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1. Inledning
Leader är en metod för landsbygdsutveckling som utarbetats inom
EU och som prövats i Sverige under två perioder, Leader II och
Leader +. Metoden bygger på ett underifrånperspektiv, på
nytänkande och samverkan.
Leader som metod stimulerar nytänkande och experiment. Detta i
samarbete i nya konstellationer och nytt område skapar intressanta
utvecklingsmöjligheter för landsbygden.
Leader är ett samarbete där tre sektorer ingår.
-Näringslivet med dess olika företag är en viktig partner för
utveckling av landsbygden.
-Offentliga sektorn i form av framförallt kommuner men också
landsting, länsstyrelser m.fl
-Den tredje sektorn som till stora delar består av ideella krafter i form
av föreningar kooperativ mm.
Representanter för dessa tre grupper ingår i LAG-gruppen (Local
Action Group) som beslutar om stöd till projekten. Ingen sektor har
egen majoritet utan samförstånd präglar besluten.
Inför den nya programperioden 2007 – 2013 har beslutats att hela
Sverige kan ingå i Leaderområden. Med detta som bakgrund har
alltsedan hösten 2006 genomförts ett antal träffar för att undersöka
intresset för, och att förankra tankarna kring ett Leaderområde som
har naturliga avgränsningar och många gemensamma nämnare i form
av historiska, kulturella och befolkningsmässiga förutsättningar.
Inledande Leaderarbete med ”Leader 3-sam”.
Arbetet inleddes inom ”Leader 3-sam”. Det geografiska området
omfattade hela Strömsund, Ragunda och Sollefteå kommun med
likartade förutsättningar och en natur där älvdalarna och stora

skogsområden är markanta inslag. Frostvikenområdet skiljer sig dock med sin
fjällnatur från området i övrigt. Historiskt har det funnits många
beröringspunkter och samarbeten inom området trots att en länsgräns skär
igenom. Betydelsen av framtida satsningar på landsbygdsutveckling i området
identifierades.
Förändringar i Leaderarbetet och dess geografiska omfattning
I januari 2007 genomfördes i Ramsele en hearing/stormöte för att efterhöra
intresset för Leadersamverkan. Såväl de ideella, privata som offentliga
representanterna som inbjudits ansåg tankarna vara intressanta. För att
konkretisera hur en Leadersamverkan skulle kunna komma till stånd utsågs en
arbetsgrupp.
Arbetsgruppen har under 2007 och 2008 initierat och genomfört ett stort antal
möten runt om i området för att informera, få idéer, tankar och synpunkter kring
vad som bör ingå i ett framtida utvecklingsarbete och strategi för genomförande.
Allt för att denna ska vara väl förankrad, offensiv och nytänkande.
Sollefteå är geografiskt stort och dessutom glesbefolkat. Även om det finns och
har funnits samarbeten mellan de tre ingående kommunerna skapar det
länsöverskridande 3samområdet förbättrade möjligheter för utveckling.
Den ovan skrivna texten härrör från det dokument som skulle bli Leader 3sams
strategi.
Inledande försök att bilda ett eget Leaderområde Leader Sollefteå
I mitten av december 2008 valde LAG-gruppen i ”3sam” att Sollefteå och de
andra två kommunerna, Ragunda och Strömsund, skulle gå skilda vägar. Detta
eftersom enighet ej nåddes avseende medfinansiering med tanke på de olika
uppväxlingarna som Jämtlands respektive Västernorrlands län ger.
Efter detta har Sollefteå möjliggjort en fortsatt process som syftar till att se om
intresse finns för ett eget Leaderområde, vilket den efterföljande texten kommer
att beskriva.
Självklart kommer det fortsatt finnas ett gott samarbete mellan de tre
kommunerna, inte minst med tanke på de stora vindkraftssatsningarna som berör
dem alla.
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EU har satt upp tre huvudmål för utvecklingen av landsbygden:
• Förbättra jord- och skogsbrukens konkurrenskraft.
• Förbättra miljön och landsbygden.
• Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja
utvecklingen av landsbygdsekonomin. Leader-metoden är ett
sätt att arbeta på lokal nivå för att uppnå dessa mål.

