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§ 30 Föregående protokoll  
 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden går igenom protokollet från landsbygdsgruppen 13 maj 2016. 
Det påpekas att Yvonne Ölund (S) var närvarande som beslutande, inte som ersättare 
som det framgår av protokollet. Detta bör ändras i originalprotokollet. 

Landsbygdsgruppens beslut 

Landsbygdsgruppen anser sig ha tagit del av föregående protokoll. 

Originalprotokollet ändras så att det framgår att Yvonne Ölund (S) var närvarande som 
beslutande. 
- - - - - 
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 Kst/2016:458  

 

§ 31 Uppföljning av frågor runt landsbygdsstrategin  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Vid landsbygdsgruppens sammanträde den 13 maj 2016 redovisades den årliga upp-
följningen av landsbygdsstrategin från respektive förvaltning/nämnd. 
Landsbygdsgruppen beslutade under § 11 att eventuella frågor och synpunkter om den 
redovisade uppföljningen skickas till Lena Lindström senast den 3 juni 2016. Materia-
let kommer att sammanställas och svaren redovisas under hösten 2016. 
 
Bygderådet i Örnsköldsvik har skickat in frågeställningar som besvaras här nedan. 
 
• De nämnder som ej jobbat in landsbygdsstrategin, när kommer de att jobba efter 

den? 
Svar: Varje nämnd har att beakta landsbygdsstrategin i likhet med alla övriga poli-
cys och strategier som kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har beslutat om.  
Någon tidplan för det finns inte, utan det är ett uppdrag till samtliga nämnder. 

 
• Gärna att man har en likadan rapporteringsmall. Om ni tar fram en sådan vill vi 

gärna ge feedback på den innan den godkänns. 
Svar: I dagsläget är det inte aktuellt att ta fram en rapporteringsmall. Om det blir 
aktuellt att ta fram en mall för landsbygdssäkring är det av största vikt att det sker i 
dialog med bl.a. bygderådet men också med landsbygdsgruppen. 

 
• Vi tycker att alla beslut som rör landsbygden borde landsbygdssäkras innan beslut. 

Svar: Enligt landsbygdsstrategin är det upp till varje nämnd att besluta om och när 
en landsbygdssäkring ska ske av ett beslut.  

 
• Trygghetsboenden behövs i våra serviceorter, t.ex. Husum. Kommer Övikshem att gå 

in och bygga dem? 
Svar: Kommunen ser behov av trygghetsboenden men det är svårt med finansiering 
för finansiärerna/aktörerna. Kommunen hoppas på att det kommer nya stadsbidrags-
regler som underlättar byggandet. Övikshem har ett uppdrag att bygga bostäder, 
även s.k. trygghetsboenden, men man har också ägardirektiv om att beakta en god 
ekonomi. I äldreboendeutredningen pekas bl.a. Husum ut som ett område där det rå-
der brist på bostäder för äldre.  
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§ 31 (forts) 
 
• Har det getts några dispenser från strandskyddet för att underlätta strandnära byg-

gande, som det står i landsbygdsstrategin? 
Svar: Samhällsbyggnadsförvaltningen har gett 94 strandskyddsdispenser under 
2015 och fram till 31 juli 2016 har man gett 54 strandskyddsdispenser. En tredjedel 
av det tv det totala antalet under 2015 och 2016 gäller dispenser för byggande av 
t.ex. transformatorstationer.  
Strandsskyddsdispenser har getts för såväl kustnära byggnationer som för byggan-
det i inlandet och avser i första hand kompletteringsbyggnader av olika slag. 

 
Landsbygdsgruppens beslut 
 
Landsbygdsgruppen har tagit del av redovisningen. 
 
Landsbygdsgruppen ger följande uppdrag till kommunledningsförvaltningen:  
 
• Utbyta erfarenheter med andra kommuner innan landsbygdsstrategin utvärderas. 
 
• Ta reda på om och ev. på vilket sätt Boverket arbetar för att stimulera kommuner 

att bygga trygghetsboenden. 
 

