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Anders Ljung hälsade välkommen och presenterade kvällens innehåll:
Näringsliv, skola och äldreomsorg i Bispgården med fokus på dagsaktuella korta
frågor, inga påhopp, inga bortförklaringar, bara sanningen. Inläggen får vara ca
1 min.

Näringslivsfrågor.
Hur ska näringslivet utvecklas? Vilka tillväxtmöjligheter ser ni?
KD Stefan Nilsson: Näringslivet är A och O för utvecklingen, även den gröna
näringen. Ibland verkar det som att företag och kommun lever i skilda världar.
S Jonas Andersson: Tackar för initiativet till kvällens möte. Kommunens viktiga
fråga är kompetensförsörjningen inför de kommande pensionsavgångarna.
Positivt är starka industrier i Bispgården, växande servicenäring, satsningar på
gymnasieskolan BTC och vuxenutbildning. Det måste finnas planerad mark för
ev. expansion, satsa på kompetens. Skapa förutsättningar för näringslivet.
SD Peter Sandström: Samarbeta i hela kommunen! Skolan är ett stort bekymmer.
Skolan behövs för ett fungerande näringsliv.
Afr Eva Sundin: Stugun och Bispgården är pendlingsbara. Utan bra skola och
barnomsorg blir det ingen inflyttning. Samarbete är en nödvändighet. Mindre
företag och egenföretagare är också viktiga.
C Mikael Westin: Tillväxtpotential finns. Bispgården har länge varit motorn. Jobb
till respektive behövs för att få inflyttning, annars pendlar ena parten. Skola och
näringsliv har samarbetat bra, t.ex. Anders Ljung – Anders Olofskolan. Samarbete
gör oss starkare. Alla orterna behövs.
KD Stefan: Gröna näringar utgår från skog och jord.
Afr Eva Sundin: Turism har potential för tillväxt.
Företagarför. Anders Ljung: Blir det årsarbeten? Vi har 3 hotell. Är det ökning
där?
S Jonas Andersson: Turism är ingen basnäring, men viktig ändå. Flera bäddar
verkar vara moment 22.
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KD Stefan Nilsson: Närodlat har också utvecklingspotential. Är dessutom
antibiotikafritt.
Fors Intresseför. Magnus Gunnarsson: Kan kommunen göra något där?
KD Stefan Nilsson: Ragunda kommun kan köpa närodlat och slipper då import
och transporter.
Fors Företagarför. Anders Ljung: Kan det bli en ökning?
C Mikael Westin: Röjningsarbete finns i massor, men inga svenskar vill ha jobben.
Utländsk arbetskraft utför det.
C Karl Axel Andersson: Jordbruket har arbetskraftsbrist. Många ryssar jobbar.
Maskinförare saknas. Minst en miljon kr/år försvinner från kommunen.
Fors Intresseför. Magnus Gunnarsson: Vill folk inte jobba? Vad lever de av?
C Karl Axel Andersson: Det kan man undra.
C Larz Danielsson: Alla som kan bidra till utveckling är viktiga! Aktsam, t.ex.
försvann men försäkringsverksamheten har rest sig efter krisen och Amrén i
Hammarstrand utökar. Kommunen ska bli uppsökande och hjälpa till.
Fors Intresseför. Anders Jönsson: Kan företagen i Bispgården utöka?
Fors Företagarför. Kent Selander: Ingen vill bo här! Nyanställda pendlar några år,
sen slutar de och man får börja om igen. Hur länge orkar man hålla på så?
S Jonas Andersson: Upplever ni det problemet även ”på golvet”?
Fors Företagarför. Per Edvall: Nej, inte generellt.
Fors Företagarför. Anders Ljung: Att försämra Järåskolan är förödande!
C Larz Danielsson: Är vi dåliga på att visa det som är positivt? Det tar tid att lägga
om.
C Håkan Lindström: Skolan ska vara bra. Alla frågorna hänger ihop. Äldreboende
är viktigt. Bra äldreboende skulle frigöra hus så att inflyttning kan ske.
Kommunens attityd ska vara främjande. Det behövs en näringslivsavdelning
underställd Kommunstyrelsen, för att hjälpa nya och gamla företag.
Fors Företagarför. Anders Ljung: Kan man ha kommunal verksamhet på
entreprenad? Hur ser partierna på det?
3

