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Uppdraget 
 

År 2031 är Kramfors möjligheternas kommun med en mångfald av miljöer för bästa 
livskvalitet i alla dess former. Våra olika kompetenser och erfarenheter ligger till grund för 
en påtagligt positiv och hållbar utveckling där alla inkluderas och bidrar efter sina egna 
förutsättningar. (Vision 2031) 

 
Tillgången till service är en viktig byggsten i skapandet av en attraktiv kommun. Ett gott utbud 
av exempelvis kommunikationer, utbildning och handel samt närheten till dessa funktioner är 
starkt förknippat med en livskraftig boendemiljö och ett gott företagsklimat. Både utbud och 
närhet är samtidigt beroende på var man bor. Kramfors kommuns alla samhällen ska dock ha 
möjlighet att bygga på sina respektive styrkor och likaså utgöra ”bra kvarter” inom kommunen.  
 
Service handlar om många olika delar, kommersiell service, infrastrukturell service, statlig 
service och kommunal service. Den kommunala servicen är en fråga som kommunen äger, 
kommersiell service kan kommunen stimulera, statlig service kan kommunen påverka och 
samordna och inom infrastrukturell service äger kommunen delar. Kommunen kan inte ensam 
ge all service till medborgarna, olika aktörer måste samverka och arbeta tillsammans. Inte minst 
näringsliv och stat men även föreningar.  
 
De övergripande målen med arbetet är:  
 

 Att beskriva en nulägesbild av Kramfors kommun kopplad till service.  
 Att få in synpunkter så tidigt som möjligt i processen.  
 Att presentera förslag på det fortsatta arbetet med framtagandet av Kramfors kommuns 

serviceplan.  
 

Metod 
Utifrån uppdraget har ett underlag inför en framtida serviceplan tagits fram där det slås fast att 
större medborgardialoger ska genomföras i två steg. Steg ett handlar om att få en nulägesbild av 
hur servicen i Kramfors fungerar idag och vilka områden som medborgarna anser bör 
prioriteras. Det är detta steg som nu är genomfört och som utgör grunden för denna rapport. 
Steg två handlar om vad som ska stå i själva planen, hur service till medborgarna på bästa sätt 
ska kunna genomföras.  
 
Utifrån hur andra kommuner har definierat vad service är samt en workshop som genomfördes 
med tjänstepersoner definierades de serviceområden som bör hanteras som: sjukvård, skola, 
polis/räddningstjänst, infrastruktur, äldrevård, fritid/rekreation, kommersiellt, stat, 
vatten/avlopp och bibliotek. Utifrån dessa områden arbetade vi och endast ett område tillkom – 
näringslivsutveckling.  
 
Vi vet att det inte är alla målgrupper som kommer på stormöten. Något som också lyftes fram på 
workshopen med tjänstepersonerna. Om du inte är svensktalande är inte ett stormöte alltid rätt 
forum. Även om du har en funktionsnedsättning såsom hörselskador eller en psykiskt 
funktionsnedsättning är inte storforum rätt. Vidare vet vi att väldigt få unga kommer på denna 
typ av möten. På grund av detta har vi genomfört uppsökande verksamhet för vissa grupper.  
 
Olika metoder har använts för samtliga grupper. Syftet med detta har varit att alla ska kunna 
delta. Att få ungdomar till ett stormöte i en bygdegård är svårt, så även att få personer som inte 
pratar svenska att förstå de metoder som vi använt i stormöten. Samma frågor har hanterats, de 
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olika serviceområdena, och samtliga möten har arbetat med att prioritera vad som är viktigt just 
för den gruppen. Under respektive rubrik säger vi några ord om metod. 
 

Målgruppen asylsökande och nyanlända 
Mötesplatsen Kramforshjärtat är en plattform för 
myndigheter och ideella organisationer och 
föreningar i strävan efter att skapa fler naturliga 
möten mellan myndigheter och civilsamhället. Här 
finns målgruppen asylsökande återkommande och 
platsen utgör en stor möjlighet att föra en dialog 
med denna målgrupp. Vi besökte Kramfors hjärtat under fyra timmar och pratade med 
deltagarna. Vid besöket insåg vi att det framförallt var män som deltog på träffarna varför vi 
ytterligare kompletterade med en  fokusgrupp på öppna asylförskolan. Totalt hade vi dialogen 
med 38 män och två kvinnor på Kramfors hjärtat samt 10 kvinnor på öppna asylförskolan.  
 
Metoden med denna grupp var att måla upp serviceområden på ett stort papper, bilder fick 
symbolisera de olika områdena och vi förde dialog i grupper där individer kom och gick 
beroende på om de tyckte sig kunna tillföra något i diskussionen. Här blev bilderna väldigt 
styrande för hur individerna såg på området. Exempelvis fick Migrationsverkets logga 
symbolisera statliga verk – det får ett stort genomslag i samtalen då man förstår loggan men inte 
allt som sägs muntligen.  
 

