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Bakgrund
2018 beslutade kommunstyrelsen att ta fram ett tillväxtprogram med hållbarhetsperspektiv. Programmet är
framtaget i dialog med kommunledning, kommunala
verksamheter och medborgare.
Tillväxtprogrammet utgår från kommunens vision ”En
framåt kommun som rekommenderas av alla”, att våga
tänka nytt och arbeta för fler ambassadörer så att fler vill
och kan bo i Bergs kommun.
Under processen har kommunen även gjort en strukturanalys som komplement till dialogarbetet.
I denna beskrivs Bergs kommun som en landsbygdskommun i gränslandet mellan Östersunds arbetsmarknad
och fjällvärldens enastående naturvärden. Det är en
beskrivning som summerar några av Bergs kommun
absoluta styrkor, men som samtidigt skymmer en mängd
nyanser i kommunens rumsliga strukturer.
Kommunen har ett livskraftigt näringsliv, en entreprenöriell befolkning och starka traditioner inom exempelvis jord- och skogsbruket, rennäringen, besöksnäringen
och energisektorn. Samtidigt har kommunen en demografiskt utmanande situation, med en förhållandevis
gammal och åldrande befolkning, kvinnounderskott och
låga utbildningsnivåer.

Syfte med tillväxtprogrammet

Tillväxtprogrammet ska, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, stärka det ekonomiska kapitalet till 2040 för att fortsatt skapa möjligheter att investera för framtiden. En av
nycklarna till detta är att bibehålla eller öka befolkningen
och skapa en mer hållbar demografisk struktur.
Vi har identifierat ett antal mått som vi genom programmet vill stärka för kommunen över tid:
•

•

•

Försörjningskvoten - fördelningen mellan personer
i arbetsför ålder respektive icke arbetsför ålder.I
Bergs kommuns försörjningskvot är 100,6 jämfört
med rikets 76,3, det vill säga färre försöjer fler.
Marknadsförsörjningen - andel av hushållens
inkomster som kommer från t.ex. lön från privata
företag, föreningar och stiftelser. Marknadsförsörjningen kan ses som ett beskrivande mått på det
lokala näringslivets vitalitet och omfattning. Bergs
kommuns marknadsförsörjning ligger på 75% av
rikets värde (40,97)
Skattekraften - kommunens skatteunderlag utgörs
av beskattningsbar förvärvsinkomst hos fysiska personer. Bergs skattekraft ligger på 80% av med rikets.

Bergs kommun ligger inom Saepmie, där samer bor,
verkar och utövar sin kultur, och ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk
har ett förstärkt skydd enligt lag. Uppdraget som samisk
förvaltningskommun ska genomsyra hela den kommunala verksamheten och ses som en självklar del i kommunens utvecklingsarbete.
Demografi 5-årsintervall Bergs kommun jämfört riket och länet

Ett hållbart Berg

Hållbar utveckling delas traditionellt upp i ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet. Vi har valt en modell
där ekologisk hållbarhet ses som en förutsättning för
såväl social som ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet
ska vara möjlig. Det innebär att ekonomisk hållbarhet
är en ekonomisk utveckling
som inte medför negativa
konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.
Med en ekonomiskt
hållbar kommun avses att
befolkningsutvecklingen
balanseras avseende ålders- och könsfördelning, att
alla medborgare har möjlighet att försörja sig samt att
kommunen säkerställer god ekonomisk hushållning
för framtida investeringsbehov.
En socialt hållbar kommun erbjuder människor ett
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det
är ett samhälle med hög tolerans där människors lika
värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i
samhällsutvecklingen.
I en ekologiskt hållbar kommun arbetar kommun
och medborgare aktivt för att minska användningen av
icke-förnyelsebara naturresurser och förebygga föroreningar, kontinuerligt minska energianvändningen och
öka andelen förnybar energi, bevara den biologiska
mångfalden samt bevara ekosystemens långsiktiga
produktionsförmåga.
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Tillväxtprogrammets uppbyggnad
Tillväxtprogrammet utgår från en modell av Thomas
Niedomysl om platsers attraktion i ett migrationsperspektiv* och innebär att ett antal behov måste uppfyllas
för att man ska kunna bo på en plats; behoven omfattar
boende, trygghet och försörjning. I programmet omfattas dessa delar av områdena infrastruktur och bostäder,
näringsliv och företagande samt kompetens och arbetsmarknad.
I mitten av modellen finns krav, vilket omfattar en stor
del av det kommunala uppdraget som till exempel vård
och omsorg samt skola och barnomsorg, vilket Folkhälsoprogrammet omfattar.
Modellen belyser även att när behov och krav är uppfyllda efterfrågas preferenser, som kultur- och fritidsutbud,
delaktighet samt områdets attraktivitet. Dessa delar
hanteras i tillväxtprogrammet i området attraktion och
livsmiljö, men även här spelar Folkhälsoprogrammet en
mycket stor roll.

Områden
Tillväxtprogrammet omfattar fyra övergripande utveck-

lingsområden och sju individuella utvecklingsplaner för
kommunens olika geografiska områden.

Infrastruktur och bostäder

Basen till ekonomisk och demografisk tillväxt ligger i de
infrastrukturella förutsättningarna. Tillgång till digitala
informationssystem blir allt mer viktigt som komplement till en väl utbyggd kollektivtrafik och upprustade
och starka transportnät. Tillgänglig daglig service är
en grundläggande förutsättning för ett välfungerande
vardagsliv och här spelar även ett varierat bostadsutbud
en viktig roll.

Näringsliv och företagande

Drivmotorn i tillväxten finns inom näringlivet. Som
kommun är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för
att näringslivet ska kunna utvecklas effektivt. En del i detta är att en effektiv kommunal service och samordning
skapar förutsättningar för ett bra företagsklimat.
Kommunen måste agera förebyggande, aktivt och engagerat i kontakten med företag. Villkoren för det lokala
företagandet ska ständigt ses över och förbättras i dialog
med näringslivet.

Kompetens och arbetsmarknad

*Thomas Niedomysl Migration and Place Attractiveness
Uppsala universitet 2006

För att näringlivet och den kommunala verksamheten
ska kunna utvecklas på ett positivt sätt krävs att rätt kompetens finns inom det geografiska upptagningsområdet.
Dagens och framtidens behov behöver klarläggas i dialog
med näringslivet för att få till bättre matchningsmöjligheter. I samspel med företagen ska vi verka för att utbilda

för den lokala arbetsmarknaden.

Attraktion och livsmiljö

För att människor ska vilja bo på en plats krävs att platsen
är attraktiv. Attraktivitet är en ofta subjektiv värdering
som bygger på den enskildes preferenser, värderingar
och tidigare upplevelser. Attraktivitet kan givetvis vara
en fungerande arbets- och bostadsmarknad eller goda utbildningsmöjligheter, men modellen handlar det om att
kultur, natur och fritidsaktiviteter värderas som värdefulla av individen och bidrar till att platsen upplevs attraktiv.
Upplevd attraktivitet handlar också om delaktighet och
inflytande. Medborgare ställer allt större krav på att få
vara delaktiga, ha inflytande och vara medskapande.
Naturliga mötesplatser mellan medborgare, tjänstemän
och förtroendevalda behövs för att skapa detta.

Utvecklingsplaner för våra delområden

Bergs kommun är en till ytan stor kommun och de strukturella och kulturella förutsättningar för tillväxt skiljer sig
åt i de olika kommundelarna. Tillväxtprogrammet ska
ta hänsyn till dessa skillnader eftersom de tillsammans
skapar förutsättningar till god utveckling i hela kommunen. Det ska även fortsättningsvis finnas möjligheter att
bo i hela kommunen. Nyckeln till levande byar är starka
och attraktiva tätorter.
När invånarna är stolta skapas en ännu större vilja att
delta och utveckla platsen. En kommun med stolta medborgare och stolta medarbetare skapar nyfikenhet och
lockar till sig inflyttare. Vi ska arbeta för att invånarna
blir ambassadörer.
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Hållbar utveckling
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling
syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Kommunens arbete med tillväxtprogrammet syftar till att
stärka arbetet mot fyra av de globala målen:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet innebär att verka för varaktig, inkluderande
och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Genom att skapa goda förutsättningar för innovation
och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt
som inkluderar hela samhället.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Många av delmålen säkerställs genom svensk lagstiftning, men Bergs kommun bör lägga särskild vikt på:
8.3
Främja politik för arbetstillfällen och ökad
företagsamhet
8.6
Främja ungas anställning,
utbildning och praktik
8.9
Främja gynnsam och
hållbar turism

Målet innebär att man ska bygga motståndskraftig
infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. En fungerande
och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. Innovation och teknologiska framsteg
är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl
ekonomiska som miljömässiga utmaningar.
Många delmål är direkt beroende av nationella beslut
och prioriteringar, men Bergs kommun bör fokusera
på:
9.1
Skapa hållbara, motståndskraftiga och
inkluderande infrastrukturer
9.4
Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
9.C
Tillgång till informations- och
kommunikationsteknik för alla

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Målet innebär att göra städer och bosättningar
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande
och planering av bland annat bostäder, infrastruktur,
offentliga platser samt transporter. Inkluderande och innovativ planering behövs för säkra och hållbara tätorter
i framtiden. Även om mål 11 fokuserar på de växande
städerna, så kan Bergs kommun koppla målen till våra
tätorter genom:
11.1
Säkra bostäder till överkomlig kostnad
11.2
Tillgängliggöra hållbara transportsystem
för alla
11.4
Skydda världens kultur- och
naturarv
11.7
Skapa säkra och inkluderande
grönområden åt alla

Målet syftar till att säkerställa hållbara konsumtionsoch produktionsmönster.
Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt
ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.
Omställning till en hållbar konsumtion och produktion
av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa
påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.
Inom tillväxtprogrammet bör Bergs kommun prioritera:
12.6
Uppmuntra företag att tillämpa hållbara
metoder och hållbarhetsredovisning
12.7
Främja metoder för hållbar upphandling
12B
Utveckla och implementera
verktyg för övervakning av
hållbar turism
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Livskvalitet som
utvecklingsmått

