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Handlingen 
Underlaget för Kramfors kommuns serviceplan 
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 ● Denna planhandling.
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Beställare 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund
Ur ett regionalt perspektiv ska Kramfors kommun 
vara ”ett bra kvarter i den stora staden”, det vill 
säga en konkurrenskraftig del av en spännande 
region. Tillgången till service är en viktig bygg-
sten i skapandet av en attraktiv kommun. Ett gott 
utbud av exempelvis kommunikationer, utbildning 
och handel samt närheten till dessa funktioner är 
starkt förknippat med en livskraftig boendemiljö 
och ett gott företagsklimat. Både utbud och närhet 
är samtidigt beroende på var man bor. Kramfors 
kommuns alla samhällen ska dock ha möjlighet att 
bygga på sina respektive styrkor och  likaså utgöra 
”bra kvarter” inom kommunen.   
 
Det finns i dag ett behov av ytterligare steg i den 
strategiska planeringen, och att tillsammans ut-
veckla hur förutsättningarna för framtidens service 
ska se ut i Kramfors kommun. Utgångspunkten är 
med andra ord att konkretisera Kramfors kommuns 
översiktsplan (2013) genom att ta fram en kom-
munövergripande serviceplan. Arbetet tar avstamp i 
detta förslag på underlag till serviceplan.

1.2 Syfte
Underlaget syftar till att förbereda en långsiktig, 
genomarbetad och förankrad planering av framti-
dens serviceutveckling i Kramfors kommun. 
 

1.3 Övergripande mål
De övergripande målen med underlaget är: 

• Att beskriva en nulägesbild av Kramfors  
kommun kopplad till service. 

• Att få in synpunkter så tidigt som möjligt i 
processen. 

• Att presentera förslag på det fortsatta arbetet  
med framtagandet av Kramfors kommuns  
serviceplan. 

1.4 Avgränsning
Serviceplanen kommer att omfatta hela Kramfors 
kommun som geografisk yta. 

1.5 Gällande planer
Som en del av Västernorrlands län omfattas Kram-
fors kommun av det regionala serviceprogrammet 
för perioden 2014-2018. Programmet uttrycker 
att samordning och utvecklade servicelösningar, 
dagligvaror och drivmedel samt infrastruktur är 
prioriterade områden. 
  
Ett av kommunens viktigaste strategiska dokument 
för samhällsutveckling är Kramfors kommuns 
översiktsplan (ÖP), från 2013. Planen ska ge väg-
ledning för beslut gällande mark- och vattenan-
vändning i hela kommunen. 
 
Kramfors kommuns ÖP innehåller många ställ-
ningstaganden som berör servicefrågor. Denna 
handling tar i synnerhet avstamp i den uttryckta 
ambitionen om att erbjuda alla invånare tillgång 
till både offentlig och kommersiell service i rimlig 
närhet till bostaden. I översiktsplanen står även 
att alla samhällen utifrån sina förutsättningar ska 
kunna utvecklas med bostäder, arbetsplatser och 
service. I enlighet med översiktsplanen ska den 
fysiska planeringen utgå från hållbar utveckling, 
barn och ungdomar, jämställdhet, folkhälsa och 
tillgänglighet.  
 
I mars 2016 antogs en fördjupning av översiktspla-
nen (FÖP) för Kramfors stad. I denna plan beskrivs 
en rad stadsbyggnadsstrategier, en sådan är ska-
pandet av ett gott näringslivsklimat. Inom ramen 
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för denna uttrycks bland annat ambitionen om att 
fortsätta utveckla service i centrumnära lägen, att 
staden ska ha ett allsidigt utbud av handel och att 
exploaterbar mark ska finnas tillgänglig för nä-
ringslivet.

1.6 Process
Kramfors kommuns serviceplan ska vara väl för-
ankrad och genomarbetat. Framtagandet av servi-
ceplanen ska med andra ord präglas av medbor-
gardialoger, där politiker, tjänstemän och invånare 
tillsammans arbetar fram planen.  
 
Ett av målen med denna handling är att så tidigt 
som möjligt få in medborgare i processen. Framta-
gandet av detta dokument är ett steg för att ge all-
mänheten och externa parter högsta möjliga insyn. 

Arbetet med detta underlag har främst utgjorts av 
en intervjustudie riktad till allmänheten och en 
workshop, vilka beskrivs till höger på sidan. 

Byggandet av en serviceplan för Kramfors kom-
mun har på så sätt precis börjat. Genom ett tidigt 
deltagande från såväl kommunorganisationen som 
invånare har vi nu ett samlat kunskapsunderlag att 
utgå ifrån. Den fortsatta processen beskrivs senare i 
dokumentet.  
 

