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Medborgardialog i Hammerdal 2013-04-25 

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 
Hammerdalsbor 16 21 38 
Förtroendevalda  4 3 7 
Tjänstemän 1 0 1 
Summa 21 24 45 
 
Deltagarna bestod av vuxna i olika åldrar, inga ungdomar. 
Medborgarhuset i Hammerdal, 2013-04-25 kl 19:00 – 21:20 
 

Program  

Kvällen inleddes med att de förtroendevalda presenterade sig och kort 
informerade om vilka frågor som är aktuella i respektive beslutsförsamling/råd. 
 
Gudrun Hansson 
Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslöt i går om en bredbandsstrategi för 
hela kommunen. Befolkningsutvecklingen i kommunen bekymmersam, 
kommunen och andra arbetsgivare kommer behöva rekrytera mycket personal på 
grund av stora pensionsavgångar de närmaste åren.  Ungefär hälften av ung-
domarna i Hammerdal väljer tyvärr att gå i ett gymnasium utanför kommunen. 
 
Susanne Hansson 
Kommunstyrelsen, tillgänglighetsrådet, Jämtlands Räddningstjänstförbund: Kommunen 
har påbörjat ett arbete med att modernisera sin vägbelysning, som är från 50- och 
60-talet. Information och karta finns på kommunens hemsida. 
 
Lars Andreasson 
Miljö- och byggnämnden: Arbete pågår med revidering av kommunens 
översiktsplan, som visar hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 
fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. 
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Lena Johansson 
Barn-, kultur och utbildningsnämnden: Det föds många barn i Hammerdal, en ny 
förskoleavdelning behövs. På grund av sjunkande studieresultat i våra 
grundskolor införs en ny organisation som ska göra det möjligt för rektorer att i 
högre grad delta i det pedagogiska arbetet. 
 
Karin Näsmark:  
Socialnämnden: Vårdhundar testas på Åshamra. Vi ser en ökning av antalet unga 
som behöver hjälp med sitt missbruk, kanske orsakat av nätdroger.   
 
Lennart Oscarsson 
Jämtlandsvärme: Ca 15 miljoner har nyligen investerats i bolagets anläggning i 
Hammerdal.   
SUAB: Hammerdal har, jämfört med andra orter i kommunen, ett tryggt 
sysselsättningsläge. 
 
Kjell Carlsson 
Strömsunds Hyresbostäder (SHB): Vakansgraden är låg, cirka 3,5 %. Detta tack vare 
rivning och flyktingarna. 
 

Metod 

Open Space hade valts som metod för medborgardialogen. Deltagarna bestämde 
själva vilka ämnen som skulle diskuteras och de 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 anses uttömt eller om 
man vill diskutera vid något annat bord.   
 
Ca 45 minuter ägnades åt bordsdiskussionerna och sedan gjordes en 
sammanfattning av de viktigaste punkterna från borden. 
 

Återkoppling 

Minnesanteckningar läggs ut på kommunens hemsida. 

 

Sammanfattning av diskussionerna 

Det var 10 bord/diskussionsämnen som valdes vid medborgardialogen, se bilaga 
1.  Renskrivna anteckningar från respektive bord finns i bilaga 2. 
 
1. Energi och belysning 
Information om och karta över kommunens modernisering av vägbelysning finns 
på hemsidan. Deltagarna uppmanades att gå in och titta och höra av sig till 
kommunen om det finns några fel eller brister. 
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2. Skönhetsbehandling av Hammerdal med omnejd. Vem har ansvar för att det 
ser ordentligt ut? 

Många ville diskutera den här frågan.  
Det första intrycket av en ort är mycket viktigt, det behövs en allmän upp-
snyggning av Hammerdal. Man ser för mycket skrot och gamla bilar. Det här är en 
viktig uppgift för miljö- och byggnämnden att ta tag i. Många vägar och gator är 
verkligen dåliga, t ex Järnvägsgatan. Ydströms tomt, vad kommer det att bli av 
den?  Är det möjligt att få in en artikel i tidningen Strömsund om att de här 
frågorna diskuterats på ett möte? Det kanske skulle ge effekt.  