SD Peter Sandström: OK, men se till att inte vinsterna hamnar fel.
Afr. Eva Sundin: Kan bli ett lyft! Se till att det finns en BRA skola. Företagarna har
varit bra.
C Mikael Westin: Positivt. Bara att upphandla, inga problem.
KD Stefan Nilsson: Positivt. Konkret upphandling och återkoppling är nödvändig.
S Jonas Andersson: Kärnverksamheten vård, skola och omsorg släpper vi inte.
Fastighetsskötsel t.ex. är ok. Vi är inte så bra på upphandling och uppföljning.
Fors Företagarför. Anders Ljung: Skriv avtal och följ upp.
S Jonas Andersson: Flera företag har entreprenad t.ex. KA Driftteknik och flera
byggfirmor.
KD Stefan Nilsson: Upphandlingsnämnd finns.
S Jonas Andersson: Den arbetar inte med uppföljning.
C Larz Danielsson: Varje företag har rätt att utmana kommunen om
upphandlingsrätt t.ex. fastighetsskötsel.
Fors Företagarför. Anders Ljung: Vi utmanade för ca 4 år sedan. Har inte fått svar
ännu. Alla är överens om att det är bra att kommunen lägger ut upphandling.
Afr Alice Österlund: Vi ser aldrig vaktmästare regelbundet på Nipängen, ingen
går runt och kollar upp och onödiga skador uppstår med kostnader som följd.
PRO Karl Gustav Andersson: Nedmontering pågår.

Sammanfattning:
Kompetensförsörjning och kommunal service är oerhört viktig för både
näringslivet och Ragunda kommun.
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Samarbete är nödvändigt och måste fås att fungera.
Gymnasieskolan BTC är ett bra exempel på samarbete med näringslivet. Hela
skolan är viktig.
För inflyttning krävs god kommunal service.

