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Tillsammans inom fokusområden mot  

Norsjöbygdens vision  
 
Det initiala arbetet med framtidsprogrammet har under 2018 samlat en mängd olika tankar 
och önskningar från medborgarna om hur framtiden kan se ut och vad vi tillsammans bör för-
bättra. Materialet har sammanställts och analyserat av framtidsprogrammets arbetsgrupp och 
fokusområden har identifierats. Inom dessa områden kan olika aktörer kraftsamla mot vision-
en. Syftet med att klustra samman materialet i några få fokusområden är att skapa arenor för 
medborgare, näringsliv, föreningsliv, offentlig sektor och övriga aktörer där de kan träffas, 
kraftsamla och kroka arm med andra. Inom varje fokusområde kan en mängd olika mål tas 
fram, där varje målsättande aktör tar ansvar för sitt eller sina mål. Varje enskild individ eller 
aktör väljer fritt att verka inom det området eller de områden som de känner sig passa in i. 
Man behöver alltså inte verka inom alla områden.  
 
Inom varje fokusområde måste varje enskild aktör ta ansvar för framtiden och för sina aktivi-
teter. Att förverkliga visionen är ett gemensamt arbete.  
 
Tillsammans mot en positiv framtid! 
 
Här nedan presenteras fokusområdena. De presenteras med en kort ingress som förklarar vad 

området handlar om. Sedan presenteras en kort analys av materialet.  Innehållet är i ”vi-form” 

eftersom det är vi som är Norsjöbygdens medborgare som tillsammans, som enskilda indivi-

der eller i olika grupperingar, ska förverkliga visionen.  
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Översikt fokusområden 
 

Människan i fokus 
I Norsjöbygden sätter vi individen i fokus, här värnar vi om människan. Här är vi delaktiga och 

engagerade, vi uttrycker våra åsikter och vi lyssnar. Vi är öppna och välkomnar alla nya med-

borgare. Våra barn och elever erbjuds en bra utbildning och tillsammans packar vi deras 

ryggsäck så de står rustade för framtiden. Vi värnar om våra äldre där trygghet i hemmet och 

meningsfull fritid är ledord. I Norsjöbygden ges människan möjlighet att utveckla sina idéer 

och innovationer. 

 

Hög service och gott värdskap 
I Norsjöbygden ger vi ett gott värdskap i mötet med andra människor och levererar en hög 

service. Vi har en levande landsbygd där vi tillsammans skapar förutsättningar för butiker och 

serviceställen att finnas kvar och utvecklas.  

 

Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft  
Norsjöbygden är en levande bygd med behov av fler medborgare och nya etableringar. Vi be-

höver rätt kompetenser till rätt funktioner och måste därför vara attraktiva för de som vill eta-

blera företag eller bosätta sig här. Ett blomstrande näringsliv i tillväxt kräver samverkan mel-

lan olika aktörer. Vi vill även värna om det vi har, våra levande byar och vår landsbygd och vill 

ta vara på det lokala engagemang som finns och arbeta för en utveckling i hela bygden. 

 

Vår miljö 
Vår miljö är viktig för Norsjöbygden. Här är vi medvetna om hur vi påverkar miljön och vårt 

bidrag till klimatets förändringar är ett ansvar som vi tar, var och en utifrån sin egen horisont. 

Den påverkan vi har på miljö medger en hållbar utveckling i framtiden.   

 

En trygg bygd 
En känsla av trygghet är grundläggande och genom gemensamma insatser kan vi hjälpa 

varandra att känna trygghet.  
 

