
Ett enkelt val. 



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 



Bygd och stad i balans 

Kommunen arbetar för att skapa en balans mellan den 

attraktiva stadskärnan och den levande landsbygden  

för företag att verka i  och människor att leva i. 

 
 

• Levande landsbygd 
I Örnsköldsvik kommun bor 1/3 av invånarna på landsbygden, 

  

• Växande shoppingstad 
Tre gallerior och många butiker, caféer och restauranger.  

Cesam arbetar med ständiga förbättringar av centrumlivet. 

 
 

• Stor företagsamhet 
Många av företagen på landsbygden har en enorm drivkraft där  

de finner lösningar tillsammans och kompletterar varandra. 
 

• Utveckling i fokus 
Kommunen arbetar för att utveckla landsbygden att bli ännu  

mer attraktiv för boende och företagare 

 

 

 
 

 

 

 

Landsbygden i Örnsköldsvik 

• Cirka 20 000 invånare 
 

Årets kommun 2012 

Årets stadskärna 2001 o 2008 
 



Årets kommun 2012 

Bygd & Stad i Balans 

 

 

Motivering: 

”Örnsköldsviks kommun satsar konsekvent på hela 

kommunens utveckling. Honnörsordet är ”bygd och stad i 

balans”. Kommunen jobbar brett för att underlätta 

inflyttning på landsbygden och är ett föredöme med sin 

strategiska satsning på servicen. I sju små orter etableras 

servicepunkter i ett fruktbart samarbete med de lokala 

grupperna och det nybildade kommunbygderådet.” 



Tydlig politisk inriktning 

• Landsbygdsfrågorna ska behandlas som en tillväxtfråga 

• Tillskapa en arena för landsbygdsfrågorna i norr 

• Utarbetat en landsbygdsstrategi (antogs av Kf i juni 
2014) 

• En utveckling av landsbygden och att landsbygden och 
centrum hänger samman ex handelsstrategin 

• Landsbygdspolitisk satsning med 1 Mkr extra per år  

• Fyra serviceorter Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum 

 

Bygd o 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, infrastruktur 

 

 Bygd o stad i balans 



Handelsstrategi 

Handeln i Örnsköldsvik 

 

• Dagligvaruhandel 

• Sällanköpshandel 

• Handel på landet 

• Handel på nätet 

Bygd och stad i balans 



Handelsstrategi  

Lokalisering av dagligvaruhandel ska ske inom: 

 

• Centrum/centrumnära handel 

• Halvextern handel 

• Stadsdels- och tätortscentrum 

• Landsbygd/servicepunkter 

Bygd o stad i balans 



Strategisk orter- Varför dessa orter? 

• Regionala 
serviceprogrammet 

• 15 orter 
• KS inriktningsbeslut våren 

2011 



Bakgrund…… 

• 2008…. Ekonomiskt tungt för några 

landsortsbutiker…. 

• Uppdragsavtal på tre år 

• 200 000 kronor på tre år 

• Vidareutvecklas? 

Bygd o Stad i Balans 



Projekt Bygd & Stad i balans 

Bygd & Stad i Balans 

 

 

• Servicepunkter 

• Kommunikation.  

• Integration 

• Boende 

• Långsiktiga samverkansformer/utvecklingsplaner 

LUP 

• Attityder 

 

Projekt finansierat med medel från 

 Länsstyrelsen och Tillväxtverket 



Servicepunkten- en given mötesplats 

Bygd & Stad i Balans 

Att vara servicepunkt består i att man tillskapar ett mindre 

café i butiken/macken, tillhandahåller en dator med 

internetuppkoppling med wi-fi,  

tillhandahåller kommunal information  

främst med riktning på den turistiska  

informationen.  

 

Man ska vidare arrangera minst  

tre aktiviteter per år och kunna  

leverera matvarupaket/hemsändning. 

 

9 servicepunkter  

 

 



Uppdragsavtal 

• 3- årigt avtal 

• Ersättning 10 000 kronor/avtalspunkt 

• Cafe, dator, turistisk info, 

 aktiviteter, hemsändning 

• Max 50 000 kronor 
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Servicepunkter på tio orter 

En mötesplats för dej som bor Landsbygden! 

 

Solberg   Hemling   

Myckelgensjö  Trehörningsjö 

Sidensjö    Gideå 

Köpmanholmen  Ulvön  

Långviksmon  Flärke    
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Skylt- logotype 

• Nationell standard? 

 

• Utarbetat en egen! 

 

• Spridning hela landet! 
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Servicepunkt- kommentarer 

Bygd o Stad i Balans 



Servicepunkt - kommentar 
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Nästa steg för  Servicepunkterna… 

• Fortsatt utveckling 

• Marknadsföring, skyltning 

• Ord näringslivsverksamhet 

• Utbildning 

• Fler på G… 
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Hemsändningsbidrag 

• Från 2012 erhåller butiken 200 kronor per 

hemsändning 

• Gäller boende 2 km från butik 

• Länsstyrelsen medfinansierar 50% 

• Butiken ska ta ut en kostnad på minst 30 kronor från 

kunden/hemsändning 

• Marknadsföringsaktiviteter 
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Det sprider sig.. 

Konferenser Tillväxtverket 

Konferenser Landsbygdsnätverket 

Konferenser Hela Sverige ska Leva 

Internationella konferenser 

Inbjuden till kommuner, bygderåd,  

Länsstyrelser m fl 

Studiebesök 

Ambassadörskommun Tillväxtprojekt 
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Det sprider sig….nationella skrifter… 

Bygd o Stad i balans 



www.ornskoldsvik.se/landsbygd 

lena.lindstrom@ornskoldsvik.se 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att ni lyssnat! 

mailto:lena.lindstrom@ornskoldsvik.se

