
 

                                                                                                                                                                        
UTVECKLINGSPLAN FÖR NORDANSTIGSKOMMUN 

 

Bakgrund

Gruppen har ingått i en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att revidera översiktsplanen samt 

styrdokument för visioner och utveckling av Nordanstigs kommun. 

Nordanstig kommuns översiktsplan omfattar hela kommunens yta och visar långsiktiga avsikter när det gäller

användning av mark och vatten. Den redovisar allmänna intressen samt de miljö- och riskfaktorer som 

regleras på nationell nivå.

Det råder en otydlighet kring utvecklingsplanen och har brister  som ett långsiktigt styrdokument.  Effekterna 

som förväntas beskrivs mer som önskemål i form av; -ökat byggande, -positivt flyttnetto, -ökat antal 

besöksnätter, etc. Det saknas även analyser kring framtida strategier och särskilt viktiga satsningsområden 

har inte definierats. 

Det är motiverat att arbeta mot visioner (Vision 2020) men dessa kan inte ersätta ett tydligt måldokument och

blir inte ett instrument för långsiktig utveckling.

Sammanställningen gör inga anspråk på att vara fullständig eller heltäckande. Vi pekar på några 

satsningsområden som utgår ifrån subjektiva värderingar. Inom fokusområdena har vi försökt att ge en 

bakgrund om dess tänkta möjligheter men även dess utmaningar och svårigheter.

 



                                                     FOKUSOMRÅDEN                             

Ett antal områden har valts som är särskilt viktiga för att Nordanstig ska kunna utvecklas till en attraktivare 

boendeort och de kommer att beröras enligt följande:

• Viktiga målgrupper

• Boende

• Näringsliv

• Skola

• Kommunikationer

• Övrigt

MÅLGRUPPER

De boende i kommunen är den viktigaste målgruppen. Det är avgörande att de trivs, stannar

kvar och talar väl om kommunen. De är de bästa ambassadörerna och marknadsförarna av de värdensom 

finns. Människor och deras attityder är kanske det viktigaste för att skapa trivsel på en plats. Nöjda invånare 

sprider positiva budskap som lockar andra att bosätta sig i kommunen. I det avseendet är det även viktigt att 

företagen känner sig uppmuntrade.

INFLYTTNING

Det finns ingen historisk statistik som ger stöd för framtida inflyttning till Nordanstig från de närliggande 

kommunerna Sundsvall och Hudiksvall. Däremot ger statistiken stöd för en fortsatt utflyttning från Nordanstig

till nämnda kommundelar samt riket för övrigt.

Trots detta anser gruppen att det är rimligt med en vision om inflyttning till Nordanstig. Detta motiveras av att 

attityder och livsstilsfaktorer ändras över tid. Yngre generationer har ett större intresse för miljövärden. Allt 

fler efterfrågar en trygg uppväxtmiljö för barn med närheten till en sund miljö. Utöver detta anser många att 

boendekostnader upptar en alltför stor andel av ekonomin. 

I nuläget råder en viss efterfrågan av arbetskraft i de kommunala verksamheter och ökar ytterligare med 

pensionsavgångarna. 



UNGA BARNFAMILJER

I Sundsvallsregionen finns en tillväxt inom IT, bank- och försäkringsbranscherna, medelåldern bland de 

anställda är relativt låg. I närtid kommer pendeltiderna till Sundsvall att förkortas avsevärt vilket gör det 

lättare att pendla till arbetet. 

 

I det avseendet kan Gnarp ha förutsättningar att marknadsföra de

goda förhållandena för unga familjer. Miljön är trygg att växa upp i

och fritidsutbudet är brett och varierat.  Vi har två skolor att välja på

med olika inriktningar. Den kristna friskolan med tillhörande

värdegrunder har bidragit till en ökad inflyttning.

Ilsbos närhet till Hudiksvall har liknande förutsättningars som Gnarp, de digitala kommunikationerna är väl 

tillgodosedda med uppkoppling till befintligt stadsnät. 

 Hassela ligger naturskönt och erbjuder ett rikt friluftsliv i samtliga årstider.  Arbetspendling finns till 

Sundsvall, Ljusdal och Hudiksvall. 

