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Punkter från Styrelsemöte Kommunbygderådet Örnsköldsvik 

 
Datum: 2010-11-09 
Plats: Skorped, Baptistförsamlingens lokal 
 
Närvarande: Yvonne Häggström, Agneta Westberg, Janne Bagge, Bengt Rönnqvist,  
Kerstin B Lindgren, Björn Svensson, Pär Wallin, Kjell-Erik Edlund 
 
Frånvarande: Ingela Melinder, Hans Ullberg 
 
Gäst: Lena Lindström Örnsköldsviks kommun 
 

 
 

Skorped informerar 
Pär Wallin informerade om aktiviteter i Skorped och att Skorpeds intresseförening håller på 
att göra en inventering av resurser och idéer och har fått 100 000 kr från Leader Höga 
Kusten, för att göra en utvecklingsplan för området.   
 
 

Kvällens gäst Lena Lindström 
Styrelsen presenterade sig för Lena Lindström och tog upp en del av de frågor som är viktiga 
för landsbygden och som KBR kommer att arbeta med. 
Lena berättade att hon från och med 1 januari 2011 kommer att arbeta med Stadskärne-
utveckling, varumärket Örnsköldsviks och landsbygdsutveckling. När det gäller arbetsupp-
gifterna kring landsbygdsutvecklingen så är det kommunens landsbygdsstrategi som ska 
ligga till grund. 
Styrelsen tog upp följande områden som särskilt viktiga att arbeta med: 
 
Boendet: En av de viktigaste frågorna är boendefrågan. Det saknas bostäder på landsbygden 
beroende på att många av husen endast används som sommarhus. En satsning på trygghets-
boende i ytterområdena vore önskvärt och skulle frilägga fastigheter till barnfamiljer. En 
boendeinventering bör göras i kommunen. 
 
Leaderprojekt: KBR har tillsammans med Lennart Ramström arbetat fram ett förslag till en 
handlingsplan för ett leaderprojekt som syftar till att bevara och utveckla möjligheterna till 
arbetstillfällen och boende på landsbygden. Projektet ska pågå i två år och man räknar med 
att anställa en person. Styrelsen utryckte sin oro över att kommunen på grund av omorga-
nisationen och Lena Lindströms nya arbetsuppgifter inte kommer att vara lika intresserade 
av att gå in i projektet med ekonomiskt stöd. 
Kommunbygderådet Örnsköldsvik har som målsättning att samarbeta med kommunen på en 
mycket hög nivå och hoppas på att diskutera med kommunledningen om aktuella frågor och 
att få vara med i besluten som rör landsbygden. 
 
 
 

Kommunbygderådet Örnsköldsvik – för ett Örnsköldsvik i balans!  
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Leaderprojektet 

På grund av kommunens omorganisation och förändrade arbetsuppgifter för Lena Lindström 
har arbetet med projektet stannat av och tappat i tid. Det känns mycket viktigt att projektet 
fortskrider och att medfinansiärer hittas.   
Beslut: Janne Bagge tar kontakt med Lennart Ramström, Leader Höga Kusten, och 
undersöker även möjligheten att söka pengar hos LRF.  
 

Översiktsplan 
Kommunen har skickat ut underlag för samråd om förslag till översiktsplan för strandskydd i 
Örnsköldsviks kommun. De som tidigare lämnat in synpunkter har fått underlaget utskickat, 
det går också att ladda ner från kommunens hemsida. Synpunkterna skall vara inlämnade 
senast 12/12 2010.  

 


