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Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och 

tillgänglig landsbygd för företag att verka i 

och för människor att leva i och besöka.

Bygd & Stad i Balans

VISION för landsbygden



Handlingskraft är ett värdeord som förknippas med 

Örnsköldsvik. En kommun med driftiga människor,

där visionen är att skapa en balans mellan den attraktiva 

stadskärnan och den levande landsbygden för företag

att verka i  och människor att leva i.

Landsbygden är beroende av staden och staden är 

beroende av landsbygden. 

Det är ett kommunicerande kärl.

Bygd & Stad i Balans

Bygd och stad i balans



Landsbygdsstrategi
• Leva o bo: boende, föreningsliv, kultur och fritid, 

skola, LUP

• Företag och service: utveckling av serviceorter, 

livsmedel och drivmedelsförsörjning, företagande, 

turism, upphandling, livsmedelsproduktion

• Infrastruktur: bredband/fiberutbyggnad, trygghet 

och säkerhet, vägar 
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Bygd & Stad i Balans 2.0

• 2-årigt projekt

• Upphandlade 

projektledare

• Medfinansiering från 

Länsstyrelsen

• Totalbudget  5,4 Mkr
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Syfte:

- skapa förutsättningar för livskraftig 

landsbygd

- skapa samarbete och strategi för 

serviceorter med omland – offentliga, 

näringslivet och det ideella

- ”BYGDSAM” – samarbete som frigör 

resurser

- prova nya arbetsformer i ideell sektor
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Mål:

- Ett ”BYGDSAM” etableras i varje serviceort

- Minst ett nytt samarbete i ideell sektor per 

serviceort med omland

- Minst ett av dessa är en förankrad   

överenskommelse

- 8 LUP genomförda

- 4 närarbetsplatser etablerade

- Attitydförbättring
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Bygdsam

• En samverkansplattform som 

står på tre ben:

- företagare/fastighetsägare

- ideell sektor

- kommunen

• Bygdsam etableras på varje 

serviceort med omland

• Bygdsam är en ekonomisk 

förening
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Bygdsam i fyra serviceorter med omland

• Husum- 015

Ca 6000 personer

• BLT- Björna-Långviksmon-
Trehörningsjö- 014

Ca 3000 personer

• Anundsjö -013

Ca 5 000 personer

• Nätradalen – 012

Ca 8 000 personer
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Tänkbar Finansieringsmodell

• Kommunen medfinansierar med 250 000 kronor/år i 3 år

• Företag/föreningar medfinansierar utifrån en modell som 
tas fram i resp ”interimsstyrelse”

• Målbilden är att medfinansiera med samma summa som 
kommunen

• Företag/föreningar har dock tre år på sig att komma upp 
i samma nivå

• Efter tre år medfinansierar kommunen och 
företag/föreningar med en 50/50 lösning ex kommer 
företag/föreningar endast upp till 200 000 kronor /år 
medfinansierar kommunen med samma belopp
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SYFTE
Att via samverkan kraftsamla och utveckla bygden; 

företag, föreningar och kommunen tillsammans. Utveckla samarbets-och 
samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar, ökad 

trivsel och tillväxt i Nätradalen

BYGDSAMNÄTRASIDENSJÖ

VISION FÖR BNS

Alla trivs och utvecklas i ett växande 
Nätradalen

Inkluderar och utmanar företag, föreningar, turister och alla 
innevånare. Alla i samhället skall känna att det vi gör det gör vi för 

Nätradalen. Vi jobbar i och för Nätradalen och finns med i 
Örnsköldsviks kommuns sammanhang. Människor och 

verksamheter vill växa i Nätradalen. 
Växande i bemärkelsen levande och expansivt. Verkar för ökad 

service, framtidstro och positiva attityder



• En expansiv, vacker, trygg och trivsam bygd,( tex 
ortsvandringar, trygghetsvandringar)

• Bibehålla och utveckla offentlig och kommersiell service 

• Öka nyfikenheten och intresset för bygden, (tex marknadsföra 
områdets alla aktiviteter, utveckla nya arrangemang och 
aktiviteter)

• Delta i utvecklingsarbetet av Höga Kusten som 
turistdestination

• Nya bostäder och nya företag/industrier(ledig mark)

• Framtidens föreningar och behovet av ökad samverkan och 
nya arbetsformer

• Bredbandsutveckling och transporter

• En levande landsbygd med gröna näringar

VERKSAMHETSINRIKTING
VI SKA ARBETA FÖR:

BYGDSAMNÄTRASIDENSJÖ



VÄRDEGRUND

Vi vill nå framgång
Vi strävar framåt där krav på affärsmässighet och 
samhällsnytta drivs parallellt med varandra. Med 
fokus på långsiktiga mål för bygden söker vi nya 
möjligheter och nya samarbetslösningar i både 

stort och smått

Vi känner ansvar
Alla som deltar i samarbetet skall känna sig 

delaktiga och erhålla respekt och uppmuntran i 
sitt arbete för Nätradalens framtid.



ORGANISATION

Styrelse

Företag, föreningar, 
kommunen

Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp

Verksamhets-
ledning

Referensgrupp



ARBETSGRUPPER, EXEMPEL
• En expansiv, vacker, trygg och trivsam 

bygd

• Bibehålla och utveckla service

• Arrangemang och aktiviteter

• Turism/Höga Kusten

• Föreningsutveckling

• Inflyttning/nya arbetstillfällen/nya 
företag

• Föreningsutveckling



Landsbygdsgruppen - KS

• Tre repr Kommunstyrelsen

• Fyra repr Kommunbygderådet

• En repr ( en suppl) LRF

• En repr (en suppl) från en Företagarförening på 

landsbygden

• Ständigt adjungerade föredragande tjänsteman 

ansvarig för landsbygden
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Landsbygdsgruppens arbetsuppgifter

• Beslut om uppdragsersättning till servicepunkter

• Utgöra styrgrupp för landsbygdsprojekt

• Vara remissinstans i landsbygdsfrågor

• Lämna yttrande i bygdeavgiftmedelsansökningar

• Lämna yttrande över vindbonus
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Landsbygdsgruppens arbetsuppgifter

• Erhålla redovisning av byskötselpeng, 
hemsändningsbidrag, Leaderansökningar m m

• Utgöra plattform för dialog och samråd kring 
utvecklingsfrågor med betydelse för landsbygden

• I samband med årlig verksamhetsberättelser begära 
redovisning från berörda nämnder hur arbetet 
fortlöper utifrån landsbygdsstrategins intentioner o 
tänkbara aktiviteter
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Landsbygdsgruppen- Bygdsam

• Adjungerad?

• Referensgrupp?

• En given koppling!
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Målbild maj 2017

• 4 Bygdsam är organiserade

• Ett Bygdsam i varje serviceort med omland

• 3- åriga avtal

• Bygdsam – koppling mot landsbygdsgruppen
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TACK för att ni lyssnat!

www.ornskoldsvik.se/landsbygd



Frågeställningar

• Vad är största hotbilden för människors 

engagemang boende på landsbygden i dag?

• Hur jobbar ni med förankring av nya idéer ?
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