Medskick till politiken från medborgardialogen i
Harmånger tisdagen den 17 mars 2015
Här följer en sammanställning över de frågor, kommentarer och förslag som lämnades
in under medborgardialogen i Harmånger tisdagen den 10 mars 2015.
- Varför har inte hushållning med pengar inom kommunen vidtagits under de senaste
20-25 åren? Kommunens dåliga ekonomi har varit känd under många år.
Betyg = Underkänt gällande de styrande.
- Bergsjö är inget alternativ vare sig för mellanstadiebarn från Harmånger, Stocka,
Ström eller för de gamla som behöver särskilt boende.
- Förslag om åtgärder för att sänka kostnader för verksamhet har lämnats till ledande
politiker, men ignorerats. Tyvärr.
- En framgångsfaktor för Nordanstig – en bra infrastruktur, bygg bostäder. Locka hit
folk bland annat från Sundsvall och Hudiksvall. I Ilsbo finns inga lediga bostäder att
köpa men många nya skulle tänka sig att bo där och pendla till Hudik. Viktigt att
behålla våra små skolor men även attraktiva fritidssysselsättningar;
• kommunal musikskola
• bra kommunikationer
• kultur och idrott som alla har råd med
- Viktigt att räkna in vart barnen som eventuellt blir kvar går i skola om
nedläggningarna blir verklighet.
- I kalkylen bör det tydliggöras vilka risker barnen utsätts för när de ska bussas till
Bergsjö. Dessutom bör kostnader för bussar samt miljöpåverkan inkluderas.
- Om boendeformen ska ändras från servicehus till trygghetsboende blir
ombygnadskostnaderna höga. Tänk bara på ändrade brandceller.
- Analys krävs! Förslag ska baseras på analysen. Hela analyssteget (ett seriöst sådant)
överhoppat! Analys av;
• skolpengsbortfall. Vad är rimligt att gissa? Hur stort bortfall (antal)
innebär att bortfall > besparing?
• utflyttning/minskad inflyttning – skattebortfall. Analysera!
• investeringskostnader måste analyseras!
- Vilken bild får potentiella inflyttare när de (i och för sig förnämliga) personer och
invånare som lyfts fram i den externa kommunikationen uteslutande är
tusenkonstnärer? Varför inte trycka hårt på ”vanliga” pendlande familjer som gillar att
bo lite lantligt!

- Skapa attraktion för nybyggnationer och nyinflyttning av barnfamiljer och arbetare. Värna
skolornas närhet till vart folk bor.
- Vid lokalisering av skolor är de viktigt att tänka på pendlingsstråken. Många pendlar till
Sundsvall och Hudiksvall och detta innebär att skolor ska lokaliseras utifrån detta.
- Alla större satsningar och förväntad tillväxt sker efter kusten. Därför bör största satsningarna
på skola och omsorg också ske där.
- Nordanstigs kommun heter inte Bergsjö kommun. Ta det från en 20-åring som har växt upp
på östra sidan. Jag ser ingen framtid för en framtida familj här.
- Intäktsökningar ska inte framförallt vara avgiftsökningar (som Stig sa) utan t.ex. inse att
Gnarp ligger bara 2,5 mil från Njurunda med 10-15 tusen människor. Satsa på folk som bor i
Gnarpsområdet men jobbar norrut.
- Ge kommuntjänstemännen/kvinnorna i uppgift att ta fram förslag med konkret handlingsplan
att skapa tillväxt, ökade skatteintäkter i kommunen. Ex ökade skatteintäkter på 20 mnkr.
- Jag tycker det är hemskt att ingen skola ska finnas på östra sidan.
- Utöka demensboende. Mer resurser till hemtjänst. Behåll särskilt boende.
- På riktigt se över om skolsatsningen ska vara på östra sidan. Är det möjligt att
Bergsjö/Hassela/Ilsbo pendlar hitåt.
- Mittuniversitetet planerar centrera lärarutbildningen till Sundsvall. Detta skapar goda
möjligheter att attrahera bra lärare till Gnarp, 20 minuter från Sundsvall.
- Skolor: F-3 Hassela, F-6 Gnarp, Harmånger och Ilsbo. F-9 Bergsjö. Jättendal läggs ned. Vad
gör man med lokaler som blir tomma? Om man låter NBAB ta kostnaderna för Björkbacken
och Hagängsgården, är det inte samma stora pengabörs som hela kommunen har?

