
  

 

 

 

Medborgardialog steg 2 

Sjukvård och Infrastruktur 

26 september 2017 Höga Kusten hotellet 

 

Inledning 

Kvällen inleds med att ca 25 gäster hälsas välkomna av Jan Sahlén, 

kommunalråd Kramfors kommun. Därefter presenterar Andreas Gylling, 

utvecklingssekreterare Kramfors kommun, projektet Framtidsbygget – en hel 

kommun, var vi är i processen av framtagandet av Serviceplanen och därmed 

syftet med kvällens medborgardialog. 

Kvällens workshop leds av Stina Haglund, YourWill AB och dokumenteras av Pia 

Berggren från samma bolag samt Ann Holst, Ann Holst AB. 

 

Sjukvård 

Kvällens första temaområde är sjukvård, vilket handlar om de hälsocentraler som 

finns i kommunen samt sjukhusen i länet. En fråga som ägs av landstinget men 

det är ändå viktigt att lyssna till medborgarna för att få deras inspel inför ovan 

nämnda serviceplan. Ingen representant för området finns på plats, men en 

kartbild över hur dagens situation ser ut ligger på borden framför gästerna.  
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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: 

Illustrera med Lego hur bästa möjliga sjukvård "ser ut" 

Tänk på att Höga Kusten området kan fördubbla antal invånare sommartid – mer 

folk, större behov, kapaciteten måste räcka till 

Placering av hälsocentraler fungerar, viktigt att tillgänglighet (ex vis att komma 

fram på telefon) och funktion (tillräckligt antal tider för att komma på besök) finns! 

Egentligen behövs inte fler hälsocentraler, men kanske längre öppettid på vissa? 

 

 

Hur kan företagare, föreningar, invånare och offentliga aktörer 

hjälpa till att skapa bra sjukvård? 

Föreningar kan röja stigar/underlätta för rörelse 

Satsa på föreningsdrivna hälsofrämjande aktiviteter 

Elcyklar 

Hjärtstartare på fler platser kan företag/föreningar/invånare bidra med 

Informera ännu mer om kost och motion 

Företag/föreningar/invånare kan hjälpa till med rekryteringshjälp av personal till 

sjukvård 

Företag/föreningar/invånare kan skapa guider till det förebyggande arbetet 
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Sjukvård via internet - hur kan det bidra och vad behövs för att 

fler ska kunna göra detta? 

Fibern är jätteviktig för att kunna nyttja sjukvård i hemmet, då kan man ha kontakt 

med distriktsköterskor/läkare/diagnoser i hemmet 

Bra med tillgänglighet till sjukvård via internet men då måste den anpassas till de 

äldre 

Sjukvård via internet - man måste kunna få svar via telefon också 

Skapa kurser i utbildning "Handhavande av digitala tjänster" 

Sjukvård via internet måste också fungera visuellt 

Kom ihåg att jobba INKLUDERANDE, alla måste kunna nyttja sjukvården och de 

digitala verktygen 

 

 

Vi arbetar med en serviceplan - hur kan serviceplanen bidra till att 

utveckla sjukvården i Kramfors kommun? 

I serviceplanen måste man lägga in sånt som förebyggande arbetar med god 

hälsa 

Serviceplanen ska bidra till, och harmonisera med, den regionala planen 

Kommunen kan i serviceplanen bidra med boende, rekrytering och infrastruktur 

Koppla översiktsplanen till serviceplanen 

Synliggör befintlig vård för att se vad som saknas och vad som kan byggas 

Titta på "Elsa", en projektmodell från Sundsvall 

Förbättrade cykelvägar skulle innebära ett främjande av hälsa 

Önskemål om hälsopunkt i Nora 

Kommunen kan sprida info om ex appar (ex var finns närmsta hjärtstartare) 

Medflyttarservice är bra och kan kanske spridas ännu mer 

Kom ihåg regional samverkan 
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Övriga reflektioner/diskussioner: 

Tandvård – var finns den? Samlokaliserad med hälsocentralerna (tror vi) 

BUP 

Sjukresor till sjukhus över tio mil ges ersättning till, men 9,5 mil ingen ersättning – 

det kan sätta käppar i hjulet för vissa. Demokratifråga 

Helikoptertrygghet måste finnas för bästa möjliga sjukvård i kommunen 

Kontinuitet, man måste få träffa samma läkare. Dvs färre stafettläkare! 

Det ska finnas ett mobilt team för multisjuka 

Sjukvårdsenkät med PPP (public–private partnership) 

Skapa generationsöverskridande nätverk, för att ex introducera ny teknik och 

stödja trygghet 

Kom ihåg/sprid att Ryggakuten finns 

Det måste vara säker väg till Sollefteå 

Kom ihåg att när fibern byggs ut, så försvinner också koppartråden - vad innebär 

det? Innebär det att "alla" får kontakt, eller tappar några? 

