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Förord 

Under hösten 2019 inledde Krokoms kommun en serie medborgardialoger i syfte 
att bättre få en uppfattning om vilka delar av kommunens tjänster människor i kom-
munen värdesätter främst och som därmed också är en del av förutsättningarna för 
tillväxt. Utgångspunkten var den tillväxtstrategi som kommunfullmäktige beslutade 
om juni 2019 där kommunen slog fast att antalet invånare ska vara minst 16 000 år 
2030.  

Krokoms kommun ville också få fram nya idéer på hur kommunen och civilsam-
hället tillsammans kan klara av framtida utmaningar avseende utbud, ekonomi och 
kompetensförsörjning för skola, vård, omsorg mm.  

I det här dokumentet finner du en sammanställning av dialogmötena inklusive de 
synpunkter som har kommit in via hemsidan. Dialogerna ska fortsätta och fördju-
pas under 2020. Väl mött framöver. Tillsammans skapar vi växtkraft. 

Jonas Törngren, 
kommundirektör 
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Alsen-Näskott  

Möte: 22 oktober, Näldens bygdegård 

Del 1: Swot 

Styrkor och möjligheter 
• Förstatliga skolan så att den blir likvärdig i hela landet 

• Fler bostäder för äldre i närhet till centrum 

• Bygga om centrum för mer butiker och mer parkeringar. Bredda väg för mö-
tande trafik runt ICA (Krokom) 

• Lokaler för föreningar (samlingslokaler i alla byar) 

• Mötesplatser i byarna 

• Möjlighet till odling i hela kommunen för att ta vara på eget avfall och lära bar-
nen 

• Trottoarer och gångbanor inom Nälden 

• Fartbegränsning längre bort mot macken i Nälden 

• Byutvecklingsplan finns sedan tidigare 

• Studieförbunden hjälper föreningarna 

• Nälden – en femminutersby 

• Människorna som bor i kommunen 

• Företagare 

• Bra kommunikationer, tågstopp till exempel 

• Marknadsföra tomter att bygga på 

• Livsmedelsbutik 

• Bra med satsning på skolan 

• Tågstoppet kan bli bra 

• Järnväg 

• Skola 

• LSS-boende 

• Affär, bibliotek 

• Företagande 

• Aktivt och initiativrikt föreningsliv 

• Ishall/sporthall 

• Wången 

• Badhus Alsen 
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• Dagis, skola i Nälden, Alsen, Trångsviken 

• Aktiva byalag 

• Nyrenoverad bygdegård i Alsen 

• Trevliga medborgare 

• Aktivt föreningsliv 

• Behov av hyresbostäder 

• Nära till allt 

• Stark företagaranda i Trångsviken 

• Lång tradition att utveckla Mellansjöbygden 

• Strategiskt läge efter E14 

• Stora nätverk 

• Företagen engagerade i skolan i Trångsviken 

• En nationellt och internationellt uppskattad bygdegård som utvecklades i en 
process med kommunen (Trångsviken) 

Inkommet digititalt 
• Kunna bo i levande glesbygd. 

• Kombinationen otrygghet i världen (och Sverige) med tryggheten i glesbygden 
gör att det går att locka till sig fler kommuninnevånare om logistik och kom-
munalservice fungerar. 

Farhågor och hot 
• Krokom betalar drift och underhåll för vägar men lokala vägföreningar får be-

tala själva 

• Ej besvarade frågor (bygglov, barn och omsorg) 

• Måste ges morötter till ideella föreningar 

• Mer engagemang för landsbygden, inte bara Krokom/Ås 

• Kommunen behöver ta större ansvar för utemiljöer 

• Kommunen får inte ta sin hand från Alsen 

• Lekytor för barn 

• Utegym 

• Vad händer med förskolesituationen i Nälden om de privata i Alsenområdet 
läggs ner? 

• För liten skola 

• Hållplats Nälden på xxx 

• Sämre kollektivtrafik 

• Busskort för ungdomar 
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• Inga trygghets- eller seniorboenden 

• Badhuset i Alsen 

• Dagis/skola 

Inkommet digititalt 
• Med tanke på att ni i inledningen till denna medborgardialog skriver att vi vill 

ha fler kommuninnevånare och att vi bidrar med 67 200 kronor per person (vil-
ket var lite generaliserande då det numera är minst lika vanligt att en ny kom-
muninvånare behöver bidrag) så föreslår jag att ni åtminstone skickar ut ett väl-
komstbrev. Behöver inte vara någon ceremoni så som vi välkomnar "nysvens-
kar" men ett välkomstbrev som hinner ut före första fakturan på sophämt-
ning/avlopp/vatten skulle göra att man kände sig lite mera välkommen.  

• Att man ser skolor/förskolor som en kostnad istället för en investering i målet 
att bli fler kommuninvånare. 

• Att ”naiva” politiker ser det som en ekonomisk investering att ta emot flyk-
tingar istället för den humanitära hjälp det är. Kalkylen blir lite annorlunda då. 

• Att skylla uppkomna ekonomiska problem på att det är mycket pensionärer (ni 
BÖR ha koll på hur gammal er befolkning är och budgetera för det) eller geo-
grafiska avstånd  (som knappast ändrats sig) tyder antingen på att man är naiv 
eller har noll koll på hur man gör en budget. 