Intervjustudie 
 
Arbetet påbörjades sommaren 2016. Då genomfördes en in-
tervjustudie med allmänheten, där över 200 respondenter del-
tog. Det enda kravet för att få delta var att antingen vara fast 
boende eller ha fritidshus i kommunen. Studien ägde främst 
rum under evenemang och events under sommarmånaderna, 
och förbipasserande människor tillfrågades slumpmässig om 
de ville delta.  
 
Undersökningen syftade bland annat till att kartlägga mål-
punkter och rörelsemönster för att se hur boende ”använder 
sig av” Kramfors kommuns utbud. Undersökningen genom-
fördes med hjälp av ett externt konsultbolag. Resultatet bear-
betades med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem). 
På så vis sammanställdes de mest återkommande intervjusva-
ren i en och samma kartbild.  

Workshop med referensgrupp 
 
I nästa steg tillsattes en intern referensgrupp inom kom-
munorganisationen. Referensgruppen var bestående av del-
tagande tjänstemän från samtliga förvaltningar, inklusive det 
kommunala bostadsbolaget.  
 
Workshopen innefattade främst att sammanställa Kram-
fors kommuns serviceutbud för respektive tätort. Under 
workshopen diskuterades även utmaningar och möjligheter 
kopplade till service i Kramfors kommun. 
 
Workshopen leddes av ett externt konsultbolag.
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2. Förutsättningar
 
2.1 Historik 
Området som kom att utgöra Kramfors kommun 
genomgick under slutet av 1800-talet en industriell 
expansion. Stora flöden av människor sökte sig till 
området, vars träindustri skulle komma att ha stor 
betydelse för framväxten av Sveriges ekonomiska 
utveckling. Ångermanälven kantades av industrian-
läggningar och befolkningsvolymen översteg  
40 000. 

Sysselsättningsgraden var hög, flertalet anställda 
tog arbete inom industrin vid ung ålder utan högre
utbildningsbakgrund. Byar växte i takt med nä-
ringslivsutvecklingen, och eftersom sågverken 
bredde ut sig började även servicesamhällen att 
utvecklas. Den industriella tillväxten och den till-
hörande befolkningsutvecklingen möjliggjorde 

hållbara affärsverksamheter. Den blomstrande epo-
ken präglade trakten fram till mitten av 1930-talet.

Strukturomvandlingar och nedläggningar inom 
tillverkningsindustrin förändrade arbetsmarknaden, 
och arbetstillfällena minskade drastiskt. Andra 
branscher lyckades genom statligt stöd ersätta de 
förlorade verksamheterna, men många etablering-
ar blev kortlivade. Dessa förändringar urholkade 
områdets industrikaraktär och föranledde en be-
folkningsminskning. 

Det sjunkande invånarantalet tog fart under 
1950-talet då urbaniseringstrenden växte, och stora 
flyttströmmar riktades mot storstadsregioner och 
högskoleorter. Kramfors kommun fick sina nuva-
rande geografiska gränser år 1974, då områdets 
många kommundelar slogs samman. Detta resulte-
rade i en flerkärning kommun, genom den utsprid-
da bebyggelsestrukturen av byar och samhällen.

2.2 Nulägesbeskrivning
Befolkningsminskningen har länge fortsatt, och se-
dan 1980-talet har folkmängden minskat med cirka 
8000 personer. I dag har detta resulterat i en de-
mografisk utmaning, då det finns ett underskott av 
människor mellan 20-40 år. Den negativa trenden 
har dock stagnerat under de senaste åren.

 I hela Kramfors kommun bor i dag ungefär 18 500 
invånare. Av dessa bor 37 % i tätort, medan 63%  

bor i så kallad tätortsnära landsbygd (det vill säga 
landsbygd belägen inom 5-45 minuter från närmas-
te tätort). Kommunen har ett centralt läge i ett av 
Norrlands mest befolkningstäta områden. Inom tio 
mil nås 250 000 människor och inom 20 mil 500 
000 människor. Botniabanans tågtrafik tillgäng-
liggör i dag service, arbete, utbildning, kultur och 
möten mellan människor på en ökad geografisk 
skala. Kramfors kommun är också beläget mitt i 
Höga kusten, som med tillhörande Unseco-världs-
arv i dag utgör ett starkt varumärke. Området har 
en växande besöksnäring, vars marknad sträcker 
sig över lokal, nationell och internationell nivå. 

