Lina Håmås brinner för att hjälpa
Lyckad integration handlar om att känna sig välkommen och behövd. Det handlar om att få
utbildning, jobb och en plats att bo på. Det här ser integrationssamordnare Lina till att nya
svenskar upplever i Älvdalen.
Älvdalen i Dalarna är en liten kommun med 7 000 invånare, och varje år får 15 nyanlända flyktingar
uppehållstillstånd här. Lina Håmås är flyktingsamordnare och en av hennes stora utmaningar är att
göra så mycket som möjligt - med lite.
– I större städer finns resurser och myndigheter på plats. Men
här i Älvdalen finns inte ens Arbetsförmedlingen. Därför blir mitt
jobb mer komplext och utmanande. Jag måste hitta lokala och
specialsydda lösningar, kan man säga.
Men Lina är snabb med att tillägga styrkan med Älvdalens
storlek.
– Vi är nära varandra här och därför slipper vi byråkratin.
Personer som kommer hit blir inte bara en siffra i statistiken som
bollas mellan olika myndigheter, de blir personer som vi lär
känna och som kan vända sig direkt till oss, säger hon.
Dessutom ger Älvdalen Lina möjligheten att få vara kreativ i sitt
arbete. Som nu senast när hon och medarbetarna på
kommunen introducerade samhällsorientering på hemspråket
via webben.
– Ja, personer som kommer hit till Älvdalen kan logga in via
nätet samtidigt som en lärare som kan personens hemspråk loggar in någon annanstans i Sverige.
I går hölls till exempel undervisning på persiska och dari med lärare som satt i Malung.
Lina Håmås har alltid brunnit för att hjälpa människor och få dem att må bra. Innan tjänsten som
integrationssamordnare jobbade hon med personalutveckling och arbetsmarknadsåtgärder inom
socialtjänsten.
– Jag jobbade framför allt med att stärka självkänslan och självförtroendet hos personer som varit
borta från arbetsmarknaden en längre tid.
Var kommer din passion att hjälpa människor att må bra ifrån?
– Jag är en riktig sportentusiast och jag har tränat mycket skidskytte. Mitt intresse för kropp och
själ, alltså att må bra, kommer ifrån idrotten, tror jag.
Du har också gjort lumpen. Lärde du dig något av tiden som du har nytta av i dag?
– Jag blev trygg och stark i mig själv, och det är jätteviktigt att vara i mitt jobb. Jag möter personer
som har det mycket tufft och då måste jag kunna hantera det. Dels genom att inte ta på mig deras
bekymmer. Dels genom att vara en varm och personlig människa som visar att jag finns där för
dem. Det är en balansgång, och jag tror att mitt självförtroende och min styrka hjälper mig att fixa
det.

Till sist, vad får dig att vilja gå upp på morgonen och gå till jobbet?
– Människorna jag möter! De har en otrolig kompetens och spännande livsberättelser. Jag kan inte
komma på något som är lika utvecklande och som ger en lika härlig känsla.
Faktaruta
Utbildning: hälsoutvecklarprogrammet med huvudämnet folkhälsovetenskap, Örebro universitet.
Kompletterat med pedagogik på Gävle högskola.
Familj: sambo och två barn.
Fritidsintresse: sport, framför allt skytte, skidskytte och friluftsliv.

Kort om Älvdalen kommun
I Älvdalens kommun pågår ständigt ett utvecklingsarbete med test av nya idéer och nya
angreppssätt på samhällsutvecklingsfrågor som kan gagna kommunen. Några av våra projekt är
Region Siljan, Leva vid Siljan, relation Älvdalen och Människors livskvalitet i Älvdalen.