Del 2: Vilka förväntningar finns på kommunen? 
• God respons 

• Seniorboende för pensionärer som vill sälja sina hus 

• Stötta företagen vid behov 

• Föreningsliv 

• Fortsätta en dialog med medborgarna/återkoppling 

• Enklare och snabbare handläggningar 

• Vi önskar effektivare kommunförvaltning 

• Bygga seniorboende 

• Bekräftelse av att vi är en viktig nod för fortsatt utveckling (Trångsviken) 

• Långsiktighet i kommunens planering 

• Insikt om att halvfärdiga förslag och ej förankrade idéer skapar oro och häm-
mar utvecklingen 

• Insikt om att man har ett gemensamt ansvar för den stora investering som gjor-
des med Trångsvikens företag, föreningar och enskilda 

• Insikt om att det är politikerna som styr utvecklingen och inte tjänstemännen 
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Inkommet digititalt 
• Skicka ett enkelt välkomstbrev till nya kommuninnevånare. Lite kortfattat info. 

Sevärdheter, pedagogisk översiktskarta, var finns återvinningscentral, skolor, 
förskolor osv... Å framför allt ett Välkommen till Krokoms kommun! 

• Döda inte glesbygden. Att lägga ned förskolor och skolor gör att det blir väl-
digt svårt för familjer att bosätta sig här. OM det måste läggas ned ta en titt på 
en karta att det finns logistiskt rimliga alternativ. En bidragande faktor till att vi 
köpte i Östbacken Kluk var att det fanns förskolan i byn. Närmaste nu (om det 
inte vore för Kronhjorten) är Kaxås. 1,5 mil enkel resa som för vår del blir åt 
fel håll. Alltså 30 mil extra i veckan. Likaså att flytta Fritids under lovet (då vi 
behöver det) till Nälden ställer till det (50 mil extra i veckan).  

• Samarbeta mer med grannkommunerna vad det gäller skolskjuts? 

• Var ärliga. Försök inte lura medborgarna. Flyktingar tar man emot för att de 
behöver hjälp, inte för att tjäna pengar! MEN ni måste sluta göra glädjekalky-
ler. Alla har vetat att Staten skulle sluta betala efter två år, ändå verkar det 
komma som en överraskning för kommunpolitiker i de flesta kommuner i Sve-
rige. 

• Nästa gång vi behöver ta emot flyktingar (för det kommer vi behöva) så ta 
emot så många som det finns en rimlig möjlighet att assimilera och få ut i ar-
bete. 

• Ta kostnaden för förskolor, skolor, service. Det är en investering för att möjlig-
göra ert mål med fler kommuninnevånare. 

Del 3: Hur kan du, näringslivet, olika föreningar och 
organisationer komplettera den offentliga sektorn? 
• Näldens IF är en stor tillgång 

• Kul att ni frågar, tycker folket från Trångsviken. Det har vi förklarat i Bryssel, 
för massor av grupper som besökt oss och finns med i en akademisk avhandling 
från Japan som snart är klar. 

• ”Trångsviken – ingenting är xxx” beskriver processen 

• Det samspel som etablerades mellan stat, kommun och privata initiativ var 
unikt och framgångsrikt. 

• Hur får man dem som växer upp att flytta tillbaka efter studier 

Inkommet digititalt 
• Inget att rapportera 
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Offerdal 

Möte: 22 oktober, Kaxås bygdegård 

Del 1: Swot 

Styrkor och möjligheter 
• Mångkulturellt 

• Ursprungsbefolkning 

• Bra läge 

• Levande föreningar, starkt föreningsliv 

• Föreningsliv, kreativitet 

• Hälsocentral 

• Äldreboende, ålderdomshem 

• Skolor 

• Frihet, friluftsliv 

• Social trygghet, socialt kapital 

• Projekt Kaxås 

• Inflyttning 

• Företagare 

• Naturen, vyer 

• Många vill flytta tillbaka när de bildar familj 

• Kulturen 

• Friluftsliv 

• Bredband 

• Ideellt arbete 

• Starkt föreningsliv 

• Engagemang hos oss som bor här 

• Trygg uppväxt 

• Turism 

• Genuin och stabil bygd 

• Det mesta finns av service 

• Sevärd vacker bygd 

• Offerdal är en attraktiv plats. Om alla inklusive kommunen arbetar aktivt för 
att bidra till möjligheter för inflyttning så kommer folket. 

• Länstrafiken 
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• Driftiga 

• Sockencentra Änge 

• Exceptionellt bra skola 

• Viljan att bo här 

• Människorna 

• Bra på samverkan 

• Valt att bo här 

• Genuin hembygdskänsla 

• Många eldsjälar 

• Bra samarbetsklimat 

• Nära till 

• Påhittighet och driv 

• Almåsa 

• Särskilt boende 

• Blandad bygd, natur och brukslandskap 

• Kan själv! HC, belysning vägar 

• Driv, drivkraft 

• Kompetens 

• Mycket yngre befolkning 

• Tacka Dan Olofsson för att det byggs i Kaxås 

• Matproduktion, betande djur 

• Många företag 

• Barnfamiljer, återvändare 

• Allt finns i bygden; skola, HC, affär 

• Bra sammanhållning 

• Anor 

• Högstadium 

• Vi välkomnar både barn och äldre 

Inkommet digitalt 
• Sammanhållning, vi vill utveckla bygden men ibland kan jag tycka att kommu-

nen är för långsam och inte känner samma intresse. Det personliga kapitalet 
och engagemanget 

• Kostnadsutjämningsförändring. Att värden ska stanna i bygden. 

