
 

 

Minnesanteckningar landsbygdsråd 
 

3 september 2020 Kl. 13:00–16:00 
Finnmarkens bygdegård 

 
Deltagare: Bengt Nordlöf (Skog), Mari Mella (Nordingrå), Ernst Thurdin (Nordingrå), 
Lars Näsholm (Styrnäs), Torbjörn Pettersson (Gudmundrå), Ingrid Eriksson 
(Lugnvik), Hans-Erik Näslund (Vibyggerå byalag), Malin Svanholm (kommunalråd), 
Andreas Gylling (samhällsavdelningen), Lena Björn (samhällsavdelningen) 
 
Deltog ej: Birgitta Viberg (Vibyggerå), Lars Sjödin (Ytterlännäs), Gun Larsson 
(Bjärtrå), Leif Svanholm (Ullånger), Kristina Sundbaum (Nora), Tommy Bergkvist 
(Nora), Ida Stafrin (oppositionsråd) 

 

1. Välkommen 
  

Malin Svanholm hälsade välkommen och en presentationsrunda gjordes. Det 
har skett förändringar i kommunens representation i landsbygdsrådet. Anders 
Bosenius har arbetar numera inom digitaliseringsenheten vid Kramfors 
kommun.   
 

2. Summering av föregående minnesanteckningar 
 
Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom och godkändes 
 

3. Utveckling av landsbygdsrådet  
 
Landsbygdsrådet har påbörjat ett gemensamt arbete för att utveckla rådets 
verksamhet. Vid mötet i Finnmarken gjordes en återkoppling/uppföljning av 
nuläget.   
 
Kluster 1 – Påverkan och gemensam målbild 
 

- Ta fram en strategi för landsbygden 
- Representation i kommunstyrelsen för landsbygdsrådet 
- Ansvara för att skolan fungerar på landsbygden 

 
Återkoppling/nuläge: 
 
Fröet till landsbygdsrådet är motion från Bertil Böhlin. Grundtanken var att 
skapa ett forum där representanter från kommunens bygder och kommun-
organisationen träffas tillsammans för att lyfta aktuella frågor, utveckla 
Kramfors kommun samt överbrygga eventuella motsättningar. Kommun-
fullmäktige biföll motionen och kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att 
starta ett landsbygdsråd.  
 
För att landsbygdsrådet ska ha en nära koppling till politiken är Kramfors 
kommuns kommunalråd ordförande för rådet och vice ordförande är 



 

 

oppositionsrådet. Genom denna konstruktion är både företrädaren för 
majoriteten och oppositionen med i landsbygdsrådet. Något som ger möjlighet 
till påverkan och direktkontakt med politiken.  
 
Förutom politiken finns kommunledningsförvaltningen representerad i rådet 
genom samhällsavdelningen. Utöver representanten från samhällsavdelningen 
bjuds tjänstepersoner in från andra förvaltningar, myndigheter etcetera 
beroende på vilka frågor som ska diskuteras. En modell som ger fler 
kontaktytor inom kommunorganisationen samt möjlighet att lyfta, samtala och 
få information om aktuella frågor. Något som kan resultera i beslut som tas av 
tjänstepersoner eller förslag till beslut som behandlas politiskt.  
 
En annan sak som togs upp vid workshopen i Ullånger var att ”ta fram en 
strategi för landsbygden”. Vad menas med en landsbygdstrategi? Vilka 
förväntningar finns?  
 
Diskussion kring landsbygdsstrategi: 
 
Är alltid bra med en strategi och det finns många kommuner som har ett 
landsbygdsprogram eller ett likande dokument. Om detta tas fram i dialog går 
alla hem och har lite ”morötter” att jobba vidare med. Man känner sig delaktig.  

 
Viktigt med tydliga roller och vara medveten om att det finns olika lösningar. 
Exempelvis i Örnsköldsvik finns en förening, ett bygderåd.   
 
Är betydelsefullt att kunna ta enkla beslut och att medel finns för detta. 
Fokusera på olika frågor i landsbygdsrådet och beta av dessa.  
 
Landsbygdsrådet har lagt tid på att lära sig om MSB, Folke Bernadotte 
Akademien med mera. Behöver mer tid för viktiga frågor. Exempelvis 
skrotbilar samt kunna hålla i frågan. 
 
