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”Risk för utarmning”
sollefteå Om Sollefteå,
Kramfors och Härnösand
ska bli ett polisområde
bör ledningen förläggas i
Kramfors.
– Det är lämpligast rent
logiskt, säger Thomas
Alsfjell, controller på Sollefteå kommun.
I det nya förslaget blir Örnsköldsvik och Medelpad varsitt polisområde. Sollefteå,
Kramfors och Härnösand,
slås ihop till ett område, Södra Ångermanland. Och Härnösand föreslås bli huvudort.

Med tanke på det relativt

korta avståndet är det enligt
Sollefteå kommun märkligt
att både Härnösand och

”Det mest praktiska
vore att låta Kramfors vara huvudort.”
Thomas Alsfjell,
controller Sollefteå
kommun.
Thomas Alsfjell och Sollefteå kommun vill att den nya polisledningen läggs i Kramfors.
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Sundsvall förslås bli huvudorter.
– Det mest praktiska vore
att låta Kramfors vara huvudort. Det här visar inte att
man på allvar tar tag i de problem som finns och faktiskt
vill förändra utvecklingen i

Sollefteå och Kramfors, säger Alsfjell som skrivit kommunens yttrande tillsammans med kommunchefen,
Johnny Högberg.

Kramfors har tidigare sagt

att man är kritisk till försla-

get och att man oroar sig för
kommuninvånarnas säkerhet i framtiden. Sollefteå resonerar ungefär likadant.
– Vi har delvis synkroniserat våra åsikter. Och det är
inget konstigt med det, vi
lever ju i samma verklighet.

Men vi har lagt till en hel del
eget också, säger Alsfjell.

Sollefteå konstaterar att

kommunerna är stora till
ytan och att statistik visar på
en relativt sett hög andel
händelser som borde föranleda ett polisiärt ingripande
men tyvärr inte gör det. Statistiken visar också på en hög
andel av ”ej utryckning” vilket enligt kommunen borde
klassificeras som resursbrist
eftersom det oftast beror på
endera avståndet eller personalbrist.

En centraliserering av upp-

kommun att leda till en försämring.
”Denna erfarenhet finns
sedan tidigare när uppgifter
centraliserades till Sundsvall
från polisen i Sollefteå. Upplevelsen är att när resurser
centraliseras blir de osynliga
i ytterkant av de områden resurserna ska täcka”.
Sollefteå kommun är också kritiska mot att allt går
väldigt fort. Remissyttrandena kommer nu och redan vid
årsskiftet ska den nya organisationen träda i kraft.
– Vi hoppas att de lyssnar
på oss, säger Alsfjell.
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gifter och resurser till polisområden, uppgifter som i
dag ligger på närpolisområden, kommer enligt Sollefteå
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Glömd filé
blev dyrt
Kramfors En kvarglömd
kalkonbröstfilé i rullatorn, värd 58 kronor,
kostar en 60-årig kvinna
från Kramfors 800 kronor i böter.
Kvinnan handlade på Willys
på Limstagatan i Kramfors i
slutet av juni i år. Hon betalade för ett antal varor i kassan,
men hävdar själv att kalkonfilén glömdes kvar i korgen
på rullatorn av misstag. En
anställd i butiken, som vittnat mot kvinnan, hävdar
dock att det var ett medvetet
val. Hon berättar att kvinnan
rivit bort prislappen på varan
innan den hamnade i en tygkasse. Rätten tvivlar inte på
riktigheten i hennes vittnesmål och dömer 60-åringen
till 800 kronor i penningböter.
Ulf Westman

Stal död
mans kort
Kramfors Den 50-åriga

kvinnan från Kramfors
var fräck nog att ta kontokortet från den nyligen
avlidne mannen. Hon använde sen samma kort
till att ta ut pengar från
en bankomat.
Nu åtalas kvinnan för bedrägeri. Enligt stämningsansökan har den 50-åriga
kvinnan olovligen använt
ett kontokort från en nyligen avliden man. Hon har
sedan i maj i år med kortet
tagit ut 6000 kronor i en
bankomat.
Den misstänka Kramforskvinnan har erkänt handlingarna.
Ulf Westman

En del av Ådalsskolans HBT-grupp: Nicole Engelhardt, Carola Renman, Johan Högberg, Mikael Wiklund, Peter Hedberg, Erik Karlsson.
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HBT-grupp har startats på skola
Kramfors Ådalsskolan
blir den första gymnasieskolan som ska HBTcertifieras. Ett beslut
som togs av ett enhälligt kommunfullmäktige
förra året.
Nu har HBT-gruppen
på skolan haft sitt första
möte.
Hela Ådalsskolans personal
ska jobba med frågor, normer och fördomar kring homo-, bi- och transexualitet.

Ett första steg i det arbetet är
att bilda en grupp på skolan.
– Jag skickade ut en förfrågan om det fanns intresserade på skolan som vill
vara med i gruppen och fick
åtta svar, säger rektorn Mikael Wiklund.
Det är representanter från
administrationen, vaktmästeriet, lärarna och biblioteket.
Till att börja med ska de
fram till sommarlovet nästa
år förbereda inför RFSL:s ar-

bete med certifieringen. Under höstterminen 2015 och
vårterminen 2016 kommer
hela skolans personal att
träffas och lyssna på föreläsningar, identifiera fördomar
och omedvetna normer
samt diskutera lösningar.
– Vi är en öppen skola på
många sätt, men samtidigt
vet vi också att det finns förutfattade meningar och värderingar som skulle behövas ses över, säger Mikael
Wiklund.

Alla runt bordet håller
med om det. Ett exempel
som läraren Peter Hedberg
kom på när han skrev ett
prov var synen av hur en familj ser ut.
– Jag satt och skrev ett
prov där jag skulle använda
en familjesituation som exempel och märkte att jag
först skrev ut mamma, pappa och barn. Men vad skulle
hända om jag inte skrev ut
kön eller skrev att föräldrarna var av samma kön.

Vaktmästaren Erik Karlsson tycker att arbetet ska bli
spännande.
– Det är så många olika
människor och det är viktigt
att kunna bemöta alla.
– Det handlar inte bara om
att förbjuda ord, utan att
förändra attityder bakom
dem, säger läraren Johan
Högberg.
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