• Naturen. 
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Farhågor och hot 
• Att vi i den kommunala utvecklingsplanen utpekas som en avvecklingsbygd 

• Nedläggningar 

• Inte lockande för bofast = skattebetalare 

• Ideella föreningar – hur stödja dem? 

• Service; affär, mack, hälsocentral 

• Svårt att få banklån 

• Är visionen förankrad hos tjänstemännen? 

• Priser på tomter? 

• Skola i Kaxås? 

• Avlopp och vatten? 

• Kommunens ökande administration vilket bidrar till ökande kostnader för 
grundläggande service (skola, omsorg, bygglovsärenden etc) 

• Besparingar i galen sektor. Neddragningar i kultur och fritid gör att kommunen 
blir oattraktiv 

• Helhetsperspektiv 

• Kaxås skola, daghem, förskola – om utbyggnad ifall Kaxås blir större 

• Centralisering – service som läggs ner 

• Minskad service 

• Idrottshall 

• Änges utveckling 

• Kommunen satsar mycket på administration men drar ner på personal längst ut 
som ger oss dålig service 

• Dålig kollektivtrafik 

• Vägar 

• Barnperspektivet – var finns det? 

• Glöden dör 

• Nedläggningshot 

• Infrastruktur 

• Sparande – vem prioriterar? 

• Digitalisering 

• Att kommunhuset inte förstår våra förutsättningar och behov 

• Avstånd 

• Denna kommundel ”glöms bort” 

• Bostäder 
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• Byar ställs mot varandra 

• Obehöriga lärare 

• Kommunikation med kommunen 

• Värdefull åldervård 

• Barnomsorg/skola 

• Ny gymnastikhall nu! 

• Skoltaxi 

• Kommunikationsmedel Bun 

• Bygglovslättnader – även strandskydd 

• Boplikt på tomma gårdar 

• Växande antal politiker och kommunanställda – kostar skattebetalarna 

• Stelhet/tråkig attityd vid lagtolkning 

• Kompetensutveckling inom vården 

• Bussförbindelse 

• För lite bostäder, svårt att få låna och bygga 

• Rättvis välfärd?  

• Våra grusvägar (Kälom) har aldrig varit så dåliga. Liknar att gå eller åka bil i 
ett kletigt potatisland.  

• Bredband 

• Nedmontering av välfärden 

• Åshysteri 

• Kommunens nedskärningar – vad får vi för skattepengarna? 

• Skenande socialbudget – hur täpper ni hålen? 

• Att det från kommunen ska detaljstyras för mycket 

• Hela bygden ska leva.  

• Släpp fram vilda idéer även om dom är orealistiska 

Inkommet digitalt 
• Man får intrycket av att priset är viktigare än att vi får något som är bra samt av 

vi ser till att en del av de upphandlingar som görs inte alla gånger tillfaller de 
lokala företagarna som är intresserade av utvecklingen av bygden då skulle 
också kommunernas intäkter också öka.  

• Den fortsatta nedläggningen av den svenska landsbygden samt att alla partier 
fortsätter denna väg. Det verkar inte finnas någon ända på hur allt skall centra-
liseras istället för att decentraliceras.  

• Frånvaron på kollektivtrafik. Det går inte att pendla. T ex har jag två kilometer, 
icke belyst grusväg till bussen. Den behöver jag gå med barnvagn för att ta mig 
till bussen i Änge. När jag sen kommer till förskolan i Tulleråsen för att lämna 
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sonen kan jag inte längre fortsatt ta mig till jobbet eftersom bussen då gått. Det 
är orimligt - i synnerhet utifrån ett perspektiv om omställning 

• Centralisering och neddragningar 

• Brister avseende behöriga lärare (och vikarier) på Änge skola. 

• Utlovad ny idrottshall är fortfarande ännu inte byggd. Denna ”var på gång” re-
dan för 12 år sedan när vi flyttade upp, när är den färdigställd? 

• Den bristande färskvattentäkten i Änge förhindrar utveckling av idrottsplatsen 
och hämmar därmed möjligheterna till utökad ungdomsverksamhet i före-
ningen. När kommer denna åtgärdas? 

• Kommunen har tidigare sagt att en konstgräsplan ska byggas. Var kommer den 
att förläggas och när ska den vara färdigbyggd? 

• Att vi inte har en sporthall till våra barn. Det tycker jag e så trist. 

Del 2: Vilka förväntningar finns på kommunen? 
• Blir bekymrad när det bara är problem och att det ska sparas. Ibland måste man 

satsa i stället. Få arbetstillfällen och ringar på vattnet.  

• Kommunen måste sätta sig ner och titta var pengarna tar vägen. Kan vi krympa 
kostymen för administration så att det finns pengar för välfärden.  

• Mindre centralisering. Sedan 2011 har Krokom ett avtal med Östersunds kom-
mun att om man bor i Ås församling så får man kasta sitt avfall i Odensala och 
det kostar 350 000 kronor per år. Den typen av ekonomiska aspekter gör ont 
ute i byarna.  

• Ta till er att kommunicera hela kommunen. 

• Vi lever i olika verkligheter i olika delar av kommunen. Det är något som kom-
munen ska ta till sig i sin kommunikation. 

• Hur kan vi mobilisera inlandskommunerna när det gäller vägarna?  Jag får ald-
rig svar, det är omöjligt att få prata med rätt personer. 