 

 

Infrastruktur 

Efter en kort kafferast så fortsatte dialogen med temat Infrastruktur och Stefan 

Välijeesiö, ny på jobbet som samhällsplanerare i Kramfors kommun, berättar kort 

om att infrastruktur innebär både kollektivtrafik, fiber, bilvägar, cykelvägar, flyg, tåg 

osv. 

 

FRÅGOR: 

Hur kan företagare, föreningar, invånare och offentliga aktörer hjälpa 

till? 

Företag/föreningar/invånare måste hänga med i utvecklingen och ge just alla 

dessa medborgarförslag 
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Använd ambassadörerna för att inspirera/utveckla. Vi vill ha skarpa uppdrag! 

Vi måste lära oss att använda/nyttja den service som finns 

Medvetandegöra det som finns 

Om kommunen informerar om ex brister eller vad som finns osv - då kan det 

offentliga också agera utefter hur det ser ut 

"Specialistutbilda" vissa ambassadörer. Alltså att några kan ännu mer om ännu 

mer. Och de ska finnas ute på mötesplatserna där folk befinner sig. För att sprida 

det som är bra! 

Arbetstider och kollektivtrafik behöver synkas 

 

 

Hur kan vi göra vår infrastruktur mer hållbar? Infrastruktur för att 

passa vem? 

Sammankoppla både för biljettköp och själva trafiken (all slags trafik tillsammans) 

i området 

Utvecklad fiber gör oss attraktivare för alla (företagare och privatpersoner) 

Noder där vi byter buss kan även ha andra serviceuppdrag/möjligheter. Det 

skulle underlätta för medborgaren 

Titta på turtätheten kollektivtrafik 

Anropsstyrd trafik! Utveckla, nyttja 

 

Vi arbetar med serviceplan - hur kan serviceplanen bidra till att 

utveckla infrastrukturen i Kramfors kommun? 

Samt övriga reflektioner/diskussioner: 

Hållplats järnväg i Bollsta saknas 

Avståndet mellan Västeraspby jvst och Höga kusten airport är inte extremt långt 

(20 min promenad) men grus gör det svårt att dra en rullväska, snö stora 

problem. Rakare väg under tak skulle göra det möjligt att gå 
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Höga kusten saknar kontakt med järnvägen 

Höga kusten – när massturismen kommer – hur organisera så de tar sig från tåg 

och flyg? 

Skapa den mittnordiska transport korridoren! Vasa – Umeå – Västeraspby – 

Östersund – Trondheim 

Utmaningen ligger nog i HUR man ska få folket att åka kollektivt 

Bättre marknadsföring av den kollektivtrafik som finns 

Det finns lånecyklar - marknadsför! 

Fibern behövs för att våra företag ska kunna växa 

Fiber viktig för turismen, men också för fast boende - både för jobb och 

fritidssysselsättningar 

Linje 50 bra att den finns, måste också användas för bättre hållbarhet 

Tätortssammanbindande och fossilfri kollektivtrafik 

Gymnasiebuss för de som bor i Docksta 

Tänk att hela regionen är vår arbetsmarknad, infrastrukturen behöver fungera 

över hela regionen 

Busshållsplats i Nora 

Kom ihåg att många gånger är det ytterområdena som är de attraktiva 

boendeplatserna, men arbetsplatserna kan ligga på andra platser. 

Fler pendlarparkeringar behövs med elstolpar 

Man behöver också kunna köpa fysiska biljetter 

Man behöver tänka på tillgänglighet även för dem utan fullständigt 

personnummer 

Flyg - satsa på några, skippa andra 

E4 i Gallsäter, farlig avfart - åtgärda 

Siktröjning behövs efter vägarna 
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Det saknas skyltar, ingen vet att de kommer till ett Världsarv 

Vi kan nog inte ens förstå potentialen som finns inom bredbandets möjligheter 

Lär ungdomar om demokrati 

Kommunen ska informera om VAD som finns, våra spjutspetsar 

 

 

Avrundning 

Kvällen avrundas med gemensam samling runt varje bord för 

genomgång/redovisning av gruppernas ”resultat”. Där fick gästerna lyfta EN punkt 

från kvällen som ”viktigaste” ämne. Resultaten av denna runda blev att tio av 

femton svarar FIBER (för att kunna leva och fungera i dagens samhälle, för att 

kunna låta företag växa, för att möta turismen och för att bli en hel kommun). 

Övriga svar: upprustad järnväg Nyland/Långsele, tågstopp i Bollstabruk, 

fungerande vägar i hela kommunen hela året, individualiserad kollektivtrafik samt 

skapa ett brett planeringsunderlag för att skapa helhetssyn dvs en HEL kommun. 

Gästerna tackas för visat intresse och delat engagemang av Jan Sahlén. Kvällen 

var den sista av tre medborgardialoger i ”steg 2”. Resultaten kommer att 

kompletteras med så kallade fokusgrupper för att fånga upp åsikter hos än fler 

kommunmedborgare. YourWill AB gör under oktober månad även besök hos 

Ådalsskolan, Kramforshjärtat samt bjuder in målgruppen 18-40 år till dialogtillfälle. 

                        