Bilderna visar Hassela Äventyrsland med badanläggning samt den alpina skidåkningen med vyn från 

Älvåsbacken.

 

AKTIVA PENSIONÄRER

Antalet yrkesarbetande i större tätorter, med en god ekonomi, går i pension i en ökande takt. En andel av 

dessa torde vara attraherade av boendemiljöer nära natur och hav efter ett krävande arbetsliv.  Restiderna 

och kommunikationerna till ex Stockholm och Mälardalen har förkortats avsevärt. Bostäder av hög kvalitè i 

attraktiva lägen, med en god samhällsservice, kan vara attraktivt för denna betalningsstarka kategori.

NORDEUROPÉER 

Tystnaden, naturen och tryggheten lockar människor från

norra Europa att bosätta sig i Sverige. Ett exempel är att 125

000 personer flyttar in varje år från det överbefolkade Holland.

Från Gnarp/Nordanstig – Hudiksvall – Sundsvall är det relativt

smidigt att resa ut till kontinenten via Arlanda.

Förbättrade digitala kommunikationsvägar kan möjligen bidra till

en sådan tänkbar inflyttning. Kategorin ”livsstilsinflyttare”

besitter, påfallande ofta, en stor kreativitet.

Det torde finnas anledning till att kommunen, tillsammans med skolpersonal och föreningslivet undersöker 

möjligheten att delta i internationella mässor och exponera möjligheterna.



ARBETSKRAFTSINVANDRING

I närtid kommer det, med stor sannolikhet, att råda brist på personal inom äldreomsorg. Utbildningarna är 

inte attraktiva hos ungdomar och även om intresset var stort kommer den demografiska åldersfördelningen 

bidra till personalbrist. Mycket talar för att vi kommer att ha behov av arbetskraftsinvandring inom 

äldreomsorgen.

BOENDE

Nuvarande bostadsutbud möter inte upp till de tilltänkta behoven. Många äldre som bor i småhus erbjuds 

inte tillräckligt med boendealternativ när hälsan börjar att svikta. Nybyggda lägenheter på markplan med 

anpassning till äldre är dyra boendealternativ då produktionskostnaderna är höga. Detta bidrar till en 

inlåsningseffekt vilket, i sin tur, inte frigör fastigheter för inflyttare. 

I Ilsbo finns en rörlighet inom bostadsmarknaden med viss tillgång till småhus.

Utöver ett funktionellt boende efterlyser äldre närhet till social service i form av; -dagligvaruhandel, 

-hälsovård samt kollektiv trafik.

Bergsjö  erbjuder närhet till affärer och hälsovård, bortsett från tandvård har Harmånger motsvarande 

förutsättningar samt närhet till E4:an. Gnarp har affär men erbjuder ej motsvarande tillgång till sjukvård. Där 

är kollektivtrafiken väl tillgodosedd med, såväl, tåg som buss.

I Hassela finns en nyproducerat lägenhetsbestånd som är anpassat till äldre. Utöver detta har ett antal 

lägenheter omvandlats till trygghetsboende. Äldreboendet Hasselbacken är renoverad och moderniserad 

och inrymmer idag boende för ensamkommande flyktingbarn.

Generellt saknas det anpassat boende i kommunen för personer med demenssjukdomar.

Kommunen har en åldrande befolkning och det är nödvändigt att en boendeplanering har stöd hos 

målgrupperna . En konsekvensanalys är nödvändig  för att förebygga en utflyttning av äldre. Ett mindre gott 

exempel var planeringen av ett högstadium i Nordanstig vilket ledde till att elever sökte sig till skolor utanför 

kommunen.

Sannolikt består efterfrågan av boenden i strandnära områden. Den möjliga exploateringen får inte ha högre 

prioritet än bevarandet av naturvårdsvärden samt bevarande av historiska miljöer. Det är av yttersta vikt att 

utveckling sker i samråd med de lokala intressenterna för att förebygga framtida konflikter.

Rörligheten inom bostadsmarknaden hämmas av de låga huspriserna i förhållande till 

nyproduktionskostnaderna, incitamentet till nybyggnation är därför mycket låg. Under förutsättning att 

kommunen utvecklas är det inte otänkbart att differensen mellan produktionskostnaderna och 

marknadsvärdet kan minska över tid.

