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Medborgardialog Backe 28 september 2011 

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 

23 Backebor, 9 förtroendevalda och två tjänstemän (kvinnor), totalt ca 35 personer 
samlades i lokalen Fjällsöhallen den 28 september kl. 18:30 till 21:00. 

Program  

Kvällen inleddes med en kort presentation av de förtroendevalda som deltog samt 
vilken nämnd/styrelse de sitter i och vad som är aktuella frågor. 
 
Lennart Oscarsson 
Jämtlandsvärme: fjärrvärmen är snart utbyggd så mycket som det går.   
SUAB: arbetar med befintliga företag och nya etableringar som är på gång. 
 
Lena Johansson 
Barn-, kultur och utbildning: minskande elev antal främst på grund av att det föds 
för få – utom i Strömsund. Politiskt mål att minska lokalytorna bl a genom att se 
över behoven. Mest akut är situationen i Hoting. Problem med mögel, men nu är 
det åtgärdat. Alternativa undervisningslokaler behövs. 
 
På sikt finns det större utmaningar som att se till att det finns behöriga lärare. 
Enligt den nya läroplanen skall alla vara behöriga. Inventering är gjord och lärare 
ansöker själva hos Skolverket om behörighet. 
 
Kultur- och fritid: på gång att se över organisationen för att förändra och förbättra. 
Nämnden ser gärna en mer utåtriktad verksamhet, samt att en kulturskola 
utvecklas istället för dagens musikskola. Önskan finns om att kunna ha någon 
som är föreningsansvarig. 
 
Gudrun Hansson 
Kommunstyrelsen: en viktig fråga för dagen är om det finns möjligheter att samla 
undervisningen i Backe i ett hus, så att mer resurser kan läggas på verksamheten i 
stället för på lokalkostnader. 
 
Karin Näsmark:  
Socialnämnden;  Renovering av f d Backe lasarett pågår. De tre översta våningarna i 
huset ska användas för särskilt boende.  
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Bengt Bergqvist 
Strömsunds Hyresbostäder (SHB): det har tidigare funnit många outhyrda 
lägenheter. Nu är problemen störst i Backe, Rossön och i Hoting. Tack vare att fler 
lägenheter är uthyrda totalt sett finns det nu möjligheter att satsa mer på 
renovering. 
 
Ardis Lindman 
Närvård Frostviken: landstinget och kommunen har bildat en gemensam nämnd i 
området som gör att man kan nyttja resurserna i området på et bättre sätt. Det har 
varit ett mödosamt arbete, men framgångsrikt. Just nu byggs ett nytt äldreboende. 
Hälsocentralen blir kvar i nuvarande lokaler bl a som en följd av den fria 
etableringsrätten. 

Metod 

Den metod som valts för dialogen var Open Space. Deltagarna bestämde själva 
vilka ämnen som skulle diskuteras vid de totalt tio borden. Förutom det innebär 
Open Space att deltagarna själva väljer var de vill sitta, alltså vilket ämne de vill 
diskutera och de ansvarar också för att byta bord då ämnet anses uttömt eller om 
man vill diskutera vid något annat bord.   
 
Ca 1 timme ägnades åt bordsdiskussionerna och sedan gjordes en sammanfattning 
av de viktigaste punkterna från borden (se bilaga 1). 

Återkoppling 

Önskad återkoppling av medborgardialogen: 
- Hemsidan Fjällsjö Framtid och Backe.nu. 

Sammanfattning av diskussionerna 

Det var 10 bord/diskussionsämnen som valdes vid medborgardialogen men det 
var inte alla som faktiskt diskuterades. Denna sammanställning är uppdelad 
ämnesvis. Vill man ta del av vad som diskuterades i varje grupp så finns 
renskrivna minnesanteckningar i bilaga 1. 
 