Kramfors kommun är i dag en företagstät kommun, 
och har ett rikt och differentierat näringsliv. Tradi-
tionellt starka branscher som skogs- och mekanisk 
industri lever vidare, men en lång rad olika företag 
finns även inom tjänstesektorn samt inom de gröna 
och kreativa näringarna. 
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2.2.1 Serviceutbud
Samtliga tätorter i Kramfors kommun har tillgång 
till service. Storleken på serviceutbudet varierar 
givetvis, och står ofta i relation till invånarantalet 
för respektive tätort. Servicen som erbjuds i Kram-
fors kommun kan delas upp i kommunal, statlig, 
infrastrukturell och kommersiell, vilket illustreras 
till höger på sidan. Det innebär att ansvaret för ser-
viceutbudet likaså är uppdelat. På så vis är funktio-
ner mer eller mindre påverkbara ur ett kommunalt 
perspektiv. 
 
Som illustrationen till höger visar omfattar det 
det kommersiella serviceutbudet funktioner som 
dagligvaror och drivmedelsstationer m.m. Den 
infrastrukturella servicen berör både den digitala 
infrastrukturen som bredband, men även vägar och 
kommunikationer. Ansvaret inom detta område 
varierar. Kommunen är exempelvis huvudman för 
det kommunala vägnäten, medan staten (Trafikver-
ket) ansvarar för det statliga vägnätet. Det statliga 
serviceutbudet inrymmer bland annat polisens och 
Arbetsförmedlingens verksamheter. Den innefattar 
även Landstingets ansvarsområden som exempel-
vis utgörs av hälsocentraler och akutsjukvård och 
folkhögskolor. Kramfors kommun erbjuder en lång 
rad av tjänster inom organisationens alla bolag, 
förvaltningar, avdelningar, enheter och arbetslag. 
Kramfors kommun är den största arbetsgivaren 
inom tjänstesektorn, och har på så vis en stor bety-
delse för serviceutbudet. Serviceutbudet i Kramfors 
kommun redovisas nedan för respektive tätort.

Kommersiell 
service

Infrastrukturell 
service

Statlig  
service 

(offentlig)

Kommunal 
service 

(offentlig) 

Landstinget

  - Förskola 

  - Grundskola

  - Gymnasium 

  - Vuxenutbildning 

  - Äldrevård 

  - Särskilt boende 

  - Bibliotek 

  - Räddningstjänst 

  - Vatten och avlopp 

  - Renhållning 

  - Polis 

  - Försäkringskassa

  - Arbetsförmedling

  - Skatteverk 

   

  
 

  - Hälsocentral 

  - Akutsjukvård

  - Folkhögskola

 

   

  - Mobiltelefoni

  - Bredband  

   (100 Mbit/s)

  - Väg 

  - Järnväg

  - Kollektivtrafik 

  - Flygplats 

  - Elnät 
 

  - Friskola 

  - Dagligvaror  

  (livsmedel och för- 

  brukningsvaror)

  - Sällanköpshandel

  - Apotek

  - Post- och paket- 

   ombud

  - Bank 

  - Drivmedelsstation
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Tätort Kommunal service Statlig service/ 
Landstinget

Infrastrukturell service Kommersiell service

Bollstabruk • Förskola
• Grundskola (f-6, 7-9)
• Äldrevård
• Hemtjänst
• Särskilt boende (HVB)
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal och  

regional busstrafik
• Pendlarparkering
• Elnät

• Dagligvaror
• Apotek
• Post- och paketombud

Docksta • Förskola
• Hemtjänst
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal och  

regional busstrafik
• Elnät

• Apotek (utlämning)
• Paketombud
• Uttagsautomat 
• Uthämtningsställe för  

Systembolaget
• Friskola
• Drivmedelsstation

Frånö • Förskola
• Hemtjänst
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal och  

regional busstrafik
• Elnät

Herrskog • Förskola
• Grundskola (f-9)
• Hemtjänst
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal buss- 

trafik.
• Elnät

Serviceutbud i Kramfors kommuns tätorter
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Tätort Kommunal service Statlig service/ 
Landstinget

Infrastrukturell service Kommersiell service

Klockestrand • Hemtjänst
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal busstrafik
• Elnät

• Dagligvaror
• Sällanköp

Kramfors stad • Förskola
• Grundskola (f-3, 4-6, 7-9)
• Gymnasium
• Vuxenutbildning (SFI, 

komvux, yrkeshögskola)
• Äldrevård 

Särskilt boende
• Hemtjänst
• Bibliotek
• Räddningstjänst
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Polis
• Arbetsförmedling
• Hälsocentral