Strategiska åtgärdsområden

• Hur ska rörligheten inom bostadsmarknaden förbättras?

• Var finns det riskvilligt kapital för utveckling av bostäder?

• Var i kommunen är det attraktivast att bygga?

• Hur ska vi ”sälja” konceptet att investera i Nordanstig – var hittar vi kontaktytorna?



NÄRINGSLIV

I Nordanstig finns en hög kompetens inom bygg- och hantverksbranscherna, verkstads- och skogsindustri 
samt besöksnäring.  Ett antal företag har kunder i landets tillväxtområden och, i några fall, även 
internationellt.

I Ilsbo finns indikationer på kommande nyinvesteringar inom näringslivet i en redan stark företagsamhet. Där 

finns även tillgänglig lokalkapacitet för industri samt administration. 

Kommunen har drabbats av den globala rörligheten inom tillverkningsindustrin där företag har överfört 
produktion till länder med låga kostnader.

I Bergsjöverkens industriområde sker en tillväxt av företag och är, i dagsläget, en utgångspunkt för cirka 70 

personer. Synnergieffekterna, där företag delar lokalutrymmen, skapar möjligheter till ytterligare tillväxt även 

om de inte verkar inom samma bransch. I Bergsjö företagsby finns ledig lokalkapacitet för fortsatt utveckling.

Hassela har omfattande företagsamhet inom skogs- och träindustri med goda framtidsutsikter. Företag 

utvecklar och tillverkar utrustning inom skogsindustrin med kunder på den globala marknaden med ökande 

marknadsandelar. 

Hasselakollektivet, tillsammans med Hassela Skiresort är, kanske, kommunens mest kända varumärken och 

skapar tillsammans en mängd arbetstillfällen.

En utmaning, oavsett branschtillhörighet, finns i att hitta innovativa, vidareutvecklade eller nya produkter. 

Utveckling sker i ”kluster” där entreprenörer samarbetar och tillför varandra kunskap med dynamiska effekter.

Dessa ”kluster” utvecklas inte alltid i samarbete med lokala företag. För att skapa dessa förutsättningar är 

det nödvändigt med effektiva digitala kommunikationer.

Även samhällsservicen är i behov av digitala kommunikationer. Det är avgörande att kommunen, i 

samarbete, med ideella aktörer har ett utvecklat framtida samarbete. Glesbygden kan inte förvänta sig något 

stöd av marknadens aktörer

I kontakter med kommunen beskriver vissa företagare att det råder en tröghet i  kommunikationerna med 

långa beslutsprocesser. En orsak kan vara att företagarna har för stora förväntningar kring effektiviteten i 

dessa processer. Upplevelsen är inte generell och många har en god erfarenhet. Däremot bör de negativa 

upplevelserna diskuteras för förtydliga rollfördelning mellan parterna för framtida samförstånd. 

Näringslivet och samhällsservicen är i behov av utvecklade digitala kommunikationer. Det är avgörande att 
kommunen, i samarbete, med ideella aktörer har ett utvecklat framtida samarbete. Glesbygden kan inte 
förvänta sig något stöd av marknadens aktörer.

En bransch i tillväxt finns inom hemtjänst och hushållsnära tjänster. Den relativa ökningen av arbetstillfällen 
torde ända vara blygsam då motsvarande nedskärningar sker inom motsvarande kommunala förvaltningar.  
Ett hinder mot tillväxten är att de sociala företagen konkurrerar med subventionerade kostnader vilket hotar 
arbetstillfällen, såväl, bland offentliga- som privata utförare.

NÄRINGSLIV - intressanta områden

DISTANSARBETE

Distansarbete är en växande form av sysselsättning som det finns

anledning att underlätta för. Förutsättningarna för ett produktivt

distansarbete ökar snabbt och diversifieringen blir allt större med

hjälp av den snabba teknikutvecklingen. Många som arbetar

hemma upplever att det kan vara svårt att skilja på arbete och

boende det kan kännas isolerat att inte ha en arbetsgemenskap att

gå till.



Ett sätt att underlätta för distansarbete är att upprätta ”kontorshotell" där aktörerna hyr in sig på en 
arbetsplats och delar gemenskap med andra även om deras verksamhetsinriktningar är olika. Möjligheterna 
att stötta och komplettera varandra är stora. Tillsammans har gruppen större omvärldskontakter än var och 
en för sig. Ur detta växer lätt nya fruktbara samband.

