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n Kramfors kommun | Vem betalar vakterna?

Dubbelbemanning
på nytt i Kramfors
Kramfors Securitas ordningsvakter patrullerar
åter Kramfors med dubbelbemanning. Men frågan är vem som betalar
och hur länge.
Från den 1 februari får inte
längre Securitas ordningsvakter och väktare ensamarbeta i Kramfors stadsmiljö. Det har Arbetsmiljöverket bestämt med ett vite på
100 000 kronor om kravet
inte uppfylls. Arbetsmiljön
med våld och hot anses för
farlig.
– Så är det, vi jobbar nu
med dubbelbemanning precis som i höst när vi själva
bekostade detta. Vad jag
förstått är frågan nu löst, åtminstone tillfälligt, med våra 20-tal kunder i Kramfors
där kommunen är en, säger
Ronny Fredriksson, pressansvarig vid Securitas.

Securitas har tidigare för-

klarat att företaget kan väl-

”Vi får titta på det
där. Viktigast nu är
i alla fall att vi uppfyller kravet på
dubbelbemanning.”
Ronny Fredriksson,
pressansvarig,
Securitas
Nu är det åter två Securitasvakter som patrullerar i centrala Kramfors.
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ja att lämna bevakningsuppdraget åt kommunen,
om man inte får betalt för
den extra kostnaden att ha
dubbelbemanning. Staffan
Östman, chef för kommunens samhällsavdelning,
berättar dock att något avtal för dubbelbemanning
inte slutits med Securitas.
– Vi får titta på det där.
Viktigast nu är i alla fall att

vi uppfyller kravet på dubbelbemanning, säger Ronny
Fredriksson.

I dagarna kom förvaltnings-

rättens dom i ärendet där
Transportarbetareförbundet överklagat Arbetsmiljöverkets beslut att häva
skyddombudsstoppet mot
att Securitas personal jobbade med enkelbemanning i

Kramfors fram till och med 1
februari. Arbetsmiljöverket
ville att Securitas skulle få
en omställningstid fram till
1 februari innan kravet på
dubbelbemanning infördes.

Förvaltningsrätten gav Ar-

betsmiljöverket rätt. Domen kom i och för sig ungefär när Securitas ändå var
tvungen att dubbelbemanna, men är ändå principellt
viktig menar Charina Nordwall, regionalt skyddsombud Transport.
– Jag förstår inte hur Arbetsmiljöverket resonerat.
Man ska inte bara ta hänsyn
till hot mot liv och olyckor,
utan även hälsa. Ensamarbetet är psykiskt påfrestande. Vi överväger nu om vi
ska överklaga förvaltningsrättens dom.
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30-åring fälld
för misshandel
av exets flickvän
HÄrNÖsaND Paret hade
nyligen separerat. När
den 30-åriga kvinnan
fann ett av de små barnen i samma säng som
exmannens nya flickvän
ilsknade hon till och
slog henne i ansiktet.
– Jag kände mig hotad
som mamma, förklarade
hon senare i förhör.
Härnösandsparet, som har
två gemensamma barn, hade bestämt att gå skilda vägar. De var också överens
om att ha barnen varannan
vecka efter separationen.
När exmaken inledde ett
förhållande med en ny
kvinna kort tid efter skilsmässan kom de gemensamt
fram till att det var bäst för
de minsta barnet att inte
träffa den nya sambon.

Men via en kompis fick
30-åringen veta att mannen, trots överenskommelsen, ändå lät barnet umgås
med sin nya kvinna. Då
uppsökte hon paret för att
hämta hem sitt barn. Först
efter att ha ropat genom
brevlådeinkastet fick hon
mannen att öppna dörren.

– Jag sa att det inte var okej

att de hade barnet och sa att
jag var där för att hämta
hem det.
När mamman kom in i bostaden fann sitt barn liggande i samma säng som exmannens nya flickvän. Då
ska hon, enligt domen från
Ångermanlands tingsrätt,
gått till attack mot kvinnan
och slagit henne i ansiktet.
Därefter lämnade hon bostaden med barnet.
– När jag såg mitt barn ligga vid den nya kvinnan kände jag mig hotad som mamma, berättade hon i förhör.

