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Medborgardialog Hoting 2011-05-04 

 
Bakgrund och syfte 
Medborgardialog är ett sätt för den politiska ledningen att få ett större 
beslutsunderlag genom att höra medborgarnas åsikter i en viss frågeställning. 
 
I Hoting finns flera områden där det kommer att tas framtida beslut. Det handlar t ex 
om skolbyggnaden, högstadiet, Solgården, bostäder, mm, mm. 
 
Deltagare 
Ett 70-tal deltagare samt ett tiotal politiker och tjänstemän, totalt ca 80 personer 
samlades i lokalen Folkets Hus den 4 maj kl. 18:30 till 21:00. 
 
Program och metod 
Kvällen inleddes av kommunalrådet Gudrun Hansson som hälsade välkommen och 
därefter delade Länsförsäkringar ut sitt ungdomsledarstipendium som den här 
gången gick till bland andra, Caroline Hoffman Jönsson i Tåsjö för sitt arbete med 
ungdomar och draghundar. Grattis!  
 
Musikskolans elever i Hoting spelade sedan ett par låtar till publikens förtjusning. 
 
Sedan delgav närvarande politiker information om sina ansvarsområden och hur de 
berör Hoting; Susanne Hansson pratade om det vikande elevunderlaget, den dåliga 
inomhusmiljön i delar av skolbyggnaderna och de alternativ till åtgärder som man 
ser där, Karin Näsmark berättade om beslutet att återta Brismarksgården i egen regi, 
Lena Johansson pratade om utvecklingsbehov inom skolan och Lennart Oscarsson 
lite om företagandet. 
 
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 45 minuter ägnades åt bordsdiskussionerna och sedan gjordes en sammanfattning 
av de viktigaste punkterna från borden (se bilaga 1). 
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Återkoppling 
Önskad återkoppling av medborgardialogen: 

• Publicering under hemsidan – Kommun & politik – medborgardialog. 
• Kommer även att finnas möjlighet att få utskrift från skolan och Bygdens 

framtid. 
• Önskemål om att förtroendevalda/tjänstemän återkommer med vad som är 

möjligt och inte! 

 

Sammanfattning av diskussionerna 
Det var 10 bord/diskussionsämnen vid medborgardialogen men då en del 
frågeställningar återkommer vid flera bord är denna sammanställning uppdelad 
ämnesvis. Vill man ta del av vad som diskuterades i varje grupp så finns renskrivna 
minnesanteckningar i bilaga 1. 
 
1. Brismarksgården 
Brismarksgården ska tas tillbaka i egen regi, beslutet togs samma dag som dialogen, 
den 4 maj.  
 
Rykten på byn om egen regi istället för information till personalen beror på att det 
varit oklart om vem som ska fatta beslutet. 
 
Frågor inför övergången till egen regi var om köket får vara kvar, om tjänsterna 
behålls och hur chefskapet ser ut. 
 
Personalen förväntar sig att Kommunen ska komma ut innan 31 maj och informera. 
 
2. Solgården, samverkan för äldre 
Det är viktigt med ett nätverk runt de äldre; hemtjänst, hemsjukvård, anhörigstöd, 
mm, och möjlighet till aktiviteter, man måste få förverkliga sina drömmar även när 
man är gammal och göra vardagliga saker som andra kan. 
 
Solgården är mittpunkten för samverkan för de äldre där kommunen och ideella 
krafter arbetar tillsammans. Det är en bra mötesplats och det finns flera bra 
aktiviteter där. Både personliga och kommunala vinster med detta. Om frivilliga 
krafter sviktar måste det finnas någon form av skyddsnät i form av kommunalt stöd. 
 
Solgården är känd utanför kommungränsen för denna samverkan. Dessutom vill 
man utöka samverkan. Tack vare att vi redan har en god samverkan mellan 
kommunen och frivilliga kan vi lättare vidareutveckla verksamheten. Solgårdens 
verksamhet stämmer väl överens med Statens folkhälsoinstitut – stärker individens 
självbild och ökar känslan av tillhörighet och meningsfullhet i det dagliga livet. 
Mötesplatsen Solgården och dess verksamhet ger friskare äldre, vilket resulterar i 
mänskliga vinster och kommunala besparingar. 
 
