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KS-18/01483 § 15 
 
Ny vision för Norsjöbygden 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 att inleda en arbetsprocess för att 
stärka Norsjöbygden så att dagens och morgondagens utmaningar klaras 
av bättre. Arbetet kallas Framtidsprogrammet. 
Beslutet fattades mot bakgrund av att Norsjö, liksom hälften av landets 
kommuner, krymper i befolkningsantal och det innebär utmaningar för 
hela samhället. Trots de fördelar kommunen har och alla goda insatser som 
görs av olika aktörer fortsätter befolkningen att krympa.  
 
Med Framtidsprogrammet har Norsjö kommun tagit initiativ till en process 
vars syfte är att kraftsamla inför utmaningarna och hitta en gemensam vis-
ion för Norsjöbygden som delas med andra aktörer och medborgare.  
 
Framtidsprogrammet 
Framtidsprogrammet är ett medskapande och långsiktigt arbete, till 2030 
eller längre, öppet för alla organisationer och enskilda personer som öns-
kar delta och bidra till Norsjöbygdens utveckling. Första delen i Framtids-
programmet handlar om att ta fram en ny vision för Norsjöbygden. Däref-
ter följer ett långsiktigt arbete att nå visionen. 
I startfasen av Framtidsprogrammet kommer Norsjö kommun att hålla 
ihop arbetet och göra det möjligt för så många som möjligt att bidra. I ett 
senare skede kan det komma att vara någon eller några andra som tar rol-
len att hålla ihop och driva arbetet framåt. Framtidsprogrammet finansieras 
för närvarande via riktade statliga medel för förbättrat näringslivsklimat.  
 
Ny vision för Norsjöbygden 
En vision är en framtidsbild som visar i vilken riktning vi gemensamt vill 
att Norsjöbygden ska utvecklas. Den visar också den bild vi vill kommuni-
cera om oss själva och vår bygd. 
Med en tydlig riktningsvisare i form av gemensam vision underlättas arbe-
tet att på bredare front föra Norsjöbygden i önskad riktning.  
En bred förankring borgar för en stark vision. Den nya visionen ska bygg-
gas underifrån och gälla Norsjöbygden som helhet. Olika slags aktörer i 
samhället ska kunna ställa sig bakom den.  
 
Visionsprocessen 
Under de senaste månaderna har omkring 20 % av Norsjös invånare tagit 
del i olika aktiviteter såsom enkäter och framtidsverkstäder och gett inspel 
till en ny vision och viktiga utvecklingsområden. Dessa inspel utgör grun-
den för den nya visionen. 
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 § 15 forts. 
 
Norsjö kommun, som för närvarande har en samordnande roll i arbetet, har 
upphandlat tjänst från en kommunikationsbyrå för att hjälpa till att formu-
lera visionsförslag ur insamlat material.  
 
Visionsförslagen har lagts ut för publik omröstning. Det förslag som Nor-
sjöborna röstar fram kommer att bli ny vision för Norsjöbygden.  
Visionsfullmäktige 2019-02-04 fattar beslut om att anta visionen för orga-
nisationen Norsjö kommuns räkning. Andra organisationer kan fatta mot-
svarande beslut för sin organisation och verksamhet. 
 
Fokusområden 
Varje visionsförslag åtföljs av ett antal fokusområden som är av särskild 
betydelse i arbetet att nå visionen. Inom dessa fokusområden kan Norsjö 
kommun men även andra aktörer sätta upp egna mål för hur den egna or-
ganisationen ska bidra till visionen. Ett fokusområde kan vara relevant för 
mer än en aktör och utgöra en plattform för samverkan.  
 
Koppling till kommunens eget målarbete 
Då Norsjö kommun tagit en ledande roll i uppstarten av Framtidspro-
grammet kan kommunens agerande i förhållande till den nya visionen ha 
stort symbolvärde i samhället. 
Norsjö kommuns eget målarbete bör kugga i de fokusområden som klar-
görs i och med att ny vision röstas fram. Inom de fokusområden där Norsjö 
kommun har förutsättningar att verka kan politiska målsättningar för man-
datperioden formuleras och beslutas. 
Inom ramen för Norsjö kommuns eget målarbete görs uppföljning av hur 
Norsjö kommun bidrar till visionen. Uppföljning kan exempelvis ske med 
i sammanhanget relevanta delar inom KKiK. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-07 
− Den redovisade visionsprocessen godkänns. 
− Den publika omröstningen är rådgivande. 
− Norsjö kommuns eget målarbete tar visionens tematiska områden som 

utgångspunkt. 
− De redovisade fem förslagen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Publik omröstning 
Under perioden 8 – 20 januari har följande fem förslag varit ute för publik 
omröstning: 
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 § 15 forts. 
 
De fem visionsförslagen är: 
 
Förslag 1 
Samlad kraft ger trygghet och utveckling 
Norsjöbygden är välmående och går sin egen väg. Med gemensam kraft-
samling och stort engagemang skapar vi tillsammans en trygg och hållbar 
livsmiljö – både nu och för kommande generationer 
 
Förslag 2 
Hela Norsjöbygden lever och blomstrar 
Engagemang, öppenhet, mod och ny teknik leder oss in på nya vägar och 
ger oss ständigt nya möjligheter 
 
Förslag 3 
En plats för fler som tänker nytt och nära 
Norsjöbygden är en plats att längta till för fler. En kulturbygd i utveckling 
som vågar tänka nytt. Ett hem och en besöksanledning för alla som vill 
komma närmare varandra och naturen. 
 
Förslag 4 
En plats dit fler längtar att få vara 
En stolt kulturbygd där fler hittar till världens bästa friluftsliv. Norsjöbyg-
den blomstrar, utvecklas och välkomnar nya människor och idéer. 
 
