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Punkter från  Styrelsemöte Kommunbygderådet Örnsköldsvik 

 
Datum: 2010-10-05 
Plats: Björngården, Björna 
 
Närvarande: Yvonne Häggström, Agneta Westberg, Janne Bagge,  
Bengt Rönnqvist, Ingela Melinder, Björn Svensson, Kjell-Erik Edlund, Hans Ullberg 
 
Frånvarande: Kerstin B Lindgren, Pär Wallin 
Vid protokollet : Karin Eriksson 
Övriga närvarande: Lennart Ramström Leader Höga kusten samt under §4 Evert Nilsson och 
Ulf Lindgren Björna ekonomiska förening. 
 

. 
 

Björna informerar 
Kjell-Erik berättar med hjälp av Evert och Ulf om den positiva utveckling som skett i Björna  
de senaste åren. Engagemanget startade för några år sedan när den kommunala översiktsplan 
presenterades där det endast skulle vara 3 serviceorter i kommunen. Idag har man bl.a. 
genom en ekonomisk förening omvandlat en frikyrka till ett allaktivitetshus med fritidsgård 
och bibliotek (Björngården) samt byggt en toppmodern camping med 16 husvagnsplatser 
som tas i drift till sommaren. 
Nu siktar man mot att få till trygghetsboende, samt ev. fjärrvärme och bredband på orten. 
En enkel inventering har visat att 15 fastigheter i byn bebos av ensamstående mellan 65-100 
år, gm att skapa ett trygghetsboende tror man att ett antal av dessa fastigheter kan övergå till 
bostäder för unga familjer, vilket är den målgrupp man arbetar mest för. 
 
Diskuterades även skolproblematiken med få elever i landsbygdsskolorna, vilket gör att 
elevpengssystemet gör att de ekonomiska förutsättningarna blir sämre på landsbygden. Att 
RO negativa årsresultat också följer med (acumelleras) till kommande år, generell beräkning 
och inte verkliga fastighetskostnader gör det hela inte heller bättre. 
Tankar i Gideälvens ro finns också på att förändra upptagningsområde till högstadiet så att 
man får 3 istället för 4 pararellklasser för att större klasser och därmed billigare lärarkostnad. 
 
Styrelsen beslutar att till nästkommande styrelsemöte inbjuda representant för 
kommunen (Thomas Lundgren) för att belysa ekonomiproblematiken med 
bredbandstillgängligheten i landsbygden, samt de nya bidragen som erbjuds för 
utbyggnad. www.bts.se/bredbandsstod. 
 
 
 
Ev Leaderprojekt 
KBR och Lennart Ramström (Leader) har träffats  och utarbetat förslag till Handlingsplan 
och projektbudget för ett nätverkande leaderprojekt med syfte att bevara och utveckla 
arbetstillfällen och boende på landsbygden i Örnsköldsviks kommun. 
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Servicepunkter 
Bengt Rönnkvist redogjorde för syftet med servicepunkt Gideå som vår riksorganisation 
initierat i Gideå och 14 andra landsorter i Sverige. Tanken med det projektet är att det skall 
leda fram till ett grundservicepaket som skall finnas på varje servicepunkt. Kommunerna 
skall bli ”skyldiga” att se till att denna grundservice finns tillgänglig på respektive landsort. 
De ekonomiska förutsättningarna för detta projekt är ngt oklara, men de bygger också på 
kommunens och länsstyrelsens medverkan, uppdraget har helasverigeskalleva av 
tillväxtverket. Enligt den centrala projektledaren Benny Jansson kan servicepunkt Gideå 
mycket väl involveras i KBR-projektet, Bengt ser också en möjlig återkoppling direkt till vår 
riksorganisation för vårt KBR genom detta. Tittar vi på det regionala serviceprogrammet 
(www.lst.se/västernorrland/regionalt+serviceprogram) är 

        Övergripande mål för Västernorrland:  
 Aktivitetsmål: Alla länets kommuner tar ställning till hur man vill utveckla lokala servicepunk-
ter; dialoger och rådgivning genomförs; upphandlingar förbereds och fullföljs; investeringsstöd 
m.m. sätts in vid behov; ett system för aktiv uppföljning (och tidig larmning) sjösätts  
Resultatmål: 15-20 servicepunkter etableras på strategiska serviceorter, fungerande kvalitets-
bevakning på plats  
Effekter: Ett hållbart och breddat serviceutbud, förbättrad lönsamhet för servicegivarna. n 
uthållig service för nya möjligheter i levande landsbygder och tätorter” 
 
Hemsidan. 
 
Styrelsen uppdrar till Ingela Melinder att komma med ett offertförslag för hemsidans 
totalkostnad under uppbyggnaden. 

 
 
 


