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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  

Sammanträdesdatum 2016-03-02 

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 Medborgarlöften-vad är det? 
 

Kommunpolisen Andreas Dahlbom delade ut material om arbetet med 
medborgarlöften. Ett medborgarlöfte är ett åtagande i ett brottsförebyggande 
arbete gentemot medborgarna som polis och kommun gör i samverkan, gärna 
även med andra samverkansparter.  

 Polisen har startat upp processen med att kartlägga lokala problembilden. En 
mindre arbetsgrupp ska ta fram kommunens lägesbild genom en dialog med 
medborgare och medarbetare. Samtliga deltagare i FTS rådet uppmanas att 
skicka in synpunkter till Margareta Fällström senast 2016-04-15 för 
vidarebefordran till polisen.  

En gemensam problembild och analys kommer utgöra underlag för ett första 
medborgarlöfte mellan polisen och Kramfors kommun i arbetet med att stärka 
tryggheten för medborgarna. Ett färdigt dokument med medborgarlöften skall 
kunna presenteras 1 juni 2016.    
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§ 4 Liv och hälsa i Västernorrland, 
gemensamma områden Landsting/ kommun 
Landstingets folkhälsosamordnare Johannes Dock visade på delar ur 
rapporten Liv och Hälsa i Västernorrland (se bilaga) ett sammanställt material 
ur befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2014. 

Prioriterade områden: 

- Ökade insatser för bättre psykisk hälsa för unga och unga vuxna, där flickor/ 
kvinnor har större behov än män. 

- Ökade insatser för att förebygga fetma bland barn och unga 

- Bättre mat och motionsvanor 

- Fortsatt satsning på tobaks-och alkoholfri uppväxt 

- Ökade insatser för minska  skillnader mellan kvinnors och mäns fysiska och 
psykiska välbefinnande 

- En fortsatt satsning på att minska fallskadorna bland äldre män och en ökad 
satsning på de äldre kvinnorna 

Ett ökat samarbete mellan landstinget och kommunen, främst när det gäller 
barn och ungdomar samt äldre, är nödvändigt 

Johannes Dock erbjöd sig att komma till skolan och informera om frågorna 
som berör barn och unga vilket BKU,s förvaltningschef  Peter Levin tyckte 
var ett bra förslag. Ett möte med förskolechefer och rektorer skall planeras in. 

 

§ 5. Centrumbevakning 

Margareta Fällström informerade om att kommunen fått tillstånd enligt LOV 
3 från polisen för ett utökat bevakningsområde i Kramfors centrum  (se 
bilaga) som innebär att förordnade ordningsvakter (Securitas) kan ingripa i 
större utsträckning inom området.  

§  6. Värmestuga 
Carina Westin från BAS förvaltningen informerade om att satsningen på en 
värmestuga i centrala Kramfors blivit ett lyckat projekt. 8-10 deltagare varje 
dag mellan kl. 10-16 nyttjar denna möjlighet. Verksamheten drivs i delat 
ansvar mellan frivilliga som LP kontakten, Coop Kramfors, kyrkan och 
behandlingshemmen.     

§ 7. Folkbildning för Kramfors 
Eva Tånneryd från studieförbundet NBV gav bra exempel på att 

folkbildningen är en resurs i arbetet med att ta hand om flyktingar i sina 
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verksamheter. Pratasvenskaverksamhet bedrivs på ett antal platser i 
kommunen, liksom hantverk för kvinnor och ett förebyggande 
trygghetsarbete. En rad olika aktiviteter planeras inför sommaren. Mer 
volontärer behövs.           

 
§ 8. Räddningstjänstens handlingsprogram för 
skydd mot olyckor 
Utgångspunkter 

Prop. 2002/03:119-politiska utgångspunkter-LSO 3 kap kommunens 
skyldigheter. 

1§ För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö skall 
kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till 
följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att 
åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

Andreas Hoff visade Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalens 
handlingsprogram och vision för skydd mot olyckor under pågående 
mandatperiod. (se bilaga) Att personalen inom räddningstjänsten i dag har en 
bredare utbildning i yrket underlättar det interna kvalitetsarbetet. 

Visionen bygger på ett arbete för ett tryggt och säkert samhälle, där 
människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade händelser samt får 
professionell hjälp när behov finns. 

Att räddningstjänstens personal har ett högt förtroende bland 
kommuninnevånarna framgår tydligt i olika mätningar vilket underlättar 
arbetet med att nå målen i handlingsprogrammet. 

 

§ 8. Rapport från arbetsgrupper 
Pensionärsgrupp: 
Åke Sundin lämnade rapport om besök av David Wiklund 
verksamhetsutvecklare vid BAS- förvaltningen som informerat om 
teknikutveckling i äldreomsorgen, nyckelfri hemtjänst, trygghetskameror, 
videovårdplanering, samt om mobil dokumentation. 