Målgruppen unga 
I syfte att nå målgruppen unga befann vi oss en dag på Ådalsskolan och pratade med 
gymnasieungdomar om service.   
 
Metoden för att fånga elevernas intresse var att finnas på skolan i en miljö där många unga 
passerade. Sedan erbjöd vi dem att kasta tre bollar var på måltavlor med olika serviceområden. 
Om de fick två bollar att fastna fick de ett pris – spelifiering. För att få kasta bollarna var de 
tvungna att lyssna på vad de olika serviceområderna var och berätta varför de gjorde de val de 
gjorde. Metoden engagerade många och dialogerna var bra. Oaktat om de träffade med sina kast 
eller inte så noterade vi deras val och det blev ett sätt att få prata om ganska komplexa områden 
som många ungdomar aldrig funderat över tidigare.    
 

Målgruppen med funktionsvariationer 
Det finns många olika typer av funktionsvariationer. Vår tanke är att stormötet självklart ska 
göra så inkluderande som möjligt när det kommer till fysisk tillgänglighet. Efter dialog med 
kommunala tjänstepersoner kompletterade vi mötet med en fokusgrupp på kommunens daglig 
verksamhet.  
 

Sammanfattning 
 

 Att beskriva en nulägesbild av Kramfors kommun kopplad till service.  
Intressant att notera är att när medborgare inte behöver prioritera så får alla områden väldigt 
höga poäng men när en prioritering tvingas fram på olika sätt så är man ganska tydlig med vad 
som är viktigast att arbeta med. Det handlar inte nödvändigtvis om vilket område man tycker är 
viktigast – vissa områden anser man helt enkelt att de redan idag fungerar väldigt bra. Skolan 
verkar vara ett sådant exempel. Sammantaget har vi pratat med 32 personer i Nyland, 27 
personer i Ullånger, 57 ungdomar på Ådalsskolan, 40 personer på kramforshjärtat, 10 på öppna 
asylförskolan och 6 personer med olika funktionsbestånd i öppen verksamhet.  
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Sammantaget är infrastruktur, äldreomsorg och sjukvård de tre områden som medborgarna i 
Kramfors kommun tycker är viktigast att prata mer om, äldreomsorg och infrastruktur anser 
man att vi borde satsa mer på. Geografiskt nära tycker man att skolan är viktigast och då särskilt 
grundskolan. Några av fokusgrupperna har lite varierande svar som kan vara värt att lyfta fram 
så att inte ”majoritetens diktatur” skapar en serviceplan som passar normen i kommunen och 
helt tänker bort de grupper som varit i minoritet i dialogerna.  
 

 
 

Diagrammet ovan visar en sammanställning kring de två stormöten som genomförts i Nyland och 
Ullånger. Hur deltagarna prioriterat de områden som är viktiga att prata mer om, satsa mer på och ha 

geografiskt nära. Infrastruktur är det man vill prata mer om och även satsa på. Äldreomsorg likaså. 
 
Ungdomar (57 st) har en något annan prioritering, man väljer sjukvård, skola samt polis och 
räddningstjänst. Vi hade förväntat oss att skola och fritidssysselsättning skulle vara områden 
som berörde ungdomar och det är nog rätt – men de ungdomar som vi träffade var överlag 
ganska nöjda med de satsningar som gjorts här. Polis och sjukvård som dominerat lokal media 
under längre tid kände de dock att det fanns behov av att satsa på. 
 
När det gäller utlandsfödda så lyfter man skola som viktigast, statligt som tvåa och sjukvård som 
trea viktigast. Gällande det statliga så är det nästan helt synonymt med migrationsverket, dels 
för att vi metodmässigt använde migrationsverkets logga som illustration av området, dels för 
att alla vi talade med hade täta kontakter med migrationsverket.  Noteras bör att kvinnorna på 
öppna asylförskolan lyfte sjukvård och bibliotek väldigt högt medan männen genomgående lyfte 
det statliga.   
 

Fokusgrupp ungdomar 
Bakgrund och metod 
På Ådalskolan tillfrågades 57 ungdomar i gymnasieålder med jämn spridning mellan könen (31 
tjejer & 26 killar) om vilka av tio fokusområden (sjukvård, skola, polis/räddningstjänst, 
infrastruktur, äldrevård, fritid/rekreation, kommersiellt, stat, vatten/avlopp och bibliotek) de 
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ansåg vara viktigast för dem. Var och en fick de chansen att på ett lekfullt sätt prioritera tre 
områden de ansåg som viktigast. Resultatet visade att Sjukvård (44 röster), Skola (32), Polis & 
räddningstjänst (21) samt infrastruktur (17) var de områden som målgruppen prioriterade 
högst. Under genomförandet av övningen fördes dialog med ungdomarna där många valde att 
utveckla och förklara sina val.  
 