Allt detta som vi gör på Solgården ger en stor social gemenskap som ger eko i länet. 
Ju fler som samverkar ju starkare blir vi.  Rör inte Solgården! 
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3. Boendefrågan, vägar, parken, gatubelysning 
Boende är en viktig fråga för orten: 
Seniorboende, +55, varför har inte kommunen sökt bidrag för detta som t ex Dorotea 
har gjort? Tomma bostäder trots att det finns de som vill hyra, kan man ta fram en 
handlingsplan för att sälja till lokalt bostadsbolag?  
 
Få en befolkningsökning i bygden. Ta emot flyktingfamiljer, fylla tomma 
lägenheter, barn i skolan, mm. Men inte bara enstaka utan flera familjer. 
 
Vägar: 
Inte bra vägar, finns det handlingsplan/instruktioner för hur vägar får ser ut i ett 
samhälle (även snöröjning)? Vems ansvar är detta? Inte 45:an utan övriga vägar. 
 
Parken utanför FH:  
Sett likadan ut länge. Finns massor av krav/säkerhetskrav idag och parken borde 
lyftas så att dessa uppfylls och att den blir attraktiv. Ett ansikte utåt. Uppfyller 
lekutrustningen säkerhetskraven? 
 
Gatubelysning:  
Lyset efter 45:an bör brinna även nattetid. Alternativt lågenergilampor. Belysning 
över bron mot Strömsund. Bristande underhåll, dvs lampor som inte lyser. 
 
4. Samhällsservice, kommunal service 
Hur motiverar vi folk att flytta hit? I undersökningar bland nyinflyttade prioriterar 
man skola, barnomsorg och service.  
 
Medborgarkontor/servicekontor/informationskontor som kompensation för den 
service vi tappar. Syfte att lotsa/hjälpa människor i de olika datasystem som finns, 
FK, kommunen, AF, mfl. Kan Bygdens framtid /Närservice vara en lösning? Eller 
Bibliotek som alternativ till medborgarkontor. 
 
Kommunal service även i ovanstående, men ytterligare samarbete, typ som AF, med 
ett kontor som bemannas ibland. 
 
5. Miljöfrågor och räddningstjänsten 
Skrotbilar på kommunal mark – otillåten uppställning av skrotbilar på kommunens 
fastighet. Risk för att barn leker i bilarna och gör sig illa samt att det läcker ut farliga 
ämnen typ olja, glykol, bensin m m från bilvraken. Vem har ansvaret för frågan och 
ser till att det åtgärdas.   
 
Räddningstjänstförbundet: nedskärningar till 1+3 (tidigare 1 befäl+4 brandmän), 
begränsar verksamheten och räddningsarbetets utförande. (Ingen IVPA i Hoting 
men andra stationer utför IVPA på 1+3). Får inte utföra rökdykning med 1+3 utan 
måste då avvakta tills närmaste kår anländer. Tycker att man dragit ner för mycket 
på personal och lagt onödigt mycket pengar på utrustning typ bilar och kläder till 
kåren i Östersund.  
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Kritik mot räddningstjänstförbundet. Vad kostar det att inte ingå i förbundet utan 
ha det kommunalt? Diskussionen handlade om att åter driva räddningstjänst i 
kommunal regi. Synpunkter på prioriteringarna inom JRF huruvida man dels 
fördelade medlen i förbundet men även fördelning mellan operativ verksamhet och 
administration (förebyggande m m). Den nya lagen om skydd mot olyckor ställer 
högre krav på räddningstjänsten än tidigare. Innebär att vi i kommunen hade 
svårigheter att klara av de nya kraven på kompetens. Det var även anledningen till 
att man bildade förbundet. Det framkom även att man tyckte att vi hade för hög 
ambition i JRF i jämförelse med andra förbund i landet.  
 
