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1 Inledning 

Tillsammans skapar vi attraktiva och livskraftiga samhällen och miljöer, som 

lockar människor att leva i och besöka Kramfors kommun. För att knyta an 

till kommunens vision, “tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår 

kommun”, vill vi ge förutsättningar till att våra olika orter/samhällen i 

kommunen utvecklas, gärna i samverkan med olika intresseföreningar och 

näringslivet i området. Det ska handla om aktiviteter och åtgärder som är till 

nytta för många, som ökar kommunens totala attraktionskraft för boende 

och/eller näringsliv eller stärker områdets aktivitet för barn och/eller 

ungdomar. Totalt har 500 000 kr avsatts för ändamålet 2021. 

 

Till vad? 

Medlen kan användas till investeringar och satsningar som bringar nytta, 

förskönar eller på annat sätt bidrar till att förverkliga Kramfors kommuns 

Vision 2031. Medlen kan även utgöra kommunens andel i 

projektansökningar som kräver offentlig medfinansiering.   

Investeringen ska inte vara kostnadsdrivande för kommunen.  

Medlen ska inte användas till driftskostnader.  

Medlen ska inte utgå till verksamhet som riskerar att konkurrera med 

näringsverksamhet.  

 

Vem kan söka? 

Medlen kan sökas av alla som har ett aktivt organisationsnummer; 

utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer etcetera som bygger på 

demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i 

Kramfors kommuns framtida utveckling.  

Var? 

Inom Kramfors kommun. 

Hur? 

Ansökan lämnas in via kommunens E-tjänst. Ansökan ska innehålla 

utvecklingstankar inom minst tre av de utvecklingsområden som beskrivs i 

riktlinjen samt: 

 Tidsspann för genomförandet 

 Syfte/mål 

 Förväntad effekt 

 Målgrupp  

 Aktiviteter/genomförande 

 Barn- ungdomsperspektiv 

 Jämställdhet 

 Budget 

 Egna insatser 

 Resultat och förväntad effekt 
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2 Utvecklingsområden 

 Inkludering och samverkan 

Genom att ta tillvara kunskap och väga samman tankar som finns lokalt 

formas en trivsam och välkomnade kommun. Basen för detta engagemang är 

ett rikt kultur- och föreningsliv och aktiva grupper inom kommunen som 

arbetar under demokratiska och jämställda former. Det är när alla inkluderas 

och bidrar efter sina förutsättningar som hållbara miljöer och platser skapas.  

 

Kommunens byar och samhällen är alla en del av en större helhet. Genom att 

sträva efter komplettering och stärka gjorda eller pågående satsningar i 

närområdet uppnås mervärden som gynnar hela Kramfors kommun. 

 Fritid- och rekreation 

Det öppna landskapet, älvdalarna, skogen, kustlandet och skärgården har alla 

unika natur- och kulturmiljöer och sevärdheter. Ett fortsatt arbete med att 

bevara, vårda och utveckla dessa miljöer är viktigt för vår lokala identitet, 

för kommande generationer samt för utvecklingen av besöksnäringen.  

 Hållbar utveckling 

Lokala kretslopp med hög användning av förnyelsebara energikällor och 

småskaliga lösningar utgör grunden för en långsiktig hållbar utveckling. 

Dessa bör basera sig både på gammal och ny kunskap och teknik. En ökad 

användning av närproducerade varor och tjänster för att tillgodose 

grundläggande behov bidrar till minskade transporter och därmed minskad 

miljöbelastning samt ökad sysselsättning på landsbygden. 

 Näringslivsutveckling  

För att skapa fler arbetstillfällen inom kommunen behöver befintligt 

näringsliv utvecklas och nyföretagandet öka. Höjd förädlingsgrad av lokalt 

producerade varor och tjänster inom de areella näringarna, besök- och 

upplevelseturism och lokal service.  

 Boendemiljö och service 

Tillsammans skapar vi trygga och trivsamma platser med lokalt anpassade 

boendemiljöer som möjliggör för alla åldrar att bo kvar i alla kommundelar 

samt stimulerar till inflyttning. Närheten till mötesplatser, service, vård, 

omsorg och utbildning med hög tillgänglighet och god kvalité är en 

grundförutsättning för en livskraftig kommun.  

Genom gränsöverskridande samverkan mellan olika sektorer i samhället men 

också mellan kommunens förvaltningar och verksamheter ökas 

möjligheterna för en långsiktig god boendemiljö och servicenivå.  
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 Attityder och kommunikation 

Vår attityd påverkar hur vi kommunicerar. Genom att medvetandegöra och 

arbeta med attityder och värderingar skapas en mer inkluderande och 

välkomnande kommun. Ett gott värdskap gör att vi växer både som 

människa och plats.   

Vi berättar för andra vad vi är stolta över och bidrar till att stärka hela 

Kramfors kommun. Grunden till detta är ambassadörskapet och hur detta 

implementeras i byarna. Tillsammans kan vi alla bidra till att göra 

kommunen ännu attraktivare, få fler att vilja bosätta sig här samt få fler 

företag som blomstrar och etablerar sig i Kramfors kommun. 

3 Beslut om medel 

 

Beslut om medel för ortutveckling tas politiskt och sker två gånger per år.  

 

- Ansökan till beslutsomgång ett ska vara inskickad till Kramfors 

kommun senast den sista februari. Beslut tas i april. 

 

- Ansökan till beslutsomgång två ska vara inskickad till Kramfors 

kommun senast sista augusti. Beslut tas i oktober.  

 

De ansökningar som inte antas vid första beslutstillfället går vidare till nästa 

beslutsomgång om sökande tar kontakt med kommunen och meddelar detta. 

 

Det är möjligt att påbörja ett projekt innan beslut har tagits om finansiering, 

vilket sökande gör på egen risk om ansökan inte beviljas. Kramfors kommun 

finansierar inte utgifter som har uppstått innan ansökan skickades in till 

kommunen. 

 

En resultatrapport med ekonomisk redogörelse för hur beviljade medel  

använts ska inlämnas i efterhand (75 % utbetalas efter beslut, 25 % efter 

godkänd resultatrapport). Resultatrapport ska skickas till Kramfors kommun 

inom två månader efter projektavslut. 

4 Ansökan 

Ansökan lämnas in via kommunens E-tjänst - "Medel för ortsutveckling – 

ansökan 

Utgör ansökan medfinansiering till annan ansökan, exempelvis via 

länsstyrelsen eller Boverket, ska denna stämma med Kramfors kommuns 

”riktlinje för ortsutvecklingsmedel”. Relevanta delar skrivs in E-tjänsten och 

eventuell ansökan till annan aktör bifogas i sin helhet.    

 

 

 