 
 
 

Kommentarer från ungdomarna på Ådalskolan 
Fritid & rekreation 

 Fritid är bra just nu.  
 Inomhushall i Ullånger är bra, och IP. 
 En basketplan utomhus behövs 
 Det är viktigt att man trivs där man bor.  

 
Äldrevården 

 Det behöver vara lättare för de äldre att ta sig in till Kramfors.  
 Satsa mer på äldrevården, jag jobbar där på helgerna och ser att personaler gör så 

mycket.  
 Satsa mer på hemtjänsten och mer personal så personalen slipper stressa. Det är i 

princip alltid personalbrist.  
 
Infrastruktur 

 Bredband och vägar är det viktigaste inom infrastrukturen. 
 Bussar och busstider behöver bli bättre. 
 Bussarna går dåligt 
 Bussarna går jättedåligt 
 Transport och infrastruktur skiljer sig mycket beroende på vart man bor.  
 Satsa mer på vägar. 
 Johannesgatan sämsta vägen i Kramfors året om. Alltid sist att både skottas och skrapas, 

så den är i princip obrukbar.  
 Dåliga vägar – Vi kör mycket bil men vägarna är inte bra. Det enda positiva är att man 

håller hastighetsgränserna.  
 Fibernät  
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Skola 
 Lärarna har för mycket att göra, ibland saknas resurser.  
 Satsa på att behålla en bra och trygg skolmiljö. 
 Skola är viktigt för att man ska kunna behålla ungdomarna i området. 
 Mer stödlärare behövs. 
 Mer pengar till skolan skulle behövas för finare lokaler och mer lärare. 
 Bra idag, men bra att satsa mer på.  
 Skola skapar bra förutsättningar 
 Skola behöver vi här, vi behöver lära oss saker. 

 
Kommersiellt 

 Handeln i Kramfors är inte bra idag. 
 Vi behöver få upp ekonomin här. 

 

Sjukvård 
 Sollefteå sjukhus borde man göra en större satsning på för att behålla ett sjukhus. 
 Sjukvård saknas här idag, så det är en viktig fråga.  
 Sjukvården är inte dålig idag, men det är viktigt och det finns för lite idag.  

 
Polis & räddningstjänst 

 Utan polis kommer samhället inte att fungera.  
 Polis saknas och vi det behöver vi här. 
 Lite poliser här pga nedlagd polisstation. Det ledde till ökad brottslighet eftersom tiden 

till polisen var på plats blev längre, men vi ser vi lite mer poliser här igen. Det är viktigt 
med poliser för trygghet och säkerheten. Elevkåren ordnade så polisen kom till skolan 
och hade möte med studenterna om trygghet, vilket var mycket uppskattat.  

 
Vatten & avlopp: 

 Vattnet smakar dåligt 
 

Sammanfattning kommentarer Ådalsskolan 
Kommentarerna bland målgruppen var att området fritid idag var ganska bra och tillgodosåg 
mångas behov, även om en del ungdomar påvisade områden de sakande, däribland en 
basketplan utomhus. Bibliotek var bland målgruppen lågt prioriterat vilket kan bero på att 
böcker eventuellt finns tillgängligt för dem till vardags på skolan och därför har målgruppen inte 
behov av att besöka ett externt bibliotek.  
 
Det går att se ett samband mellan de områden som fått många röster av eleverna och vad som 
tagit stor plats medialt den senaste tiden, och detta kan ha stor inverkan på det utfall vi fick av 
övningen.  
 
Många kommenterade att bussarna går för sällan och man önskade se en utökad tidtabell för 
kollektivtrafiken.  
 
Reflektioner efter dialog med ungdomarna är om resultatet hade blivit annorlunda ifall vi valt ett 
annat ord istället för infrastruktur. För en del av ungdomarna fick vi känslan att ordet var för 
abstrakt. Om vi istället hade pratat om busstidtabeller eller kollektivtrafik, hade den posten fått 
ett annat utfall?  
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Fokusgrupp asylsökande och 
nyanlända 
Bakgrund och metod 
På Kramforshjärtat fördes dialog med ca 40 personer som kommit inflyttade till kommunen från 
andra länder. Personerna var övervägande män, men dialog fördes även med två kvinnor. 
Frågan ställdes som ”vilka områden är viktiga för dig?”. De tre områden som fick mest 
uppmärksamhet och som prioriterades var skola, stat och polis. Viktigt att notera för den här 
målgruppen är att diskussioner kring skola nästan uteslutande handlade om undervisningen i 
Svenska, det statliga helt uteslutande om migrationsverket och polis och räddningstjänst hade 
ett tydligt fokus på enbart polis. 
 