• Vad gör ni som kommun när till exempel att Socialtjänsten måste spara pengar 
men det kommer att kosta längre fram. Går ni högre upp, till regeringen? 

• Infrastrukturen är viktig för att driva företag, ni måste stå på vår sida. Vi har 
företag som fått lägga ner sina webbshopar. 

• Det finns en stor potential här och vi kan bli Sveriges bästa landsbygdskom-
mun. Vi vill ha att kommunen ska ha högre ambitioner och att vi träffas för att 
diskutera dessa ambitioner. 

• Finns det någon plan för att sälja kommunen och få folk utanför att flytta hit el-
ler pratar vi bara om det? 

• Jag önskar en kommun att bo i som vågar vara mer nytänkande. Har man testat 
allt med rekrytering? Nya sätt att locka folk hit? Jag bor i Jämtlands vackraste 
kommun men det syns inte. 
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Inkommet digitalt 
• Utforma upphandlingar så att de gynnar de som är nära samt tillför kommunen 

intäkter och inte bara lyfter sina intäkter utfrån kommunen och även ut ur länet 

• Jobba närmare exempelvis närmare medborgarna och företagarna som ni nu 
gör med medborgardialogerna. Men då kan man heller inte ta beslut innan man 
träffas i dessa forum. 

• Ibland kan man tänka tanken att låt oss utmana regeringen låt det kosta pengar 
och se vad som händer när kommunen går i "konkurs". Jag tror aldrig att de 
skulle låta något sådant hända det är kanske då först man tar oss på allvar t på 
landet vilket jag tycker att man inte gör idag. 

• När det gäller förtagardelen bättre tycker jag att kommunen tillsammans med 
näringslivskontoret och ett antal företagare skulle kunna sätta sig ned i samtal, 
för att jag tror vi vinner mer på att fråga oss företagare vad kan vi göra för Er 
istället för tvärtom. Hur kan klimatet för företagandet bli bättre, vilka processer 
kan vi kanske korta ned. Vad kan man vi göra smartare, exempelvis när det 
gäller bygglov. 

• Ta tillvara på de förslag och idéer som människor kommer med. 

• Införande av fler busslinjer 

• Decentralisera och kräva mer pengar från staten och inte acceptera det ekono-
miska läget 

• Börja gräva där vi står. T ex orimligheten i de småsmulor Krokom får från 
Jämtkraft trots att större värdena produceras här och inte i Östersund men som 
ändå är dem som får nästan alla pengar. Kräva 

• Se till att locka behöriga lärare till Änge genom att höja deras löner jämfört 
med t ex skolor i stan. 

• Se till att fatta beslut och bygg idrottshallen inom kort så att förtroendet för po-
litiker i kommunen återupprättas. 

• Att bygga en färskvattenförsörjning i Änge som nyttjar vatten från Näldsjön 
kan inte vara speciellt svårt och borde vara prioriterat om kommunen vill att 
Änge ska växa i population med nybyggnation m m? 

• Lägg konstgräsplanen på annan plats än Ås, Krokom kan vara en central plats, 
men det kanske finns andra ställen som är ännu bättre om man från kommunen 
sida vill locka folk att flytta ut från centralorterna? 

• Bygga en ny sporthall förr alla barn o ungdomar i offerdal. Och även vuxna. 

Del 3: Hur kan du, näringslivet, olika föreningar och 
organisationer komplettera den offentliga sektorn? 
• Föreningarnas stora engagemang i Offerdal ger sammanhållning och växtkraft i 

bygden.  

• Det stora antalet företagare bidrar till skatteintäkter. 

Inkommet digitalt 
• Inget att rapportera 
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Föllinge-Laxsjö 

Möte: 24 oktober, Knutpunkten 

Del 1: Swot 

Styrkor och möjligheter 
• Nära till naturen 

• Fin och oförstörd natur 

• Liten skola med små klasser 

• Lugnt 

• Tryggt boende 

• Billiga fastigheter 

• Bra friluftsliv 

• Många bra vägar 

• Nordeuropas bästa fiske 

• Förenklade detaljplaner som lätt kan ändras 

• Lätta på byggkrav vid vatten 

• Vårda de företag som är i området idag 

• Satsa på odling och jordbruk till en självförsörjande kommun fad gäller gröda 
och föda. Då finns många arbetstillfällen 

• Föllinge viktig servicepunkt för norra kommundelen (samhällsservicen måste 
fungera) 

• Känner varandra, bra sammanhållning i bygden 

• Bostäder finns 

• Barnomsorg och skola 

• Affär 

• Glest befolkat – en styrka! 

• Tillgång till drivmedel och fordonsservice även i mindre orter 

• Bra för kultur, folkmusik, teater mm 

• Många företagare, små som stora 

• Bra skoterledsinfrastruktur i närheten 

• Många möjligheter till ett aktivt friluftsliv=bättre hälsa! 

• Skidspår, vandingsleder, många skoterleder 

• Starka byalag och starkt föreningsliv 

• Duktiga och kreativa invånare 
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• God lärarlegitimitet 

• Gott om bostäder 

• Bra service; servicekontoret finns kvar. Småföretagare, rennäringen, musik-
veckan, Botvidgänget, sporthallen, kursverksamhet 

• Kreativt tänkande 

• Föllinge slöjd med hantverk och hemslöjd, presentartiklar och hobbymaterial 

• Naturturism (fiske, vandring etc) 

Inkommet digitalt 
• Gemenskapen 

• Föreningslivet med FMK, Alliansen, Väbsamhällighetsföreningen och Hem-
bygdsföreningen fungerar. 

