
Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun 
 

 

Inledning 

Grunden till dagens landsbygdsråd är en motion från Bertil Böhlin (C) som handlade om att 

utveckla ett koncept för samverkan och ökad tillit mellan människor, platser och miljöer i 

Kramfors kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen och dåvarande Tillväxtenheten fick i 

uppdrag att skapa en landsbygdsgrupp bestående av företagare, föreningsliv, politiker och 

lokala samhällsbyggare. 

 

För att förverkliga ambitionen med motionen genomfördes intervjuer med bygde-

representanter runt om i Kramfors kommun. Syftet var att få en bild över vad ett 

landsbygdsråd i vår kommun bör göra, förväntningar på detsamma, vilka som bör sitta i rådet. 

budget och arvoden etcetera. 

  

Resultatet av intervjuerna redovisades vid ett möte där personer deltog från kommunen, 

föreningar och näringslivet. Där diskuterades betydelsen av att bygga landsbygdsrådet runt en 

bred geografisk representation i kommunen. Representationen i landsbygdsrådet blev en 

ordinarie och en suppleant från varje kommundel som existerade före 1974. Det var Bjärtrå, 

Gudmundrå, Noraström, Nordingrå, Styrnäs, Ullånger och Ytterlännäs. Kramfors kommun 

representeras av kommunalråd, oppositionsråd samt tjänstepersoner från samhälls-

avdelningen. 

 

Uppstart av landsbygdsrådet och dess verksamhet 

I juni 2014 beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett landsbygdsråd utifrån representationen 

ovan och att finansieringen av rådets sker med samhällsavdelningens budget.  

 

Med utgångspunkt från de inledande dialogerna med bygderepresentanter och tagna beslut 

skickades information ut till föreningar om att utse representanter - en ordinarie och en 

suppleant till landsbygdsrådet från varje före detta kommundel. I brevet fanns också syftet för 

rådet: 

 

”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.” 

 

Första mötet med landsbygdsrådet hölls i oktober 2014 och under åren har frågor som rör 

byggande på landsbygden, bredband, vindkraft, problemen med skrotbilar med mera 

diskuterats i landsbygdrådet. Skrotbilsfrågan har lyfts till nationell nivå där kontakter är tagna 

med departement samt Naturvårdsverket. Landsbygdsrådet har en gjort en överenskommelse 

hur vattenregleringsmedlen från vattenkraften i Ångermanälven bör fördelas i Kramfors 

kommun, vilket lyftes vidare till länsstyrelsen och är nu gällande för hur medlen fördelas. 

Lokala frågor har också lyfts i rådet och förverkligats som busskuren i Lugnvik, servicehuset 

vid Storsjöbadet, vägen vid Gåsnäs i Nordingrå som är kvar samt mötesplatsen Oasen i 

Docksta.    

 

 

 



Utveckling av landsbygdsrådet 

Vision 2031 inleds med ”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun”. 

Visionen skildrar en önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors 

kommun i framtiden. Visionen togs fram genom en dialogprocess i flera steg innan den 

slutligen fastställdes av kommunfullmäktige.  

 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Västernorrlands län bygger på ett flernivåstyre. 

Ett förhållningssätt som kännetecknas av förtroende och samordning av insatser mellan lokal, 

regional och central nivå. Där delaktighet och engagemang är avgörande för att nå uppsatta 

gemensamma mål.  

 

Utifrån Vision 2031 och RUS är landsbygdsrådet en aktör som kan medverka till förändring 

både lokalt och i Kramfors kommun som helhet. Med detta som bakgrund har en process 

påbörjats för att landsbygdsrådet ska kunna resonera om sin egen utveckling. En process som 

tar avstamp i triangeln (processkartan) nedan där en balans behöver finns mellan dess tre 

perspektiv.  

 

 
 

Hur ser din bild ut utifrån processkartans perspektiv ovan? 

 

- Lokalt  

 

- Hela kommunen  

 

 

 



Frågor: 

 

- Hur ser du på tillgången till utvecklingsidéer lokalt över tid? Hur ser det enligt dig ut i 

kommunen som helhet?  

 

- Finns det resurser lokalt för att förverkliga idéer? Upplever du att det finns resurser att 

förverkliga idéer i kommunen som helhet? Motivera gärna! 

 

- Finns det kapital lokalt för att förverkliga idéer? Upplever du att finns kapital att 

förverkliga idéer i kommunen som helhet? Motivera gärna! 

 

 

Bjud gärna in fler personer att reflektera kring triangelns tre perspektiv. Maila resultatet av 

diskussionen till Andreas Gylling ( andreas.gylling@kramfors.se ) senast söndagen den andra 

februari.  

 

Vi fortsätter processen vid nästa landsbygdsråd i februari.     

mailto:andreas.gylling@kramfors.se

