


Tillsammans
HAR VI MOD ATT SKAPA 

LIVSKRAFT
i hela vår kommun

2031



Vårt kulturarv – industrialiseringen

Kramfors stadsbildning 1947

Kommunsammanslagningen

och…

Kustens kulturarv

Vad som styr vårt tänkande



Vision 2031

Politisk antagen vision för det 

geografiska området Kramfors 

kommun.

Önskvärt tillstånd år 2031

Vision 2031 och dess tillkomst



Tillsammans har vi mod 
att skapa livskraft i hela vår kommun

Definitioner



Flernivåstyret i RUS
(regional utvecklingsstrategi)

Plats- och problembaserat perspektiv 
Ett underifrån-perspektiv för att fler lokala och regionala aktörer ska delta i olika initiativ.

Engagemang
Lokala och regionala aktörers engagemang är avgörande för ett långsiktigt ansvarstagande.

Anpassade strategier
Strategier baserade på lokala och regionala frågor, skapar ömsesidig förståelse, intresse och 
engagemang i nationella och övergripande europeiska frågeställningar.

Öppenhet, ansvarighet och förtroende
Insyn i alla led. Ansvarstagande av alla berörda aktörer och ömsesidig respekt för varandras 
beslutsmandat. Detta skapar en situation av ömsesidigt förtroende och samordning av 
insatser mellan lokal, regional och central nivå.



Regional 

utvecklings-

strategi

Strategin

i praktiken

Förankring

Mobilisering

”Förtroendeprocessen”

Öppenhet-Ansvarighet-Förtroende



Landsbygdsrådet

• Bakgrund/Syfte

• Historik

• Processkarta –utveckling

• Utmaningar – Möjligheter

• Nästa steg



Landsbygdsrådet - Bakgrund

• Motion från oppositionsrådet Bertil Böhlin

• Bifall till motionen i kommunfullmäktige 

• Intervjuer med lokala representanter:
- Tänkbart syfte?

- Vilka förväntningar skapar syftet?

- Vilka utmaningar finns?

- Vilka möjligheter finns?

- Hur kan vi möta detta i ett Landsbygdsråd i Kramfors kommun?

• Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett 

landsbygdsråd



Landsbygdsrådet - syfte

Syftet är utbyta idéer, diskutera och gemensamt 

ta fram förslag för att möta de möjligheter och 

utmaningar som Kramfors kommun står inför. 

Landsbygdsrådet är ett öppet forum som också 

ska kunna hantera inspel från personer som inte 

ingår i rådet.



Landsbygdsrådet - historik

Några konkreta resultat:

• Busskur Lugnvik

• Vägen vid Gåsnäs Nordingrå

• Bygdemedel vattenkraft

• Servicehus Storsjöbadet

• Mötesplats Oasen Docksta

Frågor från agendan:

• Presentation av bygder

• LEADER 

• Vindkraft

• Bredband

• LIS

• Skrotbilar



Idéer

Utvecklingsansatser

Kapital

Medel

Pengar in/pengar ut

Resurser

Person(er)

Kompetens(er)

Attityder

Balans i triangeln

= framgångsrikt

resultat

Processkarta utveckling



Processkarta vs landsbygdsrådet

• Roll - Vad vill Landsbygdsrådet prioritera och göra? (idéer)

• Landsbygdsrådets budget – annan finansiering? (kapital)

• Landsbygdsrådets resurser? (lokalt – kommunalt)



Utmaningar och möjligheter

Utveckling av landsbygdskommunen Kramfors

Hur ser din bild ut utifrån processkartan?

- Lokalt

- Generellt (hela kommunen)

Uppgift att redovisa till nästa möte