I ett ”kontorshotell” finns också möjligheter att skapa administrativa resurser gemensamt för flera av de 
lokala hantverkarna som därigenom kan koncentrera sig på sina respektive yrken och överlåta 
telefonpassning, fakturering och bokföring på någon med särskild kompetens för detta.

Under förutsättning att det finns bra boendemiljöer, en trygg och attraktiv skolgång samt meningsfulla 
fritidssysselsättningar borde det vara av värde att analysera förutsättningarna. 

En sådan utveckling kan gynnas av att det finns en stor mängd sommarboenden efter kustremsan med 
snabbare fysiska transporter med bil samt kollektiva färdmedel.

Strategiska åtgärdsområden

• Genomgående problematik är bostadsmarknaden och lokalfrågor. Kapital finns inte för nyproduktion 

och fastighetsvärdena är väsentligt lägre än produktionskostnaderna.

• Var finns det riskvilligt kapital att investera i kommunen och var finns kontaktytorna?

• Finns det lokal arbetskraft med nödvändig kompetens?

BESÖKSNÄRING

Östra delarna av Nordanstig har, förmodligen, Norrlands attraktivaste kustremsa och i omedelbar närhet till 

E4:an. Restiderna till exempelvis Stockholm och Mälardalen har förkortats avsevärt. Marknadsföring sker 

idag mot Trondheimsregionen, avståndet dit är 485 km,

befolkningsunderlaget är stort och medelinkomsten är väsentlig.

Kustvägen som leder från Mellanfjärden och upp mot Sundsvall

torde ha en potential att utveckla besöksnäringen samt höja

kvalitén för de redan boende i Nordanstig.

Mångfalden av aktiviteter är stort som exempelvis; -golf, - vandring, -cykling, -fiske, -ridning, -hantverk, etc.

Det finns intressanta historiska värden med en

unik fauna som har exponerats pedagogiskt och

tilltalande exempelvis genom kulturstigen i

Sörfjärden.

Entreprenörer har utvecklat Mellanfjärden där

Trolska skogen bidrar till fler besökare.

Hantverkskurserna i Gränsfors befinner sig i fas med en ökande efterfrågan inom turismnäringsgrenen riktad

mot internationella besökare som önskar ett bestående mervärde i form av kunskap, utöver, upplevelser som

sådana.

Den alpina anläggningen, Hassela Skiresort är en styrka för besöksnäringen och erbjuder ett viss utbud 

under den lågfrekventa sommarperioden, verksamheten samarbetar även med lokala entreprenörer för att 

bredda utbudet. 

Sommartid erbjuder Hassela även upplevelser i form av; -fiske, -kanotfärder, -ridning samt hästturer. Utöver 

detta finns även två golfbanor.  



Trenderna inom turismen visar på en ökad efterfrågan av upplevelser, i det avseendet torde lokala 

entreprenörer, och i synnerhet i Hassela, ha förutsättningar att möta upp till efterfrågan.

Samarbete förekommer mellan aktörerna förekommer redan med syfte att marknadsföra kusten som en 

destination och marknadsföring bedrivs bl a i Trondheimsregionen tillsammans med Sundsvall Turism. 

En strukturerad planering av ett – destinationsområde - där kommun och näringsidkare arbetar integrerat har

visat sig vara en framgångsfaktor för att intressera investerare. Det är motiverat med en fördjupad 

utvecklingsplan med en tydlig inriktning och fördelning av roller mellan kommun och näringsidkare. 

Kommunen är den viktigaste aktören i myndighetskontakter samt en väsentlig sådan vid ansökan av 

projektmedel.

Strategiska åtgärdsområden

• Att näringsidkarna och kommunen fortsätter att arbeta samordnat

• Intressekonflikter med boende i närområdet.

• Skydda och respektera naturvärden.

• Hitta ytterligare investerare för att öka antalet gästnätter i; -campingstugor av varierande standard, 

-husbils/vagns uppställningar, etc.