 
Bilden ovan visa antal svar på varje område. Varje person fick dela ut tre ”röster”:  

 
Övningen genomfördes med hjälp av bilder för att minska språkbarriärer. Trots det uppstod 
svårigheter med språket, vilket bör beaktas i analysen då förståelsen bland målgruppen var 
begränsad. Bilderna blev också väldigt styrande för målgruppens förståelse för området.  
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Många vi pratade med berättade att de värdesätter biblioteket som en plats där alla får hjälp och 
blir respekterade. En man berättade att han besöker biblioteket fem dagar i veckan för att på 
egen hand försöka lära sig svenska då han inte har tillgång att till SFI. I princip alla påtalade 
vikten av att få möjligheten att lära sig det svenska språket.  
 
Målgruppen påtalade vilket fördel det var med Sveriges polis och hur lyckligt lottade Sverige var 
över den tryggheten polisen skapade. 
 
Under övningen satt deltagarna vid två olika bord och av olika orsaker verkade yngre personer 
sätta sig vid ett bord med en samtalsledare, där lyftes sjukvård och äldrevård fram i större 
utsträckning som viktiga frågor.  
 
 

Nyland – stormöte 

 

Deltagarnas bostadsort 

Nyland 6 

Bollsta 3 

Lunde 2 

Sandslån 1 

Kramfors 2 

Prästmon 1 

Köja 1 

 
16 

Antal deltagare 
 kvinnor 21 

män 11 

 
32 
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Analys av hur det fungerar idag 
Övningen innebar att medborgarna i grupper om ca 4-5 personer skulle ta ställning till fyra 
frågor på varje fokusområde. På skalan 0 till 10 (0 mindre bra, 10 mycket bra) fick grupperna ta 
ställning kring: hur fungerar det idag, hur viktigt är området, kan man tänka sig att ha det på 
annan tätort och om digitalisering.  
 

 

 

Statligt 
Personerna tycker att det fungerar dåligt idag (2), att det är viktigt (7), att man kan digitalisera i 
ökad utsträckning (8) samt att man kan resa för tjänsterna (8). 
 

Polis och räddningstjänst 
Tycker att räddningstjänsten fungerar bra men att polisen är dålig, man är enig om att området 
är viktigt. Stor enighet kring hur långt man kan åka, vissa tycker att det går åka andra att det 
måste finnas nära. Gällande digitalisering har vissa inte svarat och några tycker att det skulle gå.  
 
Infrastruktur 
Man tycker att det är superviktigt (10) och att det fungerar dåligt idag (3,67). Här kommer tåg 
till Bollstabruk och kollektivtrafik till ytterområden upp som kommentarer.  
 
Fritid och rekreation 
Tycker man är bra idag (8,5), att det är viktigt (9,5) och gruppen är mycket oenig om det går att 
ha på annan tätort. Man pratar om att det är synd att lägga ner idrottshallar där det lagts så 
mycket pengar. Man vill ha bland annat ha kvar ishallen i Nyland. 
 
Sjukvård 
Funderar mycket dåligt idag (1,86), är väldigt viktigt (10) och man kan tänka sig att resa för 
tillgång (9,5). Akutsjukvården verkar anses dålig. Det finns ett önskemål om tandläkarbuss även 
för vuxna.  
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Kommersiellt 
De flesta verkar tycka att det fungerar bra idag men två personer har anmält avvikande mening 
och tycker att det fungerar jättedåligt utan vidare kommentarer. Snittet (6). Man tycker att det 
är viktigt och att det går att resa för sällanvaror. Man är ganska positiv till att digitalisera. (6,75) 
 
Vatten/avlopp/renhållning 
Tycker man fungerar rätt bra idag (7.67) och att det är väldigt viktigt (9,5). Går inte ha på annan 
tätort eller digitalt. Kommentarer kring avloppslaguner i Sandslån. Lyfter stöld av sopor samt att 
medborgare inte sorterar som man ska.  
 
Äldreomsorg 
Anser man fungerar sådär idag (5,14). Man tycker att det är viktigt (8,8) och att man kan ha det 
på annan tätort (6,17) och att det går att digitaliseras i högre utsträckning. (8) Kommentarer att 
många blir kvar i eget boende för länge. Att personalen sliter hårt idag. Fler mindre boenden 
borde finnas. 
 
