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BRÖ 2013 §§  59-73.                                                             
Protokoll fört vid styrelsemöte Bygderådet Örnsköldsvik  
Datum: 2013-08-21  
Plats: Husum                                                                         
 
 
Närvarande: ordf. Bengt Rönnqvist, Agneta Westberg, Sofia Olsson, Sören Sjöbergh, Henrik 
Hägglund och Janne Bagge. 
 
Frånvarande med förhinder: Ingela Melinder, Yvonne Häggström, Göta Nilsson, Hans Ullberg. 
 
§ 59 MÖTET ÖPPNAS 
Ordf. Bengt Rönnqvist hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. Dagens möte  hölls i 
Husum för att kunna informera Grundsunda Framtidsgrupp om Bygderådets arbete och försöka få 
någon i deras styrelse att ta den vakanta plats som Grundsunda har  i Bygderådet. Informationen 
hölls under fikapausen när Grundsunda Framtid bjöd på gott fika. Vi ser fram emot att få en ny 
representant från Grundsunda inom kort. 
 
§ 60. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Förslaget till dagordning godkändes 
 
§ 61. VAL AV JUSTERARE  
Henrik Hägglund valdes att justera protokollet 
 
§ 62. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Föregående protokoll upplästes och godkändes 
 
§ 63. RAPPORTER 
 
Förstudie landsbygdsriksdag: Arbetsgruppen har haft 2 möten. Budget för genomförande 2014 
ligger på 7,3 milj., varav 2,3 är regionalt finansierat.  Arenan i Övik skall kunna klara 
arrangemanget. Volontärer/ideellt arbete – hur kommer vi att klara det?  Vid 2014 års 
landsbygdsriksdag kommer de inte att åka buss ut i bygden för att ta del av goda exemplen, utan 
de goda exemplen presenteras på plats i den stora bandyarenan. Bengt Rönnkvist kommer att 
lägga ut anteckningar från planeringsmöten på facebookgruppen. 18/9 gör arbetsgruppen en resa 
till Sandviken där arrangemanget är 2014. 
 
Bengt rapporterade att det är Länsbygderådet som ansöker om Landsbygdsriksdagen.  
Länsbygderådet arbetar även med att få igång bygderåd i de övriga kommunerna. 
 
Hållbart resande:  Ingen rapport denna gång. 
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Älvdalsbroschyrer: Initiativet till nya broschyrer var bra men arbetet påbörjades alldeles för sent 
så att broschyrerna var inte klara förrän efter midsommar.  Detta bör tidigareläggas till kommande 
år, nu finns ju också grundmaterialet kvar eftersom kommunen producerat det själva. 
 
 
Studiebesök från Luleå:  Bengt informerade om kommunala tjänstemän från Luleå som besökt 
Övik.  Bengt deltog och det informerades bl a om ”Bygd o Stad” projektet, fiberutbyggnad och 
Bygderådet. Luleå kommun har tagit ett mål för bredband, 2020 skall alla som vill ha möjlighet 
till 100mb ha det, Bengt föreslår att vi lyfter den frågan i LBG. 
 
§ 64. EKONOMISK RAPPORT 
Resultat och balansräkning utsänd till styrelsen innan mötet. Ekonomin är god. 
Antal betalande medlemmar 23. Påminnelse om medlemsavgift är sänd. Hur kan vi få flera 
medlemmar? 
 
§ 65. PROJEKT ” BYGD o STAD I BALANS” 
Informationen om lokala utvecklingsplaner bör sändas ut igen inom kort. Man bör dra nytta av 
resurserna i Bygd o stad projektet. I Luleå fick alla som gjorde en utvecklingsplan 2 tkr av 
kommunen. Någon förening och ev Bygderådet bör bjuda in till information om 
utvecklingsplaner. 
Boendeinventeringen: Bengt får kolla hur arbetet går vidare. 
 
 
§ 66. BREDBANDSUTBYGGNAD - MOBILTÄCKNING 
Bygderådet föreslår att Kommunfullmäktige tar beslut om att 100% av befolkningen skall ha 
tillgång till internet 100 MB/sek  år 2020. 
Kommunen bör trycka på sina kanaler på regeringsnivå för att få mer pengar till fiberutbyggnad, 
speciellt då nu pengarna till landsbygdsprogrammet ser ut att minska. 
Enligt Umnet(Umeå energi) mfl på e-spinnkonferensen så rekommenderades det att ej sälja 
byanäten, väldigt få politiker och byanätsföreningar tog del av denna information. Umeå ,som är 
världsbäst på detta ,borde inbjudas för att delge den viktiga information ytterligare en gång. 
Denna fråga bör utredas noggrant innan beslutsprocessen gått för långt för fiberföreningarna. 
 
Mobiltäckningen blir allt dåligare. Det är inte bara viktigt för bygdens folk, utan även en viktig 
turistfråga att det fungerar att använda mobilen, byanäten kan möjliggöra flera master för 
mobiltäckning. Vad händer i frågan? 
 
§ 67. SVAR FRÅN MIVA  
Det svar vi fått från Miva om vilka besparingar som är gjorda vid nedläggning av lokalkontoren i 
serviceorterna bör läggas ut på vår hemsida samt bemötas. Hans och Sören har uppdraget sedan 
tidigare att göra en beskrivning över effekterna för serviceorterna och verksamheten av dessa 
nedläggningar. Denna beskrivning bör tillsändas beslutsfattare(KF-politiker) för Mivas 
ägardirektiv, för att de skall få kännedom om verksamheten. Beslutar att ta upp frågan muntligt i 
Landsbygdsgruppen och senare sända ytterligare förfrågan till Miva.? 
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§ 68. REGISTER FÖRENINGAR 
Kommunen har ca 700 registrerade föreningar.  Bygderådet har ca 130 st. Vi bör fundera över 
vilka föreningar som vi skall ha i vårt register. Vi måste även hantera vårt register varsamt och 
inte sprida adresser, telnr, mailadresser mm utan tillåtelse. Vårt föreningsregister skall alltså inte 
ligga på hemsidan. 
 
§ 69.  FRÅGOR TILL LANDSBYGDSGRUPPEN 
Beslutade att följande frågor skall tas upp på landsbygdsgruppen 

- Boendefrågan Ulvön, Janne Bagge föredrar 
- Infrastruktursatsning Öviks landsbygd/inland, Agneta Westberg föredrar 
- Älvdalsbroschyr tidigare tryckning, Agneta Westberg föredrar 
- Bredbandsmål för KF samt info om byanät, Bengt föredrar 

 
 
§ 70.  INBJUDAN FRÅN RUR, Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen. 
Örnsköldsviks kommun är nu 1 av 7 kommuner i Umeåregionens landsbygdsråd, därmed inbjuds 
vi som representanter för den idélla sektorn till RUR. 
Beslutade att Bengt Rönnkvist och Agneta Westberg åker till mötet i Umeå den 27 augusti för att 
få information om ev framtida samarbete med RUR. 
 
§ 71. LEADER 
Oklart hur det nya förslaget för 2014 blir. BRÖ avvaktar remissvar länsstyrelsen inför nya EU-
programperioden. 
 
§ 72. AVSLUTANDE o  NÄSTA MÖTE 
Ordförande avslutade mötet. 
 Nästa möte blir tisdag den 8 oktober, kl 18.30 i Ledings Bygdegård. 
 
Vid protokollet! 
 
 
 
Agneta Westberg 
Justerare: 
 
   
 
Henrik Hägglund   Bengt Rönnqvist Ordf. 
                                        

  

 
 


