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Kalix Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-2020
Vision Kalix 2020 – en bygd av levande och hållbara byar förenade i ett livskraftigt
centrum
Syfte Ett styrdokument för målmedvetet arbete för en levande landsbygd.
Utvecklingsprogrammet för Kalix landsbygd är ett stöd för byar och kommunen i
utvecklingsarbetet och är vägledande vid prioriteringar av insatser. Insatserna ska
bidra till en positiv utveckling av byn.
Övergripande strategi
Vid frågor som berör enskilda eller flera byar skall frågan ställas: Hur kommer detta
beslut att påverka byn som helhet? =LANDSBYGDSSÄKRING.
Landsbygdssäkring ska finnas med i underlag för beslut i dessa frågor.
Övergripande mål
1.
2.
3.
4.
5.

Demokrati och inflytande
Attraktiva bygder
Fullgod service och infrastruktur
Aktivt företagande
Hållbar miljö

1. Demokrati och inflytande
Strategi: Landsbygdsäkring
Område
1.1Lokalt
inflytande

Innebär
Information skall
ske till berörd by
direkt då någon
form av aktivitet
påbörjas

Mål
Ansvarig
Landsbygdssäkrade Förvaltningschef,
underlag finns
kommundirektör

1.2 Lokala planer

Byarna tar fram
lokala planer för
sitt eget
utvecklings -arbete
i samarbete med
kommunen. De
delges kommunen
och tas hänsyn till
vid prioritering
En ungdom i
lokalföreningens
styrelse

5 nya/reviderade
planer per år

Byaråd

En aktivitet för
unga/år

Lokala grupper

1.3 Delaktiga
ungdomar

2. Attraktiva bygder
Strategi: Gemensamt utvecklingsarbete med byar, föreningar och företag för
attraktiva bygder
Område
2.1 Goda
ambassadörer,
gott värdskap

Innebär
Lyfta fram goda
exempel

2.2 Attraktiva
boendemiljöer i
strandnära lägen

Lis-områden

Attraktiva byar

Gemensamma
städdagar,
naturvårdsdagar i
byar
Trivselskapande
allmänna
aktiviteter med
kultur, fritid, idrott

2.3 Aktiviteter i
bya- och
kommunal regi

Mål
2 evenemang
publiceras varje
månad på
kommunens
hemsida
Skapa attraktiva
boendemiljöer i
strandnära lägen

Ansvarig
Lokala grupper,
kommunen

Vårdade
boendemiljöer

Lokala grupper,
markägare

Fastighetsägare
och kommunen

Fritids- och
Lokala grupper,
kulturaktiviteter i
kommunen
hela kommunen
marknadsförs i
Kultur- och
Fritidsguiden och
på besöksnäringens hemsida

3. Service och infrastruktur
Strategi: Samverkan för fungerande lösningar utifrån byns förutsättningar
Område
3.1
Anpassad
kommersiell
och offentlig
service
3.2
Anpassad
infrastruktur

Innebär
Tillgänglighet till
olika e- tjänster,
butik,
ombudsfunktioner

Mål
Oförändrat
antal butiker
och anpassade
ombudstjänster

Ansvarig
Lokala grupper, service- och
utvecklingsenhet

Vägar, GC-vägar,
belysning,
telefoni,
mobiltäckning,
fiber, skyltning

1 insats/år och
område utifrån
byarnas lokala
planer

Service- och
utvecklingsenhet,
samhällsbyggnadsförvaltning,
lokala grupper

3.3
Småskalig
infrastruktur
för rörligt
friluftsliv

Skyltning,
vindskydd,
bryggor mm

5 insatser/år
utifrån byarnas
lokala planer

Service- och
utvecklingsenhet, lokala
grupper

4. Företagande
Strategi: Lyfta befintliga och nya företagare och särskilt stimulera lokal
resursanvändning.
Område
4.1 Synliggöra
företag

Innebär
Företagsträffar

Mål
3 företagsträffar/år
utanför tätorten

4.2 Fler nya
företag och
unga företagare

Nätverk och
samverkan

Aktivera ett
nätverk med
landsbygdsföretag

Ansvarig
Service- och
utvecklingsenhet,
företagarorganisationer
Service- och
utvecklingsenhet,
företagarorganisationer,
byaråd

5. Hållbar miljö
Strategi: Öka medvetenheten om hållbar miljö
Område
5.1 Vårdat
landskap och
vatten

Innebär
röjningar,
vattenvårdsinsatser

Mål
1 insats/år utifrån
byarnas lokala
planer

5.2 Hållbara
energilösning
ar
5.3 Hållbara
fiskevatten

Miljövänliga alternativ Årlig energidag
prioriteras

Kommunen

Restaurering av
fiskevatten, frivillig
reglering av fiskeuttag, kompetensuppbyggnad

Service- och
utvecklingsenheten

2 träffar med
fiskeinformation/år

Ansvarig
Lokala grupper

Genomförande och uppföljning











Genomförande sker i samverkan med föreningar, företag och kommun
Samverkansrådet driver frågor med stöd av landsbygdsprogrammet
Kommunen integrerar programmet i verksamheten
Byarådet verkar i enlighet med landsbygdsprogrammet
Service- och utvecklingsenheten ansvarar för en årlig landsbygdskongress
med politiker, byarepresentanter och tjänstemän
Landsbygdskongressen gör årliga prioriteringar ur programmet
Handlingsplan tas fram för kommande år
Genomförandet av programmet utvärderas årligen av service- och
utvecklingsenheten för information till Samverkansrådet i oktober/november
Återrapportering sker till kommunstyrelsen senast februari
Ansvariga: service- och utvecklingsenhet