Skola 
Anser man fungerar bra idag (9.67) och att den är super viktig (9,67). Annan tätort beror mycket 
på ålder, äldre barn kan resa. Gällande det digitala så ser man möjligheter. (5,83) 
 

Bibliotek och kultur 
Bibliotek och kultur tycker man fungerar okay (6,83), men tycker att kultur i skolan är ett plus 
och att kultur skapar möten. Man tycker att det är viktigt (8,33) och att man kan ha det på annan 
tätort. (9) Kommentarer kring att paketera mot turism och kommunicera bättre. Digitalt finns 
möjligheter att utveckla. (6,67) Fler turer till biblioteket lyfts.  
 
 

- Reflektionen kring politikernas inblandning och ”påverkan”  
-  Diskussioner efter workshop:  

 Fler lägenheter behövs i Nyland 
 Borde bostäder vara ett eget serviceområde i detta sammanhang? Eller 

under vilket serviceområde faller bostadsfrågan? 
 Åsikter lyfts om att det behövs fler arbetsplatser i kommunen, något som 

saknas idag, och frågan kring hur politiker jobbar med det ställs. Det blir 
en diskussion kring samhällsengagemang och ansvar (aktivt ansvar & 
passivt ansvar) 

 

Prioritera mellan områden (fjäderövning) 
Övning två gick ut på att göra individuella prioriteringar inom de tio områden som tidigare 
nämnts. Varje person fick i uppgift att reflektera över vilket fokusområde de ansåg var: viktigt 
att prata mer omkring, viktigast att ha geografisk nära sig samt vilket område som de ansåg det 
var viktigast att satsa mer på. Personerna fick tre påskfjädrar i sin hand där tre olika färger fick 
representera vad de tyckte. Fjädrarna skulle därefter placeras ut i ett litet påskris i anknytning 
till de tio områdena. Fjädrarnas olika färger representerades enligt nedanstående: 
  

Grön Viktigt att prata mer om 

Gul Viktigast att ha geografiskt nära 

Rosa Viktigt att satsa mer på 
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0 5 10 15 20 25

Statligt
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Polis och räddningstjänst
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Infrastruktur
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Fritid och rekreation
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Sjukvård
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Kommersiellt
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Vatten, avlopp, renhållning
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Äldreomsorg
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Skola
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Bibliotek och kultur
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Prioriteringar Nyland 
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Infrastruktur ses som viktigt, om man tittar på hur det fungerar idag så säger man att 
infrastrukturen inte fungerar bra. (Snitt 3,67 av 10) Kommentarerna visar att det handlar om 
tågstation till Bollstabruk och kollektivtrafik till ytterområden. Även kostnad för fiber tas upp 
samt hur olika områden kopplas samman.  
 
Det statliga, bibliotek & kultur, fritid & rekreation samt det kommersiella får väldigt låga siffror 
när det gäller att prioritera.  
 
Skola har fått väldigt högt utslag hur viktigt det är att ha geografiskt nära – särskilt vad det gäller 
yngre åldrar. Vidare tycker man att skolan är viktig att prata mer om men inte att satsa mer på. 
Detta kan förklaras med att man i övning ett anger att skolan fungerar bra.  
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Ullånger – Stormöte 
Analys av hur det fungerar idag 
Övningen innebar att medborgarna i grupper om ca 4-5 personer skulle ta ställning till fyra 
frågor på varje fokusområde. På skalan 0 till 10 (0 mindre bra, 10 mycket bra) fick grupperna ta 
ställning kring: hur fungerar det idag, hur viktigt är området, kan man tänka sig att ha det på 
annan tätort och om digitalisering.  
 

 
Statligt 
Personerna tycker att det ganska bra idag (6), att det är viktigt (7), att man kan digitalisera i 
ökad utsträckning (9) samt att man kan resa för tjänsterna (8). Skillnad mellan Ullånger och 
Nyland är att personerna i Ullånger tycker det statliga är bättre idag än vad de i Nyland tyckte.  
 
Kommentarer om att digitaliseringen av det statliga måste gå i lagom takt för att inte glömma 
några grupper bakom tas upp. Även en kommentar om att digitaliseringen av det statliga är en 
del av den digitala infrastrukturen lyfts. Önskemål på individnivå om skatteverket på plats och 
att de statliga verksamheterna ska finnas i hela landet tas upp men de kommentarerna speglar 
inte medelsiffran (9) om digitalisering och är därför inte en generell åsikt från gruppen.  
 
Polis och räddningstjänst 
Personerna är eniga om att området är mycket viktigt. Man tycker inte det fungerar jättebra idag 
men är positiv till en digitalisering och det råder delade meningar om man kan tänka sig att ha 
det på annan tätort eller inte.  
 
Kommentarer om att Räddningstjänst behövs i närhet, men att polis på annan tätort är okej. 
Kommer också upp åsikter om att räddningstjänsten är bra, medan polis är dåligt.  Även lyfts 
åsikter om att ambulans och akutvård räddar liv om den finns nära. Medan andra tar upp att 
man tycker att även närhet till polisen är viktigt.  
 
