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Kommunala skäl för arbete
med näringsliv, arbetsområden, detaljhandel
Näringsliv, Arbetsområden ;
Ånge kommuns och alla andra
kommuners arbetsuppgifter kan
indelas i tre delar
-myndighetsutövning
-serviceproduktion
-ledning och utveckling
Ser vi närmare på uppgiften att leda
och utveckla kommunen består den av
att
-utveckla kommunen som organisation
-utveckla alla sektorer som ryms inom
kommunen som geografiskt område
I arbetsfältet utveckling ingår det
kontinuerliga näringslivsarbetet en av
kommunens viktigaste frågor, som idag
utgår från en bred dialog med företagsgrupper och enskilda företagare.
Kommunens näringslivsarbete har
under åren utvecklats och funnit olika
former för medverkan och påverkan.
Idag har dessutom företrädare för
kommunens näringsliv egna
representanter i näringslivsutskottet.
Med grundprincipen att Ånge
kommuns verksamhet i
näringslivsfrågor ska styras av
kommunstyrelsen bildade
kommunstyrelsen ett
näringslivsutskott. Näringslivsutskottet
består av tre politiker med
kommunalrådet som ordförande och
tre ersättare. Dessa väljs bland
kommunstyrelsens ledamöter.
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Utskottet knyter till sig 6 st
representanter för det lokala
näringslivet, som ständigt adjungerade
ledamöter. Tre av dessa är utsedda av
Företagsgruppen, Företagarna i Västra
Medelpad, Svensk Handel Fränsta och
Svensk Handel Ånge och tre har
tillsatts av näringslivet på personliga
meriter. Vid behov inkallas ytterligare
deltagare.
Detaljhandel, dagligvaror, kommersiell
service
Kommunens ser en tydlig roll i ett
arbete för att alla boende inom
kommunen skall kunna nå en rimlig
försörjning av dagligvaror och bensin.

Kommunala mål
Näringsliv;
Genom ett aktivt arbete och en bred
samverkan främja näringslivsutvecklingen – och därmed också
sysselsättningen inom kommunen.
Aktivt arbeta med de stora möjligheter
som den närmaste framtidens behov
av arbetskraft ger hela kommunen.
Näringslivsarbetet styrs av
handlingsprogrammet Framtid Ånge –
en attraktiv kommun, insatsområde 2,
”Arbeta, starta och driva företag”.
Näringslivets/företagens utveckling har
stor betydelse för utvecklingen i
kommunen. Det är viktigt att ett gott
företagarklimat råder och att det finns
en stark samverkan och öppenhet för
okonventionella lösningar mellan
företag och kommunen samt mellan
företag. För att öka sysselsättningen är
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det viktigt att det skapas en tillväxt i det
befintliga näringslivet och att nya
arbetsplatser etablerar sig.
Tillsammans skall vi alla arbeta för att
stärka synen på företagande och
företagsamhet.
Syfte:
Stärka förutsättningarna för
näringslivets utveckling och tillväxt
samt främja ett gynnsamt
näringslivsklimat.
Stärka kompetensen i näringslivet och
öka tillgängligheten
Stärka kommunens attraktionskraft
Öka inflyttningen till kommunen, med
speciellt fokus på efterfrågad
arbetskraft
Mål:
Uppnå ett mer diversifierat näringsliv
50 nya företag med tillsammans 115
nya arbetstillfällen skapas under åren
2004 - 2007
Uppnå en positiv attityd till företagande
och utbildning
Utveckla samverkans- och
samarbetsformer
Inflyttningen skall vara större än
utflyttningen i kommunen
2.1 Näringslivsutveckling – befintliga
företag
Tillväxten främjas generellt genom
insatser av rådgivnings, konsult- och
stödkaraktär. Målgruppen består av
mikro, små- och medelstora företag (
SMF ).
Aktiviteter som skall genomföras:
En-dörr-in(lots) lösning för att
samordna och förenkla stödformer,
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rådgivning, tillståndsgivning mm till
enskilda företag.
Skapa ett, med näringslivet,
gemensamt Företagarcentrum, för
utveckling av nätverk och samarbete
kring gemensamma utvecklingsfrågor.
Erbjuda utbildning inom styrelse- och
ledningsarbete i företagen
Rådgivning i
kapitalförsörjningsproblematiken
Aktivt stödja företagen vid utbildnings
och kompetenshöjningsbehov
Aktivt finna och definiera tillväxtföretag
i Ånge kommun och stödja dessa i en
utvecklingsprocess.
Satsning på besöksnäringen i nära
samverkan med turistföretagen via
Medelvägen ek.för.
Uppstart av bokningscentral för
besöksnäringen
Under perioden 2003-07-01—2006-0630 finns resurser tillgängliga i projektet
Framtid Ånge – näringslivsutveckling
vid genomförandet av aktiviteterna.(Se
projektbeskrivning)
2.2 Näringslivsutveckling –
nyföretagande och entreprenörskap
Nya företag och ett utvecklat
entreprenörskap har en stor påverkan
på tillväxten i kommunen.
Målgruppen består av blivande
företagare, nystartade företag, elever,
lärare, föräldrar, kommuninvånare.
Aktiviteter som skall genomföras:
En-dörr-in (lots) lösning för att
samordna och förenkla stödformer,
rådgivning, tillståndsgivning m m till
målgruppen
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Upprätta idébank för företagsidéer,
vilka framkommit vid arbetet med
Framtid Ånge
Intensifierat samarbete med
”Företagsamhet i skolan” och Ung
Företagsamhet.
Aktivt arbeta för mentorer till
nyföretagare
Nätverksbyggande med fokus på
befintligt näringsliv
Starta Eget-info.
Arrangera seminarier, workshops samt
omvärldsbevakning för målgruppen
Aktiv kuvösverksamhet för
nyföretagare
Uppföljning av nyföretagare upp till 3 år
efter start
Under perioden 2003-07-01—2006-0630 finns resurser tillgängliga i projektet
Framtid Ånge – näringslivsutveckling
vid genomförandet av aktiviteterna. (Se
projektbeskrivning)
2.3 Näringslivsutveckling – etablering
Tillväxt i befintliga företag och
nyföretagandet räcker inte för att
bibehålla och öka antalet
arbetstillfällen i kommunen, ett tillskott
behövs av externa företagsetableringar. Målgrupp är företag som
är intresserade eller kan intresseras för
att etablera sig i kommunen.
Aktiviteter som skall genomföras:
Aktivt arbete med aktuella
prospekt/etablerare från start till mål
Skapa en informell lokal grupp kring
projektledaren för att hitta och bolla
etableringsidéer
Ajourhålla informationen om lediga
lokaler och byggklar industrimark
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Aktiv omvärldsbevakning
Aktivt nätverksbyggande med lokala,
regionala, nationella samt
internationella aktörer inom området
Under perioden 2003-07-01—2006-0630 finns resurser tillgängliga i projektet
Framtid Ånge – näringslivsutveckling
vid genomförandet av aktiviteterna.(Se
projektbeskrivning)
2.4 Näringslivsutveckling –
marknadsföring
Marknadsföring har en central roll för
att uppnå en positiv befolknings- och
sysselsättningsutveckling.
Målgruppen utgörs i första hand av
unga familjer, gärna med kompetenser
som matchar efterfrågan på arbetskraft
inom näringslivet och offentlig sektor i
kommunen.
Aktiviteter som skall genomföras:
Aktivt arbeta för större inflyttning än
utflyttning
Arbeta fram en marknadsplan med
tydlig målgruppsdefinition ( Se bilaga )
Aktivt arbeta för att trygga näringslivets
arbetskraftsbehov genom ökad
inflyttning
Aktivt samarbete inom området med
aktörer såväl lokalt som regionalt
Under perioden 2003-07-01—2006-0630 finns resurser tillgängliga i projektet
Framtid Ånge – näringslivsutveckling
vid genomförandet av aktiviteterna.(Se
projektbeskrivning) Marknadsföring bör
betraktas som en horisontell åtgärd vid
genomförandet av denna
handlingsplan.
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Detaljhandel, dagligvaruhandel;
Främja en uthållig och långsiktigt
hållbar struktur av dagligvaruhandel
och detaljhandel för kommunens
tätorter och byar/ landsbygd.
Vidare beskriva och analysera
detaljhandeln inom kommunen.
Fortsätta att stimulera ny samverkan
och utvecklingsprojekt mellan köpmän
och kommun samt intresseföreningar.
Fortsätta stimulera en samverkan kring
den fysiska miljön invid befintliga
köpcentra.
Värna , om möjligt, befintlig struktur för
dagligvaruhandeln. De avsnitt i förslag
till Översiktsplan för utveckling av Ånge
kommun som behandlar dagligvaruhandeln skall utgöra även kommunens
varuförsörjningsplan.
Målen diskuteras och fördjupas årligen.
Kommunen tar årligen fram en
Framtidsstrategi med treårsbudget.
i vilken utarbetas inriktningsmål och
effektmål för kommunstyrelsen och
nämnderna.