6. Jobb 
Hur får vi fler jobb? Hur får man ungdomar att stanna kvar? Hur får man dem att 
återvända efter utbildning? 

1. Satsa på småföretagsamhet t ex mathantverk, turism, småbruk, finns inte en 
ko i hela Tåsjödalen trots fina betesområden. 

2. Idékläckarkvällar för att ta tillvara invånarnas idéer. 
3. SUAB – har en generationsskiftesbank för företag. Viktigt att tidigt gå ut med 

den i gymnasieskolan, redan första året, så att de vet vilken utbildning som 
behövs. 

4. Vi behöver en bra och fungerande gymnasieskola. 
 
Glöm ej bort att de som bor i Hoting är de bästa ambassadörerna för sin hembygd. 
Tala om vad som är bra, stå för att det är en bra bygd.  
 
7. Skolan, ungdomsfrågor, barn 
Laptop till alla skolelever i Strömsunds kommun. Önskvärt med behöriga lärare 
även som vikarier. 
 
Funktionshindrade elever, arbeta för särskola i Hoting. 
 
Inomhusmiljön på skolan: eleverna påverkade. Svårt att investera så mycket pengar 
för att få högskolebyggnaden i toppskick. Kontroll måste göras av alla lokaler. 
 
Utomhusmiljön vid skolan. Också ett ansikte utåt – säger vad vi tycker om våra 
barn? Mer möjlighet till rastaktiviteter. 
 
Högstadium i Backe/Hoting – var ligger diskussionen nu? Är lokalerna lämpliga? 
Hoting är mer centralt. 
 
Stort behov av ungdomsgård, ryktas om motorgård (tillsammans med Mosquitos 
och Unga Örnar). Projektansökan finns. Nödvändigt med ungdomsgård! Kan PRO 
vara delaktiga i ungdomsverksamheter? Solgården? Ungdomsgård? 
 
8. Bibliotek 
Det är viktigt att det tas beslut om bibliotekets vara eller icke vara, och placeringen, 
så att det tas med i planerna för skollokalerna. En önskan har ju varit att få 
biblioteket i skolan. Musikskolan måste också in i skolans lokaler! 
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9. Matpolicy 
Lokal produktion av mat till äldrevården och närproducerat, ekologisk mat till 
brukarna. Servera vegetariskt alternativ i skolan.  
 
 
Sammanställt av nämndstödsgruppen 
2011-05-09 
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Bilaga 1, diskussionsämnen och minnesanteckningar 

De diskussionsämnen som valdes under dialogen var: 

Bord Diskussionsämne 

Bord 1 Brismarksgården 

Bord 2 Solgården, samverkan för äldre 

Bord 3 Boendefrågan, vägar, parken, gatubelysning 

Bord 4 Bredband 

Bord 5 Samhällsservice, kommunal service 

Bord 6 Miljöfrågor och räddningstjänsten 

Bord 7 Jobb 

Bord 8 Skolan, ungdomsfrågor, barn 

Bord 9 Bibliotek 

Bord 10 Matpolicy 

Kvällen sammanfattades med de viktigaste punkterna från varje bord: 

Bord Viktigaste punkterna 

Bord 1 

Brismarksgården 

- Rykten på byn om egen regi 
- Får köket vara kvar? 
- Behålla tjänster 
- Kommunen ska komma ut innan 31 maj och 

informera. 

Bord 2 

Solgården, samverkan för äldre 

- Nätverk runt de äldre, hemtjänst, hemsjukvård, 
anhörigstöd, mm. Möjlighet till aktiviteter. 

- Förverkliga sina drömmar även när man är 
gammal. 

- Göra vardagliga saker som andra kan. 
- Fantastisk samverkan med kommunen genom 

Solgården. Finns flera bra aktiviteter där, 
mötesplatser. Rör inte Solgården.  

- Hembesök via Bygdens framtid, göra saker som 
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man inte annars trodde man skulle kunna göra. 
- Samverkan kring högtider, tex Julen. Även 

samverkan med näringslivet. 
- Både personliga och kommunala vinster. 
- Vill utöka samverkan. Kända utanför 

kommungränsen för denna samverkan. 
- Bra klimat för gamla 

 

Bord 3 

Boendefrågan, vägar, parken, gatubelysning 

- Viktig fråga för orten (boende) 
- Seniorboende, +55, varför har inte kommunen sökt 

bidrag för detta? 
- Tomma bostäder trots att det finns de som vill hyra 

- > handlingsplan för att sälja till lokalt 
bostadsbolag? 