• Vi har otroligt fina fiskevatten i vår närhet som borde kunna generera fler besö-
kare? 

• En hemsida där samåkning till och från byn kan samordnas. 

Farhågor och hot 
• Nedläggningshotet=dominoeffekt 

• Nedskärningar på skola, äldrevård, butiken, tandvård, läkare, bank 

• Neddragningar på stöd till det som behövs i samhället. Väglysebidrag, bidrag 
till enskilda vägar, avlopp mm 

• Kommunen låter sina fastigheter förslyas 

• Lever inte vi, lever inte Krokom 

• Infrastruktur, behov av fungerande vägar och kollektivtrafik. Behövs lobbying 
mot regering för mer anslag 

• För få barn i skolan, behöver fler barn 

• Svårighet att rekrytera behöriga lärare 

• Strandskyddsproblem. Behöver möjliggöras för att få bygga där efterfrågan 
finns, exempelvis efter Hotagssjön. 

• Behov av turistboende 

• Utdöende räddningstjänst 

• Arbetstillfällen saknas 

• Miljöbov i centrala Föllinge 

• Servicen (Apotek, Tempo, servicekontor, HC, bensinstation, äldrevård, barn-
omsorg, skola mm) måste fungera i nöden 

• Smygande neddragningskänsla 

• Sämre service i form av minskade öppettider på bibliotek och servicekontor 
och återvinningsstation 
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• Andelen unga minskar, äldre ökar 

• Dålig service gör att människor inte vill flytta hit 

• All centralisering. Om apoteket dras in ligger även HC, äldreboende och affär 
mm i farozonen 

• Läggs all service ner i Föllinge? ICA, Försäkringskassan, bankerna, tandläka-
ren, sjukgymnasten försvann.  

• Krånglig byråkrati 

• Mer plats för ungdomar kvällstid, dvs mer öppethållande på fritidsgård 

• Bidrag till ”klienter” på gamla Föllingegården 

• Byråkrati och regelverk är en spärr för nya småföretagare 

• Infrastrukturen, särskilt kollektivtrafiken 

• Kompetensförsörjning inom barnomsorg, skola och äldreomsorg 

• Olika sorters aktiviteter för barn, tonåringar och unga vuxna 

• Att de mindre skolorna läggs ner. Långa dagar och mycket resande för barnen 

• Att HC och äldreomsorg försvinner och därmed många arbetstillfällen 

• Deltidsbrandkåren försvinner 

• Tandläkare finns inte i Föllinge 

• Varför ska det nya äldreboendet finnas i Krokom och varför i privat regi? 

• Utarmning av glesbygden 

• Försämring inom välfärden (skola, vård, omsorg, polis, räddningstjänst) 

• Centralisering runt E14 (Ås, Krokom, Dvärsätt etc) 

Inkommet digitalt 
• Serviceställen och omsorg som planeras läggs ner trots att behov finns. 

• Digitaliseringen. Vid driftsform eller fel på internet står allt stilla. 

• Ett stort hot mot glesbygden är de indragna bidragen till gatlyse. Byarna käm-
par och betalar redan en stor del till lyset själv, att kommunen tar bort bidrag 
och samtidigt vill vara livfull och expansiv tycker jag rimmar dåligt. En mörk-
lagd by kommer inte att locka någon till inflyttning, en mörklagd by är ett steg 
närmare en utdöd bygd. 

• Jag tycker det är tråkigt att det inte finns något avtal om badbryggan vid badet. 

• Föllinge är känd som en väldigt vacker by och jag med flera vill inte att någon 
sätter upp vindkraft i närheten av byn. Föllinge har redan under många år leve-
rerat el ifrån Näsaforsens kraftstation och vi vill inte förstöra närmiljön mer. 

Del 2: Vilka förväntningar finns på kommunen? 
• Sponsra och stötta Föllingegårdens nuvarande verksamhet. Hälsa och välbefin-

nande ger en stark framtidstro. 
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• Utnyttja servicekontoret till arbetsplatser som kan verka mera ute bland invå-
narna. Det är också en lugnare och mer effektiv arbetsmiljö! 

• Bevara delar av apoteket och lägg ut andra delar  

• Mer plats för ungdomar att vistas och ha aktiviteter, typ ungdomsgård 

• Här kämpar vi tillsammans, alla som kan. En annonskampanj för byarna be-
hövs, önskar hjälp från kommunen.  

• Kommunen har Fiskevägen. Går ni vidare och marknadsför den här delen utåt? 
Gäddfisket är stort i Italien och Frankrike.  

• Saknar rådgivning vid och innan uppstart. Hjälpa folk att sparka igång verk-
samheten. Det finns väldigt mycket pengar i EU som med rätt kompetens kan 
komma hit och göra nytta.  

• Servicekontoret här i Föllinge ska vara öppet! Tjänstemännen kan väl åka upp 
och sitta här en dag i månaden. Få lite rotation. Lägg fler möten här. Varför ska 
alla åka till Krokom på möten. 

• Vi kämpar med näbbar och klor för att politikerna ska vara här på möten. Inte 
bara i Trångsviken och i Krokom. 

Inkommet digitalt 
• Lägg inte ner! Vi är i behov av barnomsorg och service om Föllinge ska leva 

vidare 

• Vi låter småföretagare, serviceställen, vård och omsorg finnas kvar 

• Vi ska absolult följa med i utvecklingen  men det vore bra om det fanns back 
up-system som inte är beroende av internet. 

