestående av tre chefer, en sjuksköterska, en 
arbetsterapeut, en fysioterapeut och fackliga representanter. 
Pensionärsrådet och det kommunala rådet för funktionsnedsat
ta kommer också att vara delaktiga.
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För att förbättra det långsiktiga integra-
tionsarbetet har Tekniska förvaltningens 
parkenhet beviljats medel ur det tillfälli-
ga statliga stödet till kommuner för att 
genomföra två gröna integrationsprojekt. 
Projekten är odlingslotter på Sveafältet 
och skogsarbete. 
Text: Lizah Lund Foto: Fredrik Karlsson

I samarbete med samhällsbyggnadskontoret har en 
parkyta norr om Björkdungens förskola valts ut som 
lämplig för odling. Genom odling vill man skapa en 
arena för möten och integration. Föreningar och andra 
grupper ska kunna arrendera ut ytan till odlingslotter 
för att bedriva odlingsverksamhet. Även en gemensam 
plats för förvaring och sittplatser anordnas på området. 
Lotterna är planerade att anläggas under 2017. 

Integration med 
odling och skog

Skogsprojektet
Under oktober har Skogsprojektet satt igång med 
åtta deltagare. Projektet riktar sig till nyanlända med 
uppehållstillstånd. Målet är att deltagarna ska få en 
kompetens i skogsarbete och med det bli attraktiva för 
olika arbetsgivare i branschen. 

Projekttiden startar med en röjsågsutbildning som 
går enligt kraven som ställs i Säker skog. Gruppen 
kommer sedan att arbeta tillsammans med parken
hetens skog och parkarbetare, de kommer att gallra 
i tätortsnära skogar vilket gör skogarna ljusare och 
mer tillgängliga. Under projektet kommer arbetsleda
ren vara Peter Norrman på Tekniska förvaltningens 
parkenhet. 

 Det känns väldigt positivt att vi från parkenheten 
får möjlighet att bidra till integration för nyanlän
da, säger Lizah Lund, enhetschef vid parkenheten. 
Förhoppningen är att deltagarna ska få kunskap inom 
skogsarbete och odling så de kan komma ut på arbets
marknaden. 

Tema integration
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Så här gör du
Sirap:
Koka upp socker, vatten och citronsaft under omrörning, sänk 
värmen och låt puttra i 35 minuter. Stäng av värmen och 
tillsätt rosvatten. Täck sirapen med ett lock när den svalnat 
för att undvika att sockerkristaller skapas på ytan. Låt sirapen 
kallna helt i rumstemperatur. 

Kataifi:
Värm ugnen till 200 grader. Separera trådarna från varandra, 
det blir många trådar av en klump men de kryper ihop i ugnen. 
Lägg alla trådar på en plåt. Smält smöret och ringla det över 
trådarna, blanda väl. Rosta trådarna i mitten av ugnen men ha 
den under uppsikt – trådarna bränns lätt. Vänd på trådarna 
med jämna mellanrum så det får en fin färg. Trådarna ska bli 
gyllenbruna, men alla trådar får inte alltid färg  huvudsaken är 
att de blir rostade och krispiga. Ta ut och låt kallna efter ca 15 
minuter. 

Kunafa
10 portioner

Kataifi:
500 gram Kataifi eller kadayif trådar 
(hittas vakuumförpackade, djupfrysta eller i 
kyldisken 
i bland annat orientaliska livsmedelsbutiker)
175 gram osaltat smör

Fyllning:
5 dl ovispad grädde
5 dl mjölk
4 msk majsstärkelse 
4 msk mannagryn
2 msk socker
2 msk vaniljsocker

Sirap:
3 dl socker
1,5 dl vatten
1 tsk citronsaft från färsk citron
1 msk rosenvatten (hittas i välsorterade 
livsmedelsbutiker) 

Fyllning:
Blanda ihop alla ingredienser i en kastrull innan den sätts på 
plattan. Koka upp blandningen under omrörning. Sänk värmen 
och fortsätt röra om i ca 35 minuter tills krämen tjocknar. 
Stäng av värmen och låt svalna. 

Värm ugnen till 200 grader. Använd en långpanna om du vill 
ha en tunn kaka, använd en ugnsform och du vill ha en hög 
kaka. Lägg hälften av de rostade kataifitrådarna i botten, häll 
över fyllningen och lägg sedan över resten av kataifitrådarna. 
Grädda kakan i mitten av ugnen i ca 1015 minuter. Den ska 
bli genomvarm och få en fin färg. Degen bränns lätt så håll den 
under uppsikt! Ta ut kakan och ringa över sirapen. Låt kakan 
vila i 15 minuter. Den kan serveras varm eller kall och eventu
ellt garneras med finhackade pistagé eller valnötter. 

