
  

 

 

 

Medborgardialog steg 2 

Skola och Kommersiell service 

20 september 2017 Höga Kusten hotellet 

 

Inledning 

Kvällen inleds med att 30-talet gäster hälsas välkomna av Thomas Näsholm, ordf. 

BKU. Han berättar att det är köer till förskolorna i Kramfors kommun idag. Att vi 

behöver få till fler förskoleplatser/avdelningar. Och att det behövs mer personal. 

Alltså står kommunen inför angenäma utmaningar. Och att ”tillsammans-arbetet” 

är sättet att gå framåt. Thomas håller i en runda där alla gäster kort presenterar 

sig själva. Därefter presenterar kvällens workshopledare, Stina Haglund, projektet 

Framtidsbygget – en hel kommun, var vi är i processen samt syftet med kvällens 

medborgardialog. 

Kvällens workshop leds av ovan nämnda Stina Haglund, YourWill AB och 

dokumenteras av Pia Berggren från samma bolag. 

 

Skola 

Inledning och kort presentation av området genom Anki Jonsson, bitr. 

förvaltningschef BKU Kramfors kommun: 

Anki presenterar hela organisationen och dess olika områden med förskola, skola, 

särskola, nattis, friskolor, dagbarnvårdare, asylförskolor osv. Även Anki berättar 

om situationen med i stort sett fulla barngrupper och att det är trångt på skolorna 

som ”kära besvär”. 
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Frågeställningar 

Gästerna sitter grupperade 8-10 stycken runt ett bord med en fysisk karta över 

kommunen framför sig på bordet. De har lego-klossar samt post-it lappar som 

kreativt stödmaterial för att illustrera sina tankar och anteckna det som kommer 

fram i deras diskussioner. 

 

Frågor: 

 Vad är viktigast för en riktigt bra skola? 

 Hur kan föreningar, företagare, invånare och offentliga aktörer hjälpa till? 

 Vad menar vi med att skolan ska vara nära? Barnens ålder? Annat? 

 Vi arbetar med serviceplan - hur kan den bidra till en riktigt bra skola i 

Kramfors kommun? 

 

Svar: 

 

Bra och engagerade pedagoger 

Erbjuda upplevelser av djur, lantbruk, näringarna i kommunen 

Blanda äldre och unga 

Hänga med i utvecklingen och nyttja teknik som pedagogiska verktyg 

Bra och kreativ inne och utemiljö samt stimulans till utomhusaktiviteter 

Hög personaltäthet 

Företagen kan hjälpa genom att erbjuda praktikplatser och bjuda in till 

studiebesök 

Viktigt för både barn och vuxna med skolan nära hemmet 

Yrkesinriktad skola 

Bra mat måste vi ha 
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Kompetenta lärare 

Viktigt med fokus på trygghet för elever/barn i skolan 

Studierummet 

Engagemang från lokalsamhället är viktigt (föräldrar, föreningar, företag osv) 

Profilskola är något vi borde satsa på 

"Noramodellen" (partnerskap, investeringar, engagemang) 

Den digitala tekniken kan hjälpa att man är "nära" 

Skolan ska vara individanpassad 

Närhet ska innebära närhet geografiskt (och är viktigare vid ung ålder ex upp till 

åk 3) 

Vi behöver ha fokus på infrastrukturen för att skapa bra skola 

Fiber är en viktig del av infrastrukturen 

Vid fortsatt dialog: process istället för plan 

Bussåkandet måste fungera för elever/barn (tider osv). Den ska vara rimlig för att 

kunna skapa även en aktiv fritid (finns utredning om detta). 

Realistisk likställighetsprincip - insikt om kommunens struktur med flera 

serviceorter 

Barn/elever ska använda dator/mobiltelefon i dagens skola 

Skolböcker ska också användas (skippa stenciler då dyslektiker får problem) 

Satsa på fungerande anti-mobbing team 

Inte för stora klasser 

Extern kompetens kan bidra till att komplettera lärarnas kunskaper 

Lokala kök med husmanskost 

Förslag: kanske kan högstadieelever börja senare på dagen än de yngre 

eleverna? 

Förskola upp till åk 3 behöver finnas på många platser 
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Den äldre generationen kan hjälpa till på ex lunchraster, bussar osv 

Man behöver komma ihåg ytterområdena 

 

 

Kommersiell service 

Efter en kort kafferast så fortsatte dialogen med temat kommersiell service. 

Inledning och kort presentation av området genom Conny Eriksson, 

näringslivschef Kramfors kommun:  

Conny börjar med att lyfta frågeställningen vad vi egentligen menar med 

kommersiell service och gästerna svarar bl a butiker, bensinmackar, systembolag, 

utlämningsställen, matbutiker, klädbutiker osv. Han säger att ansvaret ligger hos 

entreprenörerna, och även fastighetsägare, på orten men att kommunens roll ska 

vara att underlätta för dessa. Kramfors kommuns utmaning enligt Conny är att vi 

vill att fler ska bo här och då behöver vi samarbeta. 