En rik och attraktiv fritid 

Med naturen runt knuten är möjligheterna till rekreation och återhämtning stora för Nor-

sjöbygdens befolkning. Vi har ett rikt föreningsliv och entreprenörer som levererar aktiviteter 

som ger minnen för livet samtidigt som vår natur levererar en fantastisk arena sommar som 

vinter. Här tar vi tillvara de ideella krafterna och engagemanget.  
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Fördjupad analys fokusområden 

 

Människan i fokus 
I Norsjöbygden sätter vi individen i fokus, här värnar vi om människan. Här är vi delaktiga och 

engagerade, vi uttrycker våra åsikter och vi lyssnar. Vi är öppna och välkomnar alla nya med-

borgare. Våra barn och elever erbjuds en bra utbildning och tillsammans packar vi deras 

ryggsäck så de står rustade för framtiden. Vi värnar om våra äldre där trygghet i hemmet och 

meningsfull fritid är ledord. I Norsjöbygden ges människan möjlighet att utveckla sina idéer 

och innovationer. 

 

Analys och exempel på vad fokusområdet kan innehålla 

Delaktighet är viktigt och att offentligheten/kommunen och medborgarna har en dialog och 

ett intresse för varandras åsikter är grundläggande. Inom temat kan offentlighet-

en/kommunen arbeta för medborgarförslag och medborgardialog och föreningar, näringsliv, 

medborgare och andra aktörer tar ansvar för att utrycka sina åsikter.  

Vi välkomnar våra nya medborgare och bidrar till god integrering i samhället, tar tillvara deras 

kompetens och vi bidrar till att de känner sig hemma här. Inom temat arbetar exempelvis of-

fentligheten/kommunen med flyktingmottagning, inflyttarservice och andra aktörer kan ställa 

upp som god man eller annat stöd. Vi delar med oss av vår kultur och lär oss om andra kul-

turer. Vi agerar fördomsfritt och öppet.  

Tillsammans skapar vi ett bra klimat gällande undervisning för våra barn och elever. Vi skapar 

ett lärklimat som ger förutsättningar där våra barn kan välja väg för framtiden. Kommunen 

tillhandahåller en bra utbildning där undervisningen börjar redan i förskolan. Andra aktörer 

såsom föreningar, vårdnadshavare och studieförbund kan också samverka för att vara ett gott 

stöd och packa ryggsäcken med annan kunskap. 

Norsjöbygden skapar tillsammans en meningsfull och aktiv tillvaro för våra äldre. Offentlig-

heten/kommunen arbetar med att skapa trygghet och meningsfull tillvaro för sina brukare. 

Inom temat kan även medborgare, föreningar och andra aktörer arbeta med andra aktiviteter 

och skapa mötesplatser.  

För att nå sin fulla potential behöver vi ge stöd och hjälp till individer. Offentlighet-

en/kommunen agerar inom sitt uppdrag, enskilda medborgare, skola, förskola och andra ak-

törer tar ansvar för att lyfta problemområden, hjälpa och stötta medmänniskor samt uttrycka 

när oro finns.  
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Hög service och gott värdskap 
I Norsjöbygden ger vi ett gott värdskap i mötet med andra människor och levererar en hög 

service. Vi har en levande landsbygd där vi tillsammans skapar förutsättningar för butiker och 

serviceställen att finnas kvar och utvecklas.  

 

Analys och exempel på vad fokusområdet kan innehålla 

En grund till hög upplevd service och ett gott värdskap är information, utförlig, tillgänglig och 

anpassad till medborgarnas och andras exempelvis våra besökares behov. I kontakten med 

tjänstepersoner, butiksbiträden eller sjuksköterskan, bemöts alla med ett gott värdskap.  

För att behålla en hög service så hjälps vi åt att handla lokalt och gynna bygdens näringsliv. 

Här är alla aktörer en viktig part allt från entreprenören och offentligheten till den enskilde 

individen.  

Tillsammans med Region Västerbotten (tidigare landstinget), andra myndigheter och aktörer 

verkar vi för att viktiga funktioner som exempelvis tandläkare, läkare, brandkår, polis och bank 

skall finnas på orten.  

Offentligheten/kommunen tillhandahåller en grundläggande service till oss medborgare det 

kan vara exempelvis vatten, avlopp, avfall, återvinning, bredband, snöröjning, barnomsorg 

och omvårdnad. Handläggningstiderna är korta och återkopplingen god från offentlighet-

en/kommunen.  