TRANSPORT OCH LOGISKTIK

Tjärnviksområdets nya ägare har, säkerligen, flera strategier för utveckling.
Logistiken är en viktig  konkurrensfaktor och det kommer att bli allt viktigare att samordna investeringar och 
aktiviteter. En modern kombiterminal tar lastbilstrailers, containers och
vagnar med tåg. Tjärnvik kan, således, ha en potential att utvecklas
som ett viktigt logistikcentrum med kommunikationer i nordsydlig
riktning med, såväl, tåg som trailers. Utöver detta finns motsvarande
möjligheter i östvästlig riktning till Trondheim samt Vasa via hamnen i
Sundsvall.

En ytterligare styrka är närheten till yrkesutbildning i Inköp & Supply
Management vid Nordic Business Institute i Sundsvall. Transportsektorn efterlyser utbildade logistiker och 
institutet bedriver sådan yrkesinriktad utbildning.
Under förutsättning att ägarna är intresserade av ett samarbete med kommunens näringslivsenhet så blir 
kommunens roll vara behjälplig med myndighetskontakter.

Strategiska åtgärdsområden
• Att visa intresse för att delta i mässor inom logistik i samråd med ägarna till Tjärnviksområdet.
• Bistå med kontakter mot landets ledande logistikaktör, Green Cargo och marknadsföra området i 

samråd med de nya ägarna.

SKOLA



Unga barnfamiljer som överväger ett boende i Nordanstig beaktar skolornas kvalité, ortens trygghet och 

fritidsutbudet. Tryggheten och utbudet av fritidsaktiviteter är mycket väl tillgodosett. Tillgång finns till sport- 

och ishall, ridhus och golfbana. Inom en radie på 20-25 min finns tillgång till simhall och alpin skidåkning. 

Utöver detta finns Kulturstjärnans lokaler med tillgång

till utrustning för musik- och teater.

I nationella jämförelser presterar Nordanstigs skolor

mycket dåliga resultat. Sannolikt består problematiken

av systematiska brister då kommuner med liknande

befolkningsstruktur, storlek och ekonomi presterar

väsentligt bättre. Förhållandet är långt ifrån

tillfredsställande och här finns anledning till omedelbara åtgärder. 

I vissa ämnen som matematik presterar Gnarps skola bättre än riksgenomsnittet men lägre i svenska- och 

engelska. I Jättendal och Bergsjö presterar eleverna bättre i svenska- och engelska men sämre i matematik.

Det är tveksamt om framgångsfaktorerna har analyseras och utvecklas då, drygt 40%, av eleverna inte 

uppfyller kraven för studier på gymnasial nivå.

Generellt förbättras resultaten i nationella jämförelser men befinner sig efter högstadiet på en otillbörligt låg 

nivå.

En avgörande framgångsfaktor för skola är trygghet. Enkäter visar att, nästan, var tredje elev på högstadiet 

upplever att arbetsmiljön är otrygg. En delorsak till detta kan finnas i mångfalden av ”dolda” utrymmen i 

lokalerna.

Högstadiet har behov av en anläggning för idrott- och fysisk aktivitet. De nuvarande lokalerna skapar inte 

goda förutsättningar. Generellt har skolans lokaler brister i anpassning till elever med rörelsehinder.

Föreningslivet, i samarbete med skola, har en väsentlig  funktion i att integrera nyinflyttade i det lokala 

samhället. Genom idrottsförbunden finns särskilda medel att tillgå för dessa ändamål.

Strategiska åtgärdsområden

• Vad i organisationen motiverar att eleverna i Nordanstig presterar sämre än kommuner med en 

liknande befolkningsstruktur, storlek och ekonomi?

• Hur sker samarbetet i övergången från de mindre skolorna till högstadiet?

• Vad är orsakerna till att vissa resultat försämras i övergången från mellan-  till högstadium?

• Har föräldrar, skolledning, skolchef och politiker en samsyn gällande uppföljning av skolresultat i 

förhållande till nationella mål?

KOMMUNIKATIONER



Som tidigare berörts är goda kommunikationer en nödvändig förutsättning för utveckling. Därigenom skapas 

ett större urval för sysselsättning, studier, service etc. I det avseendet är möjligheterna goda för Gnarp och 

pendlandet har ökat de senaste åren. 