Den 30-åriga kvinnan för-

nekar brott. Men tingsrätten
anser att de vittnesmål som
lämnats av exmaken och
hans nya kvinna varit detaljerad och utan överdrifter
och dömer mamman för
misshandel, även om våldet
inte varit särskilt allvarligt.
Påföljden bestämdes till
villkorlig dom och totalt 11
200 kronor i dagsböter. Hon
ska också betala 6 800 kronor i skadestånd till sitt offer samt 500 kronor till
brottsofferfonden.

Ulf Westman

Risk för halka i helgen
HÄrNÖsaND Det finns all
anledning att ta det försiktigt för den som ska
ge sig ut i trafiken de
närmaste dagarna.
Enligt helgens väderprognos
kommer halkan inte avta i
Ångermanland – tvärtom.
– Det ser ut att bli riktigt
ostadigt och risk för svår
halka i Ångermanland, säger Ian Engblom, meteorolog vid Forecas.
I dag ger en varmfront
omslag till varmare väder.
– Det blir ett dramatiskt
omslag med chans till flera
plusgrader under dagen. Är

Sofia Näslund och Sofina Uitto samlar in pengar till sjuka barn. Klasskompisen Daniella Laurila är också med.

Foto: erik ÅMell

De samlar in pengar till sjuka barn
Kramfors Tre elever vid
Ådalsskolan har startat
ett UF-företag för att
samla in pengar till sjuka barn. Till våren ska
de överlämna en check
till barnavdelningen vid
något större sjukhus.

företag, UF-företag, dök
idén upp om att hjälpa barn
drabbade av sjukdom.
– Företaget heter AFL,
”Alla förtjänar lycka”. Vi har
även kombinerat detta med
det projektarbete vi gör i
skolan, säger Sofia Näslund.

Sofia Näslund, Sofina Uitto
och Daniella Laurila går alla
sista året på barn- och fritidsprogrammet. När de
planerade för sitt ungdoms-

Deras arbete går ut på att
med effektiv marknadsföring samla in pengar från företag, organisationer och
privatpersoner. Marknads-

föringen sker bland annat
via Facebook och en blogg.
De har även sålt fikabröd på
en julmarknad i Nordvik.
– Vi vill inte sätta ribban
för högt så vi har som mål
att nå 5 000 kronor, men vi
har redan samlat in några
tusenlappar, berättar Sofina
Uitto.
Pengarna ska användas
till forskning kring allvarliga sjukdomar som drabbar
barn. Tjejerna hoppas på att

kunna etablera ett samarbete med ett större sjukhus,
eventuellt Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholms län.
Allt arbete videodokumenteras och ska resultera i
en film.
– Vi siktar på att besöka
barnavdelningen vid ett
sjukhus nu i vinter och sedan överlämna pengarna i
maj, säger Sofia Näslund.

Erik Åmell

man utomhus kan man nog
få lite vårkänslor.
Den fuktigare luften riskerar att leda till halare väglag
på de flesta håll.
Även på lördag ser det ut
att bli milt i luften – i alla fall
till en början. Sedan slår det
om till kallare väder.
På söndag fortsätter det
kallare vädret och det väntas
även fortsätta blåsa. Trots
solchans kan det bli neråt 10
minusgrader mot kvällen.
– Har man känt vårkänslor på fredagen kommer
man nog känna att vintern
återvänt på söndag kväll.

Erik Sjölander

Kollision
i vägkorsning

Olycka söder
om Härnösand

HÄrNÖsaND En trafikolycka inträffade under torsdagseftermiddagen i en
korsning i Härnösand.
Det var strax efter 14-tiden som olyckan skedde i
korsningen mellan Västra
ringvägen och Säbråvägen.
Två personbilar, en Audi
och en Toyota, kolliderade
och framför allt en av dem
fick plåtskador.
Ingen person skadades
dock i samband med händelsen, och enligt SOS
Alarm hade alla tagit sig ut
av egen kraft innan räddningstjänsten kom fram.

HÄrNÖsaND En trafikolycka inträffade strax efter
13-tiden på E4 vid motorbanan söder om Härnösand. Det är oklart hur
olyckan gått till, men på
något sätt kolliderade två
personbilar vid platsen.
En av förarna skadades
och fick föras till sjukhus
med ambulans. Innan avfärd fixerades hennes nacke
av ambulanspersonalen.
Så sent som i förra veckan slog boende i området
larm om riskerna med den
aktuella korsningen. De
krävde att Trafikverket
skulle bygga om den.