 
3.  Turism  
Det skulle vara bra om det fanns en cykelkarta att dela ut till campinggäster och 
andra besökande. Vi behöver ha fler gång- och cykelvägar, det räcker inte med 
smala stråk efter vägkanten. Det är viktigt att det ser snyggt ut i samhället. Det är 
fint i gamla Hammerdal. Skulle det finnas en turistväg där? 

 
4. Barn och ungdomar 
Vi behöver ha kvar våra ungdomar i byarna. Vuxna påverkar dem, de behöver 
ändra sin attityd och förmedla att det är bra att bo här i stället för att klaga på att 
det är dåligt. Vi behöver mer kollektivtrafik, turerna ska gå tätare. Det bör finnas 
busskort med lägre priser för studenter. Lägg gärna in dans på schemat en timme i 
skolan varje fredag, varva levande musik med inspelad. Musikskolan ska vara 
utvärderingsbar. Eleverna i musikskolan ska komma ut på olika evenemang för 
att spela för andra. Vi behöver en estetlinje på gymnasiet i Strömsund. Informera 
inte bara i Strömsund om droger, kom ut till oss i Hammerdal också. 

 
5. Spontanaktiviteter på byarna. Var kan vuxna spela bordtennis? 
Det skulle kunna finnas ett gym utomhus gjort av naturmaterial (stockar, stenar 
etc.) för både ungdomar och vuxna. Ett pingisbord utomhus gjort i betong. Det 
borde finnas en ishockeyplan i Hammerdal, det fanns en förut. Ungdomar skulle 
kunna driva ett sommarkafé, kanske i anslutning till en minigolfbana. 
 
6. Gator och vägar i samhället, begränsa hastigheter 
Det behövs en asfaltering i samhället så att hål och sprickor åtgärdas. En rondell 
behövs vid OK, där inträffar många olyckor. Vägbulor och hastighetskameror kan 
vara sätt att begränsa hastigheten. En utsmyckning med blommor och andra 
trivselsaker längs 45:an och större tvärgator skulle vara trevligt.  
 
Ett ökat samarbetet mellan eller sammanslagning av föreningar för enskilda vägar 
skulle kunna effektivisera drift och underhåll.  Erfarenheter finns i Härjedalen. 

 
7. Fler tillgängliga lägenheter 
Det finns personer med funktionshinder som vill flytta inom Hammerdal men det 
är svårt att få tag i tillgängliga lägenheter. 
 
8. Bredband, fiberkabel 
Kommunfullmäktige beslöt om en bredbandsstrategi i går. Det ska vara fiber när 
bredbandet byggs ut. Deltagarna vill ha besked om vad kommunen kan ställa upp 
med.  
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9. Medborgarhuset. Fördelning av bidrag till föreningar 
Det är lättare att få engagemang i små byar än i större. Hur ska man göra för att 
skapa engagemang i en ort som Hammerdal?  Vad ska vi utnyttja Medborgarhuset 
till? Större ekonomiskt bidrag till det är önskvärt. Vi har en konstförening i 
Hammerdal, som är mycket aktiv och ordnar flera aktiviteter.  
 
10. Hur ska vi förhålla oss till flyktingarna? 
Man kan använda kultur som ingång till integration, t.ex. dans och mat. Att lära 
sig att dansa folkdans i skolan är en del av integrationen och stärker den svenska 
kulturen så man inte känner sig så hotad av andra kulturer. Thai-veckan på 
hembygdsgården skulle kunna kompletteras en aktivitet där man lagar mat från 
olika kulturer/nationaliteter som bor i vår kommun. 
Odlingslotter – erbjuda möjligheter att odla även om man inte äger mark. 
 
 
 
Sammanställt av Gunilla Mellgren 
2013-05-03 
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Bilaga 1, diskussionsämnen  

Bord Diskussionsämne 

Bord 1 Energi och belysning 

Bord 2 

Skönhetsbehandling av Hammerdal med 

omnejd. Vem har ansvaret för att det ser 

ordentligt ut? 

Bord 3 Turism 

Bord 4 Barn och ungdomar 

Bord 5 
Spontanaktiviteter på byarna 

Var kan vuxna spela bordtennis? 

