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Medborgardialog i Gäddede 2015-02-12 

Bakgrund och syfte 

Medborgardialog är ett sätt för den politiska ledningen att få ett större 
beslutsunderlag genom att höra medborgarnas åsikter i vissa frågeställningar. 
 

Deltagare, plats och tid 

 Kvinnor Män Totalt 
Frostvikenbor 35 40 75 
Förtroendevalda    5   5 10 
Tjänstemän   1   0   1 
Summa 41 45 86 
 
Deltagarna bestod av både ungdomar och vuxna i olika åldrar. 
Saga i Gäddede, 2015-02-12 kl 18:30 – 21:05 
 

Program  

Kvällen inleddes med att de förtroendevalda presenterade sig och talade om 
vilken roll de har i den politiska ledningen av kommunen. 
 
Gudrun Hansson, kommunstyrelsen ordförande. 
Bengt Bergqvist, ordförande i närvårdsnämnden och Strömsunds hyresbostäder. 
Karin Näsmark, ordförande i socialnämnden.  
Ardis Lindman, ordförande i kommunfullmäktige och ledamot i närvårds-
nämnden. 
Malin Axelsson, ordförande i tillgänglighetsrådet och ledamot i kommun-
styrelsen. 
Lars Andreasson, ordförande i bygg- och miljönämnden. 
Lena Johansson, ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden.  
Även politikerna Per Frost, Morgan Olsson och Aron Kjellgren deltog. 
 

Frostviksskolan 

De förtroendevalda hade önskemål om att diskutera Frostviksskolan. Lena 
Johansson informerade om att ett antal skollokaler inte är anpassade till det lägre 
elevantalet som finns nu och framöver. 2009 beslutade barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden att genom ombyggnader minska skollokaler i Hoting, 
Gäddede och Backe för att få budget i balans och långsiktigt frigöra resurser för 
verksamheten. Då bedömdes överytan i Frostviksskolan till knappt 1 400 m2. 
Effektivisering av lokaler har genomförts i Hoting med gott resultat.  
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Det finns flera alternativ för att minska Frostviksskolans lokaler: 

 Riva den lägre delen av den gamla skolan, hyra ut teknikhuset (-817 m2, 
besparing 0,3 miljoner) 

 Riva den nya delen av skolan, hyra ut teknikhuset (-876 m2, besparing 0,34 
miljoner) 

 Riva hela den gamla delen (-1 109 m2, besparing 0,45 miljoner) 

 

Metod 

Open Space hade valts som metod för medborgardialogen. Deltagarna bestämde 
själva vilka ämnen som de ville diskutera. Ämnena fördelades på tio olika bord. 
Därefter valde deltagarna själva var de ville sitta, alltså vilket ämne de ville 
diskutera. De ansvarade också för att byta bord då ämnet var uttömt eller om man 
vill diskutera vid något annat bord.   
 
Cirkaa 45 minuter ägnades åt bordsdiskussionerna och sedan gjordes en samman-
fattning av de viktigaste punkterna från borden. 
 

Återkoppling 

Minnesanteckningar läggs ut på kommunens hemsida. 

 

Sammanfattning av diskussionerna 

10 bord/diskussionsämnen valdes vid medborgardialogen, se bilaga 1.  
Renskrivna anteckningar från respektive bord finns i bilaga 2. 
 
Bord 1. Frostviksskolan 
Bordet samlade flest deltagare. Många var negativa till att riva lokaler och förslog 
att överytorna i stället skulle tas i anspråk för andra aktiviteter. Förslag: SFI, 
styrkehall, lärcenter för utbildning på distans, hyra ut köket för mattillverkning. 
Deltagarna ifrågasatte om redovisade besparingar för de olika rivnings-
alternativen var rätt räknade. Att dra in fjärrvärme kan vara ekonomiskt. 
Skolverksamhet bör inte förläggas i förskolans lokaler. 
 
Bord 2. Jormskolan 
Befolkningen växer i området och skolan är viktig både för barn och för föräldrar. 
Det är långt till skolan i Gäddede. Skolan har ett bra läge. Förskolans lokaler är för 
små. 
 
Bord 3. Hälsocentralen, sjukvård 
Det finns både för- och nackdelar med att flytta hälsocentalen. De är viktigt att 
veta kostnader för olika altenativ. 
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Bord 4. Saga 
Saga drivs av en förening, som söker fler ledamöter till styrelsen. Föreningen har 
problem med ekonomin och vill ha mer bidrag från kommunen till driften. 
Föreningen har ansökt om bidrag för en digital biograf. PRO har skickat en 
skrivelse med synpunkter på verksamheten. Gudrun Hansson talade om att 
kommunen nyligen har beslutat att tillskjuta 200 000 kr till digitaliseringen. 
 
Bord 5. Närområdet vid Frostviksskolan 
Det fanns många önskemål om förbättringar: tak till muliarenan, förbättringar i 
gymnastiksalen, översyn av elljusspåret (farligt på grund av avverkningar), lift i 
pulkabacken, cykelbana och utegym. 
 
