
 

 

Kommunbygderådet Örnsköldsvik  – för ett Örnsköldsvik i balans!  

 
 
Punkter från Styrelsemöte Kommunbygderådet Örnsköldsvik 

 
Datum: 2010-08-03 
Plats: Möjligheternas Hus, Bjästa 
 
Närvarande: Yvonne Häggström, Agneta Westberg, Janne Bagge,  
Bengt Rönnqvist, Ingela Melinder, Hans Ullberg 
 
Frånvarande: Kerstin B Lindgren, Björn Svensson, Pär Wallin, Kjell-Erik Edlund 

 
 
 

Mötet med kommunalråden 
Mötet kommer att äga rum den 10/8 kl.17.00 på tillväxtavdelningen. Elvy Söderström, Glenn 
Nordlund, Dan Olsson, Anne-Marie Niemi och Anna-Britta Åkerlind kommer enligt uppgift 
att medverka. 
Beslutades att följande frågor  kommer att tas upp till diskussion: 
 
KBR:s roll i kommunen 
- KBR:s roll i kommunen 
- Motpart till KBR i den kommunala administrationen 
- Remissinstans för landsbygdsfrågor i kommunen 
- Frågor som rör landsbygden bör tas upp av lokalpolitikerna vid offentliga möten 

 
 

Boende 
- Kommunen ska erbjuda boende i hela kommunen och det kräver stöd till ytterområdena. 
- Vilket är Öviks Hems mål och syfte, vad gör man för landsbygden 
- Bostadsbrist på landsbygden på grund av få lägenheter, tomma hus och ingen 

nybyggnation 
- Ytterområdena är tillväxtområden, men var ska folk bo 
- Vilka möjligheter har kommunen att göra en inventering av tomma hus  
 
Skolorna 
- Nedläggningen av skolor 
- Misskötta skollokaler/simhallar/sporthallar 
- Vad har kommunen för planer för skolorna på landsbygden? 
- Konsekvensanalyser saknas vid nedläggningar 
 
Serviceorter 
- Hur är det tänkt att de fyra serviceorterna ska fungera? 

 
Kommunala servicen 
- Bolagiseringen av kommunens verksamheter har blivit en avveckling av landsbygden 
- MIVA har flyttat de flesta tekniska kontoren till centrala stan. 
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Företagande 
- Vad gör kommunen för utvecklingen av ytterområdena när det gäller etablering av nya 

företag/industrier? 
- Flera stora företag har lagts ner och inga ersättningsjobb har kommit. 
 

 
Planering för septembermötena med ”Håkki” 

Två möten är inplanerade. Den 15 september i södra delen av kommunen och platsen blir 
troligtvis Bredbyn. Pär Wallin ansvarar för informationen om KBR. Den 16 september är 
mötet planerat till Gideågården och för informationen där ansvarar Yvonne Häggström. 
Länsbygderådet står för alla kostnader i samband med mötena.  
 

Övriga frågor 
Information angående mötet med politikerna den 10/8 skickas ut till de föreningar som har 
E-post.  
 
Bengt Rönnqvist informerade om en inbjudan från ”Hela Sverige skall leva” till ett möte på 
Gideågården om att etablera en servicepunkt i Gideå. Inbjudan har skickats ut till alla i 
styrelsen via e-post. 
 
Hans Ullberg tog upp frågan om valberedningen till KBR och vad det står i stadgarna om 
krav på medlemskap i KBR för att sitta i styrelsen. 
 
 

 


