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Sammanställning av gruppernas redovisningar: Kaxås 

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. 
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• Länstrafiken 

• 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 

• Högstadie 

• Vi välkomnar både barn och äldre 

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

• Nedläggningar 

• Inte lockande för bofast = skattebetalare 

• Ideella föreningar – hur stödja dem? 
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• 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 

• Byar ställs mot varandra 

• Obehöriga lärare 

• Kommunikation med kommunen 

• Värdefull åldervård 
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• 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 

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. 
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• 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 fö-
retag 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. 

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. 
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