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Datum  2021-05-19 
 
Tid Kl. 18.30  
 
Plats Via SKYPE 
 
Beslutande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 
 

Övriga   

närvarande  

  

  
Underskrifter Sekreterare     

  Kerstin Brandelius 

 

 Ordförande    

  Johan Andersson (C) 

 

 Justerare Ingegerd Lindh 

 

 

 

 

Bevis om justering 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens webbanslagstavla. 
 

Myndighet  Kommunstyrelsens Landsbygdsråd  
 

Sammanträdesdatum 2021-05-19  
 

Anslaget sätts upp 2020-   - tas ner 2020-   - 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå 
 
Underskrift   /   
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Närvaro- och tjänstgöringslista 
 

Namn När- Tjg. Reservation Jäv Anteckningar 

 Varo Ers.    

   § §  

        

Ledamöter        

Johan Andersson  X      Sollefteå kommun 

Kerstin Brandelius X      Sollefteå kommun 

Stina Eriksson X      Sollefteå kommun 

Birgitta Häggkvist   X      Sollefteå kommun 

Åsa Sjödén X      Sollefteå kommun 

 
       

Sofie Andersson 
X      Graninge 

Ingegerd Lindh X      Sollefteå/Hakesta 

Karin Jonsson X      Ramsele  

Karin Lidén  X      Långsele/Österforse 

Johanna Lindberg X      LRF 

Hampus Sjödin X      Sollefteå 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Val av justerare 

Ingegerd Lindh utses till justerare. 
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Ärendelista 

 

§ 1 Ordförande hälsar välkommen 

Ordförande hälsar välkommen till kvällens möte som är digitalt.  

Temat för mötet är inflyttning och ett öppet möte för alla medborgare. Totalt deltog ca 40 

personer.   

 

§ 2 Val av justerare  

Till justeringsperson valdes Ingegerd Lindh.   

 

§ 3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 4 Bakgrund och information kring Inflyttning från Johan Andersson, kommunalråd.   

  

Sedan några månader tillbaka har Sollefteå kommun byggt upp en inflyttarorganisation för 

att hjälpa inflyttare med information och kontakter. Detta med anledning av 

återetableringen av Regementet (I21) samt att pandemin på ett positivt sätt påverkat 

intresset för att flytta ut från de större städerna och till landsbygden.     

 

a)  Rapport från projektet ”Ödehus”, Peter Landgren    

 

Peter Landgren presenterade den inventering som gjorts under ca åtta månader (på deltid) 

för kommunens räkning. Han har inventerat ödehus/tomma hus, andra 

fastigheter/byggnader och mark som i dagsläget inte används eller används mycket sällan. 

Inventeringen är gjord sockenvis.  

 

Nästa steg är att be byalag och föreningar att hjälpa till med att granska inventeringen då 

man lokalt oftast har god kännedom om ägarförhållanden. Därefter kommer man att skicka 

ut vykort och tillfråga ägarna om de är intresserade av att sälja och/eller hyra ut. Då kan 

fastigheten, om ägaren så önskar, läggas ut på Facebook-gruppen ”Sollefteå Ödehus” för 

försäljning/uthyrning.   

Alla fortsatta kontakter sker därefter mellan köpare och säljare.   

Bilaga 1, PPP Ödehus. Endast för personligt bruk.       

 

b) Sollefteå kommuns inflyttningsorganisation, Helen Swenson, verksamhetschef 

Medborgaservice, och Helena Eriksson, Inflyttarservice.  

 

Helen Swenson, verksamhetschef Medborgaservice, och Helena Eriksson, Inflyttarservice,  

informerade om hur kommunen byggt upp inflyttarservice. Helen Swenson är  
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övergripande ansvarig för verksamheten och ansvarig för projektet ”Inventering av 

Ödehus”.  

 

Helena Eriksson arbetar deltid på inflyttarservice och är ”dörren in”.  

Inflyttarservice uppdrag:   

 

• Särskild kontakt/mottagare av telefonsamtal och e-post vid 

inflyttarförfrågningar 

• Inflyttarutskick – månadsvis – hämta sin välkomstgåva på MBK eller 

kommunhuset 

• Delaktig i läns/kommunprojekt ex. Bo Leva Verka HK, Ödehus, Drivkraft 

• Resurs vid större etableringar, ta emot vid besök 

• Bygga kontaktnät med lämpliga verksamheter/personer  

• Utåtriktad verksamhet 

• Uppföljningssamtal 3 månader efter inflyttning 

 

Alla inflyttade får inom ca en månad ett välkomstbrev och erbjudande om att hämta en 

välkomstpåse på Medborgaservice i kommunhuset eller på något av Medborgakontoren i 

Ramsele, Junsele eller Näsåker. På så vis kan vi välkomna våra nya medborgare på ett mer 

personligt sätt och hjälpa till med information och kontakter.  