Leadermetoden är ett sätt att på lokal nivå arbeta för att uppnå alla 3
huvudmålen.

Leader Sollefteå avser att arbeta för att främst huvudmålen 2
och 3 uppfylls det vill säga att:
Huvudmål 2. Förbättra miljön och landsbygden. Att bevara och
utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd, samt att
stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion
med minskad miljöpåverkan som följd. En helhetssyn ska utvecklas
på landskapet som resurs för rekreation, utveckling, tillväxt, samt
som bärare av ett natur- och kulturarv. Detta mål stöds också av
kommunens lokala miljömål främst ett rikt odlingslandskap samt
begränsad klimatpåverkan.
Huvudmål 3.
Förbättra livskvaliteten. Bredda företagandet och främja utvecklingen
av landbygdsekonomin. Att arbeta för ett diversifierat näringsliv samt
ökat fokus på landbygdens resurser i form av attraktiva miljöer för
boende och rekreation samt ett ökat fokus på lokalt samarbete kring
t.ex. service och infrastruktur. Målet är att få en ökad mångfald av
landbygdens näringsliv i syfte att främja sysselsättning, högre
livskvalitet för dom som bor på landbygden samt ett hållbart
nyttjande av landbygdens resurser.
Leader Sollefteå kommer även att arbeta för huvudmål 1, Förbättra
jord- och skogsbrukets konkurrenskraft dock i mindre omfattning.
Åtgärder i detta huvudmål syftar till att stärka konkurrens- och
utvecklingskraften hos företagen inom jord- och skogsbruk,
rennäring, livsmedelsproduktion och förädling, på grundval av ett
hållbart resursutnyttjande.
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2. Områdesbeskrivning
2.1. Geografiskt område

Avståndet inom området är stort och uppgår fågelvägen som mest till 11 mil på
längden och 7 mil på bredden. Arealen för området är 5428 km2. Området har
knappa 21.000 innevånare vilket ger ca 3,8 inv/kvm2 (att jämföras med 11,2 inv/
kvm2 för länet och 22,4 inv/kvm2 för hela landet)
Området kan övergripande beskrivas med följande punkter:
-Stor ytvidd
-Gles befolkning
-Hälften boende utanför tätort
-Sjunkande befolkningsutveckling
-Stigande åldersstruktur
-Stor andel företagare.
Älvarna har historiskt varit en ”kitt” som knutit samman området. Betydelsen av
dessa älvar finns dock kvar även idag.
2.2. Historia
För ca.9.300 år sedan började inlandsisen dra sig tillbaka från detta område.
Stora delar av nuvarande Ångermanland låg till en början under havsytan, men
landhöjningen har allt eftersom, genom årtusendena, förändrat landskapsbilden
och för ca 6000 år sedan sträckte sig en havsvik ända till in över Nämforsen.
Kringströvande folk kom tidigt hit. För mer än 6000 år sedan kom de första
hällristningarna till vid Nämforsen. Traditionen att rista figurer i forsens hällar
tros ha fortsatt ända fram till mitten av bronsåldern. Det finns omkring 2300
figurer och Nämforsen är därför ett kulturarv av hög internationell klass och ett
av de absolut största hällristningsområden som finns i norra Europa.

Området består geografiskt av Sollefteå kommun och benämns
Sollefteå Leader. I området ingår samtliga tätorter då alla har lägre
invånareantal än den stipulerade gränsen om 20.000 personer.