- Vägar: Inte bra vägar, finns det handlingsplan för 
hur vägar får ser ut i ett samhälle (även 
snöröjning)? Vems ansvar är detta? Inte 45:an utan 
övriga vägar. 

- Parken utanför FH: sett likadan ut länge. Finns 
massor av krav idag och parken borde lyftas så att 
dessa uppfylls och att den blir attraktiv. Ett ansikte 
utåt. Uppfyller lekutrustningen säkerhetskraven? 

- Gatubelysning: Lyset efter 45:an bör brinna dygnet 
runt. Alternativt lågenergilampor. Belysning över 
bron mot Strömsund. 

- Nu har vi reagerat – dags att agera. 

Bord 4 
Bredband 

Ingen diskussion vid detta bord. 

Bord 5 

Samhällsservice, kommunal service 

- Medborgarkontor/ 
servicekontor/informationskontor, lotsa/hjälpa 
människor i de olika datasystem som finns, FK, 
kommunen, AF, mfl. Bygdens framtid / Närservice 
– en lösning? 

- Kommunal service även i ovanstående, men 
ytterligare samarbete, typ som AF, med ett kontor 
som bemannas ibland. 

Bord 6 

Miljöfrågor och räddningstjänsten 

- Skrotbilar på kommunal mark 
- Räddningstjänstförbundet: nedskärningar till 1+3 

(1+4), begränsar verksamheten (ingen IVPA t ex.), 
räddningsarbetets utförande. 

- Fordon, mm.  
- Kritik mot räddningstjänstförbundet. Vad kostar 

det att inte ingå i förbundet utan ha det 
kommunalt? 



Rapport medborgardialog i Hoting 2011-05-04  Sidan 8 av 11 
Sammanställd av nämndstödsgruppen 

Bord 7 

Jobb 

- Hur får vi fler jobb? 
- Hur får man ungdomar att stanna kvar? 
- Hur får man dem att återvända efter utbildning? 
- Viktigt med bra gymnasieskola 
- Satsa på småföretagssamhet 
- Satsa på turism 
- Småbruk – inga betesdjur trots fina betesområden. 
- Idékläckarkvällar för att ta tillvara invånarnas 

idéer.  
- Generationsskiftetsbank hos SUAB, gå ut med den 

tidigt till gymnasieungdomarna, vad behövs för 
utbildning? 

- De som bor i Hoting är största ambassadörerna för 
orten. Tala om vad som är bra, stå för att det är en 
bra bygd. 

Bord 8 

Skolan, ungdomsfrågor, barn 

- Alla elever ska ha tillgång till egen laptop. 
- Önskvärt med behöriga lärare även som vikarier. 
- Få en befolkningsökning i bygden. Ta emot 

flyktingfamiljer, fylla tomma lägenheter, barn i 
skolan, mm. Men inte bara enstaka utan flera 
familjer. 

- Funktionshindrade elever, arbeta för särskola. 
- Inomhusmiljön på skolan: eleverna påverkade. 

Svårt att investera så mycket pengar för att få 
högskolebyggnaden i toppskick. 

- Kontroll av alla lokaler. 
- Högstadium i Backe/Hoting – var ligger 

diskussionen nu? Är lokalerna lämpliga? Hoting 
mer centralt. 

- Utomhusmiljön vid skolan. Också ett ansikte utåt – 
säger vad vi tycker om våra barn? Mer möjlighet 
till rastaktiviteter. 

- Stort behov av ungdomsgård, ryktas om motorgård 
(tillsammans med raggarklubben och Unga Örnar). 
Projektansökan finns. Nödvändigt med 
ungdomsgård! 

Bord 9 

Bibliotek 

- Bör ha med sig de funderingarna när man funderar 
på skollokaler. 