Välkomstpåsen innehåller information om kommunen, ett presentkort /Nipkortet laddat 

med 350kr, en mugg, reflex, turistinformation m.m. En attraktiv informationsbroschyr har 

tagits fram. (Bilaga 2) 

Kontakt till inflyttarservice: inflyttarservice@solleftea.se  

 

Helen Swenson informerade också om möjligheten att kontakta kommunens energi- och 

klimatrådgivare Benny Wälitalo, för rådgivning av t.ex. värmesystem eller annan 

energirådgivning.  

 

c) Vilka andra inflyttningsinitiativ finns i kommunen?  

 

Därefter fick deltagarna informera om de olika initiativ kring inflyttning som finns i 

bygderna. Flera goda exempel, idéer och förslag lyftes fram:   

• Ramsele företagarföreningen har arbetat aktivt med inflyttning och gjort en film 

som kan användas även av andra föreningar:  

https://www.youtube.com/watch?v=aYYJvlt9L-0 

• Lungsjön har haft en positiv ökning av barnfamiljer och tryckte på vikten av det 

goda värdskapet och att vi alla måste vara ambassadörer för vår bygd. Det 

personliga mötet mellan människor är ofta avgörande för om man som besökare vill 

komma tillbaka. Att ”snygga till” i byn/samhället så det blir mer attraktivt. Kan vara 

mailto:inflyttarservice@solleftea.se
https://www.youtube.com/watch?v=aYYJvlt9L-0
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att riva eller att fräscha upp hus som behov. Att lyfta fram fördelarna med platsen. I 

Lungsjön har utbyggnaden av vindkraft inneburit stora vägförbättringar.  

• Helgum: Har haft stor inflyttning och byalaget och föreningslivet har bidragit.  

• Edsele: En inflyttargrupp som påminner om att lyfta fram föreningslivet, en bra väg 

in för nyinflyttade att bygga sociala kontakter och bli en del av bygden. 

• Junsele: Har en aktiv företagarförening.       

• Österforse: Ett aktivt föreningsliv och informerade om den lyfte fram att de önskar 

att Graningeverkens f.d. kontor blir såld till någon seriös ägare.   

• Graninge: Är på gång med ett arbete kring inflyttning.  

• Resele: Har sedan länge en aktiv inflyttningsgrupp. Viktiga att informera om att det  

finns många lediga arbeten i kommunen.   

 

Ytterligare initiativ finns i kommunen men alla hade inte möjlighet att delta.  

 

d) Hur kan de lokala inflyttningsinitiativen och kommunens inflyttarservice 

samarbeta?  

 

Helena Eriksson bad att få kontaktuppgifter för att löpande kunna ha kontakt med de olika 

grupperna/byalagen/föreningarna för vidare kontakt och diskussion hur samarbetet kan 

utvecklas.  

Johan Andersson avslutade mötet med att tacka alla som deltagit och informerade om att 

Landsbygdsrået planerar en ”Landsbygdsrådets dag” i september, då vi hoppas att 

pandemin har planat ut, så att vi kan arrangera någon större aktivitet. Kan bli en 

halvdag/kvällsaktivitet. Information kommer under augusti.      

I bilaga 3, information om den utvecklingscheck som föreningar och bygdegrupper kan 

söka inom ramen för Leaderprojektet ”BoLevaVerka” för ökad inflyttning eller co-

working/ distansarbetsplatser.   

§ 5 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns.  

       

§ 6 Nästa möte och tema  

Nästa möte blir måndag den 21 juni kl. 18.30, digitalt möte. 

 

Till mötet har vi bjudit in: 

 

Mikael Näsström som informerar om bredband. 

Jan Röhlander som informerar om arbetet med vandringsleder.  
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Hans Pahlin som informerar om processen kring regementesetableringen 

   

§ 7 Ordförande avslutade mötet.  

 

 

 

Johan Andersson              Karin Lidén                               Kerstin Brandelius 

Ordförande                       Vice ordförande                         Landsbygdsuvecklare  

 

  

 

 

 

 