Infrastruktur 
Här är personerna i Ullånger enig med Nylandsborna och tycker att det fungerar dåligt med 
infrastrukturen idag (4). Många tycker att det är ett mycket viktigt område att fokusera på och 
man ser ingen möjlighet till annan tätort (2) eller att digitalisera (2).  
 
Här önskas pendlarparkering i Nordingrå med motorvärmarstolpar och elstolpar för elbilar.  Det 
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lyfts att det är lokala skillnader med infrastrukturen. Vägar lyfts också som dåliga. Även tåg till 
Jämtland tas upp för att få kontakt med Jämtlands turister. Även dålig mobiltäckning på många 
ställen efter E4 tas upp. Tåg och busspriser tas upp som för höga. Önskemål om att busstiderna 
ska vara kompatibla med tågen. Vägarna lyfts upp och kommentar om att man ansåg att 95 % av 
trafiken går på 5 % av vägarna. Det kommenteras även att det är viktigt med bredband för att 
digitaliseringen ska fungera.  
 
Fritid och rekreation 
Tycker man är bra idag (8,5), att det är viktigt (9,67) och gruppen är eniga om det går att ha på 
annan tätort (9) men med en kommentar att det hänger ihop med bra bussförbindelser. Man 
pratar om att det är ojämlikheter mellan Kramfors stad och landsbygden och frågan kring 
försörjning för personer med funktionshinder vad gällande fritid lyfts.  
 
Sjukvård 
Här avviker resultatet avseendevärt från resultatet i Nyland, där personerna tycker att det 
fungerade mycket dåligt (1,86). I Ullånger är resultatet (6), så personerna i Ullånger är i högre 
uträckning mer nöjd med sjukvården än i Nyland. Alla grupper är överens om att det är en 
otroligt viktig fråga (10), och man kan tänka sig att resa (7,75).  
 
Brist i specialvården samt att det är viktigt med läkarkontinuitet lyfts. Även kommentar om att 
ambulans nära är viktigt samt att husdoktor var bra. Rimlig flytt av vårdplatser, 
trygghetsboenden närmare på orterna och mobil vård som då kommer närmare tas upp.   
 
Kommersiellt 
De flesta verkar tycka att det fungerar bra idag men en person har anmält avvikande mening och 
tycker att det fungerar jättedåligt utan vidare kommentarer. Snittet är trots det på (7). Man 
tycker att det är ett viktigt område (9.6) och kan inte tänka sig att åka till annan tätort (3). Man 
är ganska positiv till att digitalisera (7.3).  
 
Kommentarer på det kommersiella området är att posten måste fungera, att kollektivtrafiken 
borde vara billig, att mat är viktigt, att man tycker att bankens lokala kännedom är viktig. Man 
tycker att bensin och mat inte fungerar och någon oroar sig för butiksdöden. Nån framhäver att 
nätet gör den kommersiella servicen nära.  
 

Vatten/avlopp/renhållning 
Tycker man fungerar rätt bra idag (7.67) och att det är väldigt viktigt (9,33). Går inte ha på 
annan tätort eller digitalt. 
 
Kommentarer på området handlar om att kunna dela upp hushållsavfall i flera kärl. Att det är 
regelkrångel idag samt att fler bostäder på landsbygden kräver utbyggt vatten, avlopp och 
renhållning. Mer ansvarstagande från kommunen om sopsorteringen önskas, vår natur är ett 
världsarv.  
 
Äldreomsorg 
Anser man fungerar sådär idag (5,14). Man tycker att det är mycket viktigt (9,7) och man är 
negativ till att ha det på annan tätort (4) och negativ till ökad digitalisering (3,83) Kommentarer 
att äldre blir ensamma, att seniorboenden på orten ökar attraktionskraften samt att hemtjänsten 
borde ha mer tid för samtal och umgänge. Någon oroar sig även för att det finns en risk för 
isolering vid för mycket hemtjänst och att det finns ett enormt behov av service och 
trygghetsboenden.  
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Skola 
Anser man fungerar bra idag (9.2) och att den är 
super viktig (10). Annan tätort beror mycket på 
ålder, desto yngre barn, desto närmare avstånd 
till skolan vill man se. Gällande det digitala så ser 
man möjligheter (5,2) 
 
Bibliotek och kultur 
Bibliotek och kultur tycker man fungerar bra 
(7,5), man lyfter att kulturskolan är fantastisk. 
Man tycker att det är ett viktigt område (8,3) och 
att man kan tänka sig att ha det på annan tätort 
(7,67), man lyfter fram bokbussen som något uppskattat och bra. Digitalt finns möjligheter att 
utveckla (7,33). Man lyfter även området som en samlingspunkt men säger att kulturutbudet 

som lite klent, men att det är bättre på 
sommaren.  
  