Ett rikt fyndmaterial från arkeologiska utgrävningar visar också att platsen varit
befolkad av aktiva stenåldersjägare med älgen som viktigaste bytesdjur. I
samband med Forntid Ramseles arbete om att kartlägga historien har också
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samiska fynd gjorts i området. Det i form av samiska härdar och
stenlämningar efter eldstaden där kåtan varit rest.
Skogsnäringen har alltid varit viktig för bygden och det var genom
ångsågverkens intåg och den stora exporten av virke under den
perioden, som byarna utvecklades och blomstrade.
De stora älvarna såsom Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven
med biflöden är det som ger landskapet dess karaktär. Det finns
många omtalade naturscenerier runt forsarna med det omringande
niplandskapet. Det andra världskrigets avspärrningar och bristen på
energi motiverade en mycket snabb utbyggnad av den svenska
vattenkraften. I samband med krigsutbrottet 1939 utarbetade
regeringen en lag om tillfällig vattenreglering. Denna lag gjorde det
möjligt att snabbt genomföra stora regleringar där skadefrågorna
ställdes på framtiden.
I den offentliga debatten förekom knappast något ifrågasättande om
vattenkraften. Den energi som genererades tycktes vara en
välsignelse för en nation på väg att omvandlas från ett tämligen
efterblivet agrarsamhälle till en ekonomiskt, socialt och kulturellt
utvecklad världsfärdsstat. Byarna runt om i området påverkades
intensivt eftersom deras ekonomi blev väsentligt förbättrad, dels
genom att man fick hyra ut boende och sälja mat, dels genom att
flertalet blev direkt anställda.
Det ekonomiska uppsvinget gjorde att efter utbyggnadens slut sökte
sig många till områden där lönearbete gick att få.

Småjordbruken kunde inte längre konkurrera med den moderna
penninghushållningen och landsbygden avfolkades i allt snabbare takt.
Framför allt ungdomen lockades av städernas arbetskraftsbehov och möjligheter.
Den urgamla odlingstraditionen och bondekulturen försvann allt eftersom.
Under slutet av 1960-talet skedde en medvetandeförändring hos vissa grupper
av människor över hela världen. Man började ifrågasätta det rådande systemets
framfart utifrån flera utgångspunkter och samtidigt letade man efter andra sätt
att organisera livet på planeten. Den första gröna-vågen föddes i Sverige och
över världen.
Flera av den s k gröna-vågens pionjärer bosatte sig i områdets västra delar.
Många har också blivit kvar och gett sitt bidrag till den kultur som finns inom
området. Dessa har också bidragit till att vidmakthålla och utveckla de
värderingar som har sin grund i ett ekologiskt hållbart samhälle.

Leader Sollefteå vill arbeta för att allt fler är medveten om
och kunnig i områdets historia, vilket ger en bättre
möjlighet att bygga vidare på naturliga förutsättningar och
styrkor. Medvetandet är också viktigt för att inte upprepa
tidigare generationers misstag.

Jord, skog och vatten har varit de grundläggande elementen i
områdets historiska försörjning. Under de senaste 150 åren har
betingelserna för människornas näringsfång i området förändrats, dels
språngartat genom t ex industrialiseringen under 1800-talets andra
hälft och dels successivt genom det moderna samhällets framväxt och
jordbruksnäringens tillbakagång under 1900-talets andra hälft.

6

6

2.3 Landskapet
Det unika landskap ska ses som en stor resurs för hela området både
ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Landskapets betydelse (utdrag ur Landskapet i Ådalen- En
landskapsanalys av Sollefteå kommun. Bilaga till Vindbruk i
Sollefteå kommun. Fördjupad översiktsplan 2008)
Landskapet är den helhet där allting händer. Så inleds
Riksantikvarieämbetets förslag till genomförande av den europeiska
landskapskonventionen. En helhet byggs upp av flera olika delar,
och landskapet är också ett mångfacetterat begrepp. Geologiska,
biologiska och kulturella processer möts och påverkar varandra och
blir till en helhet som vi uppfattar utifrån våra egna förutsättningar
och förväntningar. Den Europeiska landskapskonventionen
understryker att landskapet har en stor social betydelse och att
landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar som
alla är berörda av. Därför är också värdering och förvaltning av
landskapet en demokratisk fråga. Den enskildes upplevelser av
vardagslandskapet ska beaktas och uppvärderas.
I landskapskonventionen definieras landskap som
”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga
och/eller mänskliga faktorer.”
Landskapet är i ständig förändring, men de naturgeografiska
förhållandena utgör grunden för vår användning av landskapet.
Markanvändning såsom jordbruk, skogsbruk, industri och
bebyggelse har lokaliserats till de områden som gett de bästa
förutsättningarna. Med människornas aktiviteter har landskapet
förändrats och kulturella processer har påverkat landskapet. I
landskapet möts på så sätt många olika värden och tillgångar kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Med
landskapets kulturhistoriska karaktär följer också kunskap och