• Ge i uppdrag till FMK att göra ett med avtalsförslag och kostnadsramar (gäller 
badbryggan). 

• Kanske kunde vi hitta en möjlighet att servera enklare husmanskost vid hem-
bygdsgården? 

• Bygg eventuell vindkraft vid lämpliga ställen där de inte syns ifrån byn. 

• Det gamla hotellet skulle passa bättre som vandrarhem. 

• Jag har min rötter i Föllingebygden, Störåsen, och har ett starkt engagemang 
för utvecklingen i Krokoms kommun. Jag har under många år jobbat som sam-
hällsplanerare i flera expanderande kommuner. Min absoluta uppfattning är att 
kommunen på alla sätt måste stärka stråken, längs E 14 och Rödön/Frösön sö-
derut mot Östersund. Krokom behöver dessa två expanderande stråk för att 
skapa resurser så att hela kommunen kan leva. Alltså - politiker i Krokoms 
kommun - satsa på expansion och behåll skolorna i dessa två stråk. ”att skjuta 
sig i foten” passar väl in på skolutredningens förslag att lägga ner skolan på 
Rödön. Många mindre kommunen i Sverige skulle vara överlyckliga över att 
kunna erbjuda Storsjöbygdens attraktivitet och dessutom ha en större expande-
rande stad som Östersund inom ett kort pendlingsavstånd. Lyft blicken och se 
möjligheter istället för att enbart se kortsiktiga kostnader. 
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Del 3: Hur kan du, näringslivet, olika föreningar och 
organisationer komplettera den offentliga sektorn? 
• Inget att rapportera 

Inkommet digitalt 
• Inget att rapportera 
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Hotagen 

Möte: 24 oktober, Rötvikens bygdegård 

Del 1: Swot 

Styrkor och möjligheter 
• Butik, service (två affärer, räddningstjänst, akutsjukvårdare mm) 

• Om det finns bra skola och förskola och service ökar möjligheten att folk med 
fritidshus kanske flyttar hit permanent 

• Dagis, skola 

• Distriktssköterska 

• Många företag (byggföretag, rörmokare, elektriker, entreprenadföretag mm) 

• Starka viljor och drivna personer med framtidstro 

• Många entreprenörer 

• Fiber i alla byar 

• Turism 

• Alla hjälps åt 

• Härlig miljö att bo i, attraktivt 

• God sammanhållning, gemenskap 

Inkommet digitalt 
• Inget att rapportera 

Farhågor och hot 
• Ingen paketutlämning 

• Butiken läggs ner 

• Dagis och skola försvinner 

• Säkerställa en skola med lärare som kan ta ansvar för hela läsåret. Gäller även 
dagis.  

• Den obefintliga möjligheten att låna pengar för att bygga hus 

• Bristen på boenden 

• Ungdomar försvinner 

• Bristen på arbetstillfällen 

• Det blir för mycket, vi bränner det ideella engagemanget 

• Bussgods är uppsagt, varor till företag når inte fram, det är vår livsnerv! 

• Folk håller på sina hus för att nyttja dem några få veckor om året 
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Del 2: Vilka förväntningar finns på kommunen? 
• Se till att servicen (dagis, skola, distriktssköterskemottagning mm) blir kvar 

• En skola att vara stolt över och som man vill berätta om i sin umgängeskrets 
samt marknadsföra till potentiella framtida kommunmedborgare 

• Kommunen kanske kan ställa upp med borgen för att göra det möjligt för folk 
att låna till nybygge? 

• Kommunen bör titta på andra sidan gränsen och ta till sig och använda de delar 
som är genomförbara här 

• Tandläkar- och läkarbuss som åker runt i kommunen för att minska transporter 
av patienter 

• Sänkta arbetsgivaravgifter i dessa delar likt Norge 

• Få tillbaka från vattenkraft mm likt Norge 

• Sänkta studielån om man väljer att bosätta sig i dessa delar som ung 

• Skattelättnad vid inflyttning 

• Förenkla bygglovshanteringen 

• Rättvis hantering av avgifter för väglyse, vi betalar lika mycket i skatt men vill-
koren skiljer sig mot andra delar av kommunen där det inte är några avgifter.  

• Byalagsdialog, en kanal mellan kommunen och byalagen för att underlätta dia-
logen 

• Förenkla ansökningsförfarandet för bygdemedel 

• Se över vägskyltarna 

• Boende/hus, ”tomma hus” hyra/sälja 

• Lättare lån för att bygga hus 

• Kommunägda bostäder 

• Servicebuss, kommunal närvaro  

• Årligt möte, bygdemöte/regionmöte 

• Framtidstro får vi när kommunen stöttar oss! 

• Utveckla möjligheten till distansjobb och att jobba över gränsen 

• Småskaligt företagande måste bli mer lönsamt, mindre avgifter. Främja i stäl-
let. 

• Vinsten från utnyttjande av naturresurser stannar kvar 

• Krokom är samisk förvaltningskommun, prioritera det! Särskilt skolan. Upp-
muntra och gör det attraktivt, ökad medvetenhet. 