Prioritera mellan områden 
(Kulor i glasburk) 
Övning två gick ut på att göra individuella 
prioriteringar inom de tio serviceområdena. 
Varje person fick i uppgift att reflektera över 
vilka fokusområden de ansåg var: viktigast 
att prata om, viktigast att ha geografisk nära 
sig samt vilka områden kommunen bör 
engagera sig i större ansträngning än idag. 
Personerna fick tre glaskulor i tre olika 

färger att placera ut i olika glasburkar för de olika serviceområdena. Kulornas olika färger 
representerades enligt nedanstående: 
 

Grön Viktigaste områdena att prata om 

Gul Viktigast områdena att ha geografiskt nära 

Blå De områdena där kommunen bör engagera sig mer än idag 
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Avslutande diskussioner 
och kommentarer (Ullånger) 

- Frågor om engagemang, 
skillnad mellan stad & landsbygd 

- Äldreboende är en större fråga 
än själva ordet äldreboende. Koppling 
inflyttning/generationsväxling 

- Busskort och bussar behöver 
fungera i hela kommunen, koppling till 
service/nåbarhet/tillgänglighet 

- Finns det mobiltäckning i hela 
kommunen 

- Fiber är en viktig fråga, större 
än själva bredbandet. 

- För att bygga behövs det 
tillgång till vatten & avlopp 

- För den lokala butiken behöver 
det offentliga bidra. Problemet är 
direktiv som kommer uppifrån, 
utmaningen bensinpumpar (nya regler 
2018) 

- Räddningstjänsten syns även 
på mindre orter, polisen ”finns inte”  

- Kommunen behöver bli bättre 
på sopsortering  flerfackskärl en 
lösning 

- Avveckling skog världsarv, 
tänka skogsmaskiner.  

- Att några ställen kan hålla 
öppet längre, kommunen stöttar. 

- Näringslivsutveckling, koppling 
service 

- Turismutveckling 
- Hålla landskapet öppet, 

slyröjning 
- Visa analysbakgrund 

serviceplan, befolkningsprognos 
- Artikel skog. 
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Statligt
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Polis och räddningstjänst
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Infrastruktur
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Fritid och rekreation
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Sjukvård
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Kommersiellt
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Vatten, avlopp, renhållning
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Äldreomsorg
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Skola
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Bibliotek och kultur
Viktigt att prata mer om

Viktigast att ha geografiskt nära
Viktigt att satsa mer på

Prioriteringar Ullånger 
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Öppna Asylförskolan – 
fokusgrupp asylsökande och 
nyanlända 
 
Denna fokusgrupp genomfördes som komplement till fokusgruppen nyanlända på 
Kramforshjärtat då nästan uteslutande personer den gången var män. På öppna asylförskolan 
fördes dialog med 10 kvinnor som kommit inflyttade till kommunen från andra länder. Frågan 
ställdes som ”vilka områden är viktiga för dig?”.  Alla fick välja de tre områdena som de tycker 
ska prioriteras. De tre områden som fick mest uppmärksamhet Sjukvård, Skola & Statligt.  
 

Sjukvård 9 

Skola 5 

Statligt 5 

Bibliotek 4 

Fritid & rekreation 3 

Kommersiellt 2 

Infrastruktur 1 

Polis & räddningstjänst 1 

Vatten & avlopp 0 

Äldrevård 0 
 
 
Övningen genomfördes med hjälp av bilder för att minska språkbarriärer. Under övningen var 
det mycket diskussioner om sjukvård, ett område som 90 % valde att prioritera bland sina tre 
val. Gruppen känner att det är synd att BB i Sollefteå stängt, man tycker att det är för långt till 
sjukhus idag och om det är något akut är det svårt att hinna till sjukhuset i tid. Gruppen påtalade 
även långa väntetider inom både sjukvård och tandvård. Gruppen är positiv till sjukvården, det 
är mer den geografiska placeringen man ser negativt på.  
 
Gruppen precis som personerna på Kramforshjärtat påtalade hur mycket säkrare samhället är 
för att Sverige har en bra polis utan korruption. Gruppen påtalade även de långa väntetiderna 
hos migrationsverket men tycker att servicen hos de andra statliga myndigheterna; skatteverket, 
arbetsförmedlingen & försäkringskassan är snabb och är bra.   
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Dagligverksamhet – 
fokusgrupp 
funktionsvariationer  
Besöket hos dagligverksamheten gav mycket ur många aspekter. Vi fick chans att prata med sex 
personer om hur de ser på Kramfors kommun. För att underlätta kommunikationen 
genomfördes dialogen med hjälp av bilder men vi bedömer att den data som insamlades inte bör 
ligga till grund för fortsatt analys då förståelsen inom och kommunikationen med målgruppen 
var begränsad. Vi ser dock att arbetet med denna fokusgrupp är ett viktigt steg i att arbeta 
inkluderande och få alla att känna att man är en del av Kramfors kommun.  
 