Näringslivet i
översiktsplanen
Näringsliv, arbetsområden ,
detaljhandel;
Det är en kommunal angelägenhet att
planlägga användningen av mark- och
vatten.
Det är planeringens uppgift att bla;
-främja goda miljöförhållanden och en
långsiktigt god hushållning med markoch vattenområden, energi och råvaror
-främja en från social synpunkt god
livsmiljö
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-medverka till en ändamålsenlig
struktur av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra
anläggningar.
Områden med särskilda värden och
kvaliteter ska skyddas exempelvis
oexploaterade större områden med
höga naturvärden, höga kulturvärden,
höga friluftsvärden samt ekologiskt
känsliga områden.
Även områden med resurser som är
lämpliga att nyttja för olika ändamål
kan åtnjuta ett skydd exempelvis
skogsmark för skogsbruket. Andra
områden kan åtnjuta ett skydd för uttag
av mineraler och andra värdefulla
ämnen eller för infrastrukturanläggningar av vikt.
Dessutom har riksintressen lagts fast
för vissa större områden med höga
natur- och kulturvärden som skall
skyddas mot ingrepp.
Varje kommun skall ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen skall ge
vägledning för beslut om användning
av mark- och vattenområden samt om
hur den bebyggda miljön skall
utvecklas och bevaras.
Kommunen skall i översiktsplanen
redovisa områden av riksintresse och
ange hur riksintresset ska tillgodoses i
samhällsplaneringen.
Näringslivs- och utvecklingsfrågorna är
ett av kommunens viktigaste frågor.
Näringslivsfrågorna behandlas i vår
kommun, som i de flesta andra
kommuner, i ett näringslivsprogram.
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Översiktsplaneringen kan då för
näringslivsutvecklingens del ses som ;
-ett av flera genomförandeinstrument
för kommunens näringslivspolitik
och/eller
- som det strategiska dokumentet för
näringslivs- och utvecklingsfrågor.
Kommunen väljer vidare att redogöra
för vilka krav som nyetableringar och
utvidgningar av befintliga verksamheter
ställs inför, samt redovisa kommunens
övergripande synpunkter på
näringslivsetableringar med mark- och
vattenkrav.
Därefter redovisas tomma lokaler,
byggklara områden, möjliga områden
för framtida detaljplanering, samt
kommunens syn på en effektiv
hantering av nyetableringar med
markkrav.
Näringsliv, Arbetsområden
Vid planering av både områden för
bostäder och områden för verksamheter/industri invid tätorter och byar är
det viktigt med en planering som
möjliggör en vidareutveckling för både
etablerade företag och nyetableringar.
Risker och miljöproblem skall förebyggas genom allsidiga samråd om
den fysiska planeringen.
Följande checklistor anger vilka
miljöfarliga verksamheter som
kräver tillstånd eller anmälan och
hur handläggningen sker samt
kommunens roll;
Tillstånd till miljöfarlig verksamhet
med beteckning B i bilaga till
förordning om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
,tillståndspliktig verksamhet som
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bedrivs av försvarsmakten,
verksamhet för vilken
tillsynsmyndigheten föreskrivit
tillståndsprövning samt verksamhet
som tillståndsprövas frivilligt 9kap 6
och 8§§ samt 5,6 och 7§§ i
förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Prövningsmyndighet är Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen.
Ansökan

-Innan ansökan lämnas in skall en
miljökonsekvensbeskrivning ha
upprättats
-Är den sökande arbetsgivare ska
denne underrätta skyddsombud,
skyddskommitte eller
arbetstagorganisation om ansökan
-Ansökan inkommer Krav på ansökan
finns i lagtext
-Avgörs om ansökan är komplett, ofte
efter sk kompletteringsrunda
Handläggning av ärendet

-Ansökan och
miljökonsekvensbeskrivning kungörs
-Kostnader för kungörelser mm i
ärendet betalas av den sökande efter
debitering
-Yttrande begärs från
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet,
länsstyrelsen och ev andra, kommunen
ges möjlighet att yttra sig
-Yttranden inkommer dessa översänds
till sökanden för att denne skall få
möjlighet att yttra sig
-Genomförande av ev undersökningar
och utredningar utförs på uppdrag av
Miljöprövningsdelegationen
- Ärendet skickas till regeringen för
dispensprövning om stoppregeln gäller
eller om regeringen ska
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tillåtlighetspröva verksamheten.
Miljöprövningsdelegationen fortsätter
därefter handläggningen.
Tid och plats för ec sammanträde
kungörs i ortstidning. Sammanträde
och besiktning kan vid behov hållas på
platsen. Naturvårdverket , sökanden,
och andra som yttrat sig underrättas.
Myndighetens avvägningar och beslut

-Miljökonsekvensbeskrivningen
bedöms och myndigheten beslutar om
den uppfyller reglerna.
-Bedömningar görs, beslut med villkor
formuleras.
Expediering av beslut

-Beslut sänds till sökanden,
Naturvårdsverket, länsstyrelsen,
kommunens nämnd för miljö- och
hälsoskyddsfrågor och andra som
yttrat sig. Miljöskadeförsäkringen
underrättas. Anvisning om hur beslutet
kan överklagas
Ev överklagande
Miljöprövningsdelegationen kan i vissa
fall korrigera beslutet, annars sänds
överklagandet till Miljödomstolen
Anmälan om att anlägga eller driva
verksamheter med beteckning C ,
ändra sådan verksamhet på visst
sätt samt göra icke tillståndspliktig
ändring av verksamhet med
beteckning A eller B ( 9 kap6§ samt
21§ i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Anmälan görs till tillsynsmyndigheten, dvs
kommunen, länsstyrelsen eller Generalläkaren
Ansökan
-Anmälan ska göras i god tid innan åtgärden
vidtas och vara skriftlig
-En anmälan ska innehålla de uppgifter,
ritningar och tekniska beskrivningar som
behövs för att tillsyningsmyndigheten ska
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kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten
eller åtgärdens art, omfattning och
miljöeffekter.
En anmälan ska i den utsträckning det behövs
I det enskilda fallet innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.
Anmälan ska ges in i tre ex om verksamheten
eller inrättningen har beteckningen A i bilagan,
i övriga fall i två ex.
-Om anmälan ska innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning ska
bestämmelserna i 6 kap och i förordningen om
miljökonsekvensbeskrivning följas.
Handläggning av ärendet
-Kontroll av att ärendet kommit till rätt
myndighet
-Kontroll av om anläggningen är belägen inom
område med särskilda bestämmelser eller om
den strider mot gällande plan.
om verksamheten har beteckningen A ska ett
ex också sändas till Naturvårdsverket.
-Om kommunen eller Generalläkaren
handlägger ärendet ska ett ex av anmälan
genast sändas till länsstyrelsen,
- Om länsstyrelsen handlägger ärendet ska ett
ex av anmälan genast sändas till kommunen,
om verksamheten har beteckningen A ska ett
ex också sändas till Naturvårdsverket De
statliga och kommunala myndigheter samt
organisationer och enskilda som kan ha ett
särskilt intresse i saken ska på lämpligaste sätt
och i skälig omfattning ges tillfälle att yttra sig
över anmälan
-Om anmälan innehåller en miljökonsekvensbeskrivning ska denna kungöras och
handläggas enligt bestämmelserna i 6kap och
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
-Sökanden får del av sådant som tillförts
ärendet av annan än honom själv.
Myndighetens avvägningar och beslut
-Myndighetens bedömning
-Beslutet upprättas och motiveras
Alternativa beslut; Meddelande om att
åtgärden ej ryms inom gällande tillstånd.
Underrätta sökanden om att anmälan inte
föranleder någon åtgärd. Rådgivning.
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Föreläggande om tillståndsprövning.
Föreläggande om åtgärder. Förbud
Expediering av beslut
-Beslut sänds till sökanden. Anvisning om hur
beslutet kan överklagas bifogas om beslutet är
överklagbart.
-Ev. överklagande

-Beslutet kan i vissa fall korrigeras,
annars sänds överklagandet till
länsstyrelsen/ miljödomstolen.
• Inom gällande detaljplaner finns
lokaler för industriändamål och
kontorsändamål. Lokaler finns även
utanför detaljplaneområden.
Aktuell lista, se, www.ange.se
• Inom gällande detaljplaner finns
byggklara tomter för industriändamål
se Beskrivning av byggklara tomter för
industriändamål, se www.ange.se
• Utanför befintliga detaljplaner anger
kommunen några möjliga områden för
framtida detaljplanering med syfte att
erbjuda områden för industrietablering
se beskrivning av möjliga områden
sid37, 38.
• Behov av arbetsområden/
industriområden för befintliga företag
och nyetableringar styr kommunens
planeringsarbete.
Kommunen avser därför ej att i förväg
detaljplanera för verksamheter med
idag okända behov.
För att effektivt finna lösningar
tillsammans med aktuella företag
förstärker kommunen utrednings och
planeringsresurserna.
• Inga riksintressen för industriell
produktion eller energiproduktion
redovisas.
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• Risker ; i den kommunala
riskanalysen definieras en risk som
sannolikheten för ogynnsamma
händelser (olyckor) och konsekvenser
av dessa händelser för människor,
egendom och miljö
Grundsynen i dessa frågor bör vara att
riskkällor i första hand skall reduceras i
planeringsprocessen eller om möjligt
elimineras.
Boverket och Naturvårdsverket har tillsammans med Räddningsverket och
Socialstyrelsen gett ut allmänna råd
1995:5 för skyddsavstånd för
arbetsplatser och bostäder.
Allmänna råden ger bla tumregler för
hur stora skyddsavstånden bör vara
när man planerar för arbetsplatser
samt för bostäder, sjukhus, skolor och
daghem i närheten av störande eller
farliga arbetsplatser.
Råden ger vidare riktlinjer för hur miljöoch skaderisker kan begränsas och
anger riktvärden för skyddsavstånd vid
nyplanering. Angivna avstånd är
värden som erfarenhetsmässigt ger
problemfria förhållanden. Avstånden är
inga normer utan just riktvärden som
kan modifieras i planeringsarbetet.
Man bör t ex ta hänsyn till topografi,
vindförhållanden, geologi samt
anläggningen i sig som kontinuerlig
eller tillfällig drift, stor eller liten
anläggning osv. Det är avstånd som
bör användas om man inte i särskilda
utredningar kan motivera andra
skyddsavstånd.
Miljökonsekvensanalyser och
riskanalyser är mycket viktiga för att
man ska kunna bedöma
skyddsavståndet i det enskilda fallet,
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Det finns inte någon genomgående
trend mot ökade skydds- avstånd.
Genom god planering kan t ex kontor,
lager, butiker och hantverk placeras
inom skyddsavstånden för miljöstörande anläggningar. Man kan även
använda skyddsområden till kretsloppslösningar som kräver stora
arealer.
• Vid nyetableringar av
arbetsområden/industriområden som
idag inte är kända planerar kommunen
för skyddsavstånd så att bebyggelsen
inte kryper närmare industrin efter
hand och skapar problem. Ingen
verksamhet/industriska ska drabbas i
efterhand av restriktioner eller andra
åtgärder som får stora konsekvenser.
Riktlinjer för denna planering kan ses i
de allmänna råden.
• Ett antal anläggningar i kommunen
bedöms vid olyckshändelse kunna
innebära fara och orsaka allvarliga
skador på människor eller miljö.
Exempel på sådana olyckor/händelser
kan vara brand, explosion, översvämning, ras, storm, skred,
trafikolyckor och kemikalieutflöde. Vid
dessa händelser kan ett akut hot
uppstår för människor, egendom eller
miljö. Se vidare temahäfte 22 Miljö
samt miljö- och riskfaktorer.
De framtida riskerna
Källa Räddningsverkets framtida
studie.
Morgondagens hot är i stort sett
följande: Samhällets sårbarhet för olika
tekniska funktionsstörningar ökar.
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Riskerna inom industrin ökar, men det
gör förhoppningsvis också riskmedvetenheten. Brandförloppet blir
svårare beroende på komplexa
byggnader samt nya material med
sämre eller okända egenskaper vid
brand. Olyckskonsekvenserna blir
större och svårare att i förväg
överblicka. Kombinationseffekter på
grund av sabotage och våld. De
kemiska riskerna, pga att transporter
av farligt gods ökar. De vardagliga
bränderna och trafikolyckorna kommer
att ha minst samma omfattning som
hittills. Kärnkraften kommer att vara
kvar en bra bit in på 2000-talet.
Miljöriskerna vid brand och
kemikalieutsläpp ökar.
Man måste också vara medveten om
att framtiden sannolikt för med
sig hot och risker som är helt okända
idag.
• Bygglovsansökningar för
verksamheter, industri följer vanlig
handläggningsrutin.
Detaljhandel, dagligvaruhandel
• Kommunen har små möjligheter att
via inköp till de egna verksamheterna
stödja lokala butiker med syfte att
stärka och bibehålla service i glesbygden. De inköp som görs hos lokala
handlare är till största delen
kompletteringar till den dagliga
verksamheten.
I lagen om Offentlig upphandling
regleras upphandling av varor och
tjänster. För kommunen innebär detta
att upphandling ska ske i konkurrens
och med affärsmässighet. Kommunens
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upphandlingspolicy följer Lagen om
Offentlig upphandling.
Enligt lagen kan anbud lämnas på
mindre volymer inom ett varuområde,
detta för att små leverantörer inte ska
utestängas från möjligheten att
konkurrera. De mindre lokala
leverantörer deltar sällan i
anbudsgivningen
• De avsnitt i detta temahäfte/ plan,
som rör dagligvaruhandeln, skall även
utgöra kommunens varuförsörjningsplan.

