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Reviderad sammanfattning av Utvecklingsplan för Rätansbygden

År 2012 antog Rätansbygdens byalag en utvecklingsplan för bygden. Planen bestod dels av
en rapport som beskriver tillståndet och utvecklingstendenser i bygden dels en
sammanfattning av utvecklingsplanen i form av en förteckning av de aktiviteter och åtgärder
som borde genomföras.
De utvecklingstendenser, och tillståndet i bygden, som beskrivs i utvecklingsplanen är i
huvudsak fortfarande giltiga, man kan till exempel konstatera att befolkningsutvecklingen
fortfarande är negativ (601 innevånare 2017 jämfört med 634 år 2012). Antalet
förvärvsarbetande verkar dock ha ökat något mellan 2010 och 2016 (från 238 till 254
personer). Sammantaget framstår det dock inte som meningsfullt eller kostnadsmässigt
försvarbart att omarbeta utvecklingsplanens ”basrapport”.
De aktiviteter och åtgärder som redovisas i bilaga till utvecklingsplanen behöver dock ses
över då somligt genomförts, annat blivit inaktuellt av andra skäl och ytterligare annat kan
behöva prioriteras på ett nytt sätt.
Bifogat finns ett reviderat förslag till sammanfattning av Utvecklingsplan för
Rätansbygden. Dokumentet är daterat 2019-02-01

Aktivitet/Åtgärd

Mål för aktiviteten/
åtgärden

Tidsplan

Ansvarig

Motion och träning för både
motionärer och elit

Löpande

Idrottsföreningen

Vidmakthålla och ev. utveckla
vandringsleder.

Utökat besöksantal

Löpande

Berörda föreningar
enligt avtal.

Projekt för att utveckla fisket,
utplantering av fisk, handikappanpassning av bryggor.

Skapa goda förutsättningar för
bygdens folk. Locka fler
turister

Kontinuerligt

Fiskevårdsområdesföreningarna.

Utveckling av ”jakt-turism”
Möjlighet till dag- och
veckokort etc.

Öka antalet besökande

Ev.
möjligheter
bevakas
kontinuerligt

Jaktvårdsområden
och privata
intressenter.

Engagemang i kommunens
Föreningsråd

Få information och sprida
(turism-)information

Kontinuerlig Byalaget

Förmedla turisminformation på
Byalagets hemsida

Ökat intresse för bygden och
fler besökare.

Kontinuerligt

Byalaget

Utarbeta marknadsföringsbroschyr öppen för bygdens
företagare.

Ökad efterfrågan på berörda
företagare.

2019.
Därefter
kontinuerlig
revidering.

Byalaget

Erbjuda stöd vid
myndighetskontakter o likn.

Underlätta företagande.

Kontinuerligt

Byalaget

Informationsskyltar vid
infarterna till bygden ajourförs
och sköts.

Skapa uppmärksamhet för
bygden

Kontinuerligt

Byalaget

Tryckning av
informationsmaterial, t.ex.
ledkartor, företagarbroschyr

Öka informationen om bygden

kontinuerligt

Byalaget

Utbyggnad av
vintersportanläggningar
Utökning/förbättring av
längdskidspår
Turism

Företagande

Marknadsföring

mm.
Utveckla utsiktsplatsen på
Galberget med turism- och
samhällsinformation.

Ökat intresse för bygden, fler
besökare.

2019

Rätans
hembygdsförening

Infoblad med information om
och samordning av programaktiviteter vid hembygds- och
bygdegårdarna.

Bra programverksamhet och
många besökare

kontinuerligt

Byalaget

Mer tillgänglig hälso- och
sjukvård genom stöd till bl.a.
provtagning lokalt.

Bättre service för bygdens
befolkning

Kontinuerligt

Byalaget

Erbjuda tjänster via
”byvaktmästaren”. Vid behov
och möjlighet kan verksamheten utvidgas.

Bättre service för bygdens
befolkning.

Kontinuerligt

Byalaget

Arrangera studiecirklar i ämnen
som är av intresse för stora
delar av bygden.

Öka människors möjligheter
att bo och verka i bygden.

När behov
uppstår.

Samhällsservice, utbildning

Kommunikation
Arbeta för fiberkabel där det
saknas.

Förbättrad tele- och ITstandard

Byalaget och
berörda byar.

Medverka till att förslagen i
studien Innovativa
transportlösningar förverkligas.

Utvecklad kollektivtrafik i
bygden och bättre koppling till
omvärlden

2019-2022

Byalaget

Sondera möjligheterna att
ordna enkel kollektivtrafik från
Rätan till Klövsjö-Vemdalen
med koppling till Snötåget i
Röjan.

Ökade rekreationsmöjligheter
för ungdommar m.fl. utan
tillgång till bil.

2019-2020

Byalaget

Visa på brett kulturutbud. Fler
besökare.

kontinuerligt

Byalaget

Levandegöra gamla
traditioner, få fler besökande

kontinuerligt

Byalaget och
respektive
anläggning

Kulturområdet
Samordning av programverksamhet via Infobladet.
Informera om små museer och
Bygde- och Hembygdsgårdar
via webb och infoblad.