känslor som är viktiga för dess invånare, och därför måste vi ofta
förhandla om hur landskapets olika värden ska nyttjas och utvecklas.
Geologiska värden
De geologiska värdena finns förborgade både i berggrunden och i
alla de processer som format landskapet under postglacial tid. Det
geologiska landskapet kan sägas ha både ett estetiskt och ett
vetenskapligt/pedagogiskt värde förutom det rent ekonomiska värdet.
De estetiska och vetenskapligt/pedagogiska värdena är svåra att mäta
i kronor och ören, medan de ekonomiska värdena kan räknas i
brytningsbara mineraler, bergarter, malmer, torv och fluviala
bildningar (åsar, deltasediment etc).
De geologiska processerna har dessutom legat till grund för odling
och förutsättning för en fast bosättning, vilket är ett värde i sig.
Värdet av att ha tillgång till färskvatten har vi inte ens förmåga att
uppskatta i vår del av världen.
Grunddragen
Landskapets struktur kan ses i olika skalor. De norrländska
storälvarna liknar varandra i sina grunddrag genom relativt
regelbundna, parallella zoner. De längsgående zonerna är från kusten
västerut räknat: - Kustlandet: områden som har legat under högsta kustlinjen. I
Ångermanland sträcker sig kustlandet längs älvdalarna, som är
rika på sedimentjordar och därför lämpar sig för odling. - Skogslandet: ligger
ovan högsta kustlinjen och präglas av skogsbevuxna moränmarker. Regionen
sträcker sig som högplatåer mellan dalgångarna från kustzonen fram till Fjällregionen.
Naturgeografiska regioner
Landskapet kan också delas in i naturgeografiska regioner. Kusten
och älvdalarna Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven med
biflöden ingår i de sydligt boreala kuperade områdena. Här finner
man de bördigaste jordarna och en övervägande del av
Västernorrlands odlingsmark. Detta beror på att området ligger
under högsta kustlinjen där fina sedimentjordar avsattes under och
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efter istiden. Topografin består av mer eller mindre utpräglade
terrasser, raviner och nipor. Detta karakteristiska landskap har
skapats i och med landhöjningen när älven eroderat ner genom
sedimenten.
Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden
kännetecknas av kuperad terräng med markerade höjdskillnader
mellan höjder och dalar. Hit hör de delar av Sollefteå kommun som
befann sig över högsta kustlinjen under isens avsmältning. Området
är sjörikt och domineras stundtals av myrmarker.
Kommunens nordöstra hörn räknas till norra Norrlands och norra
Finlands barrskogsområden och bergkullslätter. Här finns en
omväxlande topografi med storbruten skogsterräng.

skogslandskapet upp av mindre områden av tidigare uppodlade
marker från en fjällby eller rester från en fäbodvall. Myrmarkerna
har brukats hårt av människan genom slåtter, bete och torvtäkt. I
stort sett all skogsmark i Sollefteå kommun har också varit föremål
för skogsbruk och avverkningar, vilket också är fallet i större delar
av Norrland. Skogsavverkningar började redan med 1700-talets
järnverksamhet och vidare med 1800-talets sågverksepok och
massaindustrins expansion vid 1900-talets början. Skogslandet är
idag i stor utsträckning uppdelat mellan stora skogsägare, vilket
skapar stora, likartade områden.

Ångermanälven: Huvudälven i Sollefteå kommun som rinner upp i
Åsele lappmark och mynnar i Nyland.
Faxälven: källflöde i Norge, passerar Ströms vattudal och mynnar i
Ångermanälven strax norr om Sollefteå. Meåforsen är Faxälvens
enda outbyggda fors.
Fjällsjöälven: Startar i de jämtländska Blåsöfjällen och mynnar i
Ångermanälven nära Näsåker.
Vängelälven: är en bifurkation mellan Faxälven och Fjällsjöälven,
dvs. en del av Faxälvens vatten rinner via Vängelälven över till
Fjällsjöälven.
Sollefteås landskapsområden
Skogslandet i Ångermanlands bergkullandskap är sällan enformigt.
Det kan delas in i två olika områden; skogs- och odlingslandskap
samt älvlandskap. I följande text beskrivs dessa två karaktärsdrag
med ett urval av exemplifierande områden i kommunen.
Skogslandskapet
I skogslandet dominerar barrskogen, men landskapet är sällan
enformigt. Markfuktighet och näringstillgång är två av de viktigaste
faktorerna till att skogens vegetation varierar. Otaliga sjöar, myrar
och andra vattensamlingar delar upp skogen och här och var öppnas