Ekonomisk tillväxt är viktigt för samhällets utveckling.
BNP, eller det regionala BRP, har därför länge varit en
huvudindikator för att följa nationers och regioners
utveckling. BNP-måttet har dock kritiserats för sina
begränsningar i att fånga samhällsutvecklingen i stort,
och den livskvalitet som BNP i grund och botten är tänkt
att bidra till. BNP mäter inte heller resursutnyttjande och
om produktionen är hållbar i ett längre perspektiv.
Måttet BRP+ har därför introducerats på senare år.
Utgångspunkten för BRP+ är livskvalitet som det övergripande målet för utvecklingspolitiken. Livskvalitet
skapat på ett sådant sätt att det inte äventyrar framtida
generationers möjligheter till livskvalitet. Genom att belysa hur vi idag påverkar våra tillgångar i både positiv och
negativ riktning pekar vi på möjligheterna för framtida
livskvalitet.
Begreppet livskvalitet har många dimensioner, och påverkas både av livsvillkoren och den egna upplevelsen. I
BRP+ mäts livskvalitet utifrån samhällsvärden, materiella
förutsättningar och individuella faktorer med befintliga
fakta som grund.
Hållbarhet över tid innebär att de resurser och tillgångar
vi har idag inte ska användas på ett sådant sätt att framtida generationers livskvalitet äventyras. Därför mäter
BRP+ hur vi påverkar våra resurser eller kapitaltillgångar
inom fyra stycken temaområden: naturkapital, ekonomiskt och fysiskt kapital, humankapital samt socialt
kapital.
BRP+ utgår från OECDs modell ”Better Life Index” och är framtaget
av de svenska regionerna tillsammans med Reglab och Tillväxtverket.
(www.oecdbetterlifeindex.org, www.tillvaxtverket.se/BRPplus)

EKONOMISKT OCH
FYSISKT KAPITAL
Tillväxtprogrammets huvudsakliga syfte är att stärka
det ekonomiska och fysiska kapitalet i Bergs
kommun över tid. God hushållning med ekonomiskt
och fysiskt kapital är en förutsättning för framtida
livskvalitet.
Till fysiskt kapital hör det som har producerats av
människor och har en längre livslängd, som byggnader, vägar, elnät, vattenförsörjning och avloppsnät.
Dessa behöver underhållas och tas om hand för att
kunna tillhandahålla möjligheter i framtiden. Det
fysiska kapitalet möjliggör i sin tur produktion av
ekonomiskt kapital. Fysiskt kapital möjliggör arbete,
inkomst, utbildning och andra delar av livskvalitet.
Ekonomiskt kapital skulle inte vara möjligt utan
tillgång till andra typer av kapital. Naturkapital,
humankapital och socialt kapital kan användas för att
skapa nytt ekonomiskt kapital.
Ekonomiskt kapital i framtiden utgörs av de tillgångar som sparas eller investeras i dag. Att spara och
investera idag stärker det ekonomiska kapitalet och
skapar möjligheter för framtida livskvalitet. Genom
olika slags finansiella investeringar möjliggörs ekonomiskt utrymme senare under livet eller för nästa
generation.
Det ekonomiska kapitalet förslits dels genom normal
användning, dels genom medvetet förstörande av
fysiskt kapital, inklusive olika typer av skadegörelse.

Livskvalitet - ekonomiska aspekter

I BRP+ finns tolv temaområden som mäter förmågan
att leverera livskvalitet här och nu samt fyra över tid.
Tillväxtprogrammet ska huvudsakligen stärka fyra av
dessa.
•

•

•

•

Tillgänglighet till tjänster - kopplat till platsens
möjligheter. Tillgång till välfärdstjänster och
digital infrastruktur ger trygghet och högre
livskvalitet. Dessa tjänster kan även ge livskvalitet
genom sociala kontakter, fritidsaktiviteter och
arbete.
Inkomst och förmögenhet - hushållens disponibla inkomst samt förmögenhet speglar de
materiella förutsättningarna för livskvalitet. Låg
inkomst ger begränsade möjligheter för aktiviteter, ett smalare utbud av bostäder och sämre
lånemöjligheter. Högre inkomst ger bättre hälsa,
högre livskvalitet och längre förväntad livslängd.
Arbete och löner - tillgång till arbete är betydelsefullt för människors livskvalitet – inte bara för
att det ger inkomst, utan också för möjligheter
till personlig utveckling och sociala relationer.
Arbetssituationen är även viktig för livskvaliteten
med faktorer som inflytande, kontroll, rättvisa
löner och riskminimering som betydelsefulla.
Bostad - basen för de materiella förutsättningarna för livskvalitet och människors grundläggande behov av skydd från väder, vind och olika
faror. Bostaden ger trygghet och en fast punkt.
Trivsel med sin bostad och dess omgivningar har
en positiv effekt på livskvaliteten. Bostaden behöver även ha en rimlig yta eftersom trångboddhet
påverkar livskvaliteten negativt. Valfrihet är
viktigt, vilket begränsas av höga priser och ett
minskat utbud.
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Tillväxtprogrammets förhållande till andra styrdokument
Regionala, nationella och
internationella strategier

Tillväxtprogrammet kan ses som en förlängning på den
röda tråd som går genom EUs utvecklingsstrategi, den
nationella strategin för hållbar regional utveckling och
den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Detta för att
kommunen ska kunna dra nytta av nationella och regionala satsningar och strategier på bästa sätt.
Men framför allt är Bergs kommuns tillväxtprogram,
genom att det är framtaget i nära dialog med medborgare
tänkt att säkerställa att programmet tar hänsyn till lokala
behov och förutsättningar.

Andra kommunala styrdokument

Tillväxtprogrammet är tänkt att vara ett av tre övergripande kommunala styrdokument för det kommunala utvecklingsarbetet som ska vara hållbart med hög upplevd
livskvalitet för medborgarna som mål.
Kompletterande program är Folkhälsoprogrammet och
Miljöprogrammet. Tillsammans skapar dessa tre dokument ramarna för hur kommunens ska utvecklas på bästa
sätt. De tre programmen både möjliggörs och begränsas
av den kommunala översiktsplanen.
Under de tre programmen ska övriga kommunala
styrdokument (strategier, handlingsplaner och policys)
struktureras för att säkerställa att all kommunal verksamhet bidrar till de övergripande målen för Bergs kommun.
För tillväxtprogrammet handlar det till exempel om
besöksnäringsstrategin, kulturplanen, bostadsförsörjningsplanen med flera.
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Målsättning - strukturerad dialog och samverkan i frågor om kommunens tillväxt och utveckling
Bergs kommun har på olika sätt arbetat med dialogmöten i olika frågor under de senaste tio åren, vilket
har visat sig vara ett gott verktyg för att få bättre kunskap om medborgares och företagares förutsättnignar och skapa bättre underlag till beslut.
De dialogmöten som genomförts i samband med att
tillväxtprogrammet vuxit fram visar på att det finns
en stor efterfrågan och uppskattning av att medborgare och kommun träffas för att diskutera de frågor
som berör kommunens utveckling.
Ett antal formuleringar gällande utveckling överskrider alla områden i programmet. Dessa är samsyn,
samverkan, engegemang, ambassadörsskap och dialog, vilket behöver vara grunden för det utvecklingsarbete som vi som kommun tillsammans med våra
medborgare kommer att göra.

Samhandlingstrappan

Samverkansmodell
En samverkansmodell för det lokala utvecklingsarbetet har tagits fram för att strukturera arbetet, enligt en
modell som kallas samhandlingstrappan. Målet är att
skapa samsyn och därigenom samhandling mellan
kommun, näringsliv och civilsamhälle.

Medborgardialog
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt
viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för
att skapa tillit till det demokratiska systemet och för
att utveckla ett hållbart samhälle.

Näringsliv och civilsamhälle
Det är viktigt att de lokala krafterna bjuder in fler till
dialogprocessen och gör det lätt för fler att engagera
sig. Särskild vikt bör läggas på unga medborgare för
att säkerställa ett framtidsperspektiv.

Medborgardialogen ska, med delaktighetstrappan
som modell, struktureras och integreras som en del
i styrning och verksamhetsutveckling med syfte att
skapa ett hållbart samhälle.

Det är också viktigt att man arbetar med att nå samsyn lokalt om vad som är viktigast just nu och över
tid. Slutligen ska man lokalt ha ett gott ambassadörsskap för sin bygd och därigenom för kommunen.
Bergs kommun
Kommunens viktigaste del i samverkansmodellen
är att stötta det lokala utvecklingsarbetet och de
initiativ som finns. Det är viktigt att kommunen har
aktuell kunskap och stor vikt ska läggas på omvärldsbevakning. Det är också viktigt att kommunen har ett
mycket gott bemötande mot medborgare och välkomnar ideer och initiativ samt så långt som möjligt
förenklar de kommunala rutinerna och kontinuerligt
informerar om beslut och mål.
Kommunen har också en viktig roll i att hjälpa till
att hitta finansieringsmöjligheter och att påverka
regionala och nationella myndigheter, framför allt
avseende infrastruktur och serviceutbud.

Delaktighetstrappan

Samhällskontrakt
Runt om i världen ser vi en utveckling där medborgardialoger används för att skapa lokala samhällskontrakt, vilket även Bergs kommun ska utveckla.
Berörda samhällsaktörer involveras i dialoger för att
genom samarbete och partnerskap utveckla ett gott
samhälle att leva och bo i. Dessa överenskommelser
syftar till att motverka konflikter och segregation och
förbättra förutsättningarna för samexistens genom ett
starkt lokalsamhälle.
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VÅRA DELOMRÅDEN - UTVECKLINGSPLANER
Myrviken

03

Hackås

04

Ljungdalen

05

02

Storsjö
Svenstavikk

06

Delområden
01
Berg
02
Hackås
03/04 Myssjö-Oviken
05
Storsjö
06
Åsarne
07
Klövsjö
08
Rätan

Åsarnaa

01

06

07
Klövsjö

08

Rätan

12

Under arbetet med tillväxtprogrammet har vi valt att
jobba med att identifiera de olika kommundelarnas
specifika styrkor och utvecklingsförutsättningar. Detta har skett genom dialogarbete och strukturanalys.
I dialogmötena har medborgare runt om i kommunen fått tycka till om de andra delarna för att sedan
fokusera på styrkor i den egna bygden. De styrkor
som framkommit korrelerar väl med slutsatserna i
strukturanalysen, vilket tyder på att medborgarna
har hög medvetenhet om sina respektive områdens
styrkor.
Strukturanalysen visar tydligt områdenas varierande
förutsättningar och möjligheter att arbeta med olika
insatser. En viktig utgångspunkt i det strategiska
utvecklingsarbetet bör därför vara att olika typer av
insatser är olika viktiga i olika delområden och det
är viktigt att kommunen uppmärksammar skillnader
och olikheter för att ta vara på de specifika förutsättningarna i olika delar av kommunen.
Det finns en innevarande stolthet hos medborgarna
för sina bygder. Den behöver vi nyttja för att skapa
utveckling. Det är även viktigt att framhäva att det
är just skillnaderna mellan de olika områdena som
tillsammans skapar styrkor och förutsättningar för
utveckling av Bergs kommun som helhet.
I presentationen av de olika områdena så finns först
strukturanalysens beskrivningar i den vänstra kolumnen, i mitten redovisas medborgarnas arbete och
i den högra kolumnen presenteras de områden som
föreslås att kommun och medborgare tillsammans
ska arbeta med för bäst utveckling av varje delområde.