Skolfrågor.
Skolan i allmänhet och Järåskolan i synnerhet.
Afr Elisabet Björklund: Vi vill ha den bästa skolan, en bra ledning som är
intresserad. Ordna bostäder så att hus säljs och blir lediga för inflyttning. Vi ska
kunna vara stolta! Det finns så mycket kraft i bygden, det såg man inte minst vid
branden
C Mikael Westin: Finns det barn ska det finnas en skola! Matcha jobben för manhustru.
KD Stefan Nilsson: Många underkända elever. Den mindre skolan har goda
förutsättningar för lärande genom att man får en relation. Stugun, Kullsta,
Anders Olovskolan och Järå ska vara likvärdiga.
S Jonas Andersson: Ingen lokalisering eller ska rättfärdiga en skola. Vi har fattat
rätt beslut men det är dåligt. Kvalité går utöver lokalisering.
SD Peter Sandström: Lärarna kan väl flytta istället? Miljön. Jfr skolskogen på Järå
med lekmöjligheterna på Anders Olofskolan. Skolan kan också utvecklas t.ex.
med naturskola på BTC.
KD Stefan Nilsson: Lättvindigt Jonas. Var förebyggande! Här finns ju elever!
Fors Intresseför. Anders Jönsson: Detta är ett medvetet arbete för att lägga ner
Järå som syns redan i budgetförslaget 2018, undertecknat av kommunchefen
2017-09-13. Man har inte gjort några som helst ansträngningar för att rekrytera
lärare.
S Jonas Andersson: Inget beslut är fattat om att lägga ner Järå. Förslaget var ett
tjänstemannaförslag och röstades ner.
Afr Alice Österlund: I undersökningen om behörighet hade Järå 54%, högst i vår
kommun.
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Fors Företagarför. Anders Ljung: Det har alltså inte varit svårt att rekrytera lärare
till Järå.
Fors Intresseför./Förälder Ingrid Henriksson: Är behörigheten bättre nu?
S Jonas Andersson: Ja, den är bättre nu. Alla tycker att Järå ska vara kvar, men
med bra kvalitét.
Afr Eva Sundin: Kommunen måste rycka upp sig och vårda den personal ni har.
Ledningen måste se till att personalen orkar.
Fors Intresseför./Förälder Ingrid Henriksson: Jonas har lovat att rekrytera till
hösten.
Fors Intresseför. Anders Jönsson: Hur kan vi rekrytera? Sollefteå erbjuder
100000 kr till den som stannar 5 år, Strömsund erbjuder jakt och fiske. Kan vi
göra något liknande?
PRO Karl Gustav Andersson: Är mycket besviken. Varför inte flytta hit lärare och
barn?
C Larz Danielsson: Andra rekryteringssätt behövs. Var säljande, kreativ, aktiv.
S Jonas Andersson: Arbetsmarknadens regler ska i n t e åsidosättas. Resultatet
kan bli att lärare hoppar mellan skolor. Dusörer kan bli till en ond spiral.
S Lennart Skog: Ex på rekrytering är att göra Stugun till placeringsort, vilket ledde
till fast anställning i kommunen för konsult.
KD Stefan Nilsson: Anställer man inte den som är äldre än 65 år? Det borde finns
en överenskommelse mellan kommuner att ej bjuda över varandra.
S Jonas Andersson: 67 år gränsen för anställning.
C Larz Danielsson: Var kreativ! Det är inte fel att se hur andra har gjort, Valsjöbyn
t.ex.
C Mikael Westin: Pensionsavgångar är kända i god tid. Synkronisera
rekryteringen med näringslivet. Jobba som i Norge, hjälp till med studier etc.
Fors Intresseför./Förälder Ingrid Henriksson: Var flytten den sista utvägen? Är
det så? Har man kollat allt innan man gör något så drastiskt?
C Margareta Nordling: Lärarna är anställda i kommunen, inte på en viss skola.
Orsaken på Järå är brist på ledning! Se till att ändra på det.
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Afr Elisabet Björklund: Rätt med ledarskapet. I kommunen har Stugun bäst
resultat. Där finns minst antal invandrarelever, föräldrarna med bäst utbildning
och högst lön. I Bispgården är det tvärt om. Järåskolans lärare har trots
behörighet inte nått bättre resultat p.g.a. förutsättningarna. Förstår ni vilket
förbaskat bra jobb lärarna har gjort?
C Lennart Dahlström: Ska Järå vara F-3 eller F-6 skola? Jag blir så brydd
S Jonas Andersson: Verksamheten ska tillbaka till hösten så länge kvalitén kan
uppfyllas.
C Lennart Dahlström: Jenny Palmkvist har sagt ”om kvalitén håller” Har de andra
skolorna kvalitét?
S Jonas Andersson: Håller med Elisabet. Kommer inte att dagtinga med kvalitén.
PRO Jonny Halvarsson: Stor oenighet råder om vad som hänt.
S Jonas Andersson: Inte de som nu flyttats. Järå ska byggas upp igen till en F-6
skola. Det är en verksamhetsfråga.
PRO Jonny Halvarsson: Gör en tidsplan. Är det ett löfte?
C Margareta Nordling: Höj kvalitén genom att anställa lärarasistenter så att
lärarna har tid att undervisa.
KD Stefan Nilsson: Åk till lärarhögskolorna och rekrytera.
Paus.

Fors Intresseför. Anders Jönsson: Vad har man gjort för att behålla lärarna?
Situationen var inte akut. I skrivelse från skolchefen till budget föreslogs flytt av
hela Järåskolan och i skrivelse påbörjad dec 2017 föreslås en flytt av 4-6 till
Anders Olofskolan. Att flytta lärare från Järå till Anders Olofskolan och att inte
rekrytera till Järå var mycket medvetna beslut för att tvinga fram flytten. Är det
så att politikerna blivit en sorts gisslan? Istället för att rekrytera flyttar man
barnen! I skolchefens yttrande sägs som sista punkt under rubriken Farhågor
”Bygdens överlevnad” - ingen kommer att vilja flytta hit”, den lokala opinionen,
sysselsättningsaspekten, fastighetsvärden.” Trots dessa så kallade farhågor har
man struntat i att annonsera ut tjänster till Järå och istället rekryterat till
Hammarstrand! Hela samhället riskeras medvetet! Sällan har jag haft anledning
att vara så besviken och upprörd!!!!
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Fors företagarför. Anders Ljung: Det är som skuggboxning. Man vet inte vem
man möter.
S Jonas Andersson: Jag kan inte veta vad tjänstemännen gjort när.
Budgetförslaget att lägga ner Järåskolan röstades ner av alla partier. Ni måste
förstå att jag inte ville ha diskussionen ett valår.
Fors företagarför. Anders Ljung: Vi hade en mycket uppslitande diskussion
om Järåskolan 2012. Ändå kommer nu ett nytt tjänstemannaförslag!!
Skuggboxning igen. Vilken planhalva spelar vi på? Man måste kunna ha
långsiktiga beslut som man kan lita på.
S Jonas Andersson: Många insatser är gjorda i Bispgården. Vuxenutbildning är
flyttad dit, BTC, undersköterskeutbildning t.ex.
Fors företagarför. Anders Ljung: Angående samarbetet kring BTC. I intervju
hördes Jonas Andersson säga "Vi och näringslivsfonden har byggt en elpark till
BTC." Detta är fel. Det var företagarföreningen som drev frågan och genomförde
den. Förslag: Gör en förstudie om hur man rekryterar lärare till Järåskolan.
Teknikprofil t.ex. Är kommunen intresserad? Kommer eleverna tillbaka till Järå
om lärare finns? Vi vill inte driva skola, vi vill ha en kommunal skola i samarbete.
KD Stefan Nilsson: Applåderar förslaget.
S Jonas Andersson: Bra projekt! 4-6 är tillbaka på Järå kör vi om barn och
föräldrar är med.
C Mikael Westin: Bra.
Fors Intresseför. Magnus Gunnarsson: Gäller det oavsett valresultat?
Inget parti emot.
C Lennart Dahlström: Samarbetet Anders Olofskolan - Företagarföreningen
angående tekniksatsning behöver återupptas.

Sammanfattning:
Ht 2019 är åk 4-6 tillbaka på Järå.
S Lennart Skog: Tandemrekrytera är en bra metod att pröva.
S Jonas Andersson: Håller med.
C Larz Danielsson: Att arbeta i projekt, kan inte det medföra försening?
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Fors Företagarför. Anders Ljung: Det blir 3 mån. förstudie.
C Larz Danielsson: Kommer attraktivitet och hustillgång etc. med?
Fors Företagarför. Anders Ljung: Ja, vi startar nästa vecka.
C Larz Danielsson: Hur deltar politikerna?
C Lennart Dahlström: Kom ihåg personalen på Järå!

Föräldrarna Ingrid Henriksson: ”Idag lever och arbetar vi i Ragunda kommun,
vissa av oss är i full färd med utbildningar medan andra ännu funderar på vad
man vill bli. Vi har både större och mindre barn och det som håller oss i Ragunda
är många gånger kärlek och släktband. Hur bedriver ni politiken för att attrahera
oss småbarnsfamiljen att stanna kvar, samt locka för inflyttning? För att jag antar
att det måste finnas lockande mål och visioner bakom nedläggningar,
nedskärningar och höga kommunalskatter?”
C Mikael Westin: Vi arbetar för en livskraftig, levande kommun. Vi satsar på unga
och äldre.
KD Stefan Nilsson: Bygger vi starka barn behöver vi inte laga trasiga vuxna.
S Jonas Andersson: Framtidstro och ansvar. Vi duckar inte, vågar ta tuffa beslut
ska lyfta det positiva och vara goda ambassadörer.
Åtgärda
det misskötta, ordna 100 nya jobb, ge mandat att satsa på de unga.
SD Peter Sandström: Hela kommunen! Fritid som är meningsfull. Rätten att
åldras med värdighet.
Afr. Eva Sundin: Trygg kommun att växa upp i. Fritiden och föreningslivet har stor
betydelse. Uppföljning och bra ledning är viktiga.
PRO Karl Gustav Andersson: Dra inte ner bidragen till föreningar!

Nipängen

Vad

vill ni med Nipängen?
KD Stefan Nilsson: Är man 85 år ska man ha rätt till särskilt boende.
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S Lennart Skog: Ingen Nedläggning av Nipängen. Platser för särskilt boende
minskar. Nu finns 32 platser på Nipängen, 40 på Nyviksvägen, 12 på
Bergegården. Stugun saknar satelitboende.
SD: Peter Sandström: Det finns tomma lägenheter på Nipängen. Varför får ingen
bo där?
Afr. Eva Sundin. Varför inte öppna upp de tomma lägenheterna? Det skulle
frigöra hus för boende/ inflyttning.
C Mikael Westin: Trygghetsboende behövs både på Nipängen och Bergegården.
Särskilt boende finns tillräckligt av.
S Lennart Skog: Satellitboende på Nipängen finns på dagordningen. Avgränsning
till övrigt boende behövs och avtal måste skrivas. Risk för missuppfattning om
t.ex. frukost ingår.
Afr. Eva Sundin: Äldre människor är inte dumma i huvudet.
PRO Elvy Jönsson: Kontrakt räcker för att klargöra vad som ingår i hyran. I den
stora matsalen, som fanns förut, skulle man ha kunnat äta och betala för det.
Afr. Alice Österlund: Det finns 13 tomma lägenheter och samma personal. Så
mycket missad hyra! Vilket lyft det skulle vara för alla på Nipängen med friska
äldre!
C Margareta Nordling: Satelitboende är inte ett fort. Vilka är kraven för att få
flytta in? Sänk de kraven.
PRO Jonny Halvarson: Det finns ingen kö. Vad är det för juridiska hinder?
S Jonas Andersson: LSS får inte byggas i äldreboende.
S Lennart Skog: Särskilt boende är biståndsbedömt. Satellitboende önskar vi. Då
har man inte tillgång till personalen, men man kan ha hemtjänst.
KD Stefan Nilsson: Man måste få åldras med värdighet.
PRO Karl Gustav Andersson: Ska nyckeltal eller behov styra vården? Hur går
biståndshandläggningen till? Särskilt boende tillsammans med dementa vilka
konsekvenser anser Ni att det blir?
S Lennart Skog: Man ställer sig i kö till trygghetsboende som en vanlig hyresgäst.

10

KD Stefan Nilsson: Man ska inte behöva bo ensam eller känna sig otrygg. Det
måste satsas så att alla som vill flytta på ålderns höst ska kunna göra det.
S Jonas Andersson. Det är behoven som styr och socialstyrelsen. Kommunens
biståndshandläggare följer de lagar som finns.
PRO Karl Gustav Andersson: Behovsprövningen ska vara skriftlig.
Fors Intresseförening Ingrid Henriksson: Det finns exempel på att man har fått
beskedet som en hälsning med hemtjänsten.
KD Stefan Nilsson: Det är viktigt att behålla trygghetsboende.
PRO Majlis Hemmingsson: Finns det papper på biståndshandläggningen?
C Mikael Westin: Sätt spaden i backen för trygghetsboende. Tänk på att
medicinskt färdigbehandlade som vårdas på sjukhus kostar kommunen mycket
pengar.
S Jonas Andersson: Ja. Särskilt boende är inte som förr.
Fors Företagarför. Anders Ljung: Det verkar vara otydligt vad det är för regelverk
som gäller. Information behövs!
S Lennart Skog: Jag har besökt Stugun, Hammarstrand och Bispgården. Det
troliga behovet i framtiden är 20 i Stugun, 40 i Hammarstrand och 20 i
Bispgården. Då blir det rättvist mellan orterna.
C Mikael Westin: Trygghetsboenden behövs. Särskilda boenden finns redan.
Platser för medicinskt färdigbehandlade måste finnas.
C Larz Danielsson: 13 lediga rum finns på Nipängen och samtidigt vill folk komma
in!
Fors Intresseförening Magnus Gunnarsson: Regelverket har ändrats.
Afr. Eva Sundin: Rättvist mellan Stugun och Bispgården i äldrefrågan. Men inte
när det gäller skolan?
Applåder.
Afr. Alice Österlund: Det finns avlastningsplatser. 6 lägenheter är kallställda, 7
lägenheter står tomma sedan minst 1 år.

11

C Håkan Lindström: Möt äldre med respekt. Risk för att bli väldigt ensam.
Utnyttja kommunens resurser! Var inte så fyrkantiga! Alla nivåer måste kunna
finnas i samma hus.
KD Stefan Nilsson: Politikernas mod var finns det? Vi tar böterna och tar dem
med glädje!
Fors Intresseförening Magnus Gunnarsson: Kreativa lösningar var det!
S Jonas Andersson: Samförstånd ville jag ha. Kreativa lösningar ger ofta
överklaganden.
Fors Intresseförening Magnus Gunnarsson: Partipolitik!
S Lennart Skog: = 0,6 är nyckeltalet. Vi ökar bemanningen vid behov.
Fors Företagarförening: Anders Ljung: Djupare kommer vi inte ikväll. Det är
tydligt att missförstånd och missnöje finns.
PRO Karl Gustav Andersson: Vi har många frågor kvar.
Fors Företagarförening Anders Ljung: Det behövs en ny träff efter valet.

Sammanfattning:
PRO lämnar sina frågeställningar till partierna och kallar till ett möte efter
valet.
Anders Ljung tackar alla mötesdeltagare och avslutar mötet med de tre
sammanfattningarna.
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