Under temat kan även andra myndigheter verka för att ge Norsjöbygdens medborgare en god 

service, det kan vara arbetsförmedlingen, försäkringskassan, skatteverket.  

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att behålla och utöka servicen.  
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Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft  
 

Norsjöbygden är en levande bygd med behov av fler medborgare och nya etableringar. Vi be-

höver rätt kompetenser till rätt funktioner och måste därför vara attraktiva för de som vill eta-

blera företag eller bosätta sig här. Ett blomstrande näringsliv i tillväxt kräver samverkan mel-

lan olika aktörer. Vi vill även värna om det vi har, våra levande byar och vår landsbygd och vill 

ta vara på det lokala engagemang som finns och arbeta för en utveckling i hela bygden. 

 

Analys och exempel på vad fokusområdet kan innehålla 

Vi ska verka för att förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet i tillväxt skall vara 

goda. Genom att samarbeta företag emellan och stötta varandra. Vi arbetar i nätverk där vi 

lär av varandra och lära av andra - vi tar tillvara lokal kompetens och delar med oss av erfa-

renheter. 

I Norsjöbygden är vi attraktiva arbetsgivare, vi erbjuder en god arbetsmiljö och trevliga ar-

betsplatser. Här kan alla både ledning och arbetskamrater verka. Var och en ansvarar för att 

min arbetsplats är attraktiv. Men även attraktiva arbetsgivare som erbjuder kvalificerade ar-

beten som attraherar kvalificerad arbetskraft, här kan lönenivåer, politiska satsningar, kun-

skapshöjning för företag komma in.  

Vi arbetar också förutsättningsskapande för unga och andra som vill starta egna företag. Byg-

ger kunskap och arbeta för fler entreprenörer, arbetet börjar redan i skolan och vid praktik.  

Vi bevakar omvärlden och tittar på framtidsyrken.  

Vi skapar förutsättningar för utökad kompetens för människor och erbjuder dem att som 

vuxna utöka sin kunskaps- eller utbildningsnivå, det kan vara i syfte att lära sig språket eller att 

söka eftergymnasial utbildning eller öka sin anställningsbarhet.  

Vi rekryterar rätt kompetens och vi erbjuder en attraktiv möjlighet att bosätta sig i bygden.  

Förutsättningar för att bo; Lägenheter, bostäder – möjligheter till att bygga och bo. 

Här verkar vi tillsammans för att människor som är långt från arbetsmarknaden får förutsätt-

ningar att bli anställningsbara. Offentliga aktörer och privata är positiva till praktik, handled-

ning och utbildning. 

Arbetspendling och kommunikationer är viktiga faktorer som vi beaktar, vi verka för att skapa 

förutsättningar för att kunna bo i Norsjö och arbeta i andra kommuner, men också för att bo i 

andra kommuner och arbeta i Norsjö. Bussförbindelser, tågförbindelser mm 

Vi har en god infrastruktur i form av telefonnät. bredband och IT som ger förutsättning för att 

arbeta och studera på distans och stanna i bygden. 
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Vår miljö 
Vår miljö är viktig för Norsjöbygden. Här är vi medvetna om hur vi påverkar miljön och vårt 

bidrag till klimatets förändringar är ett ansvar som vi tar, var och en utifrån sin egen horisont. 

Den påverkan vi har på miljö medger en hållbar utveckling i framtiden.   

 

Analys och exempel på vad fokusområdet kan innehålla 

Hos oss tar varje enskild medborgare ansvar över sin egen miljöpåverkan, tar reda på inform-
ation och gör aktiva val. Vi är miljösmarta. Vi köper lokalt producerade produkter och mat, vi 
odlar mer och vi odlar själva. Inom temat kan vi också öka vår grad av självförsörjning. Här 
verkar aktörer som lokalt näringsliv, lokala bönder, trädgårdsföreningar, studieförbund mm  

Tillsammans skapa förutsättningar för att vara miljösmart. Återvinningsstation, källsortering, 

kompostering, laddstolpar, energirådgivning, val av transporter, val av fordon mm. Här kan 

många aktörer involveras. Alla kan dra sitt strå till stacken. 