Kommunala åtgärder
i översiktsplaneringen
Befintliga arbetsområden/ industrier
läggs in kommunens GIS kopplat till
uppgifter om verksamhetens art.
Befintliga aktuella detaljplaner görs
tillgängliga i kommunens GIS.
Områden möjliga för detaljplanering
om behov uppkommer läggs in i
kommunens GIS.
Befintlig dagligvaruhandel och
bensinstationer läggs in i GIS.
Ständig förbättring av kommunens
GIS. Kartbasens lägesbundna
informationsuppgifter uppdateras
kontinuerligt. Dessutom vidareutvecklas kartprodukterna för allmän
användning.
Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen tas årligen fram i i
samband med den årliga
kompletteringen/ajourhållningen för att
bidra aktivt till utvecklings och
planeringsarbetet.
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Beskrivning: Näringslivet i Ånge kommun
Allmänt
Källa: Kommunledningskontoret - utvecklingsenheten 2002-11-30
Näringslivet i Ånge är differentierat med dominans av ett antal större företag inom
kemi, verkstads- och träindustri. I övrigt präglas näringslivet av småföretagsamhet
med många mindre och medelstora företag verksamma inom bla träförädling,
verkstad, handel, tjänstesektorn och besöksnäringen.
C:a 20 % av arbetskraften i kommunen arbetar med vård och omsorg inom den
offentliga sektorn.
Inom Turismen/besöksnäringen finns en ekonomisk förening/ Medelvägen/ som
arbetar aktivt med turistfrågor. Praktiskt taget samtliga turistföretag i kommunen ingår
i Medelvägen.
Antalet sysselsatta ökar mest inom branschen Tjänsteföretag och då är det
framförallt inom sektorn Contactcenter. Över 40% inom Tjänstesektorn arbetar inom
någon form av kundcenter.
Kommunikationer av betydelse för hela näringslivet
Europaväg 14 och riksväg 83 går genom kommunen. I Ånge möts också norra
stambanan och mittbanan Sundsvall- Trondheim. I Ånge finns en bangård med stor,
men till viss del outnyttjad, kapacitet.
Ånge har många dagliga förbindelser med Stockholm och snabb pendling till
Sundsvall och Östersund med Mittlinjen.
Till närmaste flygplats Midlanda i Sundsvall är det 11 mil.
Ånge kommun är också väl tillgodosedd när det gäller telekommunikationer.
Genom kommunen går Norrskensnätet med anslutningspunkter samt flera andra
optofibernät.
Sysselsättningsutveckling
Under åren från 1988 till år 1999 har antalet arbetstillfällen sjunkit från 5790 till 4664.
Arbetstillfällen 2000

Jordbruk,skogsbruk,fiske
Tillverkning och utvinning
Energiproduktion och vattenförsörjning
Byggverksamhet
Handel och kommunikationer
Finansiell verksamhet och företagstjänster
Utbildning och forskning
Vård och omsorg
Personliga och kulturella tjänster
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kommun
antal
169
847
58
287
1 182
352
360
845
222

kommun
%
4
18
1
6
26
8
8
18
5

riket
%
2
19
1
6
19
13
8
18
7
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Offentlig förvaltning m m
Ej specificerad verksamhet
Totalt

226
81
4629

5
2
100

5
2
100

Strukturomvandlingar
-1989-1991 Casco Nobels kiselverk i Ljungaverk läggs ned i två etapper, ca 200
personer blir utan arbete.
-1993 Posten ger besked om att brev- och postsorteringen kommer att upphöra i
Ånge. Över 150 personer riskerar att bli utan arbete.
-1994 I maj meddelar SJ att rangeringen av tåg i Ånge ska upphöra, bangården
läggs ned. SJ meddelar också att lokverkstaden i Ånge stängs. Cirka 150 personer
riskerar att bli utan arbete. I september 1994 stängs bangården och lokverkstaden.
Sedermera utvecklar Posten huvudkontor i Ånge för paketsortering i Norrland. I
lokstallarna etablerar sig företaget Midwaggon som tillverkar och underhåller
järnvägsvagnar.
SJ utökar sin reseförsäljning med ca 100 anställda.
-2001 Dyno Nobel lägger ned sin verksamhet i Ljungaverk, ca 70 personer blir
berörda av nedläggningen
Contactcenterbranschen utvecklas och får en starkare roll i Ånges näringsliv.
SJ Reseförsäljning, Connex, Steve Perryman Leisure Group och Telab är exempel
på etablerade företag inom branschen. Detta kan sägas vara början på en stark
utveckling inom tjänstesektorn.
Totalt sysselsätter Contactcenterbranschen ca 350 personer idag och efterfrågan på
arbetskraft inom sektorn är stor.
Företag 2002 en sammanfattning
Källa: Utvecklingsenheten, Ånge kommun
I kommunen finns idag ca 500 små och medelstora företag. De större företagen är
verksamma inom kemisk processindustri, träförädling och verkstadsindustri.
Tjänstesektorn med bland annat flera callcenters är också en betydande
arbetsgivare.
De största arbetsgivarna;
Ånge kommun 1260 anställda
Tågtrafiken
( 400)
- SJ Callcenter
150
- Green Cargo
100
- SJ Persontrafik
40
- Banverket
110
Permascand AB
125
Landstinget
112
Fuilicolor Sverige AB
110
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Eka Chemicals AB, Albyfabrikerna 100
Elkapsling AB
100
Posten
100
Mattssons Transport AB
100
SAEF AB Östavallssågen
90
Callans Trä AB
55
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Företagsregister
Kommunstyrelsens/ utvecklingsenheten har upprättat ett företagsregister. Källa PRV,
Skattemyndigheten samt enskilda företagare.
Uppgifter från registret kan fås via kontakt med utvecklingsenheten.
Företagsformer
Avser alla hos PRV registrerade företag, även ej aktiva.
70
60
50
40
30
20

Enskild firma
Aktiebolag
Handelsbolag
Ek. förening
Kommanditbolag

10
0

Antal anställda per företag
70
60
50
40
30
20
10
0
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2 - 4 anställda
5 - 9 anställda
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Branschstruktur
Andel (%) inom respektive gren/bransch

45
40
35
30
25
20
15
10
5

Tjänsteföretag
Handel
Transport/logistik
Bygg/anlägg
Jord & Skog
Trämekanisk ind.
Mekanisk ind.
Turism
Övrig tillverk ind.
Övrigt

0

Sysselsatta per bransch

40
35

Tjänsteföretag

30

M ekanisk ind.
Övrig tillverk ind.

25

Handel

20

Transport/logistik

15

Trämekanisk ind.
Bygg/anlägg

10

Turism

5
0

Andel (%) inom respektive gren/bransch
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Företagens marknadsorientering

80
70
60
50
40
30

Lokal marknad
Reg./nationell
marknad
Export

20
10
0

Arbetskraftsförsörjning, möjlighet till arbete
+ 44 000 Rapport om arbetskraftsförsörjningen i Västernorrlands län fram till
år 2015
Källa Regionala Kompetensrådet i Västernorrland, Länsarbetsnämnden,
Länsstyrelsen Västernorrlands län.
Behovet av arbetskraft skapar stora möjligheter.
Ånge kommun och resten av Västernorrlands län kommer att få brist på arbetskraft,
om inget oförutsett inträffar. Det ger först och främst en stor möjlighet för alla att
kunna bo och utvecklas inom kommunen. Även presumtiva inflyttare kan och
kommer att kunna erbjudas både jobb och en attraktiv boende och fritidsmiljö.
Arbetsmarknaden för i Ånge boende kan också i stor utsträckning omfatta
Sundsvallsområdet och en del av Östersund genom inte minst Mittlinjen.
Antalet personer i yrkesaktiv ålder minskar i kommunen fram till och med år 2015 .
( i länet går 44 000 i pension av beräknat ca 110 000 sysselsatta. Ändå är Ånge den
kommun i länet som har den lägsta procentuella åldersavgången. De största
åldersavgångarna sker inom de offentliga myndigheterna 54 %,inom vård och
omsorg 41%, utbildningsväsendet 39% samt byggverksamheten 39 %, industrin 35
%)
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Antalet personer som kommer ut på arbetsmarknaden i kommunen ( antar från
och med 19 års ålder) jämfört med de som uppnår 65 år och beräknas lämna
arbetsmarknaden.
Kommun: Ånge
Prognos 2002-2011

