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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  

Sammanträdesdatum 2015-02-18 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet  
 

Underskrift 

  

   
 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet inleddes med en presentationsrunda, ordförande Gudrun Sjödin hälsade 

alla välkomna till årets första möte.  

§ 2 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

§ 3 Hyresgästföreningen om bostadsläget  

Ali Qadri från Hyresgästföreningen var inbjuden att tala om bostadsläget i 

Kramfors ur ett tillgänglighetsperspektiv och att det finns en bostadsbrist. 

Projektmedel kan sökas för att förbättra tillgängligheten. Ett bättre samarbete 

mellan kommunens förvaltningar efterlystes. Stora vinster genom att jobba 

med förebyggande åtgärder. Ali informerade även om ett rättsfall där en 

kommun blivit ålagd att installera hiss hos en boende i stället för att erbjuda 

en annan bostad. 

Jonne  Norlin känner till att det börjar bli fullt i beståndet och att kommunen 

för dagen inte har råd att bygga nytt. Kramfors har i dag en modell för äldre 

där man satsar på att bygga om och anpassa så personer kan bo kvar hemma 

längre, men att man jobbar för en beredskap. 

Agne Andersson undrade vad hyran ligger på för det nya seniorboende som i 

dag erbjuds. Svar,12-15000 kronor i månaden. 

Framtida hyresnivåer för äldre riskerar att bli ett stort problem och bör vara en 

fråga som skall hanteras på regeringsnivå.      
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§ 4 Uppföljning handlingsprogram för skydd 
mot olyckor 

Nuvarande handlingsprogram 2012-2015 antogs av kommunfullmäktige 

december 2011. Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall en 

kommun ha ett handlingsprogram som beskriver målen för kommunens 

förebyggande verksamhet gällande de risker som kan leda till 

räddningsinsatser. 

Under 2015 skall handlingsprogrammet revideras. En genomförd uppföljning 

av handlingsprogrammet redovisades för FTS rådet. (se bilaga) 

§ 5. NTF Västernorrland om trafiksäkerhet   

Mona Lill Landström var inbjuden för att informera FTS rådet om 

trafiksäkerhetsarbete (se bilaga) och att det går att påverka förekomsten av 

olyckor. Hur man som enskild beter sig i olika sammanhang är av allra största 

betydelse. 2014 var ett dystert år för Västernorrland med 14 omkomna och 

115 skadade. 

I nya visionen hanteras gående och cyklister före biltrafiken vid planering av 

nya områden. 

Av bilisterna i Kramfors använder 92 % bilbälte enlig uppgift från polisen. 

Trafiksäkerhet är ett av 7 verksamhetsområden i kommunens 

handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

 § 6. Synpunkter på tryggheten  

 Två olika synpunkter har lämnats till Kramfors kommun av anonyma 

avsändare. Synpunkterna handlade hälsokontroller för nyanlända flyktingar 

och oro för blodsmitta, samt rädsla för att inte våga röra sig fritt utomhus. 

1.Beträffande ökade risker för blodsmitta och mer blodsjukdomar i Kramfors 

så informerade Landstingets hälsoplanerare Johannes Dock att 682 

asylsökande har genomgått hälsoundersökningar på tre olika ställen i 

kommunen och att oron för HIV smitta är överdriven med tanke på att endast 

13 fall upptäcktes i länet under 2014 vilket är hälften av tidigare år. (se 

bifogat material) 

Landstinget kommer erbjuda kommunens förskolor utbildning ”hygien i 

förskolan” och hur man skapar basala hygienrutiner för förkylning, influensa 

och magsjuka vilket anses som ett större problem än HIV. 

2. Den andra synpunkten om otrygghet på stan och rädslan för att röra sig 

fritt-och att det skulle förkomma bråk på vissa skolor så finns enkäter som 
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pekar åt annat håll. Händelser som inte är att betrakta som normala dispyter 

hanteras av respektive skolledning, samt av väktare och polis  

§ 7. Polisen informerar 

Jens Forsberg, nu tillförordnad polischef för vårt område berättade att man 

befinner sig inne i en spännande resa med den nya organisationen. Arbetet 

med att rekrytera nya chefer till olika befattningar pågår för fullt. Vecka 16 

skall det vara klart med ny chef för vårt polisområde. Att det kommer att 

finnas utsedda kommunpoliser på respektive orter. (1/8000 invånare) 

Medborgarlöften en dialog med medborgarna kommer att startas upp som ett 

försök på vissa orter.  

§ 8 Förslag på prioriteringar för ökad 
tillgänglighet   

Anders Näslund Kramfors kommuns fastighetssamordnare redovisade lista på 

åtgärder som bör åtgärdas för ökad tillgänglighet. Kontakt skall tas med 

Krambo då de allra flesta åtgärderna sorterar under deras ansvar. Kostnaderna 

för föreslagna åtgärder beräknas till ca 200 000 kronor och skall lämnas över 

till budgetberedningen. 