Vi försöker minska fossila utsläpp genom att nyttja kollektivtrafik eller samåka mer, här verkar 

vi för att öka förutsättningarna för att nyttja kollektivtrafiken. 

Temat miljö handlar också om vår närmiljö. Nedskräpning, trivsel och offentliga platser. Till-

sammans värna om närmiljön, skapa attraktiva och vackra platser där vi tillsammans tar an-

svar. Norsjöbygdens medborgare skräpar inte ner, tar hand om skräp man ser, använder sop-

korgar och har städat och fint på sina tomter, ser till att miljöfarliga produkter ex skrotbilar 

återvinns rätt. Offentligheten och myndigheter skapar förutsättningar för medborgarna att 

välja miljövänliga alternativ – gång- och cykelbanor, kollektivtrafik osv.   
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En trygg bygd 
En känsla av trygghet är grundläggande och genom gemensamma insatser kan vi hjälpa 

varandra att känna trygghet.  
 

Analys och exempel på vad fokusområdet kan innehålla 

Här har vi en synlig polisnärvaro och ett gott samarbete med myndigheten. En polis som sam-

verkar med andra aktörer för att minska droger och drogrelaterade brott i samhället. 

Här ställer vi upp för våra grannar privatpersoner som företag, vi håller koll och ser efter 

varandra.  

Vi har alla en omsorg och omtanke om andra människor och ett ansvar att påtala då vi miss-

tänker att något inte är som det ska.  

Vi verkar för en trygg utemiljö. 

Vi hjälps åt att ta hand om våra barn och unga, vi befinner oss i miljöer där det kan finnas ett 

behov av en vuxennärvaro. 
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En rik och attraktiv fritid 
Med naturen runt knuten är möjligheterna till rekreation och återhämtning stora för Nor-

sjöbygdens befolkning. Vi har ett rikt föreningsliv och entreprenörer som levererar aktiviteter 

som ger minnen för livet samtidigt som vår natur levererar en fantastisk arena sommar som 

vinter. Här tar vi tillvara de ideella krafterna och engagemanget.  

 

Exempel på vad fokusområdet kan tänkas innehålla 

Föreningarna erbjuder redan idag ett brett utbud av aktiviteter och fritidsmöjligheter sommar 

som vinter. För att behålla och utveckla utbudet krävs ett gediget arbete och engagemang 

från ideella ledare, underhållsansvariga, föreningar och medborgare. Här samlas många vi 

kring många olika aktiviteter det kan vara allt från motorsport, hästsport, volleyboll och fot-

boll till bingo eller körsång. 

Genom att skapa attraktiva aktiviteter och platser kan vi även locka hit besökare från andra 

delar av Sverige eller andra länder, som tycker att Norsjöbygden är en attraktiv plats.  

Vi har en attraktiv fritid för våra ungdomar. Här är föreningslivet ett viktigt nav, men också 

fritidsgård, arenaparken, arenan, simhallen.  

Offentligheten/kommunen arbetar med att skapa bättre förutsättningar för föreningsverk-

samhet, lokaler, skidspår, underhåll, service och bidrag. Här samverkans det mellan offentlig-

heten, föreningar och sammanslutningar.  

Vi har en rik kultur som vi tar tillvara, kulturbyggnader, kulturbärare och kulturminnen är nå-

got vi är stolta över. 

Utbudet av kulturaktiviteter är stort och Norsjöborna går gärna på föreställningar, teater, 

evenemang och event.  

Vår natur skapar förutsättningar för vandringsleder, här arbetar vi tillsamman med att under-

hålla, skapa, använda.  

 