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal och  

regional busstrafik
• Persontågstrafik 
• Pendlarparkering
• Elnät

• Dagligvaror
• Sällanköpsvaror
• Apotek 
• Post- och paketombud
• Bank
• Uttagsautomat 
•  Systembolaget
• Drivmedelsstation

Lugnvik • Förskola
• Hemtjänst
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal busstrafik
• Elnät

• Dagligvaror
• Uttagsautomat
• Apotek (utlämning)
• Post- och paketombud
• Uthämtningsställe för 

Systembolaget
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 Tätort Kommunal service Statlig service/ 

Landstinget
Infrastrukturell service Kommersiell service

Lunde • Förskola
• Grundskola (f-6)
• Hemtjänst
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal och regio-

nal busstrafik
• Pendlarparkering
• Elnät

• Sällanköp
• Drivmedelsstation

Mjällom • Hemtjänst
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal busstrafik
• Elnät

• Dagligvaror
• Drivmedelsstation

Nordingrå • Förskola
• Grundskola (f-6)
• Hemtjänst
• Bibliotek
• Räddningstjänst
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal busstrafik
• Elnät

• Dagligvaror
• Sällanköp
• Uttagsautomat
• Apotek (utlämning)
• Uthämtningsställe för  

Systembolaget
• Drivmedelsstation



11

Tätort Kommunal service Statlig service/ 
Landstinget

Infrastrukturell service Kommersiell service

Nyland • Förskola
• Grundskola (f-6)
• Äldrevård 
• Hemtjänst
• Särskilt boende
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Hälsocentral • Mobiltelefoni
• Inomkommunal busstrafik
• Elnät

• Dagligvaror
• Sällanköp
• Apotek
• Post- och paketombud
• Drivmedelsstation

Prästmon • Hemtjänst
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Folkhögskola • Mobiltelefoni
• Inomkommunal busstrafik
• Elnät

Sandslån • Hemtjänst
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal busstrafik
• Elnät

• Sällanköp
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Tätort Kommunal service Statlig service 
/Landstinget

Infrastrukturell service Kommersiell service

Torrom • Förskola
• Hemtjänst
• Mobil biblioteksservice 

(bokbuss)
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal busstrafik
• Elnät

• Dagligvaror
• Post- och paketombud
• Drivmedelsstation

Ullånger • Förskola
• Grundskola (f-6)
• Äldrevård
• Hemtjänst
• Bibliotek
• Räddningstjänst
• Vatten och avlopp
• Renhållning

• Hälsocentral
• Tandläkare

• Mobiltelefoni
• Inomkommunal och regio-

nal busstrafik
• Elnät

• Dagligvaror
• Sällanköp
• Apotek
• Post- och paketombud
• Bank
• Uthämtningsställe för  

Systembolaget
• Drivmedelsstation

 
Kramfors kommunorganisation har identifierat 
utmaningar och möjligheter  när det kommer till 
serviceutbudet i Kramfors kommun. Utmaningarna 
tar utgångspunkt i kommunens flerkärninghet och 
det presenterade utbudet ovan, kopplat till histori-
ken av utflyttning och minskade skatteintäkter.  
 
Möjligheterna är dock likaså kopplade till kommu-
nens ortstruktur. Genom våra många, starka tätorter 
skapas en närhet, som tillsammans med ett starkt 
engagemang skapar goda förutsättningar på  
landsbygden. 

Utmaning kopplad till service: 
- Dagens resurser och kommunens ortstruktur gör det svårt att erbjuda samma  
  serviceutbud i samtliga tätorter. 
 
 
Möjlighet kopplad till service: 
- Kommunen har en levande landsbygd som bygger  på ett stark lokalt engagemang  
  och närhet mellan orter och människor. 
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Som redovisat finns dagligvarubutiker i flera av 
kommunens tätorter. Kramfors kommun betalar 
även ut hemsändningsbidrag till de butiker som 
erbjuder sina kunder hemkörning av varor. Denna 
tjänst riktar sig främst till äldre människor, och är 
ett sätt att stärka servicen, inte minst i kommunens 
mer glesbebyggda områden. 

Med syfte att skapa förutsättningar  för att stär-
ka servicen ytterligare på landsbygden har även 
tre servicepunkter inrättats vid livsmedelsbutiker 
kommunen. Denna förstärkning har omfattat inköp 
av skyltmaterial, skrivare till dator, broschyrställ 
och turistisk information. Materialet har tillhanda-
hållits av kommunen medan butikerna upplåtit sitt 
utrymme. Ovanstående servicefunktioner illustreras 
i kartan i sidans högerkant.
 