Ålder
Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Skillnad

2001

19
50

19
53

19
103

65
70

65
56

65
126

23

2002

48

52

100

77

61

138

38

2003

67

50

117

66

74

140

23
15

År

2004

66

57

123

61

77

138

2005

69

56

125

57

65

122

-3

2006

67

55

122

66

78

144

22

2007

68

63

131

61

79

140

9

2008

76

58

134

76

89

165

31

2009

68

58

126

79

74

153

27

2010

60

65

125

81

57

138

13

2011

74

64

138

88

60

148

10

Några bedömningar av branschers framtida behov för hela Västernorrlands län
Kalkyl modell utarbetad av AMS i samarbete med Länsarbetsnämnderna
Observera att redovisade siffror berör hela länet.
Vård och omsorg Prognoserna för hela Västernorrland redovisar ett all större behov
av vårdpersonal. Detta behov kommer också att öka med en allt äldre befolkning.
Pensionerade ca –500/ år främst undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare,
skötare, vårdare, läkare mfl
Behov av
ca +800/år
Utexamineras ca 420 /årvarav 350/årberäknas bli kvar i länet
Några exempel
• Sjuksköterskor 1200 pensioneras fram till 2015
Behov ca 100 utexamineras ca 50
• Undersköterskor och vårdbiträden 2500 pensioneras fram till 2015
Behov ca 270 nya i yrket ca 200
• Läkare 20 per år pensioneras 55% går i pension under perioden fram till och med 2015
Behov ca 25 /år
• Tandläkare ca 60% av dagens tandläkare kommer att pensioneras inom perioden
Behov 8 /år Det är få personer från länet som utbildar sig till tandläkare i genomsnitt 2 per år varav en
återvänder till länet efter utbildning

Utbildningsväsendet Prognoserna för hela Västernorrland redovisar ett stort behov
av personal inom utbildningsväsendet.
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Pensionerade ca 6000 främst grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare,
fritidspedagoger, lärare estetiska ämnen, barnskötare mfl
Behov 400/år
Utexamineras ca 150/år
Några ex
• Gymnasielärare 840 pensioneras fram till 2015
Behov 50/år utexaminerade 10 Få Västernorrlänningar utbildar sig
• Grundskollärare 1200 pensioneras fram till 2015
Behov 60/år då antalet elever minskar utexaminerade 60/år men 12 väljer att bosätta sig i andra län
• Förskollärare pensioneringar kännbara from 2011 700 pensioneras
Behov 70/år utexamineras ca 30

Civila myndigheter – offentlig förvaltning och försvar Prognoserna för hela
Västernorrland redovisar ett stort behov av personal inom civila myndigheter
3600 går i pension 53% mest mellan 2003- 2010
behov stort främst poliser, administratörer, kontorister, högre ämbetsmän, bokföring
redovisningsassistenter socialförsäkringstjänstemän, sekreterare, socialsektreterare,
kuratorer, brandmän och verksamhetschefer
Handel Prognoserna för hela Västernorrland
Behov 270/år bedömning men påverkas av minskad befolkning, strukturella
förändringar i handeln, genomgångsyrke för många unga mm
Transportnäringen Prognoserna för hela Västernorrland
Pensionerade drygt 2000 främst lastbils- och långtradarchaufförer, bil och taxiförare,
bussförare, transportassistenter mfl
Behov mer än de pensionerade, bransch dock mycket konjunkturkänslig.
Övriga yrkeskategorier kontakta kommunens utvecklingsenhet eller din
Arbetsförmedling
Andel Västernorrlänningar som bosätter sig i annat län efter avslutad
utbildning är mycket stor.
Omvärldsanalys utförd av Inregia AB April 2002
Som underlag för analysen har statiska databaser används. Vi har även intervjuat
företagare, ungdomar och andra grupper i Ånge kommun. Ett dialogseminarium har
hållits där analysen presenterats för representanter för politiska partier, näringsliv och
föreningsliv.
I analysen konstaterar man att entreprenörskapet bör uppmuntras och att
entreprenörer som har goda produktidéer och vill utveckla nya marknader behöver
stöd med riskkapital, rådgivning och information. Det är även av stor betydelse att
olika nätverk startas i Ånge kommun där företag i olika branscher kan träffas och
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utbyta idéer och kunskaper. En ökad samverkan mellan företagen och Mitthögskolan
bör också stödjas. Dessa aktiviteter ska syfta till att hjälpa ett antal entreprenörer i
Ånge kommun att hitta nya produkter i nya nischer. En kombination av
postorder/näthandel/resor och nischer inom träindustrin kan vara intressanta
utvecklingsvägar att stödja.
Flera undersökningar som refereras i analysen pekar på att trivseln är hög och att
den undervisning som äger rum i kommun håller hög kvalitet. Det finns ett rikt
föreningsliv i kommunen. Kan bruksmentaliteten ersättas med en företagaranda i
delvis nya nischer men där den kompetens som redan finns i kommunen tas till vara
är förutsättningarna goda för att den negativa befolkningsutvecklingen kan
stabiliseras.
Befintliga projekt för utveckling av näringslivet inom kommunen:
Kommunens egna projekt,
Framtid Ånge – näringslivsutveckling med satsning på befintliga företag, etablering,
nyföretagande, företagssamverkan och marknadsföring för inflyttning.
Kommunens projekt sker i en bred samverkan. Ständigt nya projektidéer prövas.
Kommunen medverkar dessutom som medfinansiär i en rad andra projekt av
betydelse för utveckling.
Offentliga finansieringsmöjligheter för att utveckla eller starta företag
NUTEKs finansiella stöd
Stöd till företag
-Teknikbaserad affärsutveckling/Såddfinansiering
Såddfinansiering är företagsfinansiering i tidiga utvecklingsstadier. NUTEK/ ALMI
erbjuder i samarbete med Industrifonden företagsfinasiering. Syftet är att förnya
näringslivet genom att finasiera utveckling av tekniska produktidéer med stor
utvecklingspotential.
-Regionalpolitiska stöd
Företag inom nästan alla branscher både tillverkande och tjänsteföretag har möjlighet
att söka stöd innefattande någon form av finansiering.
För alla stöd är syftet att öka tillväxten och sysselsättningen i utsatta regioner.
Stöden har geografiska begränsningar och stödens inriktning och utformning kan
variera med tiden.
Regionalpolitiska stöd kan delfinansiera investeringar av olika slag samt
nyanställningar och vissa transporter
1 Regionalt utvecklingsbidrag kan sökas för investeringar av olika slag exempelvis
byggnader, maskiner, produktutveckling och informationskampanjer
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2 Sysselsättningsbidrag kan sökas för att anställa fler medarbetare.
Det finns två stödområden för dessa bidrag A och B ( tillsammans omfattar de hela
Norrland samt delar av länen Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland och Västra
Götaland). Hela Ånge kommun ligger inom Stödområde A.
Ansökningar om Regionalt utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag görs hos
länsstyrelsen. Biträde med ansökningar mm får företagare naturligtvis hos
kommunens utvecklingsenhet.
3 Transportbidrag ges till längre transporter av vissa produkter och råvaror till och
från de fyra nordligaste länen; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och
Västernorrlands län.
4 Landsbygdsstöd
Stöd till forskning, deltagande i europeiskt FoU- samarbete, stöd till Eureka samt stöd
inom tjänsteproduktion och IT –användning ANSVARAR Verket för
innovationssystem för.
Finansiering för start, utveckling och tillväxt
ALMI finns i varje län och ägs av stat och landsting.
(ALMI-koncernen består av 21 regionala dotterbolag och ett moderbolag. De
regionala bolagen finns i varje län, totalt på 40 platser, och har på så vis närhet till
och god kunskap om små företag. Varje ALMI-bolag har en styrelse där näringslivet
från regionen i regel har majoritet. Det regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av
moderbolaget och resterande del ägs av landsting och vissa kommuner.
Moderbolaget ägs till 100 procent av staten.)
ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av mindre företag som vill och kan växa
och se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination
av affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering.
ALMIs kunder är de små och medelstora företagen, i alla branscher, med upp till 250
anställda. Förutom lån erbjuder ALMI ett flertal olika utvecklingsprogram, anpassade
till företagets situation och ambitioner.
ALMI erbjuder
- att bidra till att företag kommer igång på rätt sätt och undviker de vanligaste
misstagen. granska och bedöma affärsidéer, analysera förutsättningarna, göra
marknadsbedömningar, kan hjälpa till med att ordna finansieringen.
- medverkar i utvecklingen av mindre företag som vill växa, har en rad olika
utvecklingsprogram anpassade för företagets situation och ambitioner som
affärsstrategi, tillväxtmöjligheter, marknadsförutsättningar i Sverige och
utomlands, miljö- och kvalitetsprogram mm.
- företagarens egen kompetensutveckling. Erbjuda och förmedla olika
vidareutbildningar både för nya företagare och företagare som vill expandera sin
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verksamhet. ALMI har speciella program för att stärka företagets styrelse bland
annat genom förmedling av externa styrelseledamöter och mentorer.
- erbjuder resurser att - i kombination med andra utvecklingsinsatser i företaget erbjuda anpassade finansieringslösningar genom en egen lånefond och
tillsammans med banker. Företagare har alltid möjlighet till professionella
rådgivning hos ALMIs konsulter, som har flerårig erfarenhet av företagande.
– Finansiering ALMI kan bevilja lån till företag oavsett om det drivs som en
enskild firma, ett aktiebolag eller i någon annan företagsform. Utgångspunkten är
att det inte går att låna allt vad företaget behöver från bank eller motsvarande,
utan att det finns behov av ytterligare en finansiär. ALMI s krav är att inte lånar ut
mer än hälften av den sökandes kapitalbehov. De exakta lånevillkoren beslutas
av ALMI i länet.
Finansiella bedömning baseras på ditt företags möjligheter och inte på formella
säkerheter. Det är ALMIs uppgift att komplettera marknaden där den inte
erbjuder finansiering till små företag. Därför erbjuder ALMI sina tjänster där ingen
annan gör det.
Kommunens utvecklingsenhet
Inom Utvecklingsenheten finns kommunens arbete med näringslivsfrågor.
Näringslivets/företagens utveckling har stor betydelse för utvecklingen i kommunen.
Det är viktigt att ett gott företagarklimat råder och att det finns en stark samverkan
mellan företag samt mellan företag och kommun. För att öka sysselsättningen är det
viktigt att det skapas en tillväxt i det befintliga näringslivet och att nya arbetsplatser
etablerar sig. Tillsammans skall vi alla arbeta för att stärka synen på företagande och
företagsamhet.
Vi vill stimulera till och underlätta nya etableringar av företag och myndigheter inom
kommunen. En dörr in principen, en samordning av olika aktörer såsom
utvecklingsenhet, Länsstyrelsen, Almi och ortens företagarorganisationer. Företag
som fattat beslut om lokalisering följs kontinuerligt upp under etableringsprocessen
och ges erforderligt stöd. Kontakt förmedlas till de organisationer som kan vara till
stöd och hjälp under etableringsprocessen. Speciell vikt läggs vid att nya företag
inlemmas i de befintliga lokala nätverken.
Utvecklingsenheten har identifierat några tillväxtområden som har goda
förutsättningar för en framgångsrik etablering inom kommunen:
Distansoberoende kundserviceföretag till exempel contact centers, flera företag finns
redan på plats
Postorderföretag och lagerhotell. Järnvägen, posten, och ett antal speditionsföretag
gör att kollin når hela landet över natten.
Utnyttjande av skogsfiberns potential genom ökad lokal förädling inom sågverks. Och
träindustrin. Större användning för energiändamål.
Några skäl för att välja vår kommun
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Lokaler kommunen kan erbjuda ändamålsenliga lokaler med goda
expansionsmöjligheter till rimlig hyra
Stabil och trogen arbetskraft med kompetens
Bredband finns redan tillgängligt i kommunens två största tätorter. Fortsatt utbyggnad
är planerad.
Vi har en industriell tradition med kapitalintensiva och exporterande företag.
Flera distansoberoende kundserviceföretag finns redan etablerade.
Snabba tågförbindelser gör att vi har drygt 4 tim till Stockholm. Gods når hela landet
under natten.
Ingen stress och inga köer nära till allt bostad, arbete, service kultur och fritid
God boende och livsmiljö bra och billigt boende i eget hus mm.
Gymnasieskola med internationella kontakter
Nyföretagande i Ånge
Majoriteten av all nyföretagarrådgivning sker vid personliga träffar. Vid behov kan
även rådgivning och en dialog föras via e-post eller telefon. Vid en rådgivning bollas
idéer, diskuteras företagsform och strategiska val, analyseras affärsidéer, skapas och
granskas kalkyler, budgetar och affärsplaner. Den nya företagaren lotsas till rätt
instans, får tips om olika finansieringsalternativ, får vägledning vid marknadsundersökningar, lokaliseringsfrågor och försäljningsfrågor.
Det är enkelt att få hjälp när man vill starta företag i Ånge kommun.
Beskrivning av arbetsområden inom kommunen
Aktuella lediga verksamhetslokaler finns redovisade på kommunens
hemsida www.ange.se
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Byggklara tomter för industriliknande verksamheter samt möjliga områden för
blivande industrier
Kommunen visar här på några möjliga områden för framtida detaljplanering med syfte att
erbjuda områden för industrietablering. Kartor över industriområden på fler orter är under
bearbetning. Beskrivning av byggklar mark se: www.ange.se