Gruppen har meningsskiljaktigheter beträffande önskemål om framtida tågstopp/resecentrum. Förenklat 

råder två skiljelinjer:

1 Gnarp vilket motiveras av bättre förutsättningar för inflyttning i redan befintliga infrastruktur i form av

    skola, samhällsservice samt fritidsutbud.

2 Jättendal och motiveras av att den då ligger, geografiskt, centralt placerad i förhållande till

   kommuninvånarna. 

De digitala kommunikationerna behöver uppgraderas vilket är en nödvändighet för en ökad inflyttningen av 

distansarbetare och för att utveckla det befintliga näringslivet. Förbättrade digitala kommunikationer skapar 

möjligheter för att utföra avancerade arbetsuppgifter från Nordanstig, såväl, nationellt som internationellt.

Det är väsentligt att kommunen tillsammans med lokala aktörer skyndsamt samarbetar kring 

bredbandsutbyggnad och tar del av de kommande statliga medlen. Behovet finns inte bara inom näringslivet,

utvecklingen av hälso- och sjukvård sker, oöverskådligt, fort med alltmer raffinerade tekniker vilket gagnar de

boende i glesbygd.

Strategiska åtgärdsområden

• Hur finansieras en uppgradering av, såväl, mobil- som bredbandsteknik?

• Hur påskyndas utbytet av kopparnätet mot optokablar?

ÖVRIGT
Det första intrycket för besökande är betydelsefullt. Kommunens orter ska ge ett levande och välmående 

intryck. Förfallna byggnader och igenvuxna tomter ska åtgärdas, rustas eller rivas. Kommunens egna 

fastigheter skall föregå med gott exempel för att understryka ambitionen.

Tusentals passagerare åker genom Gnarp med järnvägen eller via E4:an. Här råder brister i att exponera 

kommunen på ett intressant och tilltalande sätt  för de tusentals resenärerna. I vissa avseenden blir intrycket 

det  motsatta. Området kring stationen ger inget välmående och ordnat intryck och detsamma gäller även 

E4:ans genomfarter.

Ett föredömligt exempel på ett tilltalande industriområden är  

Rödebacken i Gnarps södra infart intill E4:an samt SMP i Ilsbo. 

Miljön i Gnarps centrala delar är också i behov av att förfina miljön. 

Även här finns ett gott exempel där den ideella föreningen ”Säcken” 

förfinat området kring skolan.

.

Det är viktigt att de kommunala fastigheterna ger           Ett gott exempel är entrén från Bergsjö, där Farmens

ett välmående intryck.                                                      ekovaror, genomgått en tilltalande renovering. 



Infarten till Hassela är ytterligare ett exempel på ett välkomnande 

intryck

Vid utveckling av framtida bostadsområden får de inte avvika från tidigare kulturmiljöer. Som exempel kan 

nämnas om miljöer med gamla sjöbodar omvandlas till fritidsboenden blir avvikelserna oestetiska och inte 

tilltalande.

Marknadsförning och medial exponering av kommunen

Våren 2013 beskriver lokalpressen att Gnarps skola presterar nationella toppresultat. Trots påpekanden så 

publiceras inte resultaten på kommunens hemsida.

Ett gott exempel är Umeås gemensamma hemsida för kommunen, näringslivet och universitetet, trots att de 

presterat mindre goda resultat.

Den uteblivna informationen som en isolerad företeelse är bagatellartad. Det allvarliga är oförmågan att inte 

uppmuntra elever och personal i kombination med brister i att marknadsföra kommunens styrkor i en 

verksamhet som konsekvent erhållit negativ medial publicitet.

Från ord till handling

Ett styrdokument för kommunal utveckling bör utvecklas i närtid, en fördröjning på 18 månader är en lång tid 

i en föränderlig samhällsutveckling. När beslutsprocessen utverkat framtida inriktning är det rimligt att 

kommunchefen redovisar status av utvecklingen inför kommunstyrelsen. Kommunchefen är, i sin tur, 

beroende av tydliga direktiv från styrelse och fullmäktige för att kunna tydliggöra enhetschefernas uppdrag.

Trots att gruppen är tillfällig är önskemålet att, beredas möjligheten, att  vara delaktiga i uppföljningen av hur 

styrmedlet tillämpas efter 6, 12, 18 och 24 månader.


