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Datum 

2015-11-18 
 

 

  
 
Plats och tid Viktoriagårdens sammanträdesrum, klockan 8.30—11:00 

 

Beslutande Ledamöter 

Gudrun Sjödin  
Bertil Böhlin 
Thomas Näsholm 
Åke Sundin 
Elisabeth Ulander/ Nilsson 
Anna Stina Fors Sjödin 
Peter Levin 
Margareta Fällström 
Rolf Eriksson 
Thomas Nyberg 
Andreas Dahlbom 
Patrik Asplund 
Agne A Andersson 
Thord Pålsson 
Hans Bylund 

 Övriga närvarande 

Karin Lidén 
Staffan Östman 

  

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 2015-11-18 

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.  

Efter en presentationsrunda hälsades tillträdande kommunpolisen i 

lokalområde Södra Ångermanland  Andreas Dahlbom speciellt välkommen  

§ 2 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

§ 3 Skolmat- en viktig del i folkhälsan 

Kommunens kostchef Karin Lidén var inbjuden för att berätta om hur 

kostenheten arbetar i frågor runt skolmaten. Kostenhetens arbete är en del av 

kommunens folkhälsoarbete och en kommunövergripande angelägenhet  

Kostenhetens organisation omfattar 18 tillagningskök där huvuddelen av all 

mat lagas från grunden. Dagligen tillagas 2500 portioner och där 65 % av alla 

livsmedel är svenska. Volymen för inköp av ekologiska livsmedel redovisas 

till 29% . Årligen handlar man livsmedel för ca 10,5 miljoner kronor. 

Enligt Karin kan miljöarbetet lyftas ytterligare genom ökade kunskaper hos 

kommunmedborgarna i form av hur man handlar bra och nyttig mat.  

Glädjande att kommunens kostenhet genom sitt sätt att arbeta ligger långt 

framme när det gäller skolmat och miljöpåverkan. (se bilaga) 

§ 4 Lägesrapport flyktingmottagande 

Förvaltningschefen vid BAS förvaltningen Anna Stina Fors Sjödin lämnade 

rapport om den aktuella flyktingsituationen i Kramfors. 
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Kommunen har en gammal tradition av att alltid hjälpa människor i nöd. Just 

nu finns 1300 personer boende i kommunen vilket är flest i länet. Läget är 

allvarligt och ansträngt och då barn är inblandade påverkas nu hela 

kommunorganisationen 

Det finns 85 ensamkommande barn som kommunen har att ta ansvar över 

gällande mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande 

barn och barn som fått uppehållstillstånd. Utöver dessa barn finns ca 30 barn 

som placerats i privata HVB hem i Kramfors av andra kommuner. 

 Länsstyrelsen har avstämningsmöten varje fredag med länets alla inblandade 

myndigheter. Även Kramfors kommun har en rutin för en veckovis 

avstämning. 

Civilsamhället ställer upp på ett imponerade sätt. Det har skapats olika 

”flyktingråd” på facebook vilka finns i Noraström, Bollstabruk och 

Nordingrå. Även i Docksta finns en facebook grupp som engagerat sig i att 

samla in kläder. Hola Folkhögskola planerar starta utbildning för volontärer 

som är aktiva i flyktingmottagandet. 20 platser erbjuds studieförbunden. 

Agne Andersson lyfte frågan ”hur länge orkar vi” trots att vi har hjärta och är 

villiga att ta ansvar. Stor vikt måste läggas på att hitta fungerande modeller 

för att bygga integration 

En ny lag om mottagande av flyktingar kommer innebära en rättvisare 

fördelning mellan landets kommuner 

Regeringen avser också att tillföra extra stöd till landets kommuner för att 

minska trycket på de kommunala ekonomierna 

Stort behov av gode män 

Varje ensamkommande barn som kommer till Sverige ska ha en god man 

Viktoria Häggkvist informerade om överförmyndarnämndens arbete och ett 

ökat behov av att hitta dessa personer. Se bilaga om vad det innebär att vara 

god man, samt vart man kan vända sig om man är intresserad av att hjälpa till.   

 

§ 5. Information från Samhällsavdelningen  

Staffan Östman Samhällsavdelningens chef informerade om planerade  

utvecklingsinsatser som är kopplade till kommunens översiktsplan, vilken 

avser hela kommunen I fördjupad översiktsplan finns förslag på åtgärder som 

avser Kramfors centrum och Höga Kusten. Hur använder man mark, vilka 

områden kan man bygga på. Bruket och område vid Kyrkviken föreslås för 

bostäder, Områden vid Ringvägen och Vallen anvisas för utveckling av 

handel. Haga parken och område efter Kramforsån kan anpassas för ett 

tryggare friluftsliv. Kompletteringar av befintliga gång och cykelvägar ingår i 

förslaget 
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En modell kommer att ställas ut i Gallerian under januari 2016 där 

allmänheten ges möjligheten att lämna synpunkter och även kunna lämna 

egna förslag. 

Värmestuga   

Behovet av en värmestuga har diskuterats i olika kommunala forum senaste 

åren utan att det lett till något konkret  

Kommunen skall nu söka ett tillfälligt bygglov för en värmestuga vid 

Järnvägsgatan. 