Planlagd och tänkbar industrimark i Ånge
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Detaljplanelagd mark för handel- och industri i Fränsta
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Detaljplanelagd mark för handel- och industri i Ljungaverk
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Detaljplanelagd mark för handel- och industri i Torpshammar
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Detaljplanelagd mark för handel- och industri i Erikslund
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Detaljplanelagd mark för handel- och industri i Alby
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Detaljplanelagd mark för handel- och industri i Östavall

Förstärkta möjligheter för planering av industriområden för särskilda behov.
Möjligheter ges för en effektiv och samlad insats för att finna lösningar för aktuella
företag och dess behov.
Beskrivning av Detaljhandel, dagligvaruhandel inom kommunen
Denna beskrivning skall tillsammans med övriga avsnitt som innefattar
dagligvaruhandeln utgöra kommunens varuförsörjningplan;
§ Aktuell lagstiftning, bestämmelser; Förordningen om stöd till kommersiell
service, Livsmedelslagstiftningen, Lag om tillfällig försäljning, Socialtjänstlagen och
Lagen om offentlig upphandling
Näringslivet i översiktsplanen del Detaljhandel, dagligvaruhandel
Kommunala skäl för arbete med näringsliv, arbetsområden, detaljhandel del
detaljhandel
Kommunala mål del detaljhandel
Varuförsörjningsplanen skall även ses som ett underlag för kommunens yttrande till
länsstyrelsen vid bedömning av ansökningar om bidrag tillkommersiell service
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Boende i tätort och på land inom kommunen
Befolkning i tätorter Källa: Ånge kommun

Totalt inom
kommunen
Varav inom
tätorterna
Ånge
Fränsta
Ljungaverk
Torpshammar
Alby
Östavall
Munkbysjön
Erikslund
Överturingen
i tätorter
på landsbygden

2001-01-01
11 234

2002-01-01
10 997

2003-01-01
10 948

3 012
1 333
914
475
457
266
216
179
173
7 025
3 972

2 972
1 300
864
463
473
256
211
171
176
6 886
4 348

2 981
1 310
845
452
459
256
216
161
171
6 851
4 097

Befolkningstäthet ca 3,7 inv /km2
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Befolkningsprognos
Befolkningsprognos Ånge kommun enl SCB
med 2001-12-31 som bas.
ålder
1-2
3-6
7-15
16-18
65-74
75-84
85Övriga
Summa

99
00
01
02
03
04
05
06
07
179
173
170
163
161
159
156
156
151
498
446
394
368
357
350
340
323
317
1327 1340 1348 1332 1279 1230 1171 1115 1053
345
351
370
398
419
428
435
446
444
1327 1326 1279 1246 1231 1230 1206 1231 1233
1188 1156 1123 1105 1076 1032
990
938
919
321
354
332
352
357
368
390
397
403
6183 6074 5981 5870 5802 5732 5699 5637 5603
11368 11220 10997 10834 10682 10529 10387 10243 10123

08
148
319
983
443
1271
882
404
5528
9978

09
152
318
928
441
1298
860
403
5458
9858

10
158
314
889
426
1293
868
384
5401
9733

11
161
314
847
402
1317
852
376
5343
9612

En vidare beskrivning och analys av detaljhandeln inom kommunen ingår i det
fortsatta arbetet.
I Företagsregistret upprättat av Kommunstyrelsens utvecklingsenheten ingår dessa
företag.
Redovisning av dagligvarubutiker samt bensin Källa Ånge kommun 2002-12-31
Överturingen: Konsum samt mack: Uno-X
Kölsillre: Kölsillre Handel AB
Östavall: Östavalls Livs AB ,mack: Q8
Byberget: By-Boa
Alby: Konsum ,mack: Q8, ?
Ånge: Konsum, Ica Supermarket, Gluggen (minilivs), mack: Uno-X, Shell, Statoil
(pump), Q8, Preem (Pump)
Erikslund: Handelsboden Rubb & Stubb, mack: Statoil Borgsjöbyn
Ljungaverk: Konsum, Kiosken
Fränsta: Konsum, ICA, Fränstakiosken, mack: Shell
Torpshammar: Konsum, mack: Statoil
Naggen: affär: Ingalills och mack: ägs av Naggens ek förening och Ingalills
Dagligvarubutiker samt bensin utanför kommunens gränser men med
betydelse för varuförsörjningen analyseras.
Hemsändningsbidrag Syftet med hemsändningsbidrag är att säkra möjligheten för
alla hushåll inom kommunen att få rimlig tillgång till dagligvaror även för hushåll som
har svårt att själva ta sig till närmaste butik.
Regler för hemsändningsbidrag 2000-10-03, bidragets storlek
Kommunstyrelsens beslut 2000-09-05
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1. Ekonomiskt stöd utgår till butik, som bedriver hemsändning av dagligvaror till
hushåll belägna inom Ånge kommun och som har 2 km eller mer till närmaste
dagligvarubutik.
2. Bidraget utgår vid dels av butikrörelsen betald distribution av varor med de
färdmedel som funnits angivna i kommunens trafikförsörjningsplan, dels
varuhemsändning med butikens eget fordon. Bidraget utgår inte till försäljning med
varubuss.
3. Ersättning utgår till högst två hemsändningsförsändelser per hushåll och vecka.
4. För hemsändning till hushåll belägna 2-7 km från närmaste butik utgår ersättning
from 2000-10-01 till butiken med 55 kronor per hemförsändningsförsändelse. Vid
avstånd överstigande 7 km utgår 77,50 kr per försändelse.
5. Bidrag utgår endast för hemsändning till bofast befolkning inom kommunen.
6. Rätt att erhålla hemsändningsbidrag innebär för butiken skyldighet att utföra
hemsändningsverksamhet inom butikens kundupptagningsområde.
7. Hemsändningsbidraget får inte medföra att en butiks kundunderlag uttunnas av en
annan butiks hemsändningsverksamhet. Hemsändningsverksamhet från en butik får
inte ske förbi annan butik.
8. Ansökan om hemsändningsbidrag och redovisning av respektive butiks
varuhemsändning insändes kvartalsvis till kommunen på enskild blankett.
Hemsändningsbidrag 2002 i Ånge kommun;
Konsum Överturingen
Kölsillre Handel AB
Handelsboden Rubb och Stubb
Ingalills i Naggen
Statliga stöd kan lämnas till handeln enligt förordningen om stöd till
kommersiell service. Syfte för att det skall upprätthållas en rimlig försörjning av
dagligvaror och bensin i hela kommunen – även inom glesbefolkad landsbygd.
En butik på landsbygden är mycket viktig för de boendes möjligheter….
Butikerna har dock en rad problem som bygger på liten befolkning och långa
avstånd; färre kunder , långa avstånd till leverantörer, begränsad tillgång på
leverantörer genom mindre volym inköp, högre kostnader för varor då en mindre
omsättning ger mindre rabatter osv
Stöd tillkommersiell service syftar till att underlätta för utsatta butiker och kan lämnas
som ;
Investeringsbidrag för inköp, ny- eller tillbyggnad av större reparationer, för inredning,
utrustning samt för utbildning
Landsbygdslån kan lämnas för i huvudsak samma ändamål som investeringsbidrag
samt för anskaffning av varulager
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Servicebidrag kan lämnas för att förhindra eller fördröja en nedläggning av ett
försäljningsställe som fyller en uttalad viktig funktion för hushållen i närmiljön. Kan
beviljas vid tillfälliga lönsamhets och likviditetsproblem.
Kommunens ambitioner är att, om möjligt , bevara befintlig struktur av
dagligvarubutiker och besinmackar/pumpar.
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Definitioner, begrepp
Näringsliv
Sammanfattande benämning på de
produktionsprocesser som genererar
varor och tjänster för försäljning på en
marknad.
Näringslivet delas vanligen in i tre
huvuddelar;
1. Tillverkningsindustri, gruvor och
mineralbrott
2. Kommersiella tjänster ex
byggnadsindustri varuhandel ,
restaurang- och hotellrörelse,
samfärdsel. Bank- och
försäkringsverksamhet
3. Jordbruk, jakt, skogsbruk, fiske
Vidare indelning av alla verksamheter
kan nås via www.scb.se med vidare
sök på SNI 92 Standard för svensk
näringsgrensindelning.
Arbetsområden
Arbetsområden är områden
/industriområden för verksamheter
med speciella egenskaper och
lokaliseringsskäl som ;
-speciella kontaktbehov som innebär
lägeskrav som närhet till vägar,
järnvägar, terminaler
-speciella krav på kommunaltekniska
försörjningen
-verksamhetens miljöpåverkan och
andra effekter som kräver en placering
för att ej störa eller skapa möjliga
risker för närboende.
Lokalisering av vissa verksamheter
styrs till områden som kan motta
verksamheten utan påtagliga störningar och risker för närmiljön.
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Miljökonsekvens-beskrivning
Miljökonsekvensbeskrivnings syfte är
att identifiera och beskriva de direkta
och indirekta effekter som planerad
verksamhet eller åtgärd kan medföra
dels på människor, djur, växter, mark,
vatten, luft, klimat mfl.
Detaljhandel
Återförsäljning ( utan bearbetning) av
nya och begagnade varor till enskilda
personer och hushåll genom butiker,
stormarknader, varuhus, postorderföretag, torghandel etc
Omfattar även;
-konsumtionsvaruinriktad försäljning till
företag, institutioner
-reparation och installation av hushållsoch personliga varor
-detaljhandel genom agentur dvs
försäljning till privatpersoner och
hushåll i form av auktions- eller
provisionshandel
Omfattar inte motorfordon, mat och
dryck för förtäring på platsen, uthyrning
av varor för personligt eller
hushållsbruk.
Dagligvaruhandel är en viktig del av
denna handel för bra och attraktiv
livsmiljö.

