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Beslutande Ledamöter 
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Bertil Böhlin 
Jonne Norlin 
Thomas Näsholm 
Åke Sundin 
Magnus Hellsten 
Anna Stina Fors Sjödin 
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Lola Dewall 
Agne A Andersson 
Thord Pålsson 
Maria Thunberg 
David Viklund 
Hans Bylund 

 Ersättare 

Andreas Hoff 
Ronald Sjölund 
Bengt Jansson, polisen 

Övriga närvarande  

Justerare  

Justeringens plats och tid  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer  
 Hans Bylund  

 Ordförande 

  

 Gudrun Sjödin  

 Justerare 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  

Sammanträdesdatum 2015-09-23 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet  
 

Underskrift 

  

   
 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Gudrun Sjödin hälsade alla välkomna till dagens möte.  

§ 2 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

§ 3 Flyktinginformation 

 Kommunens asylsamordnare Maria Thunberg lämnade rapport om 

flyktingläget i världen  där i genomsnitt 42 000 människor får lämna sina hem 

till följd av krig, konflikt eller brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Medelåldern är låg och mer än 50 procent av världens flyktingar är under 18 

år. Ungefär 86 procent av alla flyktingar i världen uppehåller sig i 

utvecklingsländer. 

En sammanställning för Västernorrlands Län av antalet flyktingar som gjorts 

under vecka 37 visar att det då fanns 4289 flyktingar totalt, varav 734 i 

Kramfors kommun. (se bilaga) 

Trycket på Migrationsverket att erbjuda ankomstboende ökar enormt just nu 

då 1000 flyktingar om dagen kommer till Sverige och där även Kramfors 

berörs. I avvaktan på asylboende har Migrationsverket träffat avtal om 6 

veckor med nya ägaren av Sunnebo i Nora för 160 nyanlända flyktingar  

De frivilliga insatser som i dag görs i Kramfors kommun är värdefulla. Viktigt 

att tänka på att alla kan bidra på olika sätt.  

När det gäller ensamkommande barn som får stanna i Sverige har kommunen 

där barnet bor ett ansvar enligt lagen att se till att en bra person tar hand om 

barnet. BAS förvaltningen i Kramfors har avtal med Migrationsverket om 45 

platser för barn med uppehållstillstånd, samt 11 platser för asylsökande barn 
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§ 4 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. 

Förslag till mål och aktiviteter i handlingsprogram för skydd mot olyckor 

2016-2019 redovisades vid mötet. Mötesdeltagarna gavs möjligheten att 

framföra sina åsikter för olika områden. Programmet ska nu slutrevideras för 

att därefter behandlas politiskt i kommunfullmäktige. 

Ett förslag om att skapa en rutin för genomförande av trygghetsvandringar 

lämnades vid mötet  

§ 5. Lägesrapport från polisen  

Bengt Jansson från polisen informerade om att arbetet med nya 

organisationen håller på att ta form. Gruppchefer skall tillsättas inom kort för 

hela polisområdet. Tjänsten som kommunpolis i Kramfors skall snart vara 

tillsatt. En utökad bemanning med bland annat 3 nya poliser skall nu göra det 

lättare att bedriva polisarbete i Kramfors 

Polisens brottsstatistik, olika brott för Kramfors kommun fram till augusti 

2015 pekar i positiv riktning. Detta material skall redovisas särskilt på 

kommunens hemsida till kännedom för kommunens medborgare.    

§  6.Information från arbetsgrupper  

 Pensionärsgrupp: Frågor kring verksamheten inom BAS förvaltningens  

organisation har diskuterats  inom arbetsgruppen. Gruppen har även fått insyn 

i hur BAS förvaltningens planeringssystem TES (Trygghet, enkelhet, 

säkerhet) är uppbyggt och fungerar. Systemet styr insatser inom äldreomsorg 

och funktionsstöd och hanterar även alla trygghetslarm.  

Arbete med att informera allmänheten om busstrafikens centrumlinje, 

hållplatser och tider har funnits med på gruppens agenda. Linjen utnyttjas  väl 

lite i dag. 

Bostadspolitiken och bristerna på bostäder i kommunen har också diskuterats 

vid pensionärsgruppens möten  

Arbetsgrupp integrationsfrågor: Gruppen har möten 1 gång i månaden.  

En fråga som gruppen just nu hanterar handlar om främlingsfientlighet. Ingen 

stor fråga i Kramfors just nu men vetskapen om att detta finns gör att 
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arbetsgruppen skall titta på hur information sprids. Viktigt att korrekt 

information går ut, samt att verka för en välkomnande atmosfär i Kramfors. 

Den 12 oktober sker det information om möjligheten att ”låna en svensk” på 

biblioteket i Kramfors. 

Ett tält kommer finnas på torget i Kramfors i samband med matmässan 26 

september där allmänheten kan smaka på internationell mat. 

Arbetsgruppen för fallförebyggande: Kommer finnas på plats i samband 

med Folkhälsans dag den 26 september inne i Gallerian under temat bättre 

balans. Information om träning, anhörigstöd och fallprevention. Broddar har 

köpts in för att efter särskild bedömning delas ut gratis till behövande 

personer 

Arbetsgrupp för säkerhetsfrågor: Arbete med en säkerhetsanalys som avser 

en bedömning av olika risker pågår och skall senare redovisas till 

Länsstyrelsen i Västernorrland  

Arbetsgruppen för relationsvåld: En kommunövergripande plan för våld i 

nära relationer har tagits fram. Detta arbetsmaterial har diskuterats i 

arbetsgruppen och i vissa stycken omarbetats. En rad olika utbildningar som 

anordnas och bekostas av Länsstyrelsen kommer att genomföras under hösten 

som i första hand riktar sig till politiker och tjänstemän inom kommunens 

verksamheter. Den 2/11 hålls en konferens på Hotell Höga Kusten med fokus 

på barnperspektivet. Anmälan senast 19 oktober via Länsstyrelsens hemsida. 

Arbetsgrupp ungdomsfrågor: Gruppen har haft 5 möten sedan senaste FTS 

rådet. I samarbete med Systembolaget och IOGT kampanjades under vecka 23 

mot langning av alkohol till ungdomar vilket även uppmärksammades av 

lokalradion. Ett tält fanns uppställt vid Ådalsskolan där studenter och lärare 

serverades alkoholfri champagne i samband med skolavslutningen 

Gruppen kommer att ansvara för en rad olika aktiviteter i samband med  

Folkhälsans dag lördag den 26 september. 

 Familjeteamet har flyttat sin verksamhet till Bruksgatan 6 och kommer att ha 

öppet hus under Folkhälsans dag 

En föreläsning på temat hälsa och livsstil för Ådalsskolans gymnasieelever 

och lärare sker 5 oktober på Kramfors Folkets Park .  

Positivt att öppna ungdomsverksamheten vid Barks och Gudmundråskolan 

upplever att droger inte är lika synliga som tidigare.  

    

§ 7 Mötets avslutande 

Ordförande Gudrun Sjödin tacka alla närvarande och förklarade mötet 

avslutat. 

Nästa möte den 18 november 2015 Kl. 08:30 
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