• Ta initiativ till att äldreboendeutredningen uppgraderas. 
 

• Efterforska om LIC-områdena har underlättat byggande. Underlag bör begäras från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- - - - - 
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 Kst/2016:459  

 

§ 32 Redovisning av byskötselpeng 2016  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Byskötselpeng kan gå till byutvecklingsgrupper eller föreningar som på eget initiativ 
tar på sig röjningsarbeten på kommunala marker. Man kan också få byskötselpeng för 
röjnings- och uppsnyggningsarbeten på privata markområden t.ex. badplatser, rast-
platser m.m. om marken genom avtal upplåtits för allmänheten och det rörliga frilufts-
livet.    
Byutvecklingsgrupper eller föreningar som bygger på demokratiska värderingar och 
som har ett samhälleligt ändamål och aktivt engagerar sig i bygdens framtida utveck-
ling kan söka byskötselpeng.   
 
Man kan erhålla ett bidrag på maximalt 5 000 kronor per och sedan 2015 är det sam-
hällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsavdelning som handlägger ansökning-
arna. 
 
2016 ansökte 77 föreningar om byskötselpeng. Av dessa fick 19 föreninar avslag då 
man fått bidrag på annat sätt (upprustningsbidrag) för samma ändamål. 
Totalt har 288 000 kronor betalats ut för 2016. 
 
Landsbygdsgruppens beslut 
 
Landsbygdsgruppen tar del av informationen. 
- - - - - 
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§ 33 Fiberutbyggnad, aktuellt läge  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det pågår ett stort arbete gällande utbyggnad av fiber i kommunen. Örnsköldsviks 
kommun ingår i ett länsövergripande projekt med länsstyrelsen och där Övik Energi i 
Örnsköldsviks kommun är en samverkanspart.  
Parallellt med detta har det bildats fiberföreningar på olika orter i kommunen som 
gjort ansökningar till länsstyrelsen om medfinansiering. En del av dessa föreningar har 
fått avslag på sin ansökan. 
 
Det har varit en träff med berörda föreningar som fått avslag, för att se hur man kan 
arbeta vidare med frågan. 
 
Vid dagens sammanträde ger IT- strateg Sture Andersson information om aktuellt läge 
med fiberutbyggnaden i kommunen. 
 
Landsbygdsgruppens beslut 
 
Landsbygdsgruppen tar del av informationen. Bildspelet bifogas protokollet. 
- - - - - 
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 Kst/2015:553  

 

§ 34 Redovisning av fattade beslut  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Vid landsbygdsgruppens sammanträde den 28 augusti 2015 poängterades vikten av att 
man bör hitta ett system av tidigare frågeställningar/ärenden så att dessa inte faller 
bort. 
 
Kommunledningsförvaltningen har nu ett system där man kontinuerligt lägger in upp-
drag/beslut osv. En avstämning med redovisning av samtliga beslut ges till lands-
bygdsgruppen två gånger per år. 
 
Föreligger sammanställning över beslut som fattats sedan hösten 2015. De tidigare 
fattade besluten rapporterades i december 2015 och är samtliga verkställda. 
 
Landsbygdsgruppens beslut 
 
Landsbygdsgruppen tar del av redovisningen. 
 
Landsbygdsgruppen beslutar att bjuda in Lars Österlund, VD Övikshem till lands-
bygdsgruppen. 
 
Landsbygdsgruppen beslutar att bjuda in kommunpolis Dick Danielsson till lands-
bygdsgruppen för information om hur polisens nya organisation påverkar landsbygden. 
- - - - - 
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§ 35 Landsbygdsriksdag 2018  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Vid landsbygdsgruppens sammanträde i maj informerades om att ”Hela Sverige ska 
Leva” i Västernorrland lämnat in en ansökan om att få arrangera Landsbygdsriksdag 
2018 med Örnsköldsviks kommun som värdkommun. 
Vid landsbygdsriksdagen 2016 på Gotland offentliggjordes att Västernorrland var  
vinnare.  
 