§ 9 Information från arbetsgrupper 

Ungdomsgruppen: Familjeteamets Lena Wällivara informerade om 

nystartade Familjeteamets arbete med att stödja föräldrar och familjer i 

Kramfors med barn och ungdomar 6-18 år. Målet är att bidra till att individer 

och familjerna stärks och utgår från enskildas olika behov. Två olika program 

kommer erbjudas som familjestöd. Allt är kostnadsfritt och baseras på 

frivillighet. 

Av de 11 nationella folkhälsomålen återfinns under målområde 3, Barns och 

ungas uppväxtvillkor. Därför bör Kramfors kommun ha en egen strategi för 

enbart föräldrastöd. 

Ungdomsgruppen har utöver Familjeteamets medarbetare utökats med en 

personal från Ådalsskola, samt en personal från Unga Örnar och har nu ännu 

större förutsättningar att skapa ”verkstad”  

En halvdag är avsatt för verksamhetsplanering den 25/2 -2015. Beslut har 

fattats om att Kramfors skall genomföra ännu en Lupp undersökning under 

2015. (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

Ett ungdomsråd är bildat, ett nytt möte skall genomföras för att välja in 

ytterligare styrelsemedlemmar. Information om rådet finns under kramfors.se 
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Två idrottsföreningar har avtal med Länsstyrelsen och Kramfors kommun 

under 2015 att sprida kunskap bland föräldrar om alkoholens faror, att inte 

köpa ut sprit till sina ungdomar. Ekonomisk ersättning för uppdraget utgår 

från Länsstyrelsen material till aktiviteter lämnas ut genom kommunen. 

Fallförebyggande: David Wiklund redovisade att det går bra för 

arbetsgruppen, att målsättningen är uppfylld men att allt kan bli bättre. 

Visningsmiljön i centrala Kramfors erbjuder information om både 

förskrivningsbara hjälpmedel, egenvårdsprodukter samt tips och råd om 

strategier för att underlätta vardagen. 

Planeras för en utökning av säkerhetsronder, samt en omformning av 

hälsosamtalet.  

Integrationsfrågor: Maria Thunberg kunde berätta om en mycket engagerad 

och intresserad arbetsgrupp som tillsammans har en bred kunskap för sitt 

uppdrag. Gruppen har bestämt att huvudfokus skall handla om sysselsättning, 

främlingsfientlighet och att den asylsökande skall sättas främst. 

Kontakter har tagits med kommunens näringslivsenhet för att utveckla en 

modell för att kunna erbjuda praktikplatser efter olika behov och 

förutsättningar. Nästa möte kommer att ha bostad som tema. Information om 

arbetsgruppens arbete kan fås under kramfors.se/asyl. 

Gudrun Sjödin upplyste om att Ådalsskolan erbjuder Svenska för invandrare 

även till de över 18 år. 

Landstingets folkhälsoplanerare Johannes Dock skall ha ett möte med Maria 

Thunberg om folkhälsofrågor. 

Relationsvåldsfrågor: Gruppen har haft möte 9/2-15 där man redovisade 

statistik för 2014. 

Kommunen (BAS)    

-antal våldsutsatta kvinnor  15  

-antal barn som utsatts för våld 12 

-antal barn som bevittnat våld 13 

Polisen: 

-antal brott i nära relationer 47 

Förslag om samverkansrutin mellan BAS och polisen. Bo Nordqvisttar 

föreslog att en kvinnlig utredare utses att jobba med att  utreda våld i nära 

relationsbrott. 

BAS har ansökt om medel (552 800:- från socialstyrelsen för arbete med 

VINR för 2015 

Arbetet med framtagandet av en Länsstrategi för våld i nära relationer pågår 

för fullt. Under 2014 låg fokus på att ta fram indikatorer för måluppfyllelse, 
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kriterier för god kvalité, samt att ta ställning till vad nödvändig statistik inom 

området ska mäta och hur den skall sammanställas. 

Under 2015 är avsikten att fokusera på barnperspektivet, preciseras hur det 

förebyggande arbete kan bedrivas, samt att ta fram en plan 

kompetensutveckling. 

§ 10 Övriga frågor 

Tord Pålsson från Svensk Handel framförde en oro för ökad biltrafik på torget 

inne i Kramfors centrum. Går det att besluta om godsleveranser på särskilda 

tider. Synpunkter framfördes även på att kommunens leasingbilar emellanåt 

körs på ett oaktsamt sätt med risk för olyckor.  

 

§ 12 Mötets avslutande 

Ordförande Gudrun Sjödin tacka alla närvarande och förklarade mötet 

avslutat. 

Nästa möte den 3 juni 2015 Kl. 08:30 

 

 

  

 

 

 