• Öka tillgängligheten till kommunal service i området, gör det möjligt för före-
ningar att få hjälp med administration 
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• Kommunen borde vara anpassningsbar när det gäller tid så att barnen härifrån 
kan delta i aktiviteter de dagar de ändå är i Föllinge (om det inte är så att akti-
viteterna kan anordnas i Hotagen ist) 

Inkommet digitalt 
• Inget att rapportera 

Del 3: Hur kan du, näringslivet, olika föreningar och 
organisationer komplettera den offentliga sektorn? 
• Samarbeta ännu mer byarna emellan med evenemang och liknande. En idé är 

att ha en förening där alla byalag är med för att säkerställa att inte allt krockar 
varje år.  

• Kommunen kan få stöttning i det mesta av det jobb det ska upprätthålla i alla 
delar av kommunen men då krävs att vi får stöttning av kommunen för att ge-
nomföra det också. 

Inkommet digitalt 
• Inget att rapportera 
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Aspås-Krokom 

Möte: 6 november, Aspåsgården 

Del 1: Swot 

Styrkor och möjligheter 
• Inget att rapportera 

Inkommet digitalt 
• Knutpunkt i kommunen geografiskt 

• Närhet till stad, landsbygd och fjäll 

• Resecentrum för buss och tåg 

• Vackert landskap 

• Många mindre företagare 

• Med den digitala utvecklingen kan företagare etablera sig på landsbygden med 
kontakter med hela världen 

• Flera besökare från hela världen 

Farhågor och hot 
• Inget att rapportera 

Inkommet digitalt 
• Få bostäder 

• nya förskole- och skollokaler behövs 

• få större företag 

• Miljöförstöring 

• Urbanisering 

Del 2: Vilka förväntningar finns på kommunen? 
• Börja planera för att bygga äldreboende i Aspås 

• Trygghetsboende och serviceboende med flera varianter av äldreboende önskas 
i Aspås 

• Bidrag till väglyset i Aspås 

• Bygg hyreslägenheter i Aspås gärna 2-rummare och 3-rummare 

• Lekpark 

• Skapa ett lönecenter. Ta in andra kommuners löner. Skapar intäkt.  

• Hyresbostäder i Krokom till och med på ”Kvarna”. Nu är det bråttom. 

• Lokaler för små affärer i Krokom. 
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• Var är satsningen på arbetstillfällen? 

• Servicebostäder. Trygghetsboende Krokom. 

• Utpendling 3 800. Inpendling 1 351. Nettopendling 2 449 = arbetstillfällen. Det 
saknas jobb i kommunen. Litar på att att Östersund skaffar jobben. 

• Gynna de egna ortens företag. 

• När kommer utvärderingen av parkeringsreglerna i Krokom? 

• Hyreskostnader för de lokaler som disponeras av tjänstemän och politiker? 

• Vad kostar förvaltningen/administrationen? 

• Stor brist på bostäder, speciellt hyresrätter 

• Trygghetsboende = akut brist 

• Bygg hyresrätter på Kvarna.  

• Vad blir det av fastigheten Genvägen där optikern, frisör funnits? 

• Bygga lägenheter för att öka generationsväxlingen 

• Underlätta för att få bygga på jordbruksmark, åkermark. Ökar byns möjlighet 
till tillväxt. 

• Bättre allmänna kommunikationer 

• Väglysebidrag 

• Cykelvägar, trottoarer. Säkrare miljö för barnen 

• Gränssnittet kommunen – Krokomsbostäder 

• Hur kan det bli så stora vattenskador att skolor och affärslokaler måste rivas? 
50 miljoner 

• Utnyttja pensionärer (och dom är många) till hjälplärare 

• Inför ett ledningssystem med kvalitet. Leaning. Besparing 5-35%, 50-350 mil-
joner av omsättning 1 miljard. 

• Varför inte en medborgardialog i Krokoms centrum? Med alla problem och ut-
vecklingsförslag. 

• Utökad kollektivtrafik för att bättre möjliggöra arbetspendling med buss. 

• Förståelse från kommunen vilken tillgång Aspås skola är för hela kommunen 
utifrån KPE, meritvärden, lärarbehörighet osv. Förstå att Aspås inte är en liten 
skola, att här finns underlag för god undervisning. 

• Stötta föreningslivet som gör stora insatser för bygden. 

• Utveckla skola och förskola som ger bygden växtkraft. 

• Underlätta generationsväxling genom att bygga lägenheter. 

• Vaktmästare på plats som underhåller skolans byggnader. 

• Fritidsgårdar 

• Utegym för barn 
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• Ni har en guldgruva i Aspås och Rödön. Bygg på det som fungerar. Vår tomt-
grupp har på kort tid fått fram 40 tomter för framtiden. Skapa tryggetsboende 
etc i Aspås för att få igång flyttkedjan. Våra äldre vill i inte flytta till Krokom. 
Aspås är större än bara centrala byn och kan ”svälla ut” åt alla håll. Det är ca 4 
mil till Föllinge. Vi har utrymme. 

• Småbåtshamnar Krokom / Rödön 

• Karta över friluftsliv. Promenadstråk i södra Krokoms kommun. 

• Gångväg till Krokom och inne i byn. 

• Tryggetsboende för äldre. 

• Omklädningsrum vid Utpusten 

• Kollektivtrafiken behöver utökas 

• Väglyset tas bort – innebär skattehöjning för oss i Aspås 

• Markköp för boende, företag 

• Fritidsverksamhet i Aspås (kvällstid) 

• Mer hyreslägenheter. Behovet finns. 

• Röst mark. Vad händer? 