Positivt att vi får chansen att träffa personer som exempelvis arbetar med 
kollektivtrafik.  

 
Viktigt att berätta för varandra vad vi gör lokalt och dela med oss av detta. Ger 
betydelsefull input om vad som händer runt om i kommunen och möjlighet till 
samverkan. 
 
Erfarenhetsutbytet är viktigt i landsbygdsrådet. 
 
Kollektivtrafiken är en utmaning. Hitta lösningar. Varför körs det inte med 
”mindre” bussar? 

 
Hen flyttar inte till ett jobb utan till ett nytt liv. Få hit människor och skapa en 
social miljö som lockar. 
 
Hela kedjan leder tillbaka till skrotbilarna. 
 
 



 

 

 
Engagemanget är viktigt. Göra något av de ”ödehus” som finns i byn och i 
kommunen. 
 
Nordingrå samlas den 4 september för att arbeta med boende i bygden. 
 
Göra ett jobb hemma och komma tillbaka till frågan. Skapa en metod för hur vi 
kan arbeta med ”ödehus”. 
 
Hittills har vi inte pratat så mycket om Kramfors stad. 
 
Tittar vi historiskt. Sågverken gav jobb, vilket resulterade i inflyttning. 
 
Företagsklimatet är viktigt. Skapar fler jobb. 
 
Hur lockar vi fler att engagera sig? 
 
För företagare. Svårt ibland. Inte ”råd” att satsa. Mycket bidrag att hålla reda 
på.  
 
Strategi, syfte och mål. Kommunfullmäktige bör besluta om strategin. Är en 
fråga som rör hela kommunen.  
 
Sätta mål, exempelvis öka befolkningen. 

 
Om vi ska ha fler mål – hur gör vi? 
 
Vid kommande möte med landsbygdsrådet fortsätter vi diskussionen om hur vi 
tillsammans kan utveckla Kramfors kommun och landsbygdsrådets roll i detta.  

 
Kluster 2 – Kommunikation och attityder 
 
Medborgarkommunikation 

 
- Det viktigt att kommunicera. Vi behöver berätta om vad som är aktuellt och på 

gång samt representera, exempelvis via Kramforsbladet, kommunens 

webbsida. 

 

Nuläge/återkoppling: Information om landsbygdsrådet finns på kommunens 

webbsida, https://www.kramfors.se/landsbygdsrad 

 

Planering pågår inför en artikelserie i Kramforsbladet om bygderna i 

kommunen och med koppling till landsbygdsrådet.  

 
Ambassadörskap 

 
-  Grunden för allt. Hur tar vi det vidare? Implementera i byarna. 

 

https://www.kramfors.se/landsbygdsrad


 

 

 

Återkoppling/nuläge: 

Arbetet tillsammans med ambassadörsnätverket har varit vilande och de 

träffar som var under planering har inte genomförts på grund av Corona. 

Nyheter skickas ut till ambassadörsnätverket via SMS. Ett sätt att snabbt få 

information och/eller nyheter som släpps via Kramfors kommuns webbsida.  

 
Kluster 3 – Service och samverkan 
 

- Uppbackning av småföretagande 

- Uppmuntra till lokala initiativ 

- Uppmuntra till det lokala företagandet 

- Kommunikationer – bussar, internet, övrigt 

- Mötesplatser, samarbete 

 
Återkoppling/nuläge: 
 
Under vintern/våren startades ett näringslivsråd för att utveckla 
samarbetsklimatet mellan kommunorganisationen och näringslivet. Samtalen i 
rådet har kretsat kring frågor som infrastruktur, upphandlingar, 
kompetensförsörjning och myndighetsutövning.  
 
Efter kontakter från Kramfors kommun med Region Västernorrland och 
Kollektivtrafikmyndigheten kommer linje/buss 50 och 212 finnas kvar under år 
2021. Det går inga tåg i Höga Kusten och en fungerande busstrafik är därför 
viktig för attraktiva boendemiljöer, arbetspendling och för den växande 
besöksnäringen.    
 