01 Bergsbygden

Befolkning 2020-06-30
Befolkningsutveckling 2015-20
Andel med eftergymn. utbildning
Förvärvsfrekvens
Andel egenföretagare
Fritidshus per invånare
Arbetstillfällen inom 45 minuter

02 Hackåsbygden

Befolkning 2020-06-30
Befolkningsutveckling 2015-20
Andel med eftergymn. utbildning
Förvärvsfrekvens
Andel egenföretagare
Fritidshus per invånare
Arbetstillfällen inom 45 minuter

03/04 Oviksbygden

Befolkning 2020-06-30
Befolkningsutveckling 2015-20
Andel med eftergymn. utbildning
Förvärvsfrekvens
Andel egenföretagare
Fritidshus per invånare
Arbetstillfällen inom 45 minuter

05 Storsjö-Ljungdalen

Befolkning 2020-06-30
Befolkningsutveckling 2015-20
Andel med eftergymn. utbildning
Förvärvsfrekvens
Andel egenföretagare
Fritidshus per invånare
Arbetstillfällen inom 45 minuter

2 299
+4,3%
24%
79%
14%
0,2
6 164

1 097
+1,9%
27%
84%
39%
0,3
36 831

1 768
+4,5%
28%
84%
35%
0,7
35 585

242
-12,3%
19%
82%
50%
3,8
563

06 Åsarnabygden

Befolkning 2020-06-30
Befolkningsutveckling 2015-20
Andel med eftergymn. utbildning
Förvärvsfrekvens
Andel egenföretagare
Fritidshus per invånare
Arbetstillfällen inom 45 minuter

07 Klövsjöbygden

Befolkning 2020-06-30
Befolkningsutveckling 2015-20
Andel med eftergymn. utbildning
Förvärvsfrekvens
Andel egenföretagare
Fritidshus per invånare
Arbetstillfällen inom 45 minuter

08 Rätansbygden

Befolkning 2020-06-30
Befolkningsutveckling 2015-20
Andel med eftergymn. utbildning
Förvärvsfrekvens
Andel egenföretagare
Fritidshus per invånare
Arbetstillfällen inom 45 minuter

Sverige

Befolkning 2020-06-30
Befolkningsutveckling 2015-20
Andel med eftergymn. utbildning
Förvärvsfrekvens
Andel egenföretagare
Fritidshus per invånare

506
-6,8%
25%
79%
27%
0,5
3 523

617
+4,6%
29%
88%
42%
2,5
3 089

566
-6,8%
16%
75%
30%
1,0
2 783

10 352 390
+5,1%
41%
79%
6%
0,06
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BERGSBYGDEN - UTVECKLINGSPLAN

”Svenstavik är unikt med sitt fina serviceutbud,
mitt i en härlig jordbruksbygd som öppnas upp
av Svenstaåns porlande vatten”
- medborgarkommentar från dialogträff

14

Kommunens tydliga centrum

Delområde Berg och Svenstavik är kommunens
tydliga centrum för service och arbete, inte minst
avseende kommunens större arbetsplatser, med stor
inpendling.
På många sätt speglar området kommunen som helhet. De utmaningar som präglar Bergsbygden är ofta
gemensamma med kommunens. Ur ett inomkommunalt perspektiv är exempelvis utbildningsnivån
varken utmärkande hög eller låg, men det är viktigt
att samtidigt notera att utbildningsnivån i Bergs kommun är låg i ett nationellt perspektiv.
Sammantaget har området en relativt hög lägstanivå
i tillgången till service och arbetsmöjligheter utan
utmärkande toppar och dalar i den demografiska
utvecklingen eller sysselsättningsutvecklingen.
I den mån området utmärker sig så är det just som
centrumfunktion, inte minst ur arbetsmarknadssynpunkt, med påtagligt positiv nettoinpendling, t.o.m.
från Östersund. Bergsbygden är också kommunens
befolkningsmässigt största område vilket ger det en
stabiliserande karaktär gentemot demografiska och
ekonomiska fluktuationer i övriga områden.
Kommunens utveckling är därför i hög grad beroende av Bergs utveckling. Området har en viktig funktion som centrum för arbetsmarknad, service och
kommunikationer för övriga delområden, något som
är viktigt att bejaka i kommunens utvecklingsarbete.
I det sammanhanget är det en fördel att E45 passerar
området och Svenstavik. Vid en eventuell utveckling
av persontrafiken på Inlandsbanan kan områdets
centrumfunktion förväntas stärkas ytterligare.

Livet i Bergsbygden

Bergsbygden omfattar ett centralt område av kommunen runt den allra sydligaste delen av Storsjön
med delar både väster och öster om sjön.
I dialogarbetet så beskrivs Svenstavik av sina medborgare som centralorten i Bergs kommun som
erbjuder närheten till fjäll, sjö och stad, med ett rikt
serviceutbud och goda kommunikationer.
Området erbjuder kommunens största serviceutbud
som är viktigt även för övriga delar av kommunen.
Just serviceutbudet är den tydligaste styrkan med
området som en plats att bo och leva på. Det framkommer även att man upplever ett bra fritidsutbud
både genom föreningslivet, men även genom närheten till naturen och kanske framför allt naturreservatet Hoverberget.
Storsjöns södra spets, där Hoverberget ligger, och
Svenstaån är en annan av styrkorna med området.
Svenstaån delar centralorten och ger ett vackert
inslag i tätortsbilden. Runt Storsjön ligger ett antal
större byar som skapar en känsla av en levande bygd.
Ett annat tydligt inslag i området, som också lyfts
fram som en av styrkorna, är just den levande jordbruksbygden som skapar öppna landskap och är en
av basnäringarna i området.
Genom sitt strategiska läge och rollen som centralort
så har Svenstavik även bra kommunikationer både
genom vägtrafik och som knutpunkt för kommunens kollektivtrafik men även Inlandsbanan som har
potential att skapa en rejält förbättrad pendling både
mot Östersund och mot Destination Vemdalen.

Prioritering: Stärk rollen som
naturligt centrum

Berg (Svenstavik) är kommunens naturliga centrum.
Samtidigt är det långt hit för många av kommuninvånarna och för andra är det lättare att uträtta ärenden i
samband med arbetspendling till Östersund.
Svenstavik är en inpendlingsort, både inom privat
och offentlig sektor. Svenstavik bör stärka sin ställning som kommuncentrum och som plats för det
bästa serviceutbudet i kommunen. Ett led i det kan
vara att underlätta resemöjligheterna inom kommunen, både för serviceresor och arbetsresor.
Här finns också goda möjligheter för att utveckla
boendemiljöer som kan attrahera yngre familjer.

Strategiska punkter för utveckling:
•

Stärk Svenstaviks roll som centralort med fokus på attraktivitet: infart, genomfart, publika
områden.

•

Utveckla ett bra och modernt serviceutbud
med fokus på både in- och utpendlare.

•

Utveckla Svenstavik med fokus mot kvällsutbud avseende sport- och fritidsanläggningar
samt socialt utbud.

•

Utveckla kollektivtrafiken till Svenstavik för att
möjliggöra inpendling och resor till serviceutbud, även från övriga delar av Bergsbygden.

•

Utveckla, stärk och synliggör kopplingen mot
Svenstaån och södra Storsjön

•

Utveckla och stärk det ideella och de lokala
drivkrafterna
15

HACKÅSBYGDEN - UTVECKLINGSPLAN

”Kulturbygden Hackås, fyrtio minuter från
stadens utbud, mellan sjöarna som erbjuder
fiske, bad och rekreation”
- medborgarkommentar från dialogträff

16

Kommunens bästa pendlarläge

Hackås har, med sitt läge vid Storsjön mot gränsen
till Östersunds kommun, likheter med
Myssjö-Oviken, med starka pendlingsrelationer till
Östersund. Mer än 40 % av områdets sysselsatta nattbefolkning har sin arbetsplats i Östersunds kommun
och denna andel har dessutom ökat över tid.
Med undantag för enstaka större arbetsplatser, t ex
den kommunala bostads- och lokaluthyrningen
Bergfast, kännetecknas det lokala näringslivet av ett
stort antal småföretag huvudsakligen koncentrerade
till ett smalt stråk utmed Storsjöns östra strand från
Sannsundsbron söderut, något som bidrar till en
radbykaraktär som är typisk för stora delar av Storsjöbygden.
Området har tappat befolkning under ett antal år,
och har en relativt liten andel barn, men på senare
tid har barnafödandet ökat och nettoinflyttningen är
positiv.
Närheten till Östersund är en av områdets tydliga
styrkor, framför allt av arbetsmarknadsskäl, men
även tack vare tillgången till regionala funktioner
som viss service och Östersunds flygplats. Därutöver
har Hackås även boendemiljöer som gör det möjligt
att kombinera ett naturnära landsbygdsboende – i
många fall på sluttande tomter i västerläge med
utsikt över Storsjön och Oviksfjällen – med en större
arbetsmarknad inom rimligt räckhåll.
Bredbandstillgången är god i området, men tillgängligheten till service är mer begränsad.

