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Nämnd/styrelse 

Landsbygdsrådet 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-08-25 

 

 

 

 
  
Datum 2022-08-25 

 

Tid Kl. 18.00-20.00 

 

Plats Kvarnå trädgård, Junsele 

 

Beslutande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 

 

Övriga   

Närvarande  
 

Bilagor  
 
  

 

 

 

 

 

  

     

Underskrifter Sekreterare Anton Johansson  ........................................    

   

 
 Ordförande Johan Andersson .........................................     

   

  

  Justerare  Karin Jonsson…………………………… 

   
 

   
 

Bevis om justering 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens officiella webbanslagstavla. 
 
Myndighet  Sollefteå kommun 
 
Sammanträdesdatum  2022-08-25 
 
Anslaget sätts upp           tas ner  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå 
 
Underskrift ……………………………………………………………………   
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Nämnd/styrelse 

Landsbygdsrådet 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-08-25 

 

 

 

 

Närvaro- och tjänstgöringslista 
 

Namn När- Tjg. Reservation Jäv Anteckningar 
 Varo Ers.    

   § §  

        

Ledamöter        

Johan Andersson  X      Sollefteå kommun 

Birgitta Häggkvist  X      Sollefteå kommun 

Åsa Sjödén       Sollefteå kommun 

Anna-Sofia Kulluvaara       Sollefteå kommun 

Tora Jonsson X      Sollefteå kommun 

Anton Johansson X      Sollefteå kommun 

        

Sofi Näslund       Tjäll 

Karin Sellgren       Undrom 

Rasmus Johansson   X      Junsele 

Ingegerd Lindh X      Sollefteå/Hakesta 

Karin Jonsson X      Ramsele 

Karin Lidén X      Långesele/Österforse 

Hampus Sjödin       Sollefteå 

Per-Olov Hedström       Norra Skog 

Johanna Lindberg   X      LRF 

Birgitta Nolberg X      Graninge 

        

        

        

 
 
 

Val av justerare 
Karin Jonsson väljs att justera protokollet. 

 

Justering av dagordning 
Dagordningen fastställs. 
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Nämnd/styrelse 

Landsbygdsrådet 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-08-25 

 

 

 

 

 
 
§ 1   Ordförande hälsade välkommen 

  

Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna till kvällens möte som genomfördes i 

Kvarnå trädgård. Ledamöterna presenterar sig för Anton och Tora.  

 
§ 2                Val av justerare 

 

Karin Jonsson valdes att justera protokollet.  

 

§ 3  Presentation vikarierande hållbarhetsstrateg 

 

Tora Jonsson presenterar sig för landsbygdsrådet. 

 

§ 4  Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5  Information om Kvarnå Trädgård 

 

Rasmus Johansson berättade om Kvarnå Trädgård.  

 

§ 6  Hur ska vi hantera bygdeavgiftsmedel framöver? 

 

Fortsatt samtal från förra sammanträdet gällande bygdemedel. Bland annat togs upp att 

det bör ordnas ett förberedande möte för att organisera frågor innan föreningarna bjuds in 

för att informera om deras ansökan.  

 

Antal prioriteringar ska alltså vara minst 30 % av alla ansökningar.  

Kommentatorsruta ska finnas med ex att de ska kunna få medel även vid den senare 

ansökningsomgången.  

 

 

§ 7  Samtal om Ödehus 

  

 Spånar idéer som att växla upp medel och att det finns behov av kampanj 

 för att få fler Ödehus sålda. Ett tankesätt kan vara att inte älska sönder sin 

 hembygd. 

  

 LUS – en ideell förening. En samlingsorganisation för alla föreningar. 

 Kan vara en samordnande part i ett framtida projekt.  
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Nämnd/styrelse 

Landsbygdsrådet 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-08-25 

 

 

 

 

 Landsbygdsutvecklaren kontaktar Leader och hör om det finns något 

 påtänkt projekt som liknar detta eller vet av någon annan kommun som 

 kommer arbeta med Ödehus. Finns intresse att samarbeta?   

 

 Frågeställningar:  

 Hur älskar vi sönder hembygden, hur hjälper vi dem att förstå att något går 

 att göra med husen. 

 Hyrköp? 

 Hur vänder vi oss till rätt marknad? 

 Hands-on person som arbetar med dessa frågor.  

 Mål borde kunna vara. 

 Hur får vi banken att vilja satsa på barnfamiljerna? 

 Vart riktar vi oss? 

 Kan vi ta fram ett projekt? – Kommunen medfinansiera, landsbygdsrådet 

 styrgrupp och kunna  

 

 Bysamordnings”man”: Skulle kunna finnas i LUS. Vem 

 

 Idé om ungefärlig omslutning för ett projekt till nästa möte. 

 

§ 8 Övriga frågor 

 

 Karin Liden lyfter upp att det borde finnas en bysamordnings”man” som 

 kan hantera frågor för byar exempelvis gatljus och stödja kommunerna med 

 ansökningar. 

 

 Landsbygdsrådet lyfter upp kommunens hemsida, som ett exempel är det 

 svårigheter att hitta information om vandringsleder. 

 

§ 9  Nästa möte datum och tema 

 

 Nästa möte beslutades att vara i Edsele bygdegård, Lövåsvägen 7, torsdag 

 den 21 september kl. 18.00. Johanna bjuder in Marianne Hansson och 

 ordnar smörgåstårta.  

 

 

§ 10  Mötet avslutades 

 

        Ordförande avslutade mötet och tackade rådet för uppmärksamheten och 

engagemanget.  

 

 

 