§ Aktuell lagstiftning,
bestämmelser
Följande lagar är aktuella vid planens
antagande:
Plan- och bygglag SFS 1987:10
Miljöbalken SFS 1998:808
Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778
Lag om extraordinära händelser i fredstid
hos kommuner och landsting SFS 2002:833
Förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
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Förordningen om stöd till kommersiell
service, SFS 2000:284
Lag om tillfällig försäljning SFS 1990:1183
Socialtjänstlag (2001:453)
Lagen om offentlig upphandling SFS
1992:1528

Innehåller bestämmelser om offentlig
upphandling av varor och tjänster.
Dessutom finns en rad
speciallagstiftning
Arbetsmiljölagen, Lagen om brandfarlig
och explosiva varor, Lagen om
transport av farligt gods,
Livsmedelslagstiftningen,
Socialtjänstlagen , Lagen om offentlig
upphandling MFL
Fullständig lagtext se www.notisum.se

Nationella och regionala
riktlinjer av vikt
Fler och växande företag för ökad tillväxt
Näringslivsdepartementet 2003
Mål för näringspolitiken
Målet är att främja en hållbar ekonomisk tillväxt
och en ökad sysselsättning genom fler och
växande företag.
Verksamhetsområden
1. Bättre ramvillkor för företagande
Påverka regelverkens utformning så att de
stimulerar till nyföretagande och tillväxt, till
exempel konkurrens, skatter, bolagsfrågor,
patent, arbetsmarknadsregler mm.
Påverka regelverkens utformning så att de blir
så enkla som möjligt för företagen att använda
Se till att konsekvensanalyser genomförs vid
nya regelförslag för bedömning av effekter för
företagandet
Se till att statsstödsregler efterföljs
Stimulera till förbättring av myndigheters
information och service till företag
2. Marknadskompletterande åtgärder för att
stimulera företagandet
Finansiera i tidiga skeden, sådd, lån och
riskkapital
Ge råd till enskilda och grupper av företagare
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3.Utveckling av arbetslivs- och
kompetensfrågor
Arbetslivsinstitutet (ALI)
Individuella kompetenskonton (IKS)
4. Styrning av myndigheter, stiftelser och bolag
inom företags- och arbetslivsområdet
Myndigheter och organisationer
Näringsdepartementet ansvarar för följande
myndigheter och organisationer på
näringslivsområdet. Utifrån mål, riktlinjer och
resurser verkställer myndigheterna
regeringens politik.
ALMI Företagspartner AB, Arbetslivsinstitutet,
Industrifonden, Konkurrensverket, Verket för
näringslivsutveckling NUTEK,
Patentbesvärsrätten PBR, Patent- och
registreringsverket PRV, svensk- Norsk
Industrifond SNI, Stiftelsen Innovationscentrum
SIC.
Regeringen ger också bidrag till bla Forum för
småföretagsforskning FSF och svensk
industridesign SVID.
-En politik för tillväxt och livskraft i hela
landet Källa propositionen 2001/02.4
-En visionär regional näringspolitik
De regionala tillväxtprogrammen - en ny
utvecklingspolitik Regionernas
utvecklingskraft och prioriteringar står i fokus
för den nya politiken. Målet är hållbar regional
utveckling och tillväxt i alla delar av landet. De
regionala tillväxtavtalen och de kommande
tillväxtprogrammen utgör basen i detta arbete.
De regionala tillväxtprogrammen
NUTEK utgör tillsammans med ALMI
moderbolag ett kompetenscentrum för bl a
regionala utvecklingsfrågor. Enligt NUTEK:s
bedömning har de kommande regionala
tillväxtprogrammen en mycket stor strategisk
betydelse för hur den konkreta regionala
näringspolitiken kommer att utformas under
den närmaste åren. Vid sidan av länens
redovisningar av sina regionala prioriteringar
finns ett antal områden som är av särskild
betydelse för dialogen mellan regional och
nationell nivå. De områden som identifierats är
följande.
• Arbetskraftsförsörjningen
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•

Entreprenörskap, företagande och
företagsklimat
• Innovationssystem och kluster
Därtill kommer utbildningssystemet som stöd
till de tre områdena.
Regionalt tillväxtprogram 2004-2007
Västernorrland. Länsstyrelsen
Västernorrland.
Tillväxtprogrammet RTP 2004-2007 utgör en
arena för att samla länets krafter i riktning mot
ökad tillväxt. Förmågan till en medveten
samverkan mellan offentliga företrädare och
näringslivet i regionen, samt till att positivt
synas på den nationella och den internationella
nivån, har stor betydelse för att nå ökad
tillväxt.
Ökad konkurrenskraft och förnyelse i en global
och kunskapsorienterad ekonomi- för fler jobb,
fler företag och högre inkomster är det
övergripande målet.
Insatsområden
- ökad dynamik i länets näringsliv
- Västernorrland- attraktivt och funktionellt
- Prioriterade kluster och innovationssystem
Fullständig version finns på www.y.lst.se under
Strategier
EU:s strukturfonder, SPD, Mål 1 program,
Eus strukturfonder utgörs av regionalfonden,
socialfonden, jordbruksfonden och
fiskefonden. Tillsammans syftar de till att öka
den ekonomiska och sociala samhörigheten
mellan medlemsländerna och är ett viktigt
instrument för att minska regionala obalanser
och skillnader i ekonomisk utveckling.
Strukturfonderna i Sverige 2000-2006
Mål 1 i Sverige avser de mest glesbefolkade
regionerna i landet och syftar till att stärka och
utveckla tillväxten i näringslivet, framför allt
högteknologiska företag.
Mål 1 i Sverige är uppdelat i två områden och
program: Norra Norrland respektive Södra
Skogslänsregionen till vilken Ånge kommun
hör. De två programmen innehåller en kustoch en inlandsdel.
De samlade programdokumenten för Mål 1
kallas SPD. I programdokumentet fästs
särskild vikt vid att stärka regionens
dragningskraft så att nya företag etableras,
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tillväxten i näringslivet utvecklas och utflyttning
motverkas.
Mål 1 Södra Skogslänsregionen
Huvudmålet för Mål 1 Södra
Skogslänsregionen är stärkt utvecklingskraft
och kunskapsdriven tillväxt i näringslivet.
Insatserna fokuseras på utveckling av de
privata små och medelstora företagen genom
ökad kunskap, forskning och samverkan. Det
ska öka regionens attraktivitet för såväl
människor som företag. Målet är att
programmet ska bidra till att skapa eller bevara
8 000 arbetstillfällen, skapa 1 000 nya företag
och att 20 000 personer deltar i
utbildningsinsatser.
Berörda
Företag, kommuner, offentliga organ,
organisationer och föreningar i följande
områden:
Hela Jämtlands och Västernorrlands län.
Malung, Orsa, Vansbro och Älvdalen samt
Venjans och Våmhus församlingar i Mora i
Dalarnas län.
Ljusdal i Gävleborgs län.
Torsby i Värmlands län.
Insatsområden
Näringslivsutveckling av mindre och
medelstora företag genom affärsutvecklande
insatser och samverkan mellan företag.
Livslångt lärande och utveckling av mänskliga
resurser i arbetslivet genom
kompetensutveckling, integration, mångfald
och jämställdhet inom utbildning och arbetsliv.
Utveckling av jord- och skogsbruk,
landsbygdsutveckling samt fiskerinäringen
med insatser såsom startstöd, investeringar,
marknadsföring av jordbruksprodukter,
miljöåtgärder och kompetenshöjning.
Utveckling av livsmiljö samt infrastruktur för att
skapa attraktiva regioner så att unga
människor vill bo kvar eller flytta till regionen.
Samiskt program för att stärka och bevara
samernas näring och skapa nya verksamheter
inom samisk kultur och samhällsliv.
Ansökan & Beslut
För att ett projekt ska få delfinansiering ur Mål
1-programmet krävs att projektidén passar in
på någon av åtgärderna som finns i
programmet. För att få beviljat EU-medel
måste även projektet ha svensk offentlig
finansiering, samt dessutom ofta privat
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finansiering. Ansökan sker hos länsstyrelsen i
respektive län, där det finns ett sekretariat som
står till tjänst med råd och stöd till de som vill
söka projektmedel. För de samiska
insatsområdet lämnas ansökan till Sametinget.
Vid de ansvariga förvaltningsmyndigheterna
finns en s.k. strukturfondsdelegation inrättad
som tar beslut om vilka projekt som ska få EUfinansiering. Strukturfondsdelegationerna
sammanträder och behandlar
projektansökningar löpande under året.
Ansvarig myndighet
Förvaltningsmyndighet och därmed ansvarig
för genomförandet av programmet för Mål 1
Södra Skogslänsregionen är Länsstyrelsen i
Jämtlands län.
Mer information
För mer information kontaktas länsstyrelsen i
berört län. Webbadress till samtliga
länsstyrelser finns på www.y.lst.se.
-Regionalpolitiska företagsstöd se
Nutek(Verket för näringslivsutveckling)
-Program för lokal näringslivsutveckling,
LNU ger stöd till projekt som förbättrar
samspelet mellan den lokala och regionala
näringslivsutvecklingen.Hela programperioden
är 2002 -2004 .
+ 44000 Rapport om
arbetskraftsförsörjningen i Västernorrlands
län fram till år 2015
Nationella miljökvalitesmål
Riksdagen har beslutat om 15 nationella
miljökvalitetsmål. Det övergripande målet är att
till nästa generation lämna över ett samhälle
med en hållbar utveckling såväl ekonomiskt
som ekologiskt, socialt och kulturellt.
Miljömålsportalen är den samlade ingången till
information om arbetet med Sveriges miljömål
se vidare www.miljomal.nu
Följande miljökvalitetsmål berör direkt
näringslivet inom vår region och kommun;
Begränsad miljöpåverkan Halten av
växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte
blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt
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och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras. Sverige har tillsammans med
andra länder ett ansvar för att detta globala
mål kan uppnås.
För fulltext se vidare temahäfte 22 Miljö samt
miljö- och riksfaktorer.
Frisk luft
Luften skall vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
För fulltext se vidare temahäfte 22 Miljö samt
miljö- och riksfaktorer
Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning skall underskrida gränsen för
vad mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen skall heller inte öka
korrosionshastigheten i tekniska material eller
kulturföremål och byggnader.
För fulltext se vidare temahäfte 22 Miljö samt
miljö- och riksfaktorer.
Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet skall utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning
Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten
skall inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningarna för
biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten.
För fulltext se vidare temahäfte 22 Miljö samt
miljö- och riksfaktorer
Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion skall bevaras samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.
För fulltext se vidare temahäfte 17, Sjöar och
vattendrag.
Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i landskapet skall
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.
För fulltext se vidare temahäfte 16, Våtmarker
Giftfri miljö Miljön ska vara fri från ämnen och
metaller som skapats i eller utvunnits av
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samhället och som kan hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden. Inriktningen
är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en
generation.
För fulltext se vidare temahäfte 22 Miljö samt
miljö- och riksfaktorer
Säker strålmiljö Människors hälsa och den
biologiska mångfalden ska skyddas mot
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.
För fulltext se vidare temahäfte 22, Miljö samt
miljö- och riksfaktorer
Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska
nås inom en generation.
För fulltext se vidare temahäfte 5, Vatten dricksvatten
Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för
biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.
För fulltext se vidare temahäfte 14, Skogsbruk.
Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.
För fulltext se vidare temahäfte 13, Jordbruk,
odlingsmark, ängs- och hagmarker.