Reflektion vid mötet: Dags att tänka på andra sätt inom kollektivtrafiken och 
utveckla lösningar där hen kan få betalt om hen kör andra. I diskussionen 
lyftes att det finns sådana lösningar, exempelvis via App för samåkning.  
 
Kluster 4 – Tillsammans skapar vi bostäder 
 

- Finansieringsproblematik - kommunalinsats med plan för infrastruktur – 
vatten/avlopp m.m.  

- Samordning för kommunal och privat finansiering (hantera och fördela risk, 
fiktiv risk) 

 
Återkoppling/nuläge: 
 
Behovet av och efterfrågan på bostäder är en fråga som dryftas i olika 
sammanhang. Det var också många som lyfte boende/inflyttning under ”Din 
önskan – Vad vill du att Kramfors kommun kännetecknas av 2025?” vid 
workshopen i Ullånger.  
 
Boende återkommer som egen punkt på agendan, vilken hör samman med 
inflyttning, ökat samarbete inom hela kommunen med mera.  



 

 

 
 
 

Kluster 5 – Ökat samarbete inom hela kommunen 
 

- Hur kan vi i landsbygdsrådet få till att byarna klustrar och drar tillsammans. 
 
Återkoppling/nuläge: 
 
Se kommentar kluster 4. 
 
 
Kluster 6 – Större förståelse och tydligare rollfördelning 

 
- Större förståelse för vilka frågor som hör hemma var. 
- Rollfördelning. 

 
Återkoppling/nuläge: 
 
Se kommentar kluster 4. 
 
 

4. Hållbara bostäder/inflyttning 
 
Vid förra mötet med landsbygdsrådet lyftes boende som en viktig fråga att 
tillsammans arbeta vidare med. Det finns möjlighet att söka projektmedel via 
Umeå universitet om hållbara bostäder.   
 
Om ett sådant projekt skulle bli verklighet kan detta skapa förutsättningar för 
ökad samverkan mellan kommun, byalag och andra lokala föreningar kring ett 
mer hållbart nyttjande av bostäder i Kramfors kommun. Ett sätt att fånga upp 
och förverkliga utfallet av workshopen med landsbygdsrådet. 

 
Vid mötet deltog Lena Björn (Samhällsavdelningen) som är 
flyktingsamordnare och ska börja jobba med inflyttningsservice. Lena 
presenterade sig, lyfte betydelsen av samverkan och tar gärna emot idéer hur 
vi tillsammans kan hjälpas åt med frågor som rör inflyttning till Kramfors 
kommun.  
 
En utmaning när en person får permanent uppehållstillstånd är att det är få 
som väljer att stanna kvar i Kramfors kommun. Därför är det viktigt att 
människor känner sig välkomna, kommer in i samhället och kan etablera sig 
på arbetsmarknaden. Något som ökar känslan för kommunen och viljan att bo 
kvar.  
 
Diskussion: 
Det är många som har engagerat sig för att nyanlända ska trivas i Kramfors 
kommun bland annat från den ideella sektorn. Känns därför tråkigt när 
Migrationsverket ”rycker upp rötterna” när en person har börjat etablera sig, 



 

 

lärt sig svenska och fått arbete. Känns inte humant och lokalt känner man sig 
sviken av systemet.   
 
 

5. Finnmarken  
 
Finnmarken består av byarna Storvattnet, Nästvattnet och Mjövattnet. I dessa 
bor cirka 60 personer och det finns ungefär 220 sommarstugor. Folk har bott i 
området sedan 1500-talet och en viktig del av bygdens historia är 
svedjefinnarna. 

 
Finnmarkens bygdeförening bildades 1987 och föreningen har idag 180-190 
familjemedlemmar. Bygdegården har under åren använts till dans, teater och 
bröllop.  
 
Finns en väldigt fin badstrand, vilken drivs och sköts av föreningen. Utöver 
detta arrangeras en fiskevårdsdag, sommartid ett motionslopp på 6 kilometer 
och en surströmmingsskiva. Vartannat år görs en auktion för att få in medel till 
verksamheten. En utmaning är att hitta personer som vill sitta styrelsen.  
 
När föräldrarna inte längre finns blir fastigheten fritidshus och står tom en stor 
del av året. 
 
