
  

 

 

 

Medborgardialog 2 

Äldreomsorg och 

Polis/Räddningstjänst 

12 september 2017 Höga Kusten hotellet 

 

Inledning 

Kvällen inleds med att 30-talet gäster hälsas välkomna av Jan Sahlén, 

kommunalråd Kramfors kommun. Därefter presenterar Andreas Gylling, 

utvecklingssekreterare Kramfors kommun, projektet Framtidsbygget – en hel 

kommun och syftet med kvällens medborgardialog. 

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

Berggren från samma bolag. 

 

Äldreomsorg 

Inledning och kort presentation av området genom Inga-Lena Arkeflod, 

verksamhetschef stöd/vård/omsorg Kramfors kommun: 

I Kramfors kommun är 28,3 % av invånarna 65+, Rikssnittet ligger på 23 % 

I hemtjänsten görs 1725 planerade besök/dygn hos brukarna. 149 personal 

arbetar/dygn 

Hemtjänstpersonalen kör ca 545 mil/dygn 

Det finns 8 hemtjänstgrupper geografiskt placerade i kommunen 
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Det finns 5 särskilda boenden (1 Ullånger, 1 Nyland, 3 Kramfors stad) 

Särskilt boende= ett boende som kommunen är skyldig att ha (socialtjänstlagen) 

för personer med omfattande omvårdnadsbehov. Finns krav på 

personalkompetens och bemanning. Krav på hälso-  och sjukvård upp till 

sjuksköterskenivå dygnet runt. 

 

Frågeställningar 

Gästerna sitter grupperade 6-8 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 ett riktigt bra äldreboende? (illustrera m lego eller skriv) 

 Finns resurser i trakten som kan bidra till detta fantastiska boende eller 

äldreomsorgen i stort? (föreningar, företag) 

 Vad kan kommunen göra för att det ska hända? (i planen) 

Svar: 

Hur får man hjälp på en så stor yta som kommunen är? Hinner man få 

hjälp? 

Bygga nya bostadsrätter – fundera då över vem som har då råd att bo 

där? 

Vår vackra kommun får inflyttare tack vare hur det ser ut här/själva platsen 

Tag hänsyn till vilka olika behov som finns på de olika boendena ur 

säkerhetsaspekt (kan skilja mycket) 

Boendeformen ska attrahera de äldre och deras behov av service kan se 

mycket olika ut 

Personalen är viktig, maten, naturen och att känna gemenskap 

Mellanboenden är viktiga 

Privata trygghetsboenden behövs 
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Samverkan mellan förskola och skola är ett mycket givande initiativ, 

fortsätt det 

Många äldre vill göra saker, det är en aktiv målgrupp 

Behövs fler seniorboenden med hög kvalité, ger också inflyttare 

Skapa möjlighet till fler platser på Sundbrolund 

Vid tankar/etablering av ett tidigt boende, viktigt få stöd ifrån kommunen, få 

hjälp att hitta mark. Kramfors kommun har stöttat/hjälpt till inför en framtida 

byggande av ett seniorboende i Nordingrå (tätorten). 

Skapa samlande miljöer, de mindre tätorterna blir kvar – blir starka 

Viktigt att föra en dialog mellan ideella krafter och kommun 

Se en helhet, långsiktiga lösningar 

Röda tak för platser där det är saker på gång (på vår karta) 

Fortsätta att se Ångermanälven, attraktiva boenden för äldre 

Nya boendeformer, attrahera äldre innan särskilt boende 

Alternativa boenden, lockar fler att bo i kommunen 

Viktigt med gemensamma utrymmen/mötesplatser, bo nära vatten, fler hus 

som ligger nära varandra – gemenskap/tillsammamans 

 

Polis och Räddningstjänst 

Inledning och kort presentation av området genom Johanna Engström, enhetschef 

RIB/Inre befäl, Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen:  

- Stora problem med personalförsörjningen, vi skulle behöva få fler 

brandmän, uppmuntra fler till att bli deltidsbrandman – viktigt få med företag, 

kommun m.fl. 

Andreas Dahlbom, kommunpolis, polisen Västernorrland:  

- 55 % av Sveriges yta är region Nord inom polisen där bland annat Kramfors 

kommun ingår i lokalpolisområde Södra Ångermanland. Vi är för få lokalt 

men det är rekryteringar på gång. Svårt att få poliser att bosätta sig i 

kommunen. 
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Frågeställningar 

Gästerna sitter grupperade 6-8 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: 

 Är stationerna rätt placerade idag? 

 Kan ideella och företag kliva in och hjälpa till? 

 Vad kan kommunen göra för att bidra till att det händer? 

Svar: 

Hjärtstartare på flera platser i kommunen, informera om detta 

Viktigt med säkerhetsinfo, ex kunna laga mat på egen hand i 72 

timmar 

Utbildning för alla i första hjälpen skulle vara värdefullt 

Trygghet är en subjektiv känsla 

Ett bra seniorboende kan skapa trygghet 

Ordna kurser i självförsvar, behov av kameror 

Servicedel och utredningsdel kan vara kvar centralt i kommunen, 

resten ska vara mobila 

Viktigt att få känslan av trygghet 

Göra trygghetsvandringar/nattvandringar, arbeta med belysning 

Viktigt med rätt bild av den trygghet som finns (brand) 

Polisen, det är tryggare än vad det upplevs – den infon ska spridas 

Kan hemtjänstpersonal vara deltidsbrandman, kan deltidsbrandmän 

hjälpa till i vården? (goda exempel finns) 

Kunskap är makt och trygghet, viktigt med information 
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Erbjuda anställningar/tjänster där man kan vara deltidsbrandman, 

kommunen vara ett föredöme 

Grannsamverkansgrupper, viktigt att få utbildning, inte skapa 

medborgargarden. Ha FB grupper för ändamålet? 

Kan pensionärsorganisationer hjälpa till med typ grannsamverkan 

och exempelvis Väntjänster? 

På landsbygden skapas redan trygghet genom att man ”håller koll på 

varandra” – kan man ta efter det? 

 Arbeta med medborgaransvar 

 

Avrundning 

Kvällen avrundades med gemensam samling runt varje bord för 

genomgång/redovisning av gruppernas ”resultat”. 

Alla gäster hälsades välkomna till kommande medborgardialoger, den 20 

september (skola & kommersiell service), den 26 september (sjukvård & 

infrastruktur). Om man är intresserad av att delta, ta kontakt med Kom-in 

kundtjänst vid Kramfors kommun, kramfors@kramfors.se  
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