- Gärna bibliotek i skolans lokaler. 
- Musikskolan måste också in i skolans lokaler! 

Bord 10 
Matpolicy 

- Lokal produktion av mat till äldrevården. 
- Närproducerat, ekologisk mat till brukarna. 
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Minnesanteckningar från borden 

Bord 1 - Brismarksgården 
Oklart om turordning om vem som skulle fatta beslutet (om upphandling eller egen 
drift), därav den dåliga informationen till personalen. 
Chefsskapet – enhetschef på varje ställe. 
Köket ska få finnas kvar. 
Upphandling av maten sker mer centralt. 
Vi från Brismarksgården förväntar oss ett besök från kommunen innan den 31 maj då 
vi ska träffa facket. 
  
Bord 2 . Solgården, samverkan för äldre 
Nätverk; hemtjänst, hemsjukvård, anhörigstöd, byvaktmästare, sociala mötesplatser - 
möjligheter till aktiviteter. Uppsökande verksamhet – längtan. 
Tydlig samverkan mellan kommun, landsting, och frivilliga 
organisationer/föreningar. 
Om frivilliga krafter sviktar måste det finnas någon form av skyddsnät i form av 
kommunalt stöd. 
Mötesplatsen måste vara tillgänglig. Dåligt anpassad miljö kan förvandla en 
funktionsnedsättning till ett funktionshinder. 
Solgårdens verksamhet stämmer väl överens med Statens folkhälsoinstitut – stärker 
individens självbild och ökar känslan av tillhörighet och meningsfullhet  i det 
dagliga livet. Mötesplatsen Solgården och dess verksamhet ger friskare äldre, vilket 
resulterar i mänskliga vinster och kommunala besparingar. 
Tack vare att vi redan har en god samverkan mellan kommunen och frivilliga kan vi 
lättare vidareutveckla verksamheten. 
Folkhälsoinstitutet har försöksverksamhet i vissa kommuner som väl svarar mot den 
verksamhet som finns på Solgården. 

-  Kaffestunden varje vecka, underhållning i olika former. Mycket populärt och 
välbesökt. Ca 50 personer varje gång. 

- Studiecirklar, tvåändsstickning, stavgång, sångkör, linedans, litteratur, 
miljöfrågor, glagympa, sångkör (som även underhåller på olika 
äldreboenden.) 

- Längtan, uppsökande verksamhet. ”009 fick 50 personer sin längtan uppfylld. 
- Samverkan mellan kyrkan och företag. 
- Julmat i Tåsjö. Julafton med julmat i kyrkan samt hembesök med julmat. 2010 

var det ett 50-taql på varje ställe. 
Allt detta som vi gör på Solgården ger en stor social gemenskap som ger eko i länet. 
Ju fler som samverkar ju starkare blir vi.( Rör inte Solgården!) 
 
Bord 3. Boende, vägar, parken, gatubelysning 
Boende: 
Seniorboende 55+. Varför söker inte kommunen bidrag som andra kommuner t ex 
Dorotea? 
Försäljning. Sälj hela beståndet! Gör en försäljningsplan, värdering…. 
 
Vägar: Ven ansvarar för vägarna i Hoting? 
Finns handlingsplan/instruktioner? Finns regler för hur dåliga vägarna får vara 
innan åtgärd/-er sätts in. (vägarna i villaområden) 
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Parken: En skamfläck!! Är ju faktiskt ansiktet utåt för förbipasserande! 
Hur mycket pengar har lagts ner på den de senaste 10-30 åren??  
Lekutrustningen – uppfyller de kraven som finns när det gäller t ex säkerheten? 
 
Gatubelysningen: 
Byt till lågenergilampor. Lyset ska brinna efter 45:an även nattetid. Belysning på bron 
Västra Hoting - mot Strömsund! 
Bristande underhåll d v s lampor som lyser/inte lyser. 
VI HAR REAGERAT! NU MÅSTE NI AGERA! 
 
Bord 4 - Bredband 
Fördes inga diskussioner vid detta bord. 
 