Det är länsorganisationen som äger uppdraget men det är Örnsköldsviks kommun som 
blir värdkommun. 
En liten arbetsgrupp finns för närvarande, som även skrev fram ansökan med ordfö-
rande Hacke Näslund och vice ordförande Bengt Rönnkvist samt Lena Lindström och 
Lasse Söderlind från tillväxtavdelningen. 
 
En projektorganisation kommer att bildas under hösten 2016 för att skapa delaktighet 
och förankring i länet och i bygden. Erfarenheterna från Gotland och från Gästrikland 
kommer att tas tillvara. 
 
Första steget i arbetet är att säkerställa en god ekonomi, och för det kommer man bl.a. 
att skriva fram projektsökningar till Leader Höga Kusten och Leader Mittland. 
 
Landsbygdsgruppens beslut 
 
Landsbygdsgruppen tar del av informationen. 
- - - - - 
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§ 36 Redovisning av Turism sommaren 2016- HK Destinations- 
 utveckling AB  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
De turistiska strömmarna i Höga Kusten har aldrig varit större än sommaren 2016. 
Höga Kusten har fått stor uppmärksamhet i media av olika slag, även på nationell nivå. 
All statistik finns inte tillgänglig ännu men upplevelsen bland entreprenörerna vittnar 
om att sommarturismen har varit mycket god. 
 
Till dagens sammanträde är Cecilia Lideskog från Höga Kusten Destination AB inbju-
den för att ge en aktuell bild av hur turistsommaren har varit i Höga Kusten och vilka 
utmaningar man ser inför framtiden. 
 
Landsbygdsgruppens behandling 
 
Höga Kusten Destination AB har utvecklat en ”värdskapsutbildning” som är webbase-
rad. Utbildningen genomförs med en licenskostnad per användare. Landsbygdsgrup-
pen anser att det borde finnas en grupplicens för att inte belasta varje användare eko-
nomiskt. 
 
Landsbygdsgruppens beslut 
 
Landsbygdsgruppen har tagit del av informationen. Bildspelet bifogas protokollet. 
 
Landsbygdsgruppen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att undersöka möjlig-
heten till grupplicens för användande av värdskapsutbildningen. 
- - - - - 
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 Kst/2016:462  

 

§ 37 Avtal om servicepunkt, Storsjöbygdens Lanthandel  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den sista juli invigdes den nya butiken Storsjöbygdens Lanthandel i Långviksmon. 
Det är Storsjöbygdens Handel o Service AB som driver butiken. 
Bolaget önskar driva en servicepunkt i butiken i likhet med tidigare ägare. 
 
Ett förslag till avtal i likhet med de övriga servicepunktern i kommunen har upprättats. 
Bolaget kommer att teckna avtal på samtliga fem avtalspunkterna. Bolaget erhåller en 
uppdragsersättning på 50 000 kronor per år. 
 
Landsbygdsgruppens beslut 
 
Landsbygdsgruppen godkänner att Storsjöbygdens Handel o Service AB driver en ser-
vicepunkt från 1 september 2016 enligt föreliggande uppdragsavtal. 
- - - - - 
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 Kst/2016:33  

 

§ 38 Övriga frågor/information 

 
 
Information ges under följande punkter: 
 

• Kontanthantering på landsbygden. Information i ärendet från en träff med länssty-
relsen den 25 augusti 2016. 

• Björnahallen, aktuell rapport. 
• Deltagande i landsbygdskonferensen ”Höga Kusten 2016”. 
• Gunilla Kjellsson, LRF, lyfter frågan om kilometerskattekommittén och konsekven-

ser för bl.a. Norrmejerier. 
 

 
Landsbygdsgruppens beslut 
 
Landsbygdsgruppen tar del av informationen. 
 
Landsbygdsgruppen beslutar att 10 000 kronor ska utanordnas till bygderådet för del-
tagande i landsbygdskonferensen ”Höga Kusten 2016”. 
- - - - - 
 

  
 
 