Förslag 5 
Världens bästa vardag 
Norsjöbygden är välmående och i stark utveckling där fler hittar världens 
bästa vardag. Med öppenhet och mod välkomnar vi besökare, bosättare 
och etablerare.  
 
Det visionsförslag som fått flest röster är förslag nummer 5 Världens bästa 
vardag. 
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Yttrande 
Genom hela processen har invånarna i Norsjöbygden varit involverade och 
engagerade i arbetet att ta fram en ny vision för Norsjöbygden, en vision 
som ska vara gemensam för alla aktörer som vill ställa sig bakom den. 
 
Det fortsatta arbetet i Framtidsprogrammet baseras såväl på vision och fo-
kusområden som på den samverkan som grundlagts i förarbetet inför vis-
ionsomröstningen.  
 
Arbetsgruppen i Framtidsprogrammet förordar att det visionsförslag som 
vunnit omröstningen antas av de aktörer som vill ställa sig bakom den nya 
visionen för Norsjöbygden. Därmed finns en väl förankrad grund för ett 
fortsatt framgångsrikt framtidsarbete. 
 
Verksamhetens förslag till beslut 
− Norsjö kommun antar visionen som fått flest röster. 
 
Yrkande 
Magnus Eriksson (S) yrkar följande: 
− Norsjö kommun antar visionen Världens bästa vardag. 
− Förslag 5 – Världens bästa vardag får följande undertext: 

Norsjöbygden är välmående och i stark utveckling där fler hittar värl-
dens bästa vardag. Med öppenhet, mod och ny teknik välkomnar vi be-
sökare, bosättare och etablerare.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-01-07 § 14  
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 § 15 forts. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Norsjö kommun antar visionen Världens bästa vardag. 
• Förslag 5 – Världens bästa vardag får följande undertext: 

Norsjöbygden är välmående och i stark utveckling där fler hittar värl-
dens bästa vardag. Med öppenhet, mod och ny teknik välkomnar vi be-
sökare, bosättare och etablerare.  

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till  
Katarzyna Wikström 
Eleonore Hedman 
Inger Johansson 
 
 
 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 7(8) 
Kommunstyrelsen 2019-02-04 

 
 

D:\190204.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

 
KS-19/00111 § 16 
  
Gemensamma fokusområden för att nå visionen 
 
Bakgrund 
Den vision som arbetats fram för Norsjöbygden baseras på och förtydligas 
av 6 fokusområden som är en sammanställning av vad Norsjöbygden inom 
ramen för Framtidsprogrammet identifierat som gemensamma områden att 
samlas kring för att nå visionen.   
Det initiala arbetet med Framtidsprogrammet har samlat en mängd olika 
tankar och önskningar från medborgarna om vad framtiden kan bjuda på 
och vad Norsjöbygden tillsammans bör förbättra. Ansvaret för att nå vis-
ionen ligger på varje enskild individ. 
 
De fokusområden som Framtidsprogrammet resulterat i utgör basen för det 
fortsatta arbetet i Framtidsprogrammet. Dessa områden gäller oavsett vil-
ken vision som väljs. Vilka aktiviteter som senare blir aktuella inom re-
spektive område kan dock påverkas av vilket visionsförslag som slutligen 
väljs.  
 
Syftet med dessa fokusområden är att skapa arenor för medborgare, nä-
ringsliv, föreningsliv, offentlig sektor och övriga aktörer att träffas, kraft-
samla och samverka.  
Inom varje område kan en mängd olika målsättningar tas fram. Varje mål-
sättande aktör tar ansvar för de mål man själv sätter och för att samverka 
med andra aktörer som satt mål inom samma område. 
Varje aktör väljer själv vilket eller vilka områden man verkar inom utifrån 
vilka områden man upplever sig passa in i.  
 
Att nå en vision är ett krävande arbete och ett tydligt ställningstagande och 
engagemang behövs från en stor mängd aktörer i hela samhället. Framtids-
programmets ansats att lägga grund för brett samverkande har vunnit re-
spekt och även väckt intresse utifrån, bl a i media.  
Norsjö kommun är den samhällsaktör som tagit initiativ till Framtidspro-
grammet (beslut om start fattades av kommunstyrelsen i juni 2018) och 
dess medskapande arbete. Det är därför av stor betydelse att Norsjö kom-
mun även fortsättningsvis är beredd att tydligt stå bakom det arbete och det 
medskapande arbete som Framtidsprogrammet utgör och vara beredd att 
tills vidare fortsätta som ”dragare” och föregångare i arbetet.  
 
Norsjö kommun är en av de målsättande aktörerna. För det fortsatta arbetet 
inom Framtidsprogrammet behöver Norsjö kommun välja ut vilka områ-
den som kommunen ska verka inom och där sätta upp mål för kommunens 
arbete i form av övergripande mål. Dessa mål fastställs av kommunfull-
mäktige i mars 2019. 
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 § 16 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Norsjöbygdens gemensamma fokusområden, bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Norsjö kommun ställer sig bakom arbetet i Framtidsprogrammets fo-

kusområden 
• Norsjö kommun väljer att verka inom samtliga sex fokusområden; 

- Människan i fokus 
- Hög service och gott värdskap 
- Attrahera, rekrytera och behåll arbetskraft 
- Vår miljö 
- En trygg bygd 
- En rik och attraktiv fritid 

• Kommunfullmäktige kommer att fastställa övergripande mål inom 
ovan utvalda områden. 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till  
Katarzyna Wikström 
Eleonore Hedman 
Inger Johansson 
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