§  6.Frivillig resursgrupp 

Frivillig resursgrupp (FRG) är en strukturerad form av samarbete mellan 

kommunen och frivilliga. Syftet är att på ett smidigt sätt ge kommunen 

tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar. Insatser kan även 

ske vid andra former av extraorinära händelser. Ett 20 tal personer skall 

utbildas i ett första steg, inbjudan till informationsmöte kommer att 

annonseras. Ersättning utgår likt villkor för deltidsbrandmän när kommunen 

utnyttjar resursen. 

 

§ 7. Riktlinje för våld i nära relationer 

En framtagen riktlinje för arbete mot våld i nära relationer har tagits fram och 

är ute på remiss hos kommunens förvaltningar innan den kan tas för politiskt 

beslut. Framtagen basnivå för arbetet utgår från socialtjänstlagen, 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

 En rad aktiviteter kommer att krävas för att uppnå mål och vision. 

Kommunens lokala arbetsgrupp ser ett stort behov av stöd till de 

verksamheter som inte arbetar med dessa frågor i sin vardag 

Verksamhetsanpassade checklistor för kommunens olika verksamheter skall 

bidra i det förebyggande arbetet med att bekämpa alla typer av våld i nära 

relationer. Information på kommunens hemsida med uppgifter om vart man 

kan vända sig för att anmäla eller söka hjälp och stöd skall kunna fås på olika 

språk. Utbildningsinsatser skall erbjudas utifrån behov. 

 

§ 8. Rapport från arbetsgrupper 

Pensionärsgrupp: 

Gruppen skall träffas nästa vecka, återkommer med rapport vid nästa FTS råd. 

Arbetsgrupp integrationsfrågor: 

 Gruppen har möten 1 gång i månaden, anteckningar från mötena ligger ute på 

kommunens hemsida. Asylläget är nu 1300 platser i kommunen. Hola 
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Folkhögskola har lämnat förslag om att starta utbildning för volontärer som är 

aktiva i flyktingmottagandet. 20 platser erbjuds till studieförbunden . 

Utbildningen är tänkt som en pilot under vintern för att jobba fram ett bra 

koncept i dessa så viktiga frågor. 

Det har skapats olika ”flyktingråd” på facebook som allmänheten kan gå med 

i. Dessa finns i Noraström, Bollstabruk, Nordingrå och Docksta. 

 

Arbetsgruppen för fallförebyggande: 

Broddar har köpts in på bekostnad av kommunen och landstinget för att i 

förebyggande syfte delas ut av kommunens arbetsterapeuter och 

distriktssköterskor till behövande personer i samband med hembesök 

Arbetsgrupp för säkerhetsfrågor: 

På grund av arbetet med framtagande av nya krisledningsplaner och andra 

dokument har säkerhetsgruppen inte haft något möte. Den övergripande risk-

och sårbarhetsanalysen har reviderats och där har gruppen haft möjlighet att 

ge synpunkter innan det politiska beslutet i kommunstyrelsen. Kommunens 

handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2019 är reviderat och klart för 

politiskt beslut 

 Arbetsgruppen för relationsvåld: 

Vid lokala arbetsgruppens möte den 7/9-15 diskuterades aktuell status i den 

egna myndigheten angående implementeringen av Länsstrategin mot våld i 

nära relation. 

Det arbete som är kopplat till ren myndighetsutövning fungerar bra i 

Kramfors kommun. En tjänst som kvinnofridssamordnare är utlyst inom Bas 

förvaltningen. Att sprida frågorna utanför Bas förvaltningen kommer att ta tid. 

Arbetsgruppen skall titta över möjligheten att anordna en särskild 

utbildningsdag i frågor om våld mot närstående för kommunens chefer och 

tjänstemän med personalansvar. 

Det råder i dag ett hårt tryck mot kommunen, brottsofferjouren och 

kvinnojouren när det gäller att ta hand om och erbjuda skydd till barn och 

kvinnor 

 

 Arbetsgrupp ungdomsfrågor:  

 Ungdomsgruppen var hårt engagerade i samband med Folkhälsans Dag den 

26 september. Allmänhetens intresse för olika aktiviteter varierade stort. 

Taekwondo självförsvar för flickor var en mycket uppskattad aktivitet inne i 

Gallerian. Tre glada vinnare fick pris efter att ha deltagit i tipsrunda efter 

Hälsans Stig. 
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Nattvandrarna har legat lite lågt ett tag men en ny kontakperson är på gång 

och information om arbetet kommer att läggas ut på kommunens hemsida 

inom kort. 

Den 2 januari 2016 planeras drogfritt disco på Bollsta Folkets Hus för 

kommunens ungdomar. Bussar som är gratis för ungdomarna kommer att 

köras både tur och retur likt tidigare discon (Gladan) 

Nya avtal skall tecknas med lokala föreningar inom ramen för Tänk Om,s 

ANDT arbetet och kommunens samarbete med Länsstyrelsen i 

Västernorrland. 

Tobaksfri Duo har startat upp och kommunens alla 6:e klasser har anmält sitt 

intresse. 

    

§ 9 Mötesdatum 2016 

Följande mötesdatum bestämdes för FTS rådet 2016: 

onsdag 2 mars, onsdag 1 juni, onsdag 21 september, onsdag 30 november 

 

§ 10 Mötets avslutande 

 Ordförande Gudrun Sjödin tacka alla närvarande och önskade alla en God Jul 

och Gott Nytt År, samt förklarade mötet för avslutat. 

Nästa möte den 2 mars 2016 klockan 08:30 i KS sammanträdessal 

 

 

  

 

 

 