Regionala miljömål för Västernorrland
2004-2020 antagna av Länsstyrelsen 200311-03
Väljer att återge God bebyggd miljö
Utdrag ur
Dokumentet i sin helhet nås via www.y.lst.se
under strategier
Regionala insatsområden med
Västernorrlandsprofil
Två viktiga områden kan vara en grund för
Västernorrlands miljöprofil. Två frågor som vi i
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länet oavsett miljömål måste arbeta vidare
med framöver:
• miljöanpassad teknik och
länsinnevånarnas engagemang ger
möjligheter
• positiv befolkningsutveckling som resultat
av stärkt identitet, näringslivets ökade
konkurrens och en väl fungerande
transportinfrastruktur.
Dessa frågor går i många avseenden in i
varandra. Om vi t ex utvecklar metoder för att
återanvända strandnära industriområden så
kan det leda till bättre miljöer för oss själva och
kanske också till metoder som kan säljas in
nationellt och därmed ge arbetstillfällen.
Analysen av regionala insatsområden innebär
en profilering i fyra regionala miljökvalitetsmål
för God bebyggd miljö.
1. Livskvalitet och miljötänkande
En god livsmiljö för alla. För detta behövs
planering för en hållbar samhällsutveckling,
där bl.a. sociala, kulturella, ekonomiska och
estetiska värden tas tillvara, där tillgången till
grön- och vattenområden inte reduceras och
där gång- och cykelnät samt allmänna
kommunikationer utvecklas. Förfallna eller
förorenade områden har sanerats och givits ny
användning.
2. Regionförstoring.
Regionförstoring utan ökad miljöbelastning
baserad på en långsiktigt hållbar
bebyggelsestruktur och på väl fungerande
kommunikationer.
3.Bevara och utveckla kulturarvet.
Landsbygdens och tätortens kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelse utgör både en
ekonomisk och miljömässig resurs för framtida
permanent- och fritidsboende.
4.Ökad energiåtervinning behandlas under det
regionala miljömålet Begränsad
klimatpåverkan.
Regionala delmål
Det är många faktorer som skiljer miljömålet
God bebyggd miljö från övriga mål. En av
dessa faktorer är att detta mål går in i de flesta
andra mål och berör så många områden. En
annan faktor är att i just detta mål är det viktigt
att för många frågor inte ange hur målet exakt
ser ut, utan istället uttrycka målen i mer
generella termer. Arbetet med att påverka
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livsmiljöer omkring oss innehåller ofta en
målformulering dvs. att planeringsprocessen i
sig själv är ett sökande efter målet och att
målet bestäms under processens gång. Därför
är de flesta mål inom God bebyggd miljö
uttryckta i generella termer och inte i siffror
eller mer exakt formulerade slutmål.

miljöbelastning krävs att andelen resor med
kollektiva transportsystem i förhållande till
resor med bil ökar. Till år 2010 ska denna
andel öka med 10 % och med 20 % till år 2020
jämfört med år 2000.
Förnyelsebara drivmedel
Behandlas under Begränsad klimatpåverkan.

Livskvalitet och miljötänkande
Vision för stadens utveckling
1.Den hållbara staden är unik. Varje stad har
en egen identitet att utgå från, skapad av
platsen, historien, större anläggningar,
byggnaderna och livet mellan husen. I arbetet
ingår att utforma även nya estetiskt tilltalande
boendemiljöer, attraktiva för alla med
mötesplatser, service - och sist men inte minst,
ett rikare kultur- och nöjesutbud. Dessutom
ingår att främja god arkitektur med en
bebyggelsestruktur som möjliggör anslutning
till fjärrvärmeanläggningar, minskat behov av
resor, grön- och vattenområden, ökade
möjligheter till lokalt omhändertagande av
dagvatten, återanvändning av sanerade
industriområden i omvandlade centrala
stadslägen mm. Pågående process t.o.m.
2020.
Nedlagda industriområden
Samordnas med delmålen under rubriken
Förorenade områden i avsnittet Giftfri miljö.
Försköning av småcentra
2. Kommunala planer för vitalisering av centra i
stadsdelarna och de mindre tätorterna finns
framtagna senast år 2010. Strävan skall vara
att utveckla vackra, tillgängliga och trygga
offentliga miljöer, att skapa träffpunkter och
arbetet ska ske i samverkan med
medborgarna.
Avfall och Avfallshantering i glesbygd
Allt avfall inklusive farligt avfall behandlas
under Giftfri miljö, radon under Säker strålmiljö
och naturgrus under Geologisk mångfald.

Bevara och utveckla kulturarvet
Planer
4. Strategier antas senast 2010 om hur
arkitekturhistoriskt värdefulla miljöer och länets
kulturarv ska värnas och utvecklas. Även
modernare inslag med högt gestaltningsvärde
måste bibehållas. Erfarenheterna läggs till
grund för utformningsprogram för bebyggelse.

Regionförstoring
Planer för transporter
3.Senast 2008 beskrivs transportsystemen i de
kommunala översiktsplanerna. En redovisning
av och ett ställningstagande till hur
miljöanpassade transportsystem skall
utvecklas finns. För att kunna genomföra en
regionförstoring bl.a. utan ökande
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Hur målen kan nås Utdrag ur
Livskvalitet och miljötänkande
Samtliga aktörer bör verka för samverkan kring
miljöfrågor, attitydförändringar, förståelse för
behovet av förändringar och en effektiv
informationsspridning (miljökvalitetsmål 1).
Arbetet med att uppnå God bebyggd miljö
måste ske i dialog med länsinvånarna, såväl
inom ramen för översiktsplanearbetet som i
övriga aktiviteter.
• Kommunerna och länsstyrelsen bör
utveckla formerna för demokratiutveckling,
så att länsmedborgarna engagerar sig mer
i samhällsplaneringen (miljökvalitetsmål 1,
delmål 1).
I stora delar av målet God bebyggd miljö finns
idag lagstiftning, normer eller andra styrmedel
för ett genomförande av målen. Detta gäller
avfall, buller, radon, strandskydd m.m. Därför
har det inte i detalj utvecklats hur dessa mål
ska nås inom det regionala arbetet. Sektoriella
åtgärdsprogram för grönområden, kulturmiljöer
m.m. bör arbetas fram i växelverkan med
visionen/strategin för tätorternas utveckling,
där helheten spelar större roll och perspektivet
är tvärsektoriellt och strukturellt övergripande.
Det mesta av planering som berör mark- och
vattenanvändning och fysiska strukturer kan
göras inom ramen för kommunernas
översiktsplane- och detaljplanearbete, om
tillräckliga resurser finns. Det är här viktigt att
såväl kommunerna själva som länsstyrelsen
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för en kontinuerlig diskussion om vilka
förändringar, inventeringar eller annat som
behövs i allas samverkan kring en hållbar
samhällsplanering, så att miljömålen kan
vidareutvecklas.
•

•

•

•

Inom ramen för den fysiska planeringen
utarbetas en strategi/vision för
kommunens tätorts- och
glesbygdsutveckling senast 2007
(miljökvalitetsmål 1, delmål 1).
Kommunerna bör planera för en hållbar
stadsutveckling, vilket innebär att bl.a.
sociala, kulturella, ekonomiska och
estetiska värden tas tillvara, att tillgången
till grön- och vattenområden inte reduceras
samt att gång- och cykelvägar, respektive
kommunikationer utvecklas
(miljökvalitetsmål 1, delmål 1).
Kommunerna och länsstyrelsen bör ta
fram planer för vitalisering av centra i
stadsdelar och mindre tätorter senast 2010
(miljökvalitetsmål 1, delmål 2).
Kommunerna ska verka för ett attraktivt
boende som stimulerar till nyföretagande
och utveckling av befintligt näringsliv,
bibehållande av en god glesbygdsservice samt ett rikt friluftsliv och nära tillgång till
såväl jakt som fiske (miljökvalitetsmål 1,
delmål 1).