2.2.2 Användning av serviceutbud
Kartan på sida 14 illustrerar resultatet från den ge-
nomförda intervjustudien, och visar alltså de star-
kaste målpunkter som finns i Kramfors kommun. 
Målpunkterna är klustrade i kategorierna handel, 
service, arbete och rekreation.  
 
Inom kategorin handel inrymdes funktioner som 
exempelvis konsumtion av dagligvaror, sällanköp 
och drivmedel.  
 
Kategorin service utgör främst ett samlingsnamn 
för det offentliga serviceutbudet i form av exempel-
vis skola, hälsocentraler och kommunens bibliotek. 
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Arbete innebär den plats där många människor har 
sin arbetsplats. 
 
Rekreation omfattar de målpunkter som är kopp-
lade till fritidsaktiviteter, som friluftsliv, idrott och 
utflykter. 
 
Den största målpunkten i kommunen är Kramfors 
stad. De ytterligare målpunkterna utgörs av Ny-
land, Docksta, Ullånger och Nordingrå, mellan 
vilka det är marginell skillnad i besöksfrekvens.
 
Det går att se mönster i fördelningen av besöksan-
ledningar mellan dessa målpunkter. De tyngsta 
punkterna för handel återfinns i Kramfors stad, 
Nyland och Ullånger. I dessa tätorter uppsöks lika-
så service i högst uträckning.  
 
Docksta och Nordingrå utgör målpunkter med tyd-
ligare rekreationsändamål. 

Kartan visar att det inte finns endast en, domineran-
de målpunkt i kommunen. Flertalet målpunkter och 
olikheterna i besöksskäl vittnar, som tidigare  
nämnt, om möjligheter. Det finns det vill säga en 
bredd av tillgångar i Kramfors kommuns tätorter. 
Detta utbud skapar en närhet även för dem som bor 
och verkar i kommunens mer glesbebyggda områ-
den. Ortstrukturen i Kramfors kommun skapar på 
så vis förutsättningar för en livskraftig landsbygd.
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3.  Den fortsatta processen 
Serviceplanen för Kramfors kommun kan ses som 
en förstärkning av översiktsplanens intentioner, den 
blir på så vis ett viktigt vägledande dokument. Av 
den anledningen kommer processen bli densamma 
som vid framtagandet av en översiktsplan. Detta 
innebär många tillfällen att lämna synpunkter på 
planen då kommunen bjuder in till både samråd 
och utställning. Inkomna synpunkter kommer att 
beaktas och besvaras under dessa tillfällen.  
 
Serviceplanen ska slutligen antas i kommunfull-
mäktige i mitten av 2018. Innan dess kommer 
planens innehåll att successivt formas utifrån del-
tagandet av boende och verksamma i kommunen. 
Serviceplanens process illustreras i sidans höger-
kant. 
 
3.1 Medborgardialoger 
Kramfors kommun vill bygga serviceplanen till-
sammans med alla som bor, verkar i och besöker 
kommunen. Ambitionen är därför att inledningsvis 
bjuda in till och genomföra breda medborgardialo-
ger, för att så tidigt som möjligt få medborgarens 
perspektiv.  
 
Det första steget sker med avstamp i detta doku-
ment. Medborgardialoger kommer hållas för att 
diskutera behov, i syfte att nå en samsyn på vilka 
servicefrågor som planen bör innehålla.  
 

Medborgar- 
dialoger 

Samråd 

Ett förslag till  
serviceplan skrivs

Medborgar- 
dialoger

Utställning

Antagande 
i  

kommun-
fullmäktige 

2018

- Del 1 

Förslaget till  
serviceplan bearbetas

- Del 2

Utifrån  
medborgardialogerna 
skrivs ett så kallat  
planförslag. 

- Allmänhet och  
berörda  
organisationer erbjuds  
lämna synpunkter på 
planförslaget.

Planförslaget  
bearbetas utifrån de 
synpunkter som kommit 
in under samrådet.

Det bearbetade  
planförslaget ställs ut och 
allmänhet och berörda 
myndigheter erbjuds  
återigen att lämna  
synpunkter på förslaget.
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Den nulägesbild som detta dokument presenterar 
kommer på så vis kompletteras med de servicebe-
hov som uppkommer under första delen av med-
borgardialogerna.  
 

Utifrån nulägesbilden kommer ytterligare med-
borgardialoger genomföras, med betoning på att 
hitta lösningar och målsättningar för att överbrygga 
utmaningar och tillvarata de möjligheter som finns 
kopplade till service.  
 
Medborgardialogerna kommer annonseras i dags-
tidningen och på Kramfors kommuns hemsida.  
 

 
 

Medborgardialoger - Del 1 

 
Behov 

Medborgardialoger - Del 2 

 
Lösningar 
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