Livet i Hackåsbygden

Runt om i kommunen och givetvis även inom delområdet så anses att Hackåsbygdens absolut största
styrkan som boplats är närhetet till Östersund. Närheten till länets största arbetsmarknad skapar stora
valmöjligheter till arbete samtidigt som man bor i ett
område med ett av länets kanske vackraste utsikter
över Storsjön med fjällen som fond.
En annan tydlig styrka som lyfts fram av medborgarna är kulturlivet och även kulturarvet med Hackås
kyrka från 1000-talet som central punkt. Kulturutbudet i Hackås är unikt för en by med så pass få invånare och det kompletteras med stora möjligheter för
både barn och vuxna att själva utöva kultur i många
olika former.
Knutpunkten för kulturlivet och övrig föreningsverksamhet är föreningshuset som återuppfördes
2017 och som skapar stora möjligheter till möten,
samkväm och arrangemang. Det är få orter förunnat
att ha tillgång till en modern och central samlingslokal av den digniteten.
Storsjön, Näkten och Billstaån som sammankopplar de båda sjöarna är ett unikt område med goda
möjligheter till rekreation för medborgare i bygden.
Storsjön ger möjlighet till både segling och annat båtliv samt ett bra fiske. Näkten har en unik skärgårdskaraktär med 365 öar och via Billstaån vandrar åter fisk
efter att investeringar gjorts för att möjliggöra detta.
Bland Hackåsbor nämns ofta skolan som en väldigt
stark anledning att bo i Hackås, framför allt genom
den starka kopplingen till kulturlivet.

Prioritering: Bejaka närheten till
Östersund

För Hackåsbygden ligger den stora styrkan i närheten till Östersund.
Samtidigt begränsas utvecklingsmöjligheterna av att
det kan vara svårt att komma åt byggklara tomter i
attraktiva lägen. Vidare visar analyserna att utbudet
av service och kanske även föreningslivet inte riktigt
motsvarar den utvecklingskraft som området ändå
har. Även om pendlingsmöjligheter utvecklas finns
det därför anledning att även uppmärksamma
förutsättningarna för ett vardagsliv som bygger på
pendling, exempelvis genom en utvecklad tillgång till
service och fritidsaktiviteter efter arbetstid.

Strategiska punkter för utveckling:
•

Utveckla kollektivtrafiken med fokus på arbetspendling (främst i riktning mot Östersund
men också mot Svenstavik)

•

Arbeta för att frigöra fler tomter för byggande i
attraktiva lägen

•

Stötta utvecklingen av offentlig och kommersiell service samt en naturlig mötesplats.

•

Stötta utvecklingen av kultur och föreningsliv,
med särskild fokus på kvällstid och helger

•

Utveckla, tillgängliggör och synliggör området
kring Billstaån som friluftsområde.

•

Stärk kopplingen till Oviksbygden, främst för
ungdomar i högstadieålder samt kulturlivet
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KLÖVSJÖBYGDEN - UTVECKLINGSPLAN

”Klövsjö har en enorm dragkraft som möjliggör
marknadsföring för inflyttning samt bidrar till
samhällsutveckling och attraktionskraft.”
- medborgarkommentar från dialogträff
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Småskaligt entreprenörskap i
”Sveriges vackraste by”

Klövsjöbygden, med ”Sveriges vackraste by” enligt
egen utsago, är ett växande område med en näringsstruktur nischad mot dels besöksnäringen och dels
jordbruket. Nästan en tredjedel av sysselsättningen finns inom jord- och skogsbruket och förutom
koncentrationer av småföretag i framför allt Klövsjö
tätort domineras ekonomin av Skistars anläggningar
i Klövsjö-Storhogna, inklusive ett av kommunens
större privata arbetsställen Storhogna Högfjällshotell.
Tillsammans med Vemdalsskalet och Björnrike på
andra sidan kommungränsen utgör Klövsjö och Storhogna Sveriges tredje största alpina destination efter
Åre och Sälen och attraherar ett stort antal besökare
varje år.
Men besöksnäringen är starkt präglad av säsongsvariationer vilket dels skapar en ojämn tillgång till
arbetstillfällen, dels medför ojämn belastning på
infrastruktur och servicebehov. Säsongsvariationerna i denna belastning förstärks av det stora antalet
fritidshus i området. Klövsjö har dubbelt så många
fritidshus som invånare vilket ger en tillfällig befolkning under delar av året som vida överstiger den
permanenta.
Under senare år har sysselsättningen ökat markant
– delvis på grund av en kraftig ökning av egenföretagare – men den samlade tillgången till arbetsplatser
är relativt begränsad utanför högsäsong. Befolkningens utbildningsnivå är, med Bergs mått mätt, relativt
hög och egenföretagandet omfattande – något som
dessutom ökar kraftigt.

Livet i Klövsjöbygden

Klövsjöbygden med skidorterna Klövsjö och Storhogna har under det senaste decenniet sett en mycket
stark utveckling med stora investeringar i området.
Grunden till utvecklingen ligger i de goda förutsättningar som naturen och då framför allt fjällen skapar
kombinerat med ett entreprenörskap och drivkraft
lokalt som gör verklighet av förutsättningarna. Naturupplevelserna, som upplevs som lättillgängliga,
bidrar till en attraktiv by som fler vill bosätta sig i.
Klövsjös resa som turistdestination inleddes på
70-talet och med det allt närmare samarbetet med
grannbyn Vemdalen (som Klövsjöbor gärna påpekar
saknar en sjö) har utvecklingen verkligen skjutit fart.
Turismen är ett draglok för det lokala näringslivet,
men skapar även möjligheter till ett mycket stort
serviceutbud för byn och dess invånare.
Besöksnäringen och dess utveckling bidrar i stor
grad till en positiv bild av hela kommunen och skapar
dessutom balans till Östersunds attraktionskraft i de
norra delarna.
Att kallas för Sveriges vackraste by grundar sig i de
vyer som erbjuds när man närmar sig från norr och
det småskaliga jordbruket, som bidrar till de öppna
landskapen, är en viktig del av bygdens historia och
än idag är fäboddriften ett självklart inslag i Klövsjö.
En annan styrka i området är den starka mathantverkstraditionen, vilken bidragit till att ytterligare
sätta Klövsjö på kartan och skapa attraktionskraft för
både medborgare och besökare.

Prioritering: Stötta och stärk pågående
utveckling

Ser vi enbart till statistiken brottas Klövsjö med
samma problem som gäller för stora delar av länets
och kommunens mindre orter. Men området har haft
en period med positiv utveckling i olika avseenden,
delvis genom en viss inflyttning från övriga Sverige.
Man har här både tillgång till arbetsplatser inom
besöksnäringen men här har också vuxit fram en entreprenörsanda kopplad till såväl besöksnäring som
jordbruk och livsmedel. Just detta lockar också yngre
att flytta till området.

Strategiska punkter för utveckling:
Stötta utvecklingen att identifiera mark och lokaler
för såväl bostäder som verksamheter
•

Stärk samverkan mellan Klövsjö och Vemdalen, t.ex. genom att stödja kollektivtrafik och
samnyttja viss service

•

Utveckla kollektivtrafiken mot Svenstavik och
vidare mot Östersund för att möjliggöra effektiva dagliga resor.

•

Stärk varumärket inom destinationen, utökar
det turistiska utbudet och bibehåller devisen
”Sveriges vackraste by” .

•

Arbeta strategiskt med att skapa inflyttning
från fritidshusägare.

•

Utveckla centrum och verka för att koppla
ihop byn och skidområdet.

•

Arbeta för ett utökat utbud av mathantverkare
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OVIKSBYGDEN - UTVECKLINGSPLAN

”Med närheten till den rena naturen och
pendlingsavstånd till Östersund ter sig Oviken
som det självklara valet för människan och familjen
att leva och utvecklas i.”
- medborgarkommentar från dialogträff
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Jordbruksbygd i stadens närhet

Myssjö-Oviken har ett läge i förhållande till Östersund som innebär likheter med Hackås. I jämförelse
med Hackås är området dock till ytan större och
karaktäriseras i högre grad av lands- och jordbruksbygd med en geografiskt mer utspridd näringsstruktur och låg tätortsgrad.
I jämförelse med Hackås är det också något lättare
att hitta hus i Myssjö/Oviken, och försäljningsstatistiken indikerar även att huspriserna är något lägre.
Tillgängligheten till fritidsanläggningar är högre här
än i övriga delar av kommunen, men tillgängligheten
till service är inte fullt lika god, med hänsyn till områdets storlek och övriga utvecklingsförutsättningar.
Utpendling till Östersund är omfattande och därtill, i
likhet med Hackås, växande under senare år. Nästan
en tredjedel av områdets sysselsatta nattbefolkning
arbetar i Östersund som också ger området en god
tillgänglighet till exempelvis flygplatsen och andra
regionala servicefunktioner.
Området växer befolkningsmässigt, både på grund
av inflyttning och naturlig ökning – något som bland
annat avspeglas i att antalet barn i alla åldrar utom
gymnasieålder ökar. Sysselsättningen minskar, vilket
dock kompenseras av en växande utpendling till
Östersund och förvärvsfrekvens är därför hög, både
i relation till övriga kommunen, Jämtlands län och
riket.

Livet i Oviksbygden

Oviksbygden är ett av kommunens geografiskt
två största delområden och omfattar stora delar av
fjällkedjan inklusive Tossåsens sameby. Hit hör även
de två relativt sett outvecklade fritidshusområdena
Gräftåvallen och Arådalen.
Närheten till Östersund är en av de stora styrkorna
som nämns i dialogarbetet, men man är inte lika
beroende av Östersund som arbetsmarknad eftersom
det finns fler arbetsplatser jämfört med Hackåsbygden.
En annan av de stora fördelarna med området om
ofta kommer fram är närheten till naturen, fjällen och
Storsjön. Det är få platser där du kan ha en kort bilresa till fjällen och samtidigt kunna ta del av båtlivet i
Sveriges femte största sjö.
Medborgarna upplever att man har god tillgång till
samhällsservice med handel, skola, bibliotek och
vårdcentral, samtidigt som naturen finns runt hörnet.
Musik och kultur är något som präglat bygden sedan
urminnes tider och är en viktig del av identiteten.
Ovikenveckan som arrangeras varannat år förärades
Mittnordiska kulturpriset 2019.
Det finns ett rikt föreningsliv med flera träffpunkter och ett, även med Bergs kommuns mått räknat,
mycket starkt eget driv som behöver bibehållas
och uppmuntras. Just det egna drivet låg bakom
tillkomsten av Mötesplats Oviken, en toppmodern
fritidsanläggning och mötesplats för idrott och kultur,
som skapar goda förutsättningar till att skapa social
gemenskap i bygden.