Odlings- och älvlandskapet
De första dokumenterade spåren efter människan i Ångermanland är
närmare 8 000 år gamla (Bo Hellman 1969). Under järnåldern
började man att odla jorden för att utöka födotillgången med
vegetabilier. Därmed blev man också mer bofast. Den odlingsbara
jorden fanns på de forna sjö- och havsbottnarna med finkorniga
sediment. Kunskapen om landhöjning, högsta kustlinjen osv. fanns
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naturligtvis inte – och behövdes inte heller, man sökte och bosatte
sig helt enkelt där det fanns bra jordar att odla på. Moränen,
”pinnmon”, med stenar och block var inte speciellt bra för odling.
All jord under HK dög inte till odling, beroende på grad av markens
lutning där finsedimenten har svallats ur till lägre nivåer i terrängen
– processer som givit upphov till svallad morän eller rent av berg i
dagen. Många sänkor som ligger under HK ligger än idag
vattenfyllda till sjöar.
Grunda sjöar som växt igen till myrmark har kunnat nyttjas för
odling genom utdikning. Idag kan vi se många exempel på hur
sådana myrodlingar åter försumpats. Detta beror inte direkt på att
man slutat odla där, utan på att syret efter utdikning nått
underliggande torvlager varvid förmultningsprocesserna satts igång
och torvjorden sjunkit ihop. För att kunna fortsätta odla där fordras
att grundvattennivån sänks ytterligare genom utdikning.
Deltasedimentens övre skikt utgörs huvudsakligen av mo och mjäla,
vilket är en god grund för odling. Det är därför naturligt att det är
längs älvdalarna som man bosatte sig, byggde sina gårdar och
nödvändig vägar. Tittar man på en karta framgår det många gånger
tydligt på den öppna odlade jorden var deltasedimenten slutar och
den svallade moränen tar vid.
När man tittar på byetableringar ovanför HK sammanfaller dessa
väldigt bra med issjöarnas belägenhet vid inlandsisens
till dessa jordars tillkomst hade man naturligtvis ingen aning om och
hade man känt till begreppet högsta kustlinjen kanske man inte ens
hade sökt odlingsbar mark här.
Områdesbeskrivningar – odling- och älvlandskapet
Faxälvens dalgång
Faxälvens dalgång omfattar Ramsele samhälle ned till Helgumssjön,
totalt drygt 40 km. Älvavsnittet som helhet ger en mycket god och
mångsidig bild av landskapets utveckling och bondens kolonisation
av älvterrasserna. Området har en topografi med stor variation
skapad av älvens erosion genom den postglaciala sedimentfyllda
dalgången. Här finns landskapstypiska element som erosionsbranter,