Bord 6. Samhällsutveckling, service, bankomat, flyktingar 
Det är svårt att få tag i hantverkare. Det är besvärligt för företagare att inte kunna 
sätta in pengar på banken. Hur länge får vi behålla bankomaten? Underlätta för 
små företag att lämna anbud vid kommunens upphandlingar. Vad gör kommunen 
för att få igång gruvan i Stekenjokk? Gudrun Hansson talade om att frågan om 
gruvan i Stekenjokk nu ligger på regeringens bord och att kommunen har försökt 
uppvakta näringsdepartementet för att få igång gruvan. 
 
Bord 7. Aktivitetsmöjligheter för barn, unga och vuxna 
Det är viktigt att vi har något att erbjuda. Ökat samarbete med föreningar är ett 
sätt. Det behövs en fritidledare för bland annat jakt och fiske samt integrering av 
flyktingar. En ungdomsgård behövs och skötseln av spår och isbana behöver bli 
bättre. Önskemål om mer öppet i badet, tag gärna betalt av vuxna. 
 
Bord 8. Bredband, kommunikationer 
Det behövs en senare busstur till Gäddede. Kompletteringstrafiken till byarna 
behöver ses över. Hur anmäler man sig om man vill ha bredband, hur många 
måste man vara för att det ska bli något och vad kommer det att kosta? Annonsera 
möten i Gäddede i Frostviksbladet. 

 
Bord 9. Turism, skoter, friåkning 
Det är bra att Frostviken är attraktivt och ett skoterparadis. Men skoteåkningen 
behöver styras upp, det är bland annat problem med parkeringar. Skoteråkarna 
bör kunna betala för sig. Skoterleden mot Storåbränna behöver förbättras. Det 
finns önskemål om att kunna tanka i Jorm. 
 
Bord 10. Boende, räddningstjänst 
Det finns önskemål om marknära boenden utan trappor. Bostäder behövs i 
Gäddede, Jormvattnet och Blåsjön. Hissar behövs i flerbostadhus. Önskemål om 
plan för avstyckning av tomter. Många fastigheter säljs som fritidshus. Prisbilden 
blir hög och många hus står mörka och tomma under en stor del av året.  
 
Hur är driftsäkerheten på FM-nätet? Ny- och vidareutbildning av IVPA (i väntan 
på ambulans) behövs. 
 
Sammanställt av Gunilla Mellgren, 2015-02-24 
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Bilaga 1, diskussionsämnen  

Bord Diskussionsämne 

Bord 1 Frostviksskolan 

Bord 2 Jormskolan 

Bord 3 Hälsocentralen, sjukvård 

Bord 4 Saga 

Bord 5 Närområdet vid Frostviksskolan 

Bord 6 
Samhällsutveckling, service, bankomat, 

flyktingar 

Bord 7 
Aktivitetsmöjligheter för barn, unga och 

vuxna 

Bord 8 Bredband, kommunikationer 

Bord 9 Turism, skoter, friåkning 

Bord 10 Boende, räddningstjänst 
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Bilaga 2, minnesanteckningar från borden 

 
Bord 1. Frostviksskolan 

 Rätt faktisk kostnad för rivning och ombyggnad? 

 Flytta upp verksamheter till skolan, t ex SFI, styrkehall, läscenter för 
distansutbildning. Ett lärcenter är viktigt för Frostvikens framtid. 

 Hyr ut köket för mattillverkning, t ex korv, sylt och saft. 

 Öppna upp skolan för fler verksamheter under kvällar, helger och lov. 

 Öppen förskola? 

 Ta in hyror. 

 Beakta att inte förlägga skolverksamhet i förskolans lokaler. 
 
Bord 2. Jormskolan 

 Det har blivit fler barn i Ankarvattnet, Blåsjön och Jorm. 

 Skolan och framförallt dagis är viktigt för både barn och föräldrar. Det är 
inte rimligt att åka till Gäddede med barn i förskoleåldern. 

 Avstånden gör det orimligt att lägga ner skolan. 

 Det finns ett politiskt beslut från 2009 att det ska finnas barnomsorg upp till 
årskurs 4 i Jorm. 

 Förskolan har för små lokaler. 

 En gymnastiksal är bra att ha. 

 Skolan ligger bra placerad. Skolgården är bra och det är nära till naturen 
och elljusspåret. Om det är billigare att riva och bygga nytt bör den nya 
skolan ligga på samma plats. 

 
Bord 3. Hälsocentralen, sjukvård 

 Hälsocentralens läge är en svår fråga, det finns både för- och nackdelar. 

 Kostnaden påverkar lokaliseringen. 
 
Bord 4. Saga 

 Föreningen behöver ökade bidrag till driften. 

 Beräkningsgrunderna gör att driftbidraget har minskat. Har inte råd att ha 
utebelysningen tänd. 

 Fler aktiviteter ger mer bidrag. 

 En ansökan om digitalisering av bion har skickats in till Svenska 
Filminstitutet, SFI. 

 En samlingslokal per by bör utrustas för att befolkningen ska kunna ta 
skydd vid längre strömavbrott. Lokalen bör ha vedkamin, gasolspis, 
reservkraft och fungerande telefoni.  

 2011 var kommunfolket här. Först fyra år senare kommer de på nytt besök. 
Offra gärna mer tid på oss i Frostviken! 

 
Bord 5. Närområdet vid Frostviksskolan 

 Tak på multiarenan, kommunen köper och installerar. Strömsund har fått 
en hel arena, vi vill bara ha ett tak. 

 Förbättringar i gymnastiksalen: tag bort ribbstolar, tillbyggnad med förråd 
för utrustning, plexiglasdörrar, tillgänglighet för funktionshindrade. 
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 Lägg om elljusspåret och ge det ny beläggning. Farligt nu på grund av 
avverkningar. 

 Liftanläggning till pulkabacken (rullbandknapp). 

 Ta ut avgifter i bad och gymnastiksal. Kan hanteras i biljettautomat eller av 
badvakt. 

 Bygg sporthall, cykelbana, ett utegym med hinderbana, skateboardramp. 
 
Bord 6. Samhällsutveckling, service, bankomat, flyktingar 

 Det är svårt att få tag i hanteverkare. 

 Hur ska vi hantera kontanter? Det går inte att sätta in pengar i en 
bankomat! 

 Stycka upp kommunens upphandlingar så lokala företag får jobb och kan 
sälja varor. Hjälp lokala företag att lämna in anbud. 

 SFI borde hyra lokaler i skolan. 

 Vad gör kommunen för att få igång Stekenjokk-gruvan? 
 

Bord 7. Aktivitetsmöjligheter för barn, unga och vuxna 

 Vi behöver en kommunalt anställd fritidsledare. Ska arbeta med aktiviteter 
i naturen och integrering av flyktingar. 

 Att kunna erbjuda aktiviteter för barn och unga som alternativ till ”fester 
med alkohol ” är viktigt. 

 Utveckla aktivitetsområdet runt skolan. Bra skötsel av skidspår och isbana 
är angeläget. 

 Vi behöver en sporthall för olika aktiviteter. 

 Hårt tryck på badet, som är öppet två kvällar i veckan. Önskemål om öppet 
fler kvällar. OK att ta betalt av vuxna men det ska vara gratis för 
pensionärer. 

 Musikskola för barn och vuxna. 

 PRO vill ha en bowlinghall. 
 

Bord 8. Bredband, kommunikationer 

 Det är OK att åka med bussen kl 06:00 från Gäddede men det borde finnas 
en senare buss (ca 16:00) från Östersund. Eventuellt som kompletterings-
trafik från Strömsund. 

 Det borde finnas möjlighet till kompletteringstrafik till Blåsjön varje dag. 
Beställning kan göras dagen före. 

 Hur anmäler man sig om man vill ha bredband, hur många måste man vara 
för att det ska bli något och vad kommer det att kosta? 

 Annonsera möten i Gäddede i Frostviksbladet. 
 

Bord 9. Turism, skoter, friåkning 

 Vi har något attraktivt: snö, fjäll och dalar. 

 Skoteråkningen behöver styras upp. Friåkningsskotrarna förstör lederna.  

 Vissa skoteråkare är fullständigt hänsynlösa, vi är rädda för att bli påkörda 
när vi är ute och åker skidor eller tuffar på med en familjeskoter.  

 De orsakar en hel del räddningsinsatser. 

 Ideellt arbete räcker inte längre, besökare bör betala för sig. 

 Det måste bli tydligt hur skoteråkarna ska sköta sig och var de får köra. 
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 Det finns för lite parkeringar för skoteråkare som kommer upp över dagen. 
Ordna fler parkeringar och ta ut parkeringsavgift? 

 Tankmöjligheter behövs i Jorm. 

 Proritera upprustning av leden mot Storåbränna. 
 

Bord 10. Boende, räddningstjänst 

 Marknära boenden behövs. 

 Lägenheter behövs för äldre i Jormvattnet. 

 Hissar behövs i hyreshus. 

 Alla fastigheter säljs som fritidshus. Prisbilden blir hög och många hus står 
mörka och tomma under en stor del av året. 

 En plan för avstyckning av tomtmark behövs. 

 Finns det några lediga lägenheter? Det skulle byggas nytt om bostadsbrist 
uppstod. Ingen kan ju flytta hit. 

 Viken uppgift har räddningschefen? 

 Att kontrollera viktiga samhällstjänster som radiokommunikation och att 
reservkraften i master fungerar är lika viktigt som att en brandstege är 
korrekt. 

 Ny- och vidareutbildning av IVPA (i väntan på ambulans) behövs. 
 