Recept från Syrien

Foto: Fredrik Åström
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Det är tack vare läraren Catarina Wiklund som serverade på 
Nobelmiddagen 2014 som eleverna har fått den här chansen. 
När Catarina serverade knöt hon kontakter som ledde till att 
hon fick möjlighet att komma tillbaka  nu tillsammans med 
elever.

En önskedröm
 Nobelfesten är en önskedröm för ambitiösa servitörer och att 
ha serverat på Nobelfesten kan ses som en merit i cv:t, säger 
Catarina Wiklund, lärare på Restaurang och livsmedelspro
grammet på Björknäsgymnasiet. 

När Catarina fick chansen 2014, serverade hon bordet 
bakom honnörsbordet. Det innebar att hon gick förbi bakom 
kungens rygg många gånger. 

 Det var en otroligt häftig upplevelse att vara med om den 
här enorma banketten som också direktsänds på TV över hela 
världen. Nu känns det riktigt roligt att de här ambitiösa och 
duktiga eleverna får chansen att servera på Sveriges mest kända 
middagsbjudning, säger Catarina Wiklund.

Bodenelever till Nobelfesten
Att få delta på Nobelfesten är mångas dröm. 
Några som fått en inbjudan till årets nobelfest 
är Julia Larsson, Alexandra Essén och Madel-
en Thunblom, alla tre elever på Björknäsgym-
nasiets Restaurang- och livsmedelsprogram.   
-Det är rätt stort, säger Julia.  
-Det är väldigt coolt men också ganska 
nervöst, säger Madelene. 

Mamma blev så glad att hon började gråta
Julia Larsson, Alexandra Essén och Madelen Thunblom är de 
tre elever från Björknäsgymnasiets Restaurang och livsmedels
program som fått chansen att servera på Nobelfesten med 280 
serveringspersonal och 1300 gäster.

Det blir helt säkert att bli en väldigt rolig upplevelse, säger 
Alexandra och berättar att hennes mamma blev så glad att hon 
började gråta när hon fick höra om nyheten. 

Eleverna ska få åka ner till Stockholm den 18 november 
och provjobba på två banketter för att få erfarenhet av större 
banketter i Blå hallen där Nobelfesten hålls.

Alla detaljer är viktiga, eftersom alla eventuella fel kan 
synas på TV, säger Madelene. 

 Det svåraste blir tyngden av alla fat som dessutom ska 
bäras upp mot axeln, säger Julia. Det gäller att inte tappa 
tallrikar!

Vem vill du helst ha till ditt bord?
Kungafamiljen, lätt! säger alla i kör. 

Text: Kristina Bergdahl Foto: Mats Engfors
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Räddningstjänsten 
investerar i ny teknik

Bättre släckeffekt med mindre vatten
Räddningsfordonet  är även utrustad med så kallat förhöjt 
lågtryck. Med det förhöjda lågtrycket släcker man branden 
med 40 bars (kg) tryck i munstycket, vilket som ger mycket 
små vattendroppar som ger en bättre släckeffekt och vattenför
brukningen minskar.

Dessutom så finns en skärsläckare där brandmännen kan 
skjuta vattenstrålen med ett speciellt munstycke utifrån genom 
exempelvis en dörr eller vägg med 280 bars (kg) tryck. Allt det
ta effektiviserar arbetet för brandmännen och det snabbar på 
släckinsatsen. Tidsbesparingen gynnar även personalens hälsa 
eftersom tiden de exponeras för giftig rök minskas.

Tankbilen har 7200 liter vatten och har även möjlighet att 
blanda in släckmedel i sitt släckvatten. Den har även förhöjt 
lågtryck lika som räddningsfordonet. Tankbilen har en vatten
kanon monterad som är mycket effektiv vid stora bränder. 

Klippverktyg för moderna fordon
Kraftigare klippverktyg som används vid losstagning av fast
klämda personer i trafikolyckor har satts in i räddningsfordo
net. Detta för att kunna klara av att klippa i  dagens moderna 
fordon. Båda bilarna har även en stor olycksskylt som används 
vid trafikolyckor för att varna trafikanterna. Utbildning och 
övning med dessa nya bilar har skett under våren och somma
ren, så nu är dom utryckningsklara sen en tid tillbaka.

Bilarna är lätta att känna igen eftersom 
dom har ett moderniserat utseende.

I början av 2016 levererades två nya fordon till 
Bodens räddningstjänst.  Ett räddningsfordon 
och en tankbil som båda bilarna är utrustade 
med helt ny teknik. Med de nya bilarna vill 
man effektivisera räddningstjänstens arbete. 

Foto: Erik Wirkola.

Syftet med de nya bilarna är att effektivisera arbetet för per
sonalen, men man får även en mindre miljöpåverkan eftersom 
att släckningen blir mer effektivt och det används mindre med 
vatten. Räddningsfordonet är utrustad med ett släcksystem 
som är utvecklat i Frankrike. Systemet kan släcka med vanligt 
vatten men även tillsätta två olika släckmedel beroende på vad 
det är som brinner.