terrasser, nipor, raviner, grusåsar (Faxälvsåsen), randdeltan etc, men
även mer ovanliga formationer såsom exempelvis deltabildningen
vid älvens utlopp i Helgumssjön. Landskapets lätt iakttagbara
höjdzonering utgör även talande exempel på dalgångens
utvecklingshistoria. Sett i ett större sammanhang kan landskapet
längs den outbyggda älvsträckan betraktas som närmast unikt med få
motsvarigheter i landet.
En ständig växling mellan jordbruksområden, tallmoar och
barrskogssluttningar förekommer. Förutom forsavsnitten i
Vängelälven utgör Meåforsen den sista outbyggda älvforssträckan
inom Ångermanälven-Faxälven-Fjällsjöälvens vattensystem. Älvens
vattenföring i forsen är dock påverkad av avbördningen från Edsele
kraftverk. Forsen omges av blockstränder med sandinnehåll.
Faxälvsåsen följer den västra älvsidan och bildar en hög och brant
skogsklädd älvbrink. Den östra älvsidan består av en eroderad
terrasslänt med skogsklädda nipor och raviner. Vid forsens ände
mynnar Gideån, som gör ett markant genombrott i Faxälvsåsen. Vid
forsens inledning har grustäkt ägt rum.
Helgumssjöns delta är ett av Norrlands största insjödeltan med en
yta av över 900 ha. Det är mycket välutvecklat med meanderslingor,
avsnörningssjöar, levéer och erosionssår. Deltats sidoområden är
förhållandevis torra och till stor del bevuxna med täta
lövskogsbestånd. Kulturpåverkan har tidigare varit stark och stora
arealer har utgjort slåtterland fram till 1930-talet. 8etet fortsätter
ännu, men är i stort sett koncentrerat till älvens västra mynningsarm.
Deltats rikt förgrenade vattensystem, låglänta sedimentbankar och
skyddande växtlighet hyser ett art- och individrikt fågel- liv.
Faxälvens dalgång är av riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) och
Ramsele terrass- och niplandskap är av riksintresse för naturvård
Nip-ravinlandskapet vid Faxälven i Ramsele har ett utomordentligt
högt skyddsvärde för landskapsbilden och studiet av geologiska
processer. Representativt odlingslandskap med nipor och terrasser
finns bl.a. i Tynnerås by med omfattande naturbetesmarker som
utgörs av öppen hagmark och betad sötvattenstrandäng.
Övre Ådalen
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Ådalen har bland annat genom litteraturen (t ex Pelle Molins
Ådalens poesi) och konsten (t ex Helmer Osslund) blivit ett begrepp
för svensken i gemen. Det står för mäktig vild naturskönhet
bestående av älven, höga mörka skogsklädda berg och däremellan en
relativt karg sparsam småbrukarbygd på älvterrasser, skarpt
avgränsade av nipbranter och sidoraviner.
Ådalen är ett riksintresse djupt förankrat i folksjälen. Naturskönheten
och den goda åtkomligheten från väg 90 attraherar långväga
turister.
På klippöar i det forsande vattnet vid Nämforsen finns norra Europas
största hällristnings- område och de välkända Granvågsniporna vid
Övre Ådalen längs väg 90 är ett lättillgängligt mäktigt naturskönt
landskapsavsnitt med en harmonisk komposition av unika natur- och
kulturvärden som drar många besökare från både när och fjärran.
I Resele ligger Ådalens vackraste och tydligaste exempel på
uppodlat nip- och ravinlandskap med typisk bebyggelselokalisering
och landskapszonering från älven till skogsbrynen. Inom byarna
Höven, Myra, Tängsta och Sorte finns cirka 32 hektar
naturbetesmark, framför allt i nipor och raviner. Många raviner är
idag i övrigt igenväxta med lövskog. Landskapsbilden är mycket
tilltalande och området hör till ett av de vackraste utefter
Ångermanälven. Området är av riksintresse för friluftsliv (MB 3:6)
och Resele nipravinlandskap är av riksintresse för naturvård.
Nedre Ådalen: Område av riksintresse för friluftsliv och
naturvård Ångermanälven, som är landets tredje älv i
storleksordning, är helt utbyggd från Hällby vid länsgränsen i norr till
Sollefteå i söder. Från Sollefteå kraftverk består Ångermanälven
nedströms först av en 3,5 mil lång älvsträcka med strömmande
vatten. Älven flyter här fram i en vid dalgång med mäktiga
nipstränder, djupa raviner och breda terrassplan.
Vattnets formprocesser är naturliga och levande. Man kan
här tala om ett aktivt niplandskap, även om processerna löper
långsamt nu när vårfloden fångas upp av regleringsdammar ovan

Sollefteå. Den av kraftutbyggnad opåverkade älvsträckan nedströms
Sollefteå är sex mil lång. Fiskens lekvandring stoppas vid Sollefteå
kraftverk. Den naturliga reproduktionen för lax och havsöring i
huvudfåran får anses vara förstörd. En konstgjord reproduktion
upprätthålls genom odling och utsättning av till älven gentrogen lax- och
öringssmolt. Avelsfisk fångas vid det s k centralfisket vid
Sollefteå kraftverk. