
1 
 

 
 
Punkter från  Styrelsemöte Kommunbygderådet Örnsköldsvik 

 
Datum: 2011-10-25 
Plats: Ann Holsts kontor, Örnsköldsvik 
 
Närvarande: Yvonne Häggström, Agneta Westberg, Janne Bagge, 

  Ingela Melinder, Hans Ullberg, Pär Wallin, Ann Holst 
 

 
Projektet, Ann Holst 
Ann Holst har utsetts till att vara projektledare för landsbygdsprojektet Stad och Bygd i 
balans. Tillväxtverket har tillstyrkt ansökan på 2,7 miljoner kr och pengarna ska användas 
inom projektet till serviceutveckling beträffande både kommunal och kommersiell service. 
Till en början kommer man att göra en kartläggning av nuvarande service och den kommer 
att ligga till grund för det fortsatta arbetet. En webbenkät ”hur ser du på landsbygden” har 
genomförts inom kommunen och 330 personer har svarat på enkäten. Enkätsvaren kommer 
att redovisas till KBR. 
Ann Holst har också genomfört träffar med s.k. focusgrupper i Movattnet, Husum, Bjästa 
och Bredbyn. Vid träffarna framkom det att det som man anser vara viktigast är mobiltäck-
ning och internet. Man upplever också att landsbygden utarmas och att allt mer dras in mot 
centrum, där det senaste är resursplanerarna inom hemtjänsten som nu ska flyttas till 
Örnsköldsvik. Det saknas politiska beslut där man tar hänsyn till miljökonsekvenser av en 
sådan flytt av tjänster från landsbygden till staden. Annat som kom fram vid träffarna var 
vikten av att ha kvar skolorna och att det saknas bostäder på landsbygden. 
Man bör också sträva efter att ändra attityden till landsbygden. Detta gäller såväl politiker 
och tjänstemän som landsbygdsbor. En viss kommersiell service såsom affär och tanknings-
möjligheter skall också finnas. 
Ann frågade vad KBR har för förväntningar på projektet och det var i stort sett samma som 
kommit fram i focusgrupperna, en bättre balans mellan bygd och stad och en ökad 
inflyttning. 
 
Delprojektledare  
Det har antagits två personer till delprojekttjänsterna i nuläget. 
För Bredbyn och Nätra blev det AnnKatrin Zackrisson och för Husum Åsa Ringlöv. 
Till området Björna saknades det sökande med de rätta kvalifikationerna och 
projektledningen med Ann Holst och Lena Lindström kommer att göra en 
direktupphandling. 
Ett första möte med delprojektledarna kommer att ske måndagen den 31 oktober.  
Delprojektledarna kommer att utnyttjas på olika sätt beroende på kompetens och inom varje 
område kommer det att finnas en arbetsgrupp till deras hjälp. 
 
 
 
 

Kommunbygderådet Örnsköldsvik – för ett Örnsköldsvi k i balans!  
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Projektgrupp 
I projektbeskrivningen finns det även med en projektgrupp. I nuläget är det oklart vad 
gruppen skall ha för funktion. KBR har föreslagit Agneta Westberg och Hans Ullberg som 
KBR:s representanter.  
 
Rapporter 
Landsbygdsgruppens möte 16/9 
Protokollet från mötet är justerat och utskickat. Styrelsen konstaterade att kommunen endast 
skriver beslutsprotokoll och det kommer att bli svårt för de som är ersättare att följa med i 
vad som diskuterats och presenterats under mötena. 
Vindbonus 
Som bilaga till protokollet fanns ett förslag till avtal angående vindbonus i Örnsköldsviks 
kommun som Ulf Agmar skrivit.  
Beslut: Agneta Westberg lämnar förslag på ändringar och tillägg och skickar ut till övriga 
styrelsen för diskussion. 
Pär Wallin tar kontakt med Ulf Agmar för att få en tidpunkt då avtalet skall vara klart. 
Bredband 
När det gäller bredband och internet på landsbygden bör frågan ha högsta prioritet i projektet 
Attityder 
Kommunstyrelsens sekreterare Matti Olsson, arbetar med frågan om attityder hos 
kommunala tjänstemän. Den som upplever att det är svårt att få kontakt med tjänstemän, 
eller att den attityd man möts av ej är acceptabel skall ta kontakt med honom.  
 
HSSL (Hela Sverige Ska Leva) 
Styrelsen för HSSL var mycket nöjda med sitt besök i Husum den 30/8 och med middagen 
på kvällen i Skeppsmaln tillsammans med KBR, GFG och LBR. 
 
Landsbygdskonferensen 
Arbetsgruppen för landsbygdskonferensen har utvärderat dagarna. Man har diskuterat om 
genomförandet av konferensen borde ske vartannat år i stället för varje år. 
 
 
Skärgårdsprojektet 
Janne Bagge informerade om att man hoppas på en fortsättning av skärgårdsprojektet och 
man har en ansökan inne på 34 miljoner kronor. Planer finns då att gå vidare med 
upprustning av bland annat Skagen, Örnsköldsviks inre hamn och Trysunda. 
 
Besöksnäringen 
Ett stort projekt gällande besöksnäringen för hela länet har startat. Projektets namn är ”Bra 
Bättre Bäst” och har till syfte att fördubbla besöksnäringens omsättning i Västernorrland till 
2020 genom olika aktiviteter. Mer information finns att läsa på länsstyrelsens hemsida. 
 
MIVA  
Hans Ullberg har varit på informationsträff med MIVA angående de mobila 
återvinningsgårdarna och fått information om planerade ändringar för 2012. I Bjästa planeras 
för en utökning av antalet veckor baserat på statistik för den insamlade mängden under 2011 
samt antalet invånare i upptagningsområdet. Inför 2013 planeras att på serviceorterna ordna 
en stationär återvinningsgård med öppettid 1 dag/vecka. Glädjande är att Moliden med Hans 
Ullbergs och KBR:s initiativ under 2012 får besök av den mobila återvinningsgården. 
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LBG möte 11 november 
Frågor som finns med från föregående möte är gatubelysning, vägarna, ansökningar av 
bygdemedel, fotbollshall och Milko/Arlas samgående. Förutom dessa frågor bör även 
vindkraftsavtalet diskuteras och en rapport från landsbygdsprojektet lämnas. När det gäller 
vägarna bör även avfarten från E4:an vid Bjästa tas upp till diskussion.  

 
Övriga frågor 
Den 27/10 Kl. 18.30 ordnas ett seminarium på Kerstins Udde i Trehörningssjö där man ska 
diskutera Norrlands Framtid och utveckling. 
 