Prioritering: Utveckla som stadsnära
landsbygdsboende

Även för området Myssjö/Oviken ligger den stora
styrkan i närheten till Östersund. Här förefaller inflyttningen starkare, sannolikt som följd av ett bättre
utbud av tomter. Samtidigt finns potential att utveckla
flera riktigt attraktiva lägen för boende.
Även här visar analyserna att utbudet av service och
kanske även föreningslivet inte riktigt motsvarar den
utvecklingskraft som området ändå har. Jämfört med
Hackås är bredbandstillgången generellt sett lägre,
vilket bör ses som ett område att arbeta med för att
underlätta kombinationen av boende och fritid i
området med pendling till Östersund.

Strategiska punkter för utveckling:
•

Utveckla kollektivtrafiken med fokus på arbets- och skolpendling (främst i riktning mot
Östersund men också mot Svenstavik).

•

Utveckla Myrvikens centrum med fokus på
attraktivitet och utbud.

•

Verka för turistisk utveckling av
Gräftåvallen.

•

Arbeta strategiskt med att skapa inflyttning
från fritidshusägare.

•

Verka för att minska det tidsmässiga avståndet
till fjällen och Östersund.

•

Utveckla bostadsutbudet i området.

•

Stärk kopplingen till Hackåsbygden, främst för
ungdomar i högstadieålder samt kulturlivet.
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RÄTANSBYGDEN - UTVECKLINGSPLAN

”Kommunens södra inkörsport med ett
strategiskt läge i förhållande till
närliggande destinationer.”
- medborgarkommentar från dialogträff
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Naturnäringar i korsningen till
kommunens grannar

Rätan är ett område som har vissa likheter med Åsarna i sin karaktär som ”mellanläge” utanför pendlingsavstånd till större befolkningskoncentrationer och
utan att ha egna tydliga attraktioner som attraherar
större mängder besökare utifrån.
Området har dock både in- och utpendling i flera
riktningar, inklusive över länsgränsen mot både
Gävleborg och Västernorrland.
I likhet med Åsarna har även Rätan ett förhållandevis
kort avstånd till Vemdalens stora besöksområde, vilket ger förutsättningar för entreprenörer inom mark,
anläggning, konstruktion, och liknande.
Mycket av trafiken till och från Jämtland, i synnerhet
de tunga transporterna, passerar Rätan och för stora
delar av trafiken till Vemdalsskalet och Klövsjö är
Rätan ett viktigt vägskäl på vägen.
Befolkningen är minskande och försörjningskvoten
är kommunens näst högsta efter Storsjö. Förvärvsfrekvensen är lägre än i övriga av kommunens delområden, men däremot har området en (marginellt)
positiv sysselsättningsutveckling under perioden
2013-2017.
Området är präglat av naturbaserade näringar.
Framför allt är skogsbruket, som är större här än i
övriga områden i kommunen, en viktig näringsgren.
I området finns även flera vindkraftsparker.

Livet i Rätansbygden

Rätansbygden är det sydligaste delområdet och läget
i korsningen mellan väg 315 och E45 är en av de
största styrkorna och förutsättningar till utveckling
som nämns i dialogmöten runt om i kommunen.
Invånarna i bygden upplever att man genom läget
har relativt nära till allt. Rätan har ett strategiskt läge
som den södra inkörsporten till kommunen och
stora mängder turister passerar området dagligen,
framför allt under vinter och vår.

Prioritering: Utnyttja närheten till
Destination Vemdalen

Rätan har flera av de problem som är typiska för
mindre orter i glest befolkade områden. Det handlar
om den demografiska strukturen och en relativt sett
låg utbildningsnivå.
Rätans styrkor ligger framför allt i en relativt god
servicestruktur samt den relativa närheten till
Destination Vemdalen.

Området ligger granne med Klövsjöbygden och
närheten till fjällen och det arbetsmarknadsområde
som turismutvecklingen i Destination Vemdalen har
skapat. Detta ger Rätansbygden goda möjligheter att
också dra nytta av den utvecklingen, främst med tanke på boplats eftersom bostadspriserna är generellt
lägre än i fjällområdet.

Strategiska punkter för utveckling:

En annan av styrkorna med området är att man har
en förhållandevis hög nivå av serviceutbud, där
många nämner livsmedelsbutiken som en nyckelfunktion. Rätan ligger nog långt ifrån centralorten
Svenstavik för att kunna upprätthålla denna nivå och
köptrogenhet är hög.
Rätansbygdens fiskemöjligheter är starkt kopplade
till den stora mängden sjöar och Ljungan som alltid
finns närvarande som en självklar del av livet och ger
goda förutsättningar till både inflyttning och turism.
I Rätansjöns norra delar finns även Södra Jämtlands
riviera med fantastiska sandstränder i söderläge.

•

Bejaka närheten till Destination Vemdalen
med hänsyn till arbetskrafts- och tjänsteförsörjning.

•

Utveckla genomfarten för att bättre ta till vara
på trafikflödet på de stora vägarna.

•

Stötta bygden att ta fram en långsiktig plan för
att utnyttja de ekonomiska förutsättningarna
som vatten- och vindkraften ger.

•

Stärk det sociala utbudet i bygden.

•

Lyft och synliggör bilden av Rätan.

•

Utveckla fisket och miljöerna kring de stora
sjöarna.

•

Ha ett öppet förhållningssätt till att låta lokala
krafter helt eller delvis ta ansvar för både privat
och offentlig service.

Rätansbygden har även genom vind - och vattenkraft
ekonomiska möjligheter till utveckling.
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STORSJÖ OCH LJUNGDALEN
- UTVECKLINGSPLAN

”Vi umgås över generationsgränserna och
erbjuds ett rikt friluftsliv med jakt, fiske,
vandring, skidåkning med mera”
- medborgarkommentar från dialogträff
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Naturnära och lokal gemenskap men
långa avstånd

Storsjö-Ljungdalen är starkt präglat av långa avstånd.
Området är mycket glesbefolkat och den största
befolkningskoncentrationen, byn Ljungdalen, ligger
mer än 90 minuter med bil från kommunens centralort och 45 minuter från närmsta tätort, Funäsdalen.
Vägen till Funäsdalen är mycket viktig för området,
med stor betydelse för turism, rennäring och boende
som är beroende av service och arbete i Härjedalen.
Vägen är öppen året runt men stängd nattetid under
vintern, och kan även stängas beroende på väder.
De demografiska förutsättningarna utmanar områdets långsiktiga utvecklingskraft, med hög andel äldre
och stort kvinnounderskott bland ogifta 20-44-åringar. Förvärvsfrekvensen är dock hög tack vare högt
egenföretagande, som delvis sysselsätts av efterfrågan
på hantverkare och entreprenörer i Funäsdalen.
Naturmiljön är områdets stora styrka och genererar
sysselsättning inom besöksnäringen och attraherar
besökare. Fritidshusen är nästan tre gånger fler än
invånarna, vilket gör Storsjö till det fritidshustätaste
området i en av landets fritidshustätaste kommuner.
Den offentliga och kommersiella servicenivån är låg
men området präglas av stort lokalt engagemang och
entreprenörskap. Däremot finns det en generell avsaknad av mötesplatser och tillgången till bredband
är lågt. Fibernätet är välutbyggt vilket innebär en
potential för att öka den allmänna bredbandstillgången, vilket torde vara av stor strategisk betydelse för ett
område av detta slag.

Livet i Storsjö och Ljungdalen

I den västligaste delen av kommunen, i Härjedalens
landskap, ligger byarna Storsjö och Ljungdalen
omgärdad av några av länets högsta fjälltoppar. Man
kan uppleva det som äkta oexploaterad vildmark,
men det är ett landskap som brukats av samer sedan
urminnes tider.
Naturen och fjällvärlden är områdets kanske allra
tydligaste styrkor som skapar förutsättning för ett
mycket aktivt friluftsliv och den för området mycket
viktiga besöksnäringen. Helags är landmärket i fjällområdet - Sveriges högsta topp söder om polcirkeln
och utnämnd till en av världens bästa toppturer av
National Geographic. Men det är inte bara topparna
som utmärker området, även flora och fauna är unik
och en återkommande fråga för naturskydd.
Turismen, som fortsatt bedöms ha stor utvecklingspotential, har varit en del av området sedan 1800-talet och är idag en bransch som direkt påverkar hela
näringslivet i området. Det är även turismen och den
stora mängden fritidshus som skapar grunden för det
serviceutbud som finns här.
Två andra styrkor som återkommande nämns vid
dialogmöten i området är lugnet och tryggheten.
Området upplevs som en plats långt från övriga
samhällets stress och hets, där man bara vara och låta
sig uppfyllas av den mäktiga naturens närhet. Det är
vanligt att man lever gott och länge i området och
andelen 100-åringar är långt över riksvärdet, vilket
vittnar om möjligheterna att uppleva hög livskvalitet
i området. Med en liten befolkning så skapas även
förutsättningar att vara en del av ett sammanhang
där alla räknas och är viktiga, och möjligheterna att
umgås över generationsgränserna är höga i området.

Prioritering: Hantera de stora avstånden
Området präglas av en vikande befolkningsutveckling och en svår demografi.
Området kännetecknas också av stora avstånd till
kommuncentrum och till andra större orter.
Området utmärks samtidigt av ett stort egenföretagande och vad som förefaller vara ett stort engagemang i det lokala föreningslivet.

Strategiska punkter för utveckling:
•

Säkerställ och utveckla kopplingen till Funäsdalen för utbyte inom arbetsmarknad, näringsliv och service.

•

Verka för att stärka och utveckla funktionaliteten på väg 531.

•

Utveckla området avseende friluftsliv och
tillhörande turism med fokus på att skapa
investeringar i området.

•

Arbeta strategiskt med att skapa inflyttning
från fritidshusägare.

•

Bibehåll upplevelsen av trygghet med särkilt
fokus på tillgång till sjukvård.

•

Stärk det sociala utbudet i bygden.