Högre kyleffekt
Med det ena medlet som tillsätts i släckvattnet får man en 
betydligt högre kyleffekt på branden och en impregnering  mot 
återtändning av branden. Detta är mycket mer effektivt  om 
man jämför med att släcka med vanligt vatten och förkortar 
därför släcktiden. Detta används på dom flesta bränderna. 
Det andra medlet som kan tillsättas används i samband med 
bränder i drivmedel till exempel bensin. 
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I november är det premiär för Eyvind2016, 
Norrbottens författar- och berättardagar. 
Startskottet på vad som ska bli ett årligt åter-
kommande evenemang i Boden med fokus på 
berättande i olika former.

Bodens egen Nobelpristagare i litteratur 1974, Eyvind John
son, är författaren bakom namnet på evenemanget. 25 till 26 
november förvandlas centrala Boden till en mötesplats där 
litterära personligheter möter besökare, aktiviteter varvas med 
föreläsningar och där oväntade möten tar plats.

– Månader av planering ska snart bli verklighet och det 
känns såklart otroligt spännande, säger projektledaren Linda 
Rönnbäck.

Eyvind till Boden
Det var under hösten 2015 som planerna på en bokmässa tog 
fart. Efter många möten, idéer och bollande fram och tillbaka 
landade det i att Bodens kommun ville kombinera olika be
rättarsätt då det idag finns så många möjligheter att ta till sig 
kultur.

– Boden är en fantastisk kulturstad och det är viktigt att 
hela tiden fortsätta utveckla utbudet genom evenemang som 
främjar Boden som en levande kulturstad säger Linda Rönn
bäck.

Quality Hotel Bodensia, Folkets Hus samt Enter galle
ria kommer fyllas av nyfikna besökare i alla åldrar och profiler 
inom olika genrer. Allt från barn och ungdomsförfattare och 
deckardrottningar till youtubestjärnor och föreläsare från hela 
landet finns på plats.

– Det är viktigt för oss att Eyvind2016 riktar sig till en bred 
publik. Vem du än är ska du känna att programmet har något 
för dig. Det är målet, säger Linda Rönnbäck.

Bakom arrangemanget står Bodens kommun i samarbete 
med Norrbottens läns landsting.

Foto: Annika Marklund

Foto: Caroline Andersson

 Foto: Anna-Lena Ahlström

På Eyvind2016 möter du bland många andra Håkan Nesser, Tove Alsterdal och Martina Haag.
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Portellomousse, björnbär, lingonglasyr på en mördegstartelett 
– det är Bodenbakelsen. Det två andra kandidaterna var med 
smakerna av hjortron och granskottskräm. Ibland finns även 
bakelsen med hjortron som kom på andra plats till försäljning, 
med det är den framröstade Bodenbakelsen som mest populär.
  Det är en riktig snygg bakelse med en del nytänk tillsammans 
med goda, annorlunda smaker, säger Krister Kraus, Konditori 
Opalen. 

Bodenbakelsen 
blev en succé
Konditori Opalen har tagit fram en bakelse 
som representerar Boden. Under några 
månader har Bodens invånare fått rösta fram 
vilken utav tre kandidater som ska bli Boden-
bakelsen. Den 30 augusti utsågs vinnaren och 
nu har Boden en egen unik bakelse.

Text: Sara Ruthberg Foto: Fredrik Åström

Intresset kring bakelsen är stort och  det är många som pratar 
om den. Flera hundra personer har röstat fram den bakelse 
som idag representerar Boden. Även en jury har varit delak
tig i arbetet att rösta fram bakelsen. Juryn bestod av Emmy 
Nordmark från Boden handboll, kommunchefen Mats Berg, 
Norrbottens Medias mediechef AnnSofie Lund, Stanley 
Cupvinnaren Niklas Wallin och Kenneth Winblad von Walter 
från kocklandslaget och restaurangskolan.

Samarbete med platsvarumärket Boden
Bakelsen är ett samarbete med platsvarumärket Boden, som 
förvaltas av Bodens kommun. Konditori Opalen är det första 
företaget i som använt det nya platsvarumärket för att skapa 
något helt unikt och nu kan man även se platsvarumärket på 
Konditori Opalens tårtkartonger.
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till hallen

> Se filmen på närhetsliv.se
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Lika många minuter till golfbanan. Att Boden Handbolls
lagkapten Annica Ölén har många bollar i luften är mer än 
bara ett uttryck. När hon inte leder laget mot framgång laddar 
hon energi på golfrundan, ett intresse hon delar med hela
familjen. Familjen är viktig, mamma och pappa finns ett 
stenkast bort och det är precis så Annica vill ha det. Hon 
stormtrivs också med arbetet som sjuksköterska på Sunderby 
sjukhus. Och när hon får dra iväg på skotern i ett vinterklätt 
Boden förstås. Skoterlederna, de har hon utanför dörren.

Det är det vi kallar närhetsliv.