En väl samordnad vindkraftsetablering kan
komma till stånd under förutsättning att
lokalisering och utformning sker på ett för
stads- eller landskapsbilden harmoniskt och
attraktivt sätt - så att länets värdefulla naturoch kulturmiljöer bevaras och utvecklas.
Vindkraften kan utvecklas i lämpliga lägen och i en omfattning som motsvarar ett
nationellt förhållningssätt. Därför föreslås inga
särskilda energimål. Vindkraftspolicy för
Västernorrland fastställdes i april 2001 av
länsstyrelsen.
•

Detta strategidokument inom
samhällsbyggnadsområdet ska integreras i
kommunernas fysiska planering, men
används även i enskilda tillståndsärenden
(miljökvalitetsmål 1, delmål 1).
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I november 2002 sammanställdes Regionalt
program för återanvändning av sanerade
industriområden. Det innehåller kunskap om
förorenade områden, och riktlinjer för det
fortsatta arbetet. Informationsinsatser för en
bred förankring fokuseras i programmet. Det
utgör även ett viktigt underlag för samordning
med den fysiska planeringen och för
resursinsatser. Framtagandet av dokumentet
har resulterat i att industrin för första gången i
Sverige bidragit med ekonomiska medel till
statligt finansierade miljöprojekt.
•

•

•

En policy för återanvändning av strandnära
och nedlagda industriområden tas av
kommunerna och länsstyrelsen. Attraktiva
bostäder i omvandlade och centrala
stadslägen är mycket eftertraktade, liksom
områden ägnade för handel och industri.
Detta arbete integreras med framtagande
av strandskyddspolicy, där vidgade
möjligheter till boendemiljöer i strandnära
områden ska medverka till att upprätthålla
en kommersiell, såväl som social service i
främst glesbygd. (miljökvalitetsmål 1,
delmål 1).
Strategier eller program bör tas fram
gällande bevarande och utveckling av
större tätorters gröna struktur. Ansvariga
för dessa program är kommunerna.
Dokumenten bör vara antagna senast
2008 och grönområdena ha säkerställts
senast 2015. Särskild uppmärksamhet
riktas mot brister och speciella tillgångar
såsom stränder och våtmarker.
Programmet utgår från en helhetssyn
(miljökvalitetsmål 1).
Kommunerna bör se över hur dagvatten i
tätorterna kan omhändertas på ett
ekologiskt hållbart sätt och senast 2020
bör metoderna vara i bruk. Dagvattnet från
gator och hårdgjorda ytor förorenar vattnen
kring samhällena. För att reducera detta
och för att göra vattnen badbara ska
dagvattnet omhändertas så att
föroreningar inte når hav, sjöar eller
vattendrag (miljökvalitetsmål 1).

Regionförstoring
Ansvaret för ett hållbart transportsystem är
delat i regionen. Den länstransportplan som
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upprättades i augusti 2003 analyseras för
närvarande av regeringen. Planeringen syftar
bl.a. till introduktion av ny teknik, effektivare
transporter och alternativa transportsätt. En
regionförstoring, där ett ökat resande inte
resulterar i ökad miljöbelastning, eftersträvas
•

Ett länsövergripande åtgärdsprogram
utarbetas beträffande ett miljö- respektive
jämställdhetsanpassat och
resursbesparande transportsystem som
inkluderar ett regionalt program för
kollektivtrafiken. Åtgärden beskrivs under
rubriken Transporter i avsnittet Begränsad
klimatpåverkan där även resursbehovet
anges (miljökvalitetsmål 2, delmål 3).

Bevara och utveckla kulturarvet
Ett strategiskt kulturmiljöprogram, Utsikt mot
framtiden - nya perspektiv, antogs i december
2002. Kulturarvsperspektivet vidgas och
arbetssättet inom verksamheten avses bli mer
inriktat på löpande genomförande, uppföljning
och utvärdering. Det stundande arbetet
fokuserar tydligare på näringsliv, livskvalitet,
livsmiljö, livslångt lärande och internationell
samverkan. På detta sätt skapas goda
förutsättningar för kulturarv och kulturmiljö att
bli en positiv kraft i den regionala utvecklingen.
•

•

•

I den kommunala planeringen ska
strategier finnas gällande det kulturella,
historiska och arkitektoniska arvet i
städerna, industrisamhällena, de medeltida
kyrkorna, länets trähusbebyggelse,
fiskelägena i skärgården, Sundsvalls
stenstad - samt i nybyggda
bebyggelsemiljöer. Ansvariga är
länsstyrelsen och kommunerna
(miljökvalitetsmål 3, delmål 4).
För att klarlägga hur landsbygdens och
tätortens kulturhistorisk värdefulla
bebyggelse kan utgöra en ekonomisk och
miljömässig resurs för framtida permanentoch fritidsboende ska ett strategidokument
tas fram, där delmål och åtgärder framgår.
Ansvariga är kommunerna
(miljökvalitetsmål 3, delmål 4).
Senast 2008 bör kommunerna ha
inventerat hur bebyggelse används och
bedömt hur nyttjandet kommer att
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•

förändras fram till 2015 (miljökvalitetsmål
3).
Kommunerna bör verka för att senast 2005
få till stånd en utredning som klargör vilka
tekniska lösningar och byggmetoder som
är långsiktigt hållbara och mest lämpade ur
miljö- och hälsosynpunkt och som därmed
innebär lägsta kostnad i ett
livscykelperspektiv. Dessa lösningar ska
vara i tillämpning vid ombyggnad senast
2008 och möjliga att användas vid
nybyggnad senast 2012 (miljökvalitetsmål
3).
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Ansvarsfördelning
i översiktsplaneringen
Kommunstyrelsen utgör via
Tvärpolitiska gruppen ledningsgrupp
för översiktsplanearbetet.
Tjänstemannaansvar Högste
ansvarige tjänsteman för översiktsplanearbetet är kommunchefen.
Det operativa arbetet med översiktsplanen ansvarar Utvecklingsenheten
för i samarbete.
Kommunstyrelsen/Utvecklingsenhet
Kapitlet näringsliv, arbetsområden,
detaljhandel förs in som underlag vid
aktiviteter/ projekt/etableringar som
berör ämnesområdet. Samarbetar i ett
tidigt stadium med miljönämnd, teknisk
nämnd, bygg- och plannämnd, samt
humanistisk nämnd. Kommunstyrelsen/utvecklingsenheten arbetar
operativt med näringslivsutveckling.
Tekniska nämnden
Har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen inom kommunen.
Renhållare /utförare är den eller de
som kommunen beslutar. Tekniska
nämnden har även verksamhetsansvaret för de allmänna Vatten - och
avloppsanläggningarna. Nämnden ger
tillstånd till sk torghandel tillfällig försäljning av varor som ej är livsmedel.
Miljönämnden
Vid idéer om nyetablering av verksamheter lotsar miljönämnden den
blivande företagaren inför tillstånd och
ansökningar. Tillsyn över alla miljöfarliga verksamheter . Sköter tillsyn
över avfallshanteringen enligt miljöAntagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69

balken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av Miljöbalken.
Godkänner lokaler och varubussar för
försäljning av livsmedel. Lämnar
tillstånd till sk torghandel/ tillfällig
försäljning av livsmedel.
Miljönämnden verkar även
övergripande genom allsidigt arbete för
ett hållbart samhälle. Samarbetar i de
övergripande frågorna med alla
nämnder och kommunstyrelsen
utvecklingsenheten
Bygg- och plannämnden
Ansvarar för arbetet med detaljplaner
och bygglovprövning.
Humanistiska nämnden /Fritid och
kultur
Kapitlet förs in som underlag vid frågor
för fritid, rekreation och turism.
Övriga
Känner till den kommunala
översiktsplanens syfte och innehåll.
Kan vid behov söka information i
översiktsplanen.

Förverkligande av
intentioner, uppföljning
En årlig ajourhållning sker efter
antagandet av ny översiktsplan 2000x.
Efter kalenderårets utgång mottar
Kommunstyrelsen rapport om årets
måluppfyllelse och aktiviteter.
Avvikelser noteras och
åtgärdsdiskussion följer.

Planeringsunderlag
Planeringsunderlaget anges under
rubrikerna Nationella och regionala
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riktlinjer av vikt, samt i Beskrivningar
av näringsliv, arbetsområden samt
detaljhandeln inom kommunen.
Därutöver finns planeringsunderlag
från främst länsstyrelsen och
Skogsvårdsstyrelsen samlat i kartorna.
Det är kommunen som avgör vilket
planeringsunderlag som skall åtfölja
planen.
Fortlöpande arbete med insamling och
dokumentation av fakta syftar till en
ständig kompetenshöjning för att ge
bästa förutsättningar att fatta beslut.
Det samlade planeringsunderlaget har
stor betydelse när beslut skall fattas
med översiktsplanen som stöd.
Aktuella utvecklingsplaner från
intresseföreningarna skall alltid
utgöra ett underlag vid beslut.
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Kompletteringar och
Ajourhållning
Ny eller ändrad Aktuell lagstiftning och
bestämmelser noteras
Nya eller vidareutvecklade skäl för
kommunens arbete noteras
Nya eller mer detaljerade mål för
kommunens arbete noteras
inkluderar revidering av näringslivsprogram etc
Nya nationella och regionala riktlinjer
noteras
Kommunala åtgärder för kommande år
anges
Rapport till kommunstyrelsen inkl
måluppfyllelse, aktiviteter mm
Tillkommande planeringsunderlag
noteras
Vidareutvecklande beskrivningar
noteras ex analyser, nya projekt
Årets samlade kompletteringar förs till
faktabas översiktsplan (inkluderar
intranätskikt för allmän användning)
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Kommunstyrelsen
-Utvecklingsenheten
Plan- och byggnämnden
- Bygg- och miljökontoret

O
O
O
O

Miljönämnden
- Bygg- och miljökontoret

O
O

Humanistiska nämnden
- Fritid
O
- Kultur

O
O

Tekniska nämnden

O

Räddningsnämnd?

O

Socialnämnden

O

DATUM……………………………..
Uppgiftslämnare namn…………….
……………………………………….
Ansvarig tjänsteman för
kompletteringar och ajourhållning av
detta temahäfte är………………….
……………………………………….