•

Ha ett öppet förhållningssätt till att låta lokala
krafter ta ansvar både för privat och offentlig
service, helt eller delvis. Stötta de lokala krafter
som vill och kan ta ansvar.
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ÅSARNABYGDEN - UTVECKLINGSPLAN
”En by som ger möjlighet till en aktiv fritid.
Ett naturligt stopp där man gärna får stanna längre.”
- medborgarkommentar från dialogträff
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Mellan centralort och fjäll

Åsarne är ett område med ett antal relativt stora
arbetsplatser, både privata som Åsarna Skicenter, och
kommunala såsom boendet Treklövern och Åsarna
skola där även integrerad samisk undervisning
bedrivs.
Närheten till Svenstavik ger Åsarna ett bra läge för
pendling och framför allt för nyttjande av service
men i ett större regionalt perspektiv är avstånden till
större befolkningskoncentrationer stora. Viss pendling förekommer till och från Svenstavik samt till
Östersund, men i övrigt är pendlingsrörelserna små.
E45 och närheten till Svenstavik ger området kring
tätorten förhållandevis god tillgänglighet till grundläggande service, men tillgången till ett större utbud
av arbetsplatser eller fritidsanläggningar är begränsat.
Området saknar starka besöksmål som exempelvis
Klövsjö har i Destination Vemdalen och Storsjö i
Ljungdalsfjällen. Däremot har området en omfattande genomfartstrafik som följd av läget vid E45, med
stora säsongsvariationer.
Till områdets styrkor hör en relativt hög tillgänglighet till viss service samt den relativa närheten till
Vemdalsområdet. Området har således viss karaktär
av ”mellanläge” med relativt långa pendlingsavstånd
till större orter utöver Svenstavik, men en större besöksdestination inom 30-45 minuters bilresa innebär
potential ur både attraktivets- och sysselsättningssynpunkt, något som bland annat skapar underlag för
entreprenörer. Området har negativ befolknings- och
sysselsättningsutveckling med hög omflyttning men
utmärker sig som enda område i kommunen med ett
kvinnoöverskott, även i familjebildande åldrar.

Livet i Åsarnabygden

Att Åsarna är i det närmaste synonymt med längdskidåkning och nära nog helig mark har nog inte
undgått någon, och just skidåkningen och Åsarna IK
är antagligen den allra viktigaste styrkan i bygden.
Klubben Åsarna IK är legendarisk i Skidsverige
med flera stora internationella framgångar inom
längdskidåkning, med en kulmen på 80- och 90-talet,
då namnet Guldbyn föddes, men som kontinuerligt
fortsätter fostra landslagsstjärnor än idag. Skidåkningen bidrar även till att skapa en levande by genom
evenemang som lockar besökare från hela Sverige,
vilket gynnar hela kommunen.
Idag fostras framtidens stjärnor på Fjällgymnasiet, med boende i Åsarna i direkt anslutning till
fantastiska träningsmiljöer såväl sommar som vinter.
Fjällgymnasiet och dess elever är en oerhört viktig
del i Åsarnas fortsatta utveckling.
I dialogmötena beskrivs Åsarna som en bygd som
ger möjlighet till en aktiv fritid och då inte bara skidåkning utan även växande möjligheter till löpning,
cykling, vandring, fiske, jakt och skoteråkning.
Genomfarten på väg E45 är en annan styrka för
bygden då den passeras dagligen av en extremt stor
mängd trafikanter som gärna stannar till eftersom det
blivit ett naturligt stopp på semestern.
Åsarna kan sammanfattningsvis beskrivas som en
bygd för människor som söker natur- och fjällnära
boende med bra kommunikationer och närhet till
både Destination Vemdalen och Ljungdalsfjällen.

Prioritering: Ta vara på närheten till
Svenstavik

Områdets utveckling under senare tid har varit något
svår att tolka, både vad gäller befolkningsutveckling
och sysselsättning.
Vi uppfattar dock att området har två huvudsakliga
styrkor, dels närheten till centralorten Svenstavik
och den relativt goda tillgängligheten till Destination
Vemdalen, dels tillgången till potentiellt attraktiva
boendemiljöer.
En ökad samordning av viss samhällsservice mellan
Åsarna och Svenstavik bör vara möjlig.

Strategiska punkter för utveckling:
•

Utveckla genomfarten för ökad attraktion och
för att bättre ta tillvara på trafikflödet .

•

Utveckla kollektivtrafiken Åsarna - Svenstavik,
samt mot Destination Vemdalen.

•

Komplettera gång- och cykelvägen mellan
Åsarna och Svenstavik.

•

Stärk och bredda varumärket Åsarna IK, med
riktning mot träningscentra.

•

Prioritera och stärk skidgymnasiet.

•

Arbeta aktivt med skideleverna under gymnasietiden för att skapa vilja och möjlighet att bo
kvar.

•

Arbeta aktivt för ett utökat utbud av evenemang och tävlingar i området.
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INFRASTRUKTUR OCH BOSTÄDER - NULÄGE

Hållbara
infrastrukturer

Uppgraderaindustri
Tillgång till
informationsteknik
ochinfrastruktur

Säkra, billiga
bostäder

Hållbara
transportsystem

Infrastruktur och pendling
Tätorterna i nord-sydlig riktning från Svenstavik är
relativt väl sammankopplade och stärker de tydligaste
pendlingsstråken som finns inom kommunen, däremot
är pendling mellan andra orter klart svagare.
Kopplingen till Östersund längs E45 och från Myrviken
är god, vilket ger goda möjligheter till arbetspendling.
Förbindelserna till Klövsjö och övriga Destination
Vemdalen är något svagare, och förbindelserna med
kommunens västra delar är mycket knappa.
Den klart tyngst trafikerade vägsträckan för både personoch godstrafik är Åsarna - Brunflo längs väg E45, men
persontrafiken är stor även längs väg 321 samt väg 316.
Andra strategiskt viktiga sträckor är Handsjön - Vemdalen och Funäsdalen - Ljungdalen. Längs dessa sträckor är
säsongsvariationerna stora på grund av besöksnäringen.

Tillgänglighet till service
Eftersom befolkningen är mer utspridd jämfört med stora
delar av landet varierar tillgängligheten till olika typer av
service en hel del inom kommunen. Mer än 90% av befolkningen når en för- och grundskola inom 15 minuter
med bil. Knappt 70% når någon av de två högstadieskolorna inom 15 minuter. med klart större tillgänglighet i
norra kommunen. Närmare 90% når en hälsocentral på
30 minuter med bil. med klart sämre tillgänglighet i västra
och södra kommunen.
I de flesta områden har majoriteten av befolkningen en
livsmedelsbutik inom 15 minuter från sin bostad, och
andelen är allra högst i Storsjö och Ljungdalen. Tillgängligheten till drivmedelsstationer är hög i alla kommundelar. De områden som har längre än 30 minuters körtid till
närmsta drivmedelsstation finns runt Börtnan och östra
sidan av Näkten.

Bostäder
Bostadsbeståndet i Bergs kommun består till 87% av småhus, vilket kan jämföras med 58% i länet. En stor andel
(40 procent) av det totala bostadsbeståndet i kommunen
är byggda under åren 1961-1990 och nästan var fjärde bostad är byggd innan år 1930. Sedan år 1990 har byggtakten avtagit och endast vart tionde hus är byggt de senaste
30 åren.
En betydande del av bostadsbeståndet består av fritidshus (3623 st) och Berg är en av få kommuner i landet där
fritidshusen är fler än permanentbostäderna. Störst antal
fritidshus per invånare finns i Storsjö (3,8 st/person) och
Klövsjö (2,5 st/person). Den stora mängden fritidshus gör
att befolkningsmängden förändras mycket över året, vilket skapar förutsättningar för en högre nivå av serviceutbud.

28

Infrastruktur och bostäder - målsättningar
Digital infrastruktur
Den digitala infrastrukturen är idag en grundförutsättning för tillgång till många välfärdstjänster, men
också en möjlighet att överbrygga avstånd för sociala
relationer, samhällsengagemang, demokrati och
delaktighet.
•

För att öka möjligheterna för medborgarna att
delta i samhället måste bredbandsnätet vara väl
utbyggt i hela kommunen.

•

Kommunen ska verka för god mobiltäckning i
hela den geografiska kommuen. God tillgång
till mobilnät är viktigt både med hänsyn till tillgänglighet men även ur ett trygghetsperspektiv.

Serviceutbud
God tillgång till service är en grundförutsättning för
att kunna och vilja bo på en plats. Serviceutbudet på
en ort skapar förutsättningar till bosättning även i
området runtomkring
•

•

•
Fysisk infrastruktur
Den fysiska infrastrukturen är främst en nationell ansvarsfråga, men kommunen har rådighet över frågor
som rör vatten, avlopp och elnät. Kommunens roll
blir att bevaka sina intressen och påverka nationella
myndigheters beslut.
•

•

Kommunen bör arbeta aktivt mot regionala
och nationella organ för att säkerställa gott
underhåll av vägnätet. Vägnätet är viktigt för
medborgarna, men även för gods- och persontransport som förutsättningar för ett bra näringslivsklimat.
För att stärka attraktiviteten, folkhälsan och miljön bör särskilt fokus läggas på att bygga ut gångoch cykelvägsnätet för att möjliggöra gång- och
cykelpendling för fler.

Kommunen ska verka för att livsmedelsbutik
ska finnas i samtliga tätorter och att drivmedel
ska finnas inom 15 minuter för minst 80% av
befolkningen
I en geografiskt stor kommun är det viktigt att
tillgången till kommunal service upplevs som
god. Det gäller främst vård och omsorg samt skola, men även övriga funktioner bör utlokaliseras i
olika former.
Kommunen ska också verka för att sjukvård och
apotek finns inom kommunen, eftersom tillgång
till detta gör det möjligt att känna sig trygg och
därmed ha en högre livskvalitet.

Mark
För att skapa rätt förutsättningar att utöka byggnadsbeståndet krävs en målinriktad markstrategi,
vilket ger kommunen goda möjligheter att påverka
utvecklingen.
•
•

Att förvärva, färdigställa och sälja tomter i
attraktiva områden är nödvändigt för att öka
bostadsbeståndet.
Genom förvärv och detaljplanering kan kommunen göra det möjligt för företag att bygga
näringlokaler.