Även kommunens samhällsavdelning har varit på plats och informerat om 
regler för färdtjänst, samt om kollektivtrafik och centrumlinjen.  

Arbetsgrupp integrationsfrågor: 

 Maria Thunberg som med stor framgång är kommunens asylsamordnare 
berättade att gruppen har möten 1 gång i månaden, anteckningar från mötena 
ligger ute på kommunens hemsida. Asylläget är nu 1396 platser (vecka 6) i 
kommunen, varav 95 personer har fått uppehållstillstånd.  
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Arbete för integration har en stor del i arbetet. Migrationsverket har i uppdrag 
att ordna sysselsättning till de asylsökande. Migrationsverket, 
arbetsförmedlingen, kommunen och företagarföreningen samverkar för att 
kunna erbjuda asylprao på olika arbetsplatser. En insamling av enklare Cv,n 
från de asylsökande pågår. 

265 personer de flesta i åldern 25- 49 år finns i dag registrerade hos 
Arbetsförmedlingen 

Ett nytt boende för 30-50 personer håller på att startas upp i Norrfällsviken. 
Aktuella prognoser visar på en ökad flyktingvåg för 2017 och med allt 
riskablare flyktvägar. 

Flyktingråd finns nu på 8 olika platser i Kramfors kommun. Utöver valda 
representanter i råden ingår i arbetet kommunala tjänstepersoner, politiker, 
Studieförbunden, och Svenska kyrkan. 

Pågår även arbete med att kartlägga extremism (EXPO), frivilliga mot rasism 
önskar bilda en grupp lokalt. 

 

 
Arbetsgruppen för fallförebyggande: 

Broddar har köpts in på bekostnad av kommunen och landstinget och har i 
förebyggande syfte delats ut av kommunens arbetsterapeuter och 
distriktssköterskor till behövande personer. Arbetsgruppen föreslås avvecklas 
för att i stället ingå i kommunens ordinarie verksamhet  

Arbetsgrupp för säkerhetsfrågor: 
Gruppen är för dagen att betrakta som vilande .Arbete med  den övergripande 
risk-och sårbarhetsanalysen har reviderats och där har gruppen haft möjlighet 
att ge synpunkter. 

 Arbetsgruppen för relationsvåld: 
Förlaget på en kommunövergripande riktlinje för våld i nära relationer har 
ännu inte behandlats av politiken. Checklista som stöd för skolans arbete har 
tagits fram. Länsstyrelsen har gjort en utredning om en mer strukturerad 
samverkan som skall presenteras för kommunens myndighetschefer. 

Drygt ett 100 tal medarbetare från Kramfors kommun har deltagit i ett antal 
utbildningar och konferenser om våld som genomförts under oktober 2015 
och fram till februari 2016.Ytterligare utbildningar kommer erbjudas under 
2016 med fokus på barnperspektivet och hedersvåld. 

Bas förvaltningen har anställt en särskild kvinnofridssamordnare för internt 
och externt arbetet mot våld i nära relationer. 
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Arbetsgrupp ungdomsfrågor:  
 En föreläsning med Sanna Lundell på biografen Royal med ca 200 personer 
på temat medberoende blev en hellyckad aktivitet. Många hade frågor att 
ställa efter föreläsningen. Aktiviteten genomfördes i samarbete med IOGT/ 
NTO rörelsen i samband med ”Spela Roll” veckan. 

Ett internt analysarbete av LUPP 2015 har startats upp som ett komplement 
till Kommunförbundet, FoU Västernorrlands rapport som skall presenteras för 
Kramfors kommun i maj 2016. 

 Representanter från kommunen skall träffa Länsstyrelsen den 14 april för en 
dialog om arbetet kring frågor om alkohol, narkotika, doping, tobak, samt 
föräldrastöd. Vad vill kommunen ha hjälp med? 

Möjligheten att starta upp en mötesplats för unga i Bollsta bör ses över då 
belastningen på Barks blivit alldeles för stor och påverkar både verksamheten 
och arbetsmiljön för inblandad personal. Vissa kvällar skall 70 talet ungdomar 
erbjudas en meningsfull vistelse.  

Kommunens verksamhet för föräldrastöd finns nu på Bruksgatan 6. 
Familjeteamet erbjuder kurser till föräldrar med barn i ålder 6-18 år. 
Verksamheten vänder sig även till utlandsfödda föräldrar.  

   

§ 9 Övriga frågor 
Magnus Hellsten från SPF lyfte frågan om överförskrivning av läkemedel till 
äldre. Vad kan kommunen göra? Olika rapporter visar på att detta är ett 
problem. Bestämdes att folkhälsosamordnaren tar med sig frågan för att 
senare återkomma med ett svar.  

 
§ 10 Mötets avslutande 

 Ordförande Gudrun Sjödin tackade alla närvarande och förklarade mötet för 
avslutat. 

Nästa möte den 1 juni 2016 klockan 08:30 i KS sammanträdesrum 
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