Bord 5 Samhällsservice, kommunal service 
Informationskontor som kompensation för den service som vi tappar ( t ex 
försäkringskassan, skatteverket, pensionsverket) 
Bibliotek alternativ till medborgarkontor. 
Möjligheter till personlig kontakt – någon som lotsar till olika myndigheter. 
Hur motiverar vi folk att flytta hit? I undersökningar bland nyinflyttade prioriterar 
man skola, barnomsorg, service.  
 
Bord 6, Miljöfrågor och räddningstjänsten 
Skrotbilar på kommunal mark – otillåten uppställning av skrotbilar på kommunens 
fastighet. Risk för att barn leker i bilarna och gör sig illa samt att det läcker ut farliga 
ämnen typ olja, glykol, bensin m m från bilvraken. Vem har ansvaret för frågan och 
ser till att det åtgärdas.   
Räddningstjänstförbundet: nedskärningar till 1+3 (tidigare 1 befäl+4 brandmän), 
begränsar verksamheten (ingen IVPA i Hoting men andra stationer utför IVPA på 
1+3 ), räddningsarbetets utförande. Får inte utföra rökdykning med 1+3 utan måste 
då avvakta tills närmaste kår anländer. Tycker att man dragit ner för mycket på 
personal och lagt onödigt mycket pengar på utrustning typ bilar och kläder till kåren 
i Östersund.  
Kritik mot räddningstjänstförbundet. Vad kostar det att inte ingå i förbundet utan ha 
det kommunalt? Diskussionen handlade om att åter driva räddningstjänst i 
kommunal regi. Synpunkter på prioriteringarna inom JRF huruvida man dels 
fördelade medlen i förbundet men även fördelning mellan operativ verksamhet och 
administration (förebyggande m m). Den nya lagen om skydd mot olyckor ställer 
högre krav på räddningstjänsten än tidigare. Innebär att vi i kommunen hade 
svårigheter att klara av de nya kraven på kompetens. Det var även anledningen till 
att man bildade förbundet. Det framkom även att man tyckte att vi hade för hög 
ambition i JRF i jämförelse med andra förbund i landet.  
 
Bord 7 Jobb 
Hur får vi mer jobb till vår bygd? Hur kan vi få våra ungdomar att stanna eller 
komma hem? 

1. Satsa på småföretagsamhet t ex mathantverk, turism, småbruk, finns inte en 
ko i hela Tåsjödalen. 
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2. Idékläckarkvällar, tillvarata våra idéer, samarbeta förutom innevånarna, 
kommun-landsting- AF, vuxen utbildning. 

3. SUAB – aktiv generationsskiftesbank för företag. Tidigt gå ut med den i 
gymnasieskolan. 

4. Vi behöver en bra och fungerande gymnasieskola. 
Glöm ej bort att vi som bor här är de bästa ambassadörerna för vår hembygd… För 
att skapa jobb, ta hem våra unga! 
 
Bord 8 Skolan, ungdomsfrågor, barn 
Laptop till alla skolelever i Strömsunds kommun. 
Behöriga lärare. 
Gärna asylsökande/flyktingar till Hoting 
LSS  - elever, barn med funktionshinder, gärna särskola i Hoting 
Inomhusmiljön på skolan elevers och lärares hälsa. Kontroll av alla lokaler. 
Högstadiet i Backe lokaler. 
Uppfräschning av utemiljön – skolgården. Rastaktiviteter. 
Ryktas om motorgård (Mosquitos) och Unga Örnar i gamla kommunförrådet – stort 
projekt?? 
Kan PRO vara delaktiga i ungdomsverksamheter? Solgården? Ungdomsgård? 
 
Bord 9 Biblioteket 
Det är viktigt att det tas beslut om bibliotekets vara eller icke vara, och placeringen, 
så att det tas med i planerna för skollokalerna. En önskan från ”kommunen” och från 
skolan har ju varit att få biblioteket i skolan. 
 
Bord 10 Matpolicy 
Lokal produktion av mat till äldrevården. 
Närproducerad mat, ekologisk mat.  
Servera vegetariskt alternativ i skolan. En maträttär populär, ständigt 
återkommande. 
 