Bostäder och lokaler
God tillgång till bostäder och lokaler är en förutsättning till ökad befolkning och företagande.
•

•

•

•

Bergs kommun ska verka för att skapa ett varierat bostadsutbud som gör det möjligt för att så
stor del av befolkningen som möjligt är nöjda
med sitt boende.
Ett varierat bostadsutbud ökar även möjligheterna att skapa en bra bostadsomsättning, vilket
leder till att bostäderna nyttjas på mest effektivt
sätt.
Andelen fritidshus i Bergs kommun är stor, varav
många står tomma stora delar av året. Kommunen bör verka för att minska andelen tomma
hus, dels genom inflyttning och dels genom
försäljning.
Förutom skapandet av ett bra bostadsbestånd
är det även viktigt att vara lyhörd och proaktiv
gällande näringslivets behov. Detta gäller både
företag skrivna i kommunen och potentiella
inflyttare.

Kollektivtrafik
För att minska behovet av bilägande och resandet bör
kommunen arbeta proaktivt för att skapa nya former
för kollektivt resande.
•

•

Kommunen bör verka för stärkta pendlingsmöjligheter mot de stora arbetsmarknadsområdena Östersund, Svenstavik och Destination
Vemdalen.
Särskild vikt ska läggas på Inlandsbanans möjligheter att minska tidsavstånden längs E45.
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NÄRINGSLIV OCH FÖRETAGANDE - NULÄGE
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Näringslivet
Kommunens låga tätortsgrad går hand i hand med ett
näringsliv som är småskaligt och landsbygdsbaserat.
Många företag drivs av ensamföretagare och 82% av alla
arbetsställen har 0 anställda. Det är en andel som tillhör
de högsta i Sverige och kan jämföras med 68% för riket.

Besöksnäringen
En bransch av central betydelse för den ekonomiska
utvecklingen i kommunen är besöksnäringen. Destination Vemdalen, som omfattar ett område som inbegriper
Klövsjö och Storhogna, är landets tredje största skidområde.

Jordbruket står för 4,4% av sysselsättningen – fyra gånger
högre än i riket i stort. Skogsbruket är ännu större och
utgör 7,3% av sysselsättningen – en nästan nio gånger
högre andel än motsvarande för riket. Sammantaget är
andelen sysselsatta inom primärnäringarna bland de tio
högsta av alla kommuner i Sverige.

Merparten av de kommersiella gästnätterna i Bergs kommun legat under sommarhalvåret, framför allt juli och
augusti som dessutom har en kraftig ökning på senare tid.

Även energiproduktion är en näringsgren som, i växande
grad, är viktig i Bergs kommun. Det finns sju vattenkraftverk i kommunen, och under senare år har vindkraften
byggts ut påtagligt.

Besöksnäringen är av flera skäl svår att beskriva statistiskt. Det är besökares konsumtion, snarare än företagens
produktion, som avgör vad som är turism, vilket innebär
att många företag delvis kan klassas som företag inom
besöksnäringen. Säsongsvariationerna inom besöksnäringen gör att all ekonomisk aktivitet inte avspeglas i den
nationell statistik.

Företagssamheten
Bergs kommun är i nationell jämförelse en mycket entreprenöriell kommun och tillhör den tiondel av kommunerna i landet som har högst etableringsfrekvens, (antal
nystartade företag per 1000 invånare i åldrarna 16-64 år).
I Bergs kommun är andelen sysselsatta som är egenföretagare 26 %, jämfört med 6 % i riket (2017). I Storsjö
utgör egenföretagare halva arbetsmarknaden. Lägst andel
egenföretagare inom kommunen finns i Bergsbygden,
men även där är den mer än dubbelt så hög som i riket.
En stor andel av egenföretagarna verkar inom jord- eller
skogsbruk samt byggsektor.
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Näringsliv och företagande - målsättningar
Kompetens
Grunden till ett starkt näringsliv med goda förutsättningar till utveckling ligger i den kompetensnivå som
finns inom företagen.
•

•

•

Kommunen ska verka för att stärka kompetensen hos våra företagare. Detta genom att vara
lyhörd för de behov som finns och omvärldsbevaka för att kunna erbjuda möjligheter till
anpassad fortbildning.
Bergs kommun ska säkerställa att man besitter
hög kompetens kring hur man kan stötta företagen i sin utveckling. Ett av de viktigaste spåren
är att verka för att statliga och regionala stöd
investeras i kommunens företag.
Särskild vikt bör läggas på att stärka näringslivet
genom att möjliggöra god kompetensförsörjning. Detta både genom att erbjuda utbildningsmöjligheter för medborgare samt underlätta inflyttning för nyrekryterade medarbetare.

Produktutveckling och kollegialt lärande
Med innovation menar vi förmågan att tänka
nytt och skapa nya produkter och tjänster baserat
främst på förändrad efterfrågan men även kopplat
till forskningsläge. Ett innovativt förhållningssätt
är nödvändigt för att näringslivet ska fortsätta vara
konkurrenskraftigt.
•

•

•

God näringsstruktur
•

•

För att säkerställa en stabil tillgång till arbetsplatser för medborgare är det av stor vikt att kommunen verkar för en balanserad näringsstruktur
med hög resiliens mot konjunktursvängningar.
Kommunen bör lägga särskilt fokus på att inte
bli alltför beroende på besöksnäringen, som
visserligen inte kan flyttas, men som starkt påverkas av omvärldsfaktorer som exempelvis klimat
och bränslepriser.

•

Entreprenörskap definieras som ”förmågan att
identifiera möjligheter och skapa resurser för att
ta tillvara dessa möjligheter”. Bergs kommun har
en stark tradition av entreprenörer, vilken måste
bevaras och initieras redan under skolåldern.
I dialogmöten framkommer en tydlig efterfrågan
att skapa förutsättningar att lära av varandra.
Att nya företagare får möjlighet att lära från företagare som har varit verksamma länge, men även
att äldre företagare kan få stöd i utveckling från
unga företagare.
Nyckeln till att dra nytta av innovation och entreprenörskap för att skapa ett starkare näringsliv
ligger i att skapa möjligheter för företagare och
även offentliga tjänstepersoner att träffas under
både strukturerade och avslappnade former.
Nätverkande skapar nya möjligheter och kan
effektivisera arbetet.
En särskild insats som efterfrågas är företagarhus eller möjligheter till co-working. På dessa
platser träffas människor som annars inte träffas
och nya möjligheter och idéer skapas. Med en
stark besöksnäring bör vi skapa möjligheter
även för besökande företagare att ta del av dessa
kontaktytor.

Nyetableringar
För att säkerställa den höga nivån av företagande i
kommunen som är basen i näringsstrukturen bör
särskilt fokus läggas på att säkerställa kontinuerliga
nyetableringar.
•
•

•

Kommunen bör arbeta för att motivera och
rusta medborgare för att starta egna företag.
Denna process bör börja under grundskoletiden.
Kommunen bör agera aktivt för att få företag att
flytta till Bergs kommun för att öka arbetstillfällena och skapa balans i näringsstrukturen.
Särskilt fokus bör läggas på att attrahera företag
som erbjuder akademiska tjänster.
En stor del av kommunens företag ägs och
drivs av medborgare som är över 60 år. För att
säkerställa en kontinuitet bör kommunen lägga
särskilt fokus på generationsväxling.

Nya drivkrafter till företagande
I en ständigt föränderlig omvärld är det viktigt att
kommunen har kunskap om och kan ta till vara på
nya drivkrafter till företagande. Livsstilsföretagande
och socialt företagande blir sannolikt en allt viktigare
del av näringslivet under kommande år. Målet för
sociala företag är att bidra till ett inkluderande och
hållbart samhälle och hitta innovativa lösningar på
samhällsutmaningar snarare än göra vinst.
Dessa företagare fyller en mycket viktig roll i framför
allt landsbygdens utveckling. Hit räknas även kulturarbetare som också behöver ett mer strukturerat
stöd från kommunen och andra myndigheter.
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Främja ungas
anställning

Politik för
arbetstillfällen

Foto: Destination Vemdalen

Generellt låg utbildningsnivå, särskilt bland män
Generellt sett är utbildningsnivån låg i Bergs kommun,
både jämfört med riket och med övriga länet. I riket
som helhet har 41% av befolkningen mellan 25 och 74
år eftergymnasial utbildning (nästan lika många som
har gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå).
I Bergs kommun är motsvarande andel 25% och antalet
personer med gymnasial utbildning som högsta nivå är
mer än dubbelt så hög.
Kvinnor har en avsevärt högre utbildningsnivå än männen har. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning
är nästan dubbelt så hög som för männen. I ett nationellt
såväl som ett jämtländskt sammanhang är detta en stor
skillnad.
Många små arbetsställen, i kluster längs större vägar
I Bergs kommun finns sammantaget knappt 2000 arbets-

ställen, varav 95 % har färre än fem anställda. Den absoluta merparten av alla arbetsställen i kommunen finns i
samma stråk som merparten av befolkningen, längs E45
och väg 321.
I norra delen av kommunen finns ett stort antal små
arbetsställen utspridda längs med väg 321 mellan Svenstavik och kommungränsen, samt utmed vägen mellan
Myrviken och Hackås. Utanför dessa stråk utmärker
sig särskilt Klövsjö med ett tydligt kluster av flera små
företag.
De offentliga arbetsplatserna är genomgående stora
i sammanhanget och är påtagligt koncentrerade till
kommunens större tätorter, framför allt i Svenstavik. I
kontrast till detta är de privata arbetsställen betydligt
mindre i genomsnitt och också mer utspridda.

Hög förvärvsfrekvens i hela kommunen
Jämfört med riket är förvärvsfrekvensen, alltså andelen
av befolkningen i arbetsför ålder som förvärvsarbetar,
hög i Bergs kommun, oavsett delområde. Högst förvärvsfrekvens har Klövsjö med 88 % och lägst har Rätan med
75 %.
Myssjö/Oviken samt Hackås har också hög förvärvsfrekvens, vilket delvis beror på utpendlingen till Östersund.
Även Storsjö har en hög förvärvsfrekvens trots det perifera läget i förhållande till större arbetsplatser.
En viktig förklaring till den höga förvärvsfrekvensen i
kommunen är det stora antalet egenföretagare.
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Utbildningsutbud
Den kommunala skolan, som är en del av utbildningsutbudet, är en viktig nyckel i möjligheten att
attrahera barnfamiljer till kommunen, vilket är
nödvändigt för att skapa en mer livskraftig demografi.
Skolan har också en mycket viktig roll i att bygga
humankapital inom kommunen, vilket Folkhälsoprogrammet syftar till.
•

Kommunen ska verka för ett attraktivt utbildningsutbud inom kommunen. Det är lika viktigt
att verka för möjlighet till eftergymnasial
utbildning, gärna utan att behöva pendla ut från
kommunen.