1. Skolan 

Backe har ett hem för ensamkommande bar och språket svårt för dem. 10 barn bor 
där idag, i ålder mellan 13-15 år. Det går ganska bra att prata engelska med dem. 
Skolan ser positivt på att de har kommit och det finns ett par som pratar persiska 
och jobbar som lärare i hemspråksgruppen, det fungerar bra mellan boende och 
skola. De oklarheter och de otydligheter som funnits löser man allt eftersom. 
 
Högstadiet skall vara kvar - så länge man kan behålla kvaliteten. Skolan behövs, 
annars flyttar man. Samlad skolbyggnad är svårt p g a specialiserade lokaler. Det 
vore bra med flexibla lösningar som gör det möjligt att snabbt förändra utifrån 
antalet elever. Skolan är verksamheten i lokalen, inte huset. 
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Skänk bort de lokaler som kommunen ej behöver, istället för att riva. Låt någon 
annan få byggnaderna och kommunen får hyra om de behöver utrymme. Låt 
företagen hyra viss del av t ex skolan om de vill. 
 
Det fungerar bra med lärare på skolan, man går in för varandra. Rektor borde 
dock vara mer synlig för eleverna.  
 
Viktigt med gott samarbete och förståelse mellan skolan och IT avdelningen, 
framför allt inom det pedagogiska området. 
 
2. Framtidsplaner för Backe, kommunens strategi, Servicepunkten 

Frågor: 
• Finns någon typ av strategiskt dokument för Backes utveckling? 
• Hur får man igång arbetet utifrån ett ”underifrån” perspektiv? 
• Hur får man in de kommunala verksamheterna i Servicepunkten och 

hur får man tillgång till de tjänste män som jobbar i de olika 
förvaltningarna? 

Förslag:  
• Jobbet med en Servicepunkt ska ske underifrån. Fjällsjö Framtid ska 

utgöra en mellanhand mellan medborgarna och 
kommunförvaltningen. 

• Måste lösa finansiering av den som ska vara anställd att sköta denna 
kontakt. 

• En direktkontakt in mot tjänstemännen i förvaltningarna. 
• Utlokalisera kommunala tjänstemän. Åka ut till servicepunkterna. 
• Utlokalisera service från t ex SUAB. 
• En strategi från kommunen kring servicepunkten vore intressant. 

 
3. Kommunikationer och samordning mellan orterna och till Östersund, mfl  

Mer samordning och samåkning. Varför måste alla föräldrar ta ledigt från jobbet 
för att skeppa ungarna till tandläkaren? Folktandvården i Hoting och Strömsund 
har öppet vardagar 7-15.00. Förslag om en tandläkarbuss/mobil tandläkare och 
om en mammografibuss till Backe. 
 
Kallelse till sjukhuset gäller som bussbiljett, men då måste man få en tid som 
passar med busstiderna. 
 
Kanske starta en facebook-sida för samåkning till och från Backe? Eller att Fjällsjö 
Framtid samordnar detta. 
 
Fiberkabel till Centrumhuset med inkoppling till servicekontoret vore bra. Telia 
säger att hyresbostäder äger nätet.  
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4. Serviceboende för äldre 

Serviceboende är på gång på bottenvåningen på lasarettet i Backe. 
 
Om man har flexibla lokaler i skolan så kanske ett äldreboende skulle kunna 
inrymmas där? Centralskolan perfekt läge för boende. Eleverna kan flyttas till 
utrymmen ovanför Biblioteket. 
 
Bra att förbereda i tid för att flytta äldre till tätorterna (från byarna). Tex genom att 
ha vissa lägenheter vintertid för de som vill. 
 
Hur ser beredskapen ut för lagförslaget om boende tillsammans med maka/make 

som behöver bo i vårdboende? Vilka lösningar kan hittas? Kan Strömsunds 

kommun vara först att hitta en lösning på detta? 