En fråga som har engagerat många är vindkraften där ingen visste om 
planerna på att bygga vindkraft på Vitberget och Granåsen. Antalet 
medlemmar i föreningen ökade och många fritidsboende engagerade sig i 
frågan.  
 
I Storvattnet finns ett bestånd av öring och det vore värdefullt att få till bra 
vandringsvägar för fisken. Har varit i kontakt med kommunen om att göra ett 
fiskevårdsområde men har hittills inte fått något svar. 
 
Föreningen firade år 2017 30-årsjubilium och gjorde då bland annat en 
fotoutställning som var mycket välbesökt. 

 
 

6. Nytt från bygden 
 

 Skog 
 
Simhallen är åtgärdad och planer finns på att starta simskola. Dragit 
igång idrottsaktiviteter i skolan – bandy. Skolan fungerar som nav för 
idrottsföreningens verksamhet.  
 
Föreningen sköter Storsjöbadet och har fått mycket beröm för det nya 
servicehuset. 
 
På andra sidan vägen sett från Storsjöbadet ligger Trädgårds-
campingen, som har haft en bra sommar. En utsiktsplats har gjorts i 
ordning och utsikten från Gälingen är fantastiskt fin.  



 

 

 
 

 Finnmarken 
 

Har inte vara möjligt att genomföra planerade aktiviteter på grund av 
Corona. 
 
I Finnmarken finns många vackra vyer över sjöarna. När man åker till 
Finnmarken passeras Sjöbysjön. Har växt upp sly som skymmer 
utsikten och behov finns av siktröjning.  
 
Diskussion: En möjlighet är att använda Ris till Flis, vilket har gjorts i 
Nordingrå. Viktigt att ta kontakt med markägare och att avtal finns. 
 
Sly och utsikter som växer igen var inte ett problem när jordbruket var 
aktivt. Hinner inte röja. För att åtgärda detta idag krävs insatser av 
maskiner. Är billigare med djur.  

 
 

 Nordingrå  
 
Processen fortsätter med att förverkliga Vision 2025. 
 

- Arbete pågår med att utveckla en promenadstig längs Vågsfjärden samt 
siktröjning. 
 

- Kontakt är tagen med Trafikverket angående avfarten vid Gallsäter 
(E4). Avfarten är inte bra. Behövs också insatser som handlar om 
skyltning. 

 
- Den 4/9 hålls ett möte om kartläggning av boende. 

 
Viktigt att vi håller ihop allt som har påbörjats och att det inte rinner ut i 
sanden. 
 
Kommer en rapport om nuläget för seniorboendet vid Vågsfjärden. 

 
Ann Holst har bjudit in till ett möte om Högakustenleden. 

 
Under sommaren har det varit många besökare i Nordingrå.  
 
Önskar få kontakt med de som har gjort kartan ”fem toppar” i 
Vibyggerå. Svar: Tips, ta kontakt med Mia Karlsson, Höga Kusten 
destinationsutveckling.   
 
Anders Åbergs konstverk i Järesta (rastplats) har rustats upp. Finns 
mycket idéer på Mannaminne hur anläggningen kan utvecklas 
framöver. Mannaminne har fått mycket beröm för sin hantering av 
Corona. 
 



 

 

Världsarvsleden jobbar på bra men det finns problem med 
nedskräpning längs leden.  
 
 

 Styrnäs  
 

Är ett stort engagemang kring badplatsen. I år har det varit 45 barn i 
simskolan, vilket är fantastiskt roligt. För att skapa trivsel och hålla 
kiosken öppen anställs personer som går i nian - bygdens ungdomar. 
Skapar delaktighet och bygger ansvarskänsla. Sker ingen 
skadegörelse. Har varit mycket besökare i sommar. 
 
Sommarkvällarna i Konvaljparken betyder mycket. Möten mellan 
människor är viktiga. När säsongen börjar närma sig sitt slut bestäms 
en dag när allt ställs undan, bänkar med mera.  
 
Tidigare har det funnits problem med att staketet bröts sönder och 
användes som bränsle vid eldning/grillning. Sedan vi började köra dit 
ved har detta upphört.  
 
Slängs skräp längs vägkanten - Vägen mot Lo-Sandslån. Svar: Ta 
kontakt med Trafikverket.    
 