 

Frågor: 

 Hur skapar vi tillsammans en riktigt bra kommersiell service i Kramfors 

kommun? 

 Hur kan föreningar, företagare, invånare och offentliga aktörer hjälpa till? 

 

Svar: 

 

Vi måste följa med utvecklingen - alltså lära oss hur vi kan nyttja näthandel. 

Kompetensutveckla! 

Landsbygdsrådet har rest runt och fått bilden av att det fungerar bra. Behövs mer 

kunskap om vad som finns i Kramfors kommun och att det finns mer än man tror. 

Behöver spridas till andra.  

Nora har fått en ny butik och det händer saker som vore bra om fler kände till. 

Viktigt att sprida goda exempel. 
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Vad behöver man på en liten ort? Livsmedel, apotek systembolag, 

paketutlämning, spel, bankomat, post, utkörning, samverkan med utkörning. 

Har en servicepunkt, Lugnvik 

Målsättningen är att hålla bygden levande därför driver man verksamhet på små 

orter. 

I Nora saknas posten. Man har paket. Tänker att man kan fixa det själva. 

Öka på köptroheten är viktigt – titta lokalt på hur viktigt det är att handla lokalt. 

Turistbyråer 

Sänkta hyror för företagare i kommunens ägda lokaler. 

Vi behöver människor som vill bo i lägenheter för att generationsväxla hus. Ex. i 

Nyland finns inga lägenheter och då får man pendla istället. 

För besöksnäringen går det inte att ta taxi längre, det finns i Ullånger men små 

korta turer är ganska oattraktivt för taxi. Det är ett stort problem sommartid fast 

det är privat aktörer. Förslag: trafikeringsplikt. 

Samåkningsförening via app. 

Det finns eco ringar – att olika företag kan meddela att man ex. har potatis man 

säljer. Det kan vara vad som helst, men det finns nära och lokalt. 

Uppsamlingsställen dit man åker för att hämta saker. Ex har blivit populärt i 

städer med ekologiska grönsaker. 

En pub… 

Kommunen bör initiera samverkan och det måste finnas en utvecklingsidé. Det 

måste vara en viss person som ligger bakom så man vet vem man kan ringa. 

Svårt med ideella krafter som driver butiker etc. individualisering och tidsbrister. 

Alla orter har inte eldsjälar, i Bollstabruk finns det men det går inte att lita på. 

Mindre orter har det svårt och det har funnits på agendan i dialog mellan 

Bollstabruk och Kramfors kommun. Då funderade man kring att ha en 

vaktmästare i byn. En enkel väg in – inte så komplicerat. 

Kommunen är med hela vägen att det inte blir ett projekt, bygga strukturer. 
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Kommer från ett samhälle i Tyskland med 400 personer, där har man löst det så 

att en person per ort får vara länk mellan kommun och ort. 

Exempel Bygdsam – i Örnsköldsvik är ett positivt exempel. 250 000 kronor till en 

person som arbetar för området.  

Glöm inte bort vattenvägen 

Bjud in kyrkan när ni ska göra saker – de har kraft att agera. 

Varubil som kör runt i kommunen för alla som inte har bil 

Bygga hyreshus, finansiering – det finns något som heter BKN, bostads kredit 

nämnden. De garanterar en viss nivå. Uppgift främja byggande i hela Sverige. De 

ger en typ av borgen. Ett sätt att finansiera. Kommunen måste vara med. 

Var vill folk helst bo? Man vill göra det möjligt för unga människor att hitta boende 

även om man inte har föräldrar som kan betala. Hur kan vi hjälpa den gruppen? 

Ett HSB kollektiv. 

Företag som säger ”vi anställer gärna unga personer” men unga personer har 

inte råd att bo. 

Dataspel på bibblan, lan som ungdomar tycker är kul 

Söndagsöppet fik på resecenter. 

Kommersiellt utbud för kultur och underhållning – vad gör man med bar en regnig 

dag? 

Bussen behöver gå även kvällstid 

Utveckla väntrummet på centralstationen 

 

Avrundning 

Kvällen avrundas med gemensam samling runt varje bord för 

genomgång/redovisning av gruppernas ”resultat”. 

Alla gäster hälsades välkomna till kommande medborgardialog den 26 september 

(sjukvård & infrastruktur). Om man är intresserad av att delta, ta kontakt med 

Kom-in kundtjänst vid Kramfors kommun, kramfors@kramfors.se  

 

mailto:kramfors@kramfors.se
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