5. Turism, vandringsleder 

Vandringseldorado i Fjällsjö, se bilaga 2. 
Vandringsleder/stigar, inte bara en person som ska sköta underhåll utan öka 
intresset i hela bygden för detta. Snygga till under tiden man ändå är här. I 
anslutning till lederna bygga ”utegym”, stationer med stockar, däck att springa i, 
aktivitet för barnen, mm. Skapa ett turismbolag som bland annat stöttar delen med 
vandringsleder. Varje invånare kan stötta med 1000 kr vilket skulle ge en god 
grund. 
 
Skapa ett system av små turismentreprenörer som samarbetar om aktiviteter för 
turister. Synkronisera alla sevärdheters öppettider. Paket för företag. Samordning 
mellan turismföretag för att skapa flera olika aktiviteter och en helhetsupplevelse. 
Konferenser. Samordna skoterturismen.  
 
Jaktskyttepaket, turister betalar för att få skjuta vilt (älg, björn, lo). Ex. från 
Skyttmon. Skapa förutsättningar för detta. Finns ett sånt företag i Backe. 
Samordna med andra aktiviteter. Även fiskepaket, sommar- och vinterfiske 
(abborre, gädda, öring, röding, lake). 
 
 
6. Ungdomarnas fritidssysselsättningar 

Önskade fritidsaktiviteter: ungdomsgård, körer för ungdomar, vatten- studsmatta, 
slalomhopp ut i vattnet, discotält, , laga mat på hembygdsgården.  
 
MX banor: kanske på Landsomberget? Vem kan bygga? Förening? Kanske Fjällsjö 
alpina eller Backe IF? 
 
Backe IF borde informera bättre om öppettider på ungdomsgården (UG). 
 
Sittande bord planerade direkt följande aktiviteter:  
Discokväll på Fjällsjögården för ungdomar – After eight (efter stängning) om 
innehavaren är positiv 
Skoterkväll 
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Biograf Stenhammaren på UG: varje onsdag samt nattbio fredagar 22.00-23.30. 20 
kronor per gång.  
 
7. Biblioteket 

Värna om biblioteksfilialen som finns i Backe och som är viktig för skolan och de 
som lånar böcker där. 
Vi vill behålla biblioteket i Backe! 
 
Reflektioner efter diskussionerna 

Det behövs ett nav som håller ihop och samordnar de insatser som behöver göras, 
t ex Servicepunkten. 
 
Gudrun Hansson: 
Frågan var: Vad har ”kommunfolket” för planer för Backe? 
Ambitionen är att behålla högstadiet. Finns inga strategiska planer, men 
medborgardialogen är ett sätt att börja titta på vad som invånarna vill och vad kan 
kommunen hjälpa till med i detta. Vi måste hjälpas åt. 
 
Det som utmärker diskussionerna under kvällen: 

• Tomma lokaler. 
• Landstingsfrågor en del av det som kom upp. 
• Spännande med tankarna kring turismutvecklingen. Vem tar tag i det? 
• Utveckling av Servicepunkten.  
• Ungdomsaktiviteterna. 

 
 
 
 
Sammanställt av nämndstödsgruppen 
2011-10-07 
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Bilaga 1, diskussionsämnen och minnesanteckningar 

Bord Diskussionsämne 

Bord 1 Skolan, språk 

Bord 2 Arbetstillfällen 

- Ingen diskussion 

Bord 3 
Framtidsplaner för Backe, kommunens 

strategi, Servicepunkten. 

Bord 4 Infrastruktur, vägar, IT-kommunikation, mm. 

- Ingen diskussion 
Bord 5 Biblioteket 

Bord 6 
Kommunikationerna mellan orterna och till 

Östersund, osv. Samordning?! 

