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Sammanställning av gruppernas redovisningar: Rötviken 

Del 1: Swot 

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

• Om det finns bra skola och förskola och service ökar möjligheten at tfolk 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 

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 stället. 

• 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 aktivi-
teterna kan anordnas i Hotagen ist) 

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. 
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