 Bjärtrå 
 
Aktiviteter har fått ställas in i Lugnvik på grund av Corona.  
 
Byavakten fungerar bra men det har varit oroligt i Lugnvik.  
 
Omsättningen har ökat för butiken, vilken utgör ett nav på orten och i 
bygden. 

 
Behöver siktröjas i Lugnvik, en konsekvens av minskat bete. 
 
Känns bra att vi kan använda f.d. skolan, vilken idag är 
föreningscentrum.  
 
Lugnviksbilder ligger i ”Slottet”. 
 
 

 Vibyggerå 
 
Även i Vibyggerå har det varit en bra sommar och det märks att 
vandring ligger i tiden. Många besökare på Getsvedjeberget. Har också 
varit hårt tryck vid södra entrén till Skuleskogens nationalpark. Behöver 
byggas en ny väg till och från nationalparken.  
 
Viktigt att vi vågar ta betalt. Exempelvis säljs ved från en liten kur på 
badplatsen Veåsand. Betalning sker med Swish och fungerar bra. 
 



 

 

Höga Kusten som begrepp har vuxit. Fler som bygger stugor. 
 
Händer mycket runt Skuleberget. Gäller att hitta bra entreprenörer. 
 
I skofabriken ska det startas bryggeri. 

 
Skolan håller på att byggas ut, vilket känns bra och bygget går framåt.  
 

 
7. Övriga frågor 

 
Hela Sverige ska leva 
 
I år var det nära att priset för årets by gick till en by i Kramfors kommun. Är 
viktigt att uppmuntra lokala grupper som är på hugget. 
 
Under Corona har ett antal webbseminarium genomförts.  
 
Hela Sverige ska leva Västernorrland har projektet Morgondagens 
föreningsliv, vilket har fått stöd från Leader Mittland. Projekts syfte är att få 
mer kunskap om hur unga vuxna/nyinflyttade ser på Morgondagens 
föreningsliv och hur detta kan förändras samt skapa nya arbetsformer.   

 
 
Budget landsbygdsråd 
 

- Vad har landsbygdsrådet för budget?  
 

- I andra kommuner finns bygdepeng/skötselpengar är det något som 
landsbygdsrådet skulle kunna hantera? 
 
Svar: Budgeten för landsbygdsrådet är 50 000 kronor. Används till arvoden, 
resor, lokalhyror och förtäring vid sammanträden.   
 
Vad olika medel kallas, hur de används och beslutas varierar mellan landets 
kommuner. I dagsläget har inte Kramfors kommun några medel som benämns 
för bygdepeng eller skötselpengar. För att stötta och förverkliga lokala initiativ 
som kommer in via landsbygdsrådet, föreningar med flera har Kramfors 
kommun andra resurser.  
 
Exempelvis har kommunen medverkat till att realisera servicehuset vid 
Storsjöbadet och multiarenorna i Ullånger, Bollstabruk och Kramfors. Kramfors 
kommun medfinansierar också projekt som Skuleberget, Breviksstugan i 
Mjällom och LONA-projekt som i Norabygden.  

 
LONA 
 
LONA (lokala naturvårdsprojekt) är satsning från Naturvårdsverket för att 
genomföra projekt som är till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. 
Finansieringen från Naturvårdsverket uppgår till max 50 % och den resterade 



 

 

delen är kontanta medel och/eller ideell tid. Medfinansiering kan komma från 
offentliga, privata och/eller ideella aktörer.  
 
LONA söks via länsstyrelsen av en kommun men projekt kan initieras av 
exempelvis en förening som också kan driva projektet. Sista ansökningsdag är 
den 1 december.  
 
I Kramfors kommun pågår tre LONA-projekt: 
 

- Livskraftigt friluftsliv i Norabygden 
- Naturstig längs Kyrkviken 
- Omnevikens utveckling  

 
 

8. Nästa möte 
 
Nästa möte med landsbygdsrådet blir torsdagen den 19 november, kl. 08:30-
13:00. Börjar vid pumpstationen i Hammar med ett studiebesök och fortsätter 
därefter till Hola Folkhögskola.  
 

9. Mötets avslutande 
 
Malin Svanholm tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