• Röst mark till förskola Aspås. 

• Äldreboende i byn 

• Krokoms C yttre miljö trivsel. Sopning av gator. Skyltar torget plantering. 
Övergångsställen. Park. Elljusspår. Promenadslinga 

• Sammanslagning med Östersund (litar på att ÖSD skaffar jobb) 

• Pengling – företagsetablering industri 

• Studiecirkel i landsbygdsutveckling. Se Skellefteå prata landsbygd. 

• ”Lokal” urbanisering. Bara satsning på Ås (utan infrastruktur) 

• LEA, alla tätorter (negativ press.media) 

• Marknadsföring av kommunen 

• Extern projektledning. Tyréns, Sweco,White, ÅF 

• MIUN analyser intervjuer 

• Ledningssystem (150 9000) 

• Strategi för 16 000 innev. 

• Innovation regelverk 

• Mötesplats 

• Ödehus, skrotbilar 

• Kontinuitet medborgardialog 

• Ledningssystem med kvalitet 
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Inkommet digitalt 
• Bygg flera bostäder 

• Bygg för alla åldrar 

• Arbeta för att få hit flera företag 

• Bygg ny förskola och utveckla våra skolor och kulturskola 

• Utveckla området kring Krokomsviken med gång-/cykelväg över Indalsälven 
från Camping till Krokoms C via Gamla Krokom för ett enat Krokom. 

• Utveckla och bygga för både näringsidkare och boende i Krokoms C 

• Utveckla Krokomsporten 

• Arbeta för ett trivsamt samhälle för alla åldrar 

• Fritidsgård kvällstid för ungdomar 

• Mer konstnärligt utsmyckande  

• Vackra infarter till Krokom - plantering, utsmyckning i Offerdalsrondellen 

• Fortsätt värna om vår miljö i alla utvecklingsfaser 

• Fortsatt utvecklad marknadsföring för att få hit flera som vill bo, arbeta och 
etablera sig här, att ännu flera turister ska upptäcka området, att värna om triv-
seln i samhället och att uppmuntra ungdomars återflyttning 

Del 3: Hur kan du, näringslivet, olika föreningar och 
organisationer komplettera den offentliga sektorn? 
• Inget att rapportera 

Inkommet digitalt 
• Inget att rapportera 
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Ås-Dvärsätt-Rödön 

Möte: 6 november, Ås skola 

Del 1: Swot 

Styrkor och möjligheter 
• Rödöns geografiska placering: transporter, fjäll/friluftsliv, stad 

• Nationellt A-läge 

• Aktivt näringsliv/jordbruk/levande landsbygd 

• Natur/kultur 

• Skola/förskola 

• Förtätningsmöjligheter/nya tomter, både på Rödön men också logisk förläng-
ning Frösön/Rödön 

• Mycket aktivt föreningsliv 

• Genom att samla all samhällsservice på ett ställe skapar vi skalfördelar 

• Fröjas kafé 

• Torsta, Birka, Eldrimner, Dillegård 

• Framtidstro 

Inkommet digitalt 
• Inget att rapportera 

Farhågor och hot 
• Skolan försvinner, stagnation, svart hål 

• För centrifierat/själen försvinner 

• Att känna att jag bor i en kommun som inte vill/vågar satsa 

• Att man tappar fokus på sitt ena tillväxtstråk 

• Trafikverket vågar inte satsa, redan mot bakgrund av förslag 

• Om skolskjutsarna ökar blir det sämre för miljön 

Inkommet digitalt 
• Inget att rapportera 
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Del 2: Vilka förväntningar finns på kommunen? 
• Offentliga transporter, kollektivtrafik, nya lösningar 

• Miljöperspektiv/hållbarhetsperspektiv i beslut 

• Möjlighet för äldre att bo kvar 

• Skapa ett underlag med kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv och ej endast stup-
rör 

• Satsa sig ut ur krisen, mest progressiva kommunen i landet 

• Bevara samhällsservicen på plats, utveckla 

• Öppen för nya lösningar 

• Kvalitet i skolan – vad är det? Definiera. 

• Alla barn ska bli sedda 

• Ordentlig belysning längs vägarna, det finns farliga platser. Extra viktigt i an-
slutning till skolorna. 

• Tryggt boende 

• Lokaltåg 

• Värna känslig natur, till exempel vid Tysjöarna. 

• Håll på strandskyddet 

• Bygg ut Rödöns skola och förskola 

• Bygg trygghetsboende på Rödön 

• Rödöhallen skapas för aktiviteter för unga och gamla 

• Cykelväg från Rödön till Östersund via Frösön 

• Busslinje från Rödön till Östersund via Frösön 

• Ett kontorshotell skapar möjligheter 

• Stöd till alla ideella kraafter 

• Utveckla Jämtkrafthallen 

• Utveckla bussförbindelserna 

• Riv skolförslaget om Rödön 

• Fullfölj gång- och cykelväg längs E14 

• Gatlysen på Tängvägen 

• Håll kommunen snygg 

• Bygganbud – ge lokala företag en chans 

Inkommet digitalt 
• Inget att rapportera 
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Del 3: Hur kan du, näringslivet, olika föreningar och 
organisationer komplettera den offentliga sektorn? 
• Rödöns SK är ett bra exempel.  

• Ideella sektorn/föräldraföreningen/kyrkan 

• Stort intresse för att utveckla föreningslivet på byn 

Inkommet digitalt 
• Inget att rapportera 
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