Bord 6 
Gator och vägar i samhället, begränsa 

hastigheter 

Bord 7 Flera tillgängliga lägenheter 

Bord 8 Bredband, fiberkabel 

Bord 9 
Medborgarhuset i Hammerdal 

Fördelning av bidrag till föreningar 

Bord 10 Hur vi ska förhålla oss till flyktingarna? 
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Bilaga 2, minnesanteckningar från borden 

Minnesanteckningar gjordes inte vid alla bord. 
 
Bord 2 Skönhetsbehandling av Hammerdal. Vem har ansvaret för att det ser 
ordenligt ut? 

 För mycket skrot, bilar och annat i byn och omkring. 

 Grusvägar/gator under all kritik. 

 Ydströms tomt. Vad blir det av den? Vem sköter? Vem hyr ut tomten? 
 
Bord 3 Turism 

 Cykelkarta. 

 Gång- och cykelvägar. 

 Hjälpa campingen. 

 Studentpriser på busskort. 
 
Bord 4 Barn och ungdomar 

 Dans varje fredag – olika danser. 

 Musikskolan ska vara utvärderingsbar. Mer evenemang i musikskolan. 

 Fler vuxna i verksamheten (skolan) så att lärarna kan göra sina jobb. 

 Avsaknaden av program. Satsa mer på kvalitet, även lokaler mm. 

 Attitydförändring, negativ klang om framtiden. 

 Mer lokaltrafik, tätare turer, studentpriser. 

 Information om droger: Även i andra orter än Strömsund. Möjlighet att 
delta via videoteknik. 

 
Bord 5 Spontanaktiviteter på byarna. Var kan vuxna spela bordtennis? 

 Utegym i anslutning till Svartviken i typ av natur material (stockar m.m.). 

 Förbättring av Mitt i by Plan (fotboll), fångstnät på kortsidor. 

 Utepingisbord vid skate-rampen. 

 Asfalterad hockey/tennisplan.  

 Unga vid datorn kanske hittar idrotten mm om man kan hitta på saker 
spontant på kvällar, där är en rink väldigt bar då nästan alla tittar på 
hockey/innebandy. Och därifrån kanske man hittar HIF. 

 Ydströms, sommarcafé/musikcafe (UF). Kommunen hjälper unga att driva? 

 Minigolf! Kommunen tillsammans med företagen kan ju fixa en 
”äventyrsbana” med sponsrade hål i stil med den verksamhet företaget 
driver. 

 Motorcrossbanan? 
 
Bord 6 Gator och vägar i samhället, begränsa hastigheter 
Ny asfaltering i samhället så att hål och sprickor åtgärdas. Ev. vägbulor så att 
hastigheten begränsas. Rondell vid OK där så många olyckor inträffar. 
 
Eventuell utsmyckning med blommor och andra trivselsaker längs 45:an och 
större tvärgator. 
 
Utred enskilda vägar under kommunens paraply. 
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Bord 8 Bredband, fiberkabel 
 
Besked om vad kommunen kan ställa upp med? 
Är månadsavgiften beroende på var du bor? 
Kommunen bör undersöka intresset i byarna! 
När tidigast kan fiber bli verklighet? 
Kommunen har satt av 11 mkr och kommer gå in i bolaget i Sundsvall, Ånge och 
Ragunda. Kommer alla byar att kunna haka på detta? 
Kostnad per boende, anslutningsavgift och månadskostnad. 
 
Bord 10 Hur ska vi förhålla oss till flyktingarna? 
Lättare att få engagemang för ideellt arbete ute i byarna. Hur gör vi för att få 
samma engagemang i de större orterna, t. ex Hammerdal. 
 
Stärka den svenska kulturen så man inte känner sig så hotad av andra kulturer. 
T.ex. skolan – ha dans varje fredag morgon i skolan – få lära sig de svenska 
folkdanserna. 
 
Kulturafton - där man lagar mat från en massa olika kulturer genom all olika 
nationaliteter som bor i vår kommun. 
 
Kolonilotter – erbjuda möjligheter att odla även om man inte äger mark. 
 
Kulturen som ingång till integration. 