•

En viktig del är också att anpassa utbildningsutbudet till det lokala näringslivet och den
arbetsmarknad som den ger upphov till. Vi vill
att våra medborgare ska vilja och kunna bo kvar
i Bergs kommun och då är matchningen mellan
utbildningar och arbetsgivare en nyckel. Det är
även viktigt att det finns möjligheter till flexibel
utbildning både avseende tid och rum, det vill
säga deltids- och distansstudier.

•

Även om utbildning nästan uteslutande genomförs i de officiella kanalerna så införskaffas
kunkap och utveckling av kompetenser även
i andra sammanhang. Här spelar framför allt
föreningslivet och kulturlivet en stor roll och att
skapa en strukturerad samverkan är nödvändigt för en god utveckling av kompetensnivån
inom den geografiska kommunen.

Arbetsmarknad
Det är viktigt att arbeta för att arbetsmarknaden
erbjuder möjligheter för alla utbildningsnivåer och
att förutsättningarna är jämlika både avseende kön,
ålder och härkomst.
•

•

Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt. Yrken
som fanns under mitten av förra seklet finns inte
längre kvar och samma utveckling kommer att
ske med nuvarande yrkeskategorier. Kommunen
behöver vara proaktiva och ha god kännedom
om nuvarande och kommande trender för att
matcha utbildningar på ett bra sätt.
För att människor ska vilja bo och arbeta inom
Bergs kommun krävs tillräckligt med arbetstillfällen. I en tid när det blir allt viktigare att kunna
associera med sin arbetsgivare så är det därför
viktigt att arbetstillfällena finns hos arbetsgivare
som bedriver ett strategiskt arbete för att vara efterfrågade av arbetskraften. Bergs kommun bör i
detta avseende fungera som en förebild.

•

Det är viktigt att visa på de yrkeskategorier som
finns inom kommunens näringsliv. Om vi vill att
ungdomar och vuxna ska utbilda sig till det som
arbetsmarknaden efterfrågar så bör kommunen
ta fram och lyfta förebilder inom dessa yrkesområden.

•

Eftersom Bergs kommuns näringsliv till stor del
består av småföretag så bör kommunen stötta
företagen i rekryteringsarbetet, främst gällande
de möjligheter till statligt subventionerade anställningar, vilket även skapar stor samhällsnytta.

Vägar in på arbetsmarknaden
Under senare tid har avståndet till arbetsmarknaden
ökat markant för många medborgare, framför allt
ungdomar, funktionsvarierade och utrikes födda. Ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv är det oerhört viktigt att dessa grupper kommer in på arbetsmarknaden, men det skapar även ytterligare möjligheter att
kompetensförsörja näringslivet och den kommunala
verksamheten.
•

Ett första steg är att arbetsgivare öppnar upp
för medborgare att kunna praktisera i olika
former. Detta stärker individen, skapar ett bättre
underlag inför val av vidareutbildning samt ger
arbetsgivaren en möjlighet att marknadsföra sitt
företag och yrket.

•

Särskild vikt bör läggas på möjligheten att
kombinera utbildning och arbete. Att ge
människor chansen att införskaffa sig en utbildning samtidigt som man ges möjlighet att faktiskt
utöva yrket är en vinst för både arbetstagare och
arbetsgivare.

•

I starka branscher inom kommunen bör de
anställda ges möjlighet till någon form av
utveckling och karriärmöjligheter. Målsättning bör vara att människor stannar kvar inom
respektive bransch för att minska omsättningen
och behoven av nyrekryteringar.
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Inkluderande
grönområden

Skydda kulturoch naturarven

Bergslivet - ett rikt och aktivt friluftsliv
Förutsättningarna för att leva ett rikt och aktivt liv i närheten av sitt hem är svårt att mäta. För en del krävs bara
närheten till naturen, medan andras intressen kräver särskilda anläggningar.
Ett stort antal föreningar per invånare tyder dels på ett
stort engagemang hos befolkningen som driver föreningarna, och dels på att det finns aktiviteter och en gemenskap att ta del av i området. Möjligheten att utöva sina
fritidsintressen i närheten av hemmet kan antas påverka
människors vilja att bo kvar eller bosätta sig i området.
Med sitt läge mellan Storsjön och fjällkedjan erbjuder
kommunen goda friluftsmöjligheter.
Enligt många undersökningar så upplevs livet i Berg som
tryggt med nationella mått i ett land som internationellt
har hög nivå av trygghet.

Ett kulturarv värt att förvalta
Bergs kommun har ett långt och gediget kulturarv som är
viktigt att förvalta. Kommunens vilja är att kulturen ska
prägla människors vardag och framtid. Tillgången till ett
rikt kulturutbud främjar människors välbefinnande, skapar ökad trivsel och sammanhållning samt en levande
landsbygd.
De nationella kulturpolitiska målen är att kulturen ska
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Av särskild vikt är det samiska kulturarvet (det materiella och det immateriella), som återspeglar en svunnen tid
samtidigt som det är basen för ett tankesystem och dagens
levande samiska kultur.

Fjällen som rekreationsområde och kulturlandskap
I en kommun som är så tydligt präglad av besöksnäringen
som Bergs kommun är finns det också anledning att särskilt framhålla det som i en nationell kontext är kommunens kanske största styrka - fjäll- och naturmiljön.
Fjällområdet lägger grunden för friluftsliv och turism,
men är också ett kulturlandskap, där människor har levt
under tusentals år. Renskötsel bedrivs över nästan hela
området och renbetet bidrar till bevarandet av fjällandskapets höga natur- och kulturvärden.
Inom Bergs kommun finns ett flertal naturreservat och
andra skyddade naturområden. Naturreservat har bildats
för att värna och vårda våra skogar, vattendrag och andra
naturmiljöer och se till så att de inte förstörs av mänsklig
påverkan.
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Attraktion och livsmiljö - målsättningar
Ett inkluderande samhälle
Att skapa ett inkluderande samhälle är grundläggande för att stärka det sociala kapitalet i kommunen, vilket hanteras genom Folkhälsoprogrammet, men det
är även viktigt för att skapa attraktion och därmed en
ökad befolkning.
•

•

•

•

Basen för ett inkluderande samhälle är att dess
medborgare kan känna sig trygga. Trygghet
kan tolkas utifrån en rad olika områden som socialt nätverk, boendemiljö samt brottsprevention
men även trygghet att få vara den man vill.
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv vad gäller makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.
Mångfald är variation av olika egenskaper hos
individerna i en social grupp. Med mångfald
inom närings- och föreningsliv tas kompetens
tillvara och möjligheterna till innovation och
tillväxt ökar.
Det är viktigt att ta tillvara personer med lång
livserfarenhet och kommunen bör verka för att
skapa möjligheter där medborgare kan mötas
över generationsgränserna.

Kulturen som samhällsutvecklare
Kultur är samhällsbärande och meningsskapande.
Kultur- och konstyttringar är identitetsfrämjande för
individen, får människan att växa och ökar förståelsen för andra, sociala mönster och sammanhang.
Kulturen skapar även förutsättningar för innovationer. Kommunen bör därför tydligt lyfta kulturens
roll i samhällsutvecklingen.

Fritidsutbud
Tillgången till aktiv och attraktiv fritid är viktigt för
att medborgarna ska få en positiv bild av kommunen
som plats att leva och bo på.
•
•

•

•

Som utpendlingskommun är det extra viktigt att
kommunen är attraktiv utanför arbetstid för att
knyta vardagslivet till bostadsorten.
Bergs kommun har ett starkt föreningsliv, som
skapar aktivitet och evenemang, men även
attraktivitet och möjlighet att delta i den demokratiska processen. Kommunen ska verka för att
stärka och förenkla för föreningslivet.
Medborgarna saknar fler olika typer av aktiviteter inom kultur och fritid. Kommunen bör prioritera att hjälpa medborgare och föreningar att
skapa nya verksamheter för ett mer balanserat
och breddat utbud.
Arrangemang och evenemang skapar attraktion,
delaktighet och stolthet. Kommunen bör verka
för att underlätta för arrangörer genom förenklad kommunal handläggning.

Kulturens roll
•

•

Tillgång till böcker och möjlighet till läsning
är viktigt för folkbildningen och ska underlättas
med tanke på de geografiska förutsättningarna.
Vi ska ha moderna bibliotek som kännetecknas
av kreativa mötesplatser för alla och möten
mellan unga och äldre.
Kulturen i skolan ska ses om en viktig grund
för ett rikt kulturliv. När barn och unga tidigt får
möjlighet att ta del av kulturlivet föds innovation
och attraktion.

Utemiljö
Bergs kommun ligger på en fantastisk plats med nära
tillgång till skog, sjö och fjäll. Utemiljön skapar fantastiska förutsättningar och behöver bevaras över tid,
vilket främst Miljöprogrammet syftar till.
•

•

•

•

Tätorterna och våra byar är vårt ”ansikte
utåt”. Det är därför av stor vikt att kommunen
tillsammans med medborgare och näringsliv
kontinuerligt arbetar för att skapa attraktiva
och moderna boplatser.
Naturen är en av grunderna till varför människor
kan bo, leva och verka här. Naturen är en fantastisk plats för återhämtning men även bas för de
stora näringarna i kommunen. Det är viktigt att
kommunen verkar för en god balans i utvecklingen.
Jordbrukslandskapet skapar vackra platser
och förutsättningar för livsmedelsproduktion.
Kommunen ska verka för att bevara det öppna
jordbrukslandskapet utifrån ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv.
Precis som det är viktigt att bevara kunskaper
från äldre generationer så är det lika viktigt att
bevara våra kulturlandskap och den lärdom de
kan ge. Särskild hänsyn ska tas till det samiska
kulturlandskapet.

Mötesplatser
Särskild vikt ska läggas vid att säkerställa öppna mötesplatser där människor kan träffas utanför det egna
föreningslivet och intressesfären. Det är nödvändigt
för ett attraktivt och inkluderande samhälle. Även här
spelar biblioteken en viktig roll.
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