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Punkter från  Styrelsemöte Kommunbygderådet Örnsköldsvik 

 
Datum: 2010-09-21 
Plats: Movattnets bygdegård 
 
Närvarande: Yvonne Häggström, Agneta Westberg, Janne Bagge,  
Bengt Rönnqvist, Ingela Melinder, Björn Svensson, Pär Wallin, Kjell-Erik Edlund 
 
Frånvarande: Kerstin B Lindgren, Hans Ullberg 
 
 
Skolorna 

Yvonne Häggström hälsade välkommen. Hon meddelade en mycket glädjande nyhet. 
Majoriteten i kommunfullmäktige har lämnat förslag på att inga skolor skall läggas ner i 
Örnsköldsviks kommun de närmaste 4 åren och att 1 miljon kronor per år tillförs 
landsbygden för utveckling. Pengarna kan bland annat användas till att ge möjligheten att 
driva slöjd och gymnastik på skolan i Hemling. Beslut kommer att tas på nästa möte med 
kommunfullmäktige. 
 
 
Rapporter 
Mötet med kommunalråden den 10/8: I samband med presentationen av 
Landsbygdsstrategin reagerade flera från styrelsen på att kommunalråden verkade dåligt 
insatta i förvaltningarna och de kommunala bolagens arbetssätt. KBR bör fortsätta efterfråga 
de kommunala bolagen och förvaltningarnas strategier och helhetssyn. Samarbetsformen för 
KBR med kommunen är fortfarande oklar. Tomas Lundgren tog på sig ansvaret att 
undersöka frågan om Telias inställning till den nedgrävda fiberkabeln på landsbygden.  
Agneta Westberg efterfrågade minnesanteckningarna från mötet som utlovats. Yvonne kollar 
med Anne-Marie Niemi vart de tagit vägen. 
 
Landsbygdsstrategin: Yvonne rapporterade från samtal med Anne-Marie Niemi att kontakt 
kommer att tas med förvaltningarna och de kommunala bolagen för diskussion om frågorna 
kring landsbygdsstrategin. Ett förslag till strategi kan vara klart i början av november. 
Beslut: KBR begär ett möte med Glenn Nordlund och Anne-Marie Niemi för diskussion om 
fortsatt samarbete och strategin så snart ett förslag till Landsbygdsstrategin finns att 
diskutera. 
 
Möten i Bredbyn och Gideå: Vid mötet i Bredbyn närvarade 15 personer och till Gideå kom 
14 personer. De som närvarade vid mötena var positiva och tyckte att det var bra information 
om KBR och flera räknade med att bli medlemmar. Håkki var en mycket uppskattad 
inspiratör. 
 
Planering för fortsatt arbete 
Anställning av arbetspraktikant: Se tidigare punkt. 
Boendeinventering: För att en utveckling skall kunna ske på landsbygden bör frågan om 
bostäder lösas. Det finns möjligheter för föreningar att via Leader söka pengar till att göra 
utvecklingsplaner för sin bygd. Föreningen kan sedan gå vidare och söka pengar till en 
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förstudie och slutligen till ett större EU-projekt. Enligt Anne-Marie Niemi har även 
kommunen uttryckt intresse till att medverka vid en boendeinventering, möjligen även 
projektet världsklass 2015.  
Beslut: Björn Svensson tar kontakt med föreningen i Häggdånger som har erfarenhet av en 
boendeinventering som var lyckad för dem. 

 
Övriga frågor 
Nyhetsbrev: Ett förslag till nyhetsbrev till medlemmarna tas fram till nästa styrelsemöte. 
 
Hemsida: Ingela Melinder presenterar på nästa styrelsemöte ett kostnadsförslag för 
utveckling av en hemsida och den årliga kostnaden. 
 
Trehörningsjös framtidsgrupp: Ingela rapporterade att framtidsgruppen för en diskussion 
med kommunen om att få köpa skolbyggnaden i Trehörningsjö. 
 
Företag på landsbygden: Det är av intresse att kunna presentera hur många företag och 
arbetstillfällen som egentligen finns på landsbygden. En inventering bör göras. 
 
Skolan - företagarna: Kjell-Erik Edlund berättade om ett projekt i Björna där man inlett ett 
samarbete mellan skolan och företagen, vilket resulterat i att elever i årskurs 8 kommer att få 
prova på att vara företagare för en dag. Samt att elever i årskurs 9 kommer att ges tillfälle att 
inför val till fortsatta studier få träffa företagare. Man har också bjudit in företagare som gått 
i skolan i Björna. 
 

 
 
 