Bord 7 Serviceboenden för äldre 

Bord 8 Turism, stigar 

Bord 9 
Ungdomarnas fritidssysselsättningar och 

framtid, hålla kvar dem i Backe 

Bord 10 Polis och säkerhet 

- Ingen diskussion 
 

Minnesanteckningar från borden 

 
Bord 1 Skolan 

Språket svårt för våra ensamkommande. 10 personer finns idag, ålder mellan 13-
15 år. Det går ganska bra att prata engelska med dem. Skolan ser positivt på att de 
har kommit. Finns ett par som pratar persiska och jobbar som lärare i 
hemspråksgruppen,  det fungerar bra mellan boende och skola. De oklarheter och 
de otydligheter som funnits löser man allt eftersom. 
Högstadiet skall vara kvar - så länge man kan behålla kvaliteten. Skolan behövs, 
annars flyttar man. Samlad skolbyggnad är svårt p g a speciella lokaler.  
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Skänk bort de lokaler som kommunen ej behöver, istället för att riva. Låt någon 
annan få byggnaderna och kommunen får hyra om de behöver utrymme. Låt 
företagen hyra viss del av t ex skolan om de vill. 
Bra med lärare, man går in för varandra. Rektor borde vara mer synlig för 
eleverna. Viktigt med gott samarbete och förståelse mellan skolan och IT 
avdelningen, framför allt inom det pedagogiska området. 
 
Bord 3 Framtidsplaner för Backe 

Deltagare vid bordet undrar: 
• finns någon typ av strategiskt dokument för Backes utveckling? 
• Hur får man igång arbetet utifrån ett ”underifrån” perspektiv? 
Förslag om  
• att utlokalisera kommunala tjänstemän. Åka ut till servicepunkterna. 
• Utlokalisera service från t ex SUAB. 
 
Bord 5 Biblioteket 

Värna om biblioteksfilialen som finns i Backe och som är viktig för skolan och de 
som lånar böcker där. 
Vi vill behålla biblioteket i Backe! 
 
Bord 6 Kommunikation 

Mer samordning och samåkning  
Varför måste alla föräldrar ta ledigt från jobbet för att skeppa ungarna till 
tandläkaren? Folktandvården i Hoting och Strömsund har öppet vardagar 7-15.00.  
Förslag om en tandläkarbuss/mobil tandläkare och om en mammografibuss till 
Backe  
Bussbiljett = kallelse till sjukhuset 
Fiberkabel till Centrumhuset? Telia säger att hyresbostäder äger nätet. Ev på gång 
enl Jan Holmberg. 
 
Bord 7 Serviceboende för äldre 

 ”Lasarettet” i Backe . Serviceboende bottenvåningen. 
Centralskolan perfekt läge för boende. 
Elever till utrymmen ovanför Biblioteket. 
Förbereda för att flytta äldre till tätorterna (från byarna) 
 
Bord 8 Vandringseldorado i Fjällsjö (se även bilaga 2) 

Fritid och framtid  
 
Kommunikationerna. Turismen. 
Vandringsleder/stigar, i anslutning till lederna utegym, underhåll, 
marknadsföring. 
Jaktskytte i paketet. Älg, björn, lo. 
Fiskepaket: abborre, gädda, öring, röding, lake. Vinter och sommarfiske. 
Paketerade resor för företag m fl. 
Samordnad skoterturism. 
Öppettider: synkronisera alla sevärdheter = samarbete mellan olika små 
entreprenörer. 
Alla vuxna kan satsa 1000 kronor till ett turistbolag. 
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Bord 9 Ungdomar 

Fritidsaktiviteter: BMX banor, Ungdomsgård, Körer för ungdomar, vatten- 
studsmatta, slalomhopp ut i vattnet, discotält, kväll på Fjällsjögården för 
ungdomar – After eight (efter stängning) om innehavaren är positiv, skoterkväll, 
laga mat på hembygdsgården.   
 
Backe IF borde informera bättre om öppettider på UG. 
Biograf? Varje onsdag samt nattbio fredagar 22.00-23.30. 20 kronor per gång.  
 
BMX banor: kanske på Landsomberget? vem kan bygga? Förening? Kanske 
Fjällsjö alpina eller Backe IF ? 