Den generella bilden som uppkom under dialogen är att fokusgruppen trivs bra i kommunen 
idag. De känner sig trygga i samhället de bor i. Man tycker det skall fortsätta satsas på bra vatten 
för att minska sjukdomar och att man med polisen känner att det finns någon som kan hjälpa till 
och som skapar en trygghet.  
 

Rekommendationer inför 
framtiden 
Vid en medborgardialog är det viktigt att vara tydlig med vad som ska uppnås med dialogen och 
skapa förutsättningar för ett aktivt och inkluderande deltagande. Hur kan medborgardialogen 
inspirera och ge möjlighet för människor av olika kön, ålder och erfarenheter att delta vid 
dialogen? Hur kan deltagarnas insatser göra skillnad och tillföra ny kunskap? Detta är frågor 
som är viktiga att tänka igenom inför den fortsatta processen med serviceplanen. 
 
Utifrån medborgardialog - del 1 vet ganska väl vilka frågor som de medborgare vi pratat med 
prioriterar. Vi vet vad man vill prata mer om samt vilka likheter och skillnader som finns mellan 
män/kvinnor, äldre/yngre och svenska/nyanlända. Utifrån detta material är det nu dags att ta 
nästa steg. Att fördjupa dialogen kring frågorna där steg två handlar om vad som ska stå i 
serviceplanen, hur service till medborgarna på bästa sätt ska genomföras. När detta görs är det 
viktigt att veta vilka vi inte når, vilka medborgare som materialet är fokuserat på och när vi gör 
sammanställningen så inser vi att den grupp som vi inte har nått fullt ut är småbarnsföräldrar, 
något som behöver vägas in i planeringen inför kommande dialoger. 
 

Det är viktigt att resultatet av de inledande medborgardialogerna avspeglar sig i nästa 
steg i dialogen om den framtida serviceplanen för Kramfors kommun. Det bör tydligt 
framgå vilka frågor som ska diskuteras, vad som är möjligt att påverka och hur materialet 
kommer att användas. 
 

Nästa steg är att fördjupa dialogen och reda ut vad medborgarna egentligen tycker borde ändras 
gällande infrastruktur, äldreomsorg och skola. Vilken roll ser man att kommunen har och finns 
det saker som man kan göra själva. För att kunna göra det så måste vi veta vad de stora 
övergripande delarna betyder. Exempelvis tycker de flesta att vi pratar för lite om infrastruktur 
trots att det ses som väldigt viktigt. Frågan är då vad man menar med infrastruktur – här 
behöver vi gräva ner oss lite djupare. 
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Vidare ser olika målgrupper lite olika på vilka frågor som är viktiga – något att ta hänsyn till. 
 
1- Sammantaget är infrastruktur, äldreomsorg och sjukvård de tre områden som deltagarna 
på stormötena tycker är viktigast att prata mer om, äldreomsorg och infrastruktur anser man att 
vi borde satsa mer på. 
2- Ungdomar tycker att sjukvård, skola samt polis och räddningstjänst ska prioriteras. 
3- Nyanlända/asylsökande anser att skolan är viktigast, statliga myndigheter som tvåa och 
sjukvård som trea. 
 
Om resultatet från samtliga målgrupper vägs samman är sjukvård, skola och infrastruktur de 
områden som flest personer vill prata mer om. Inom dessa områden ligger dock väldigt mycket 
och i nästa led bör vi reda ut vad man egentligen menar. 
 
Nästa steg i medborgardialogen bör bestå av en kombination av stormöten och fokusgrupper. 
Förslagsvis 2-3 stormöten dit vi bjuder in brett samt att vi fortsätter med fokusgrupper för att nå 
så många målgrupper som möjligt. Särskilda insatser behöver göras för att nå barnfamiljer. 
Detta kan ske genom Facebook kampanjer samt genom ett upplägg som är roligt för barn att 
följa med på. Hoppborg? Plats vald med omsorg eller liknande? 
 
Det är viktigt att komplettera dialogerna med en digital arena. Det kan handla om Facebook 
frågor som går ut till kommuninvånarna där de får kommentera och diskutera vissa områden. 
Något som med fördel kan göras inför genomförandet av medborgardialogen. Syftet är att öka 
engagemanget och delaktigheten inför steg 2 av medborgardialogen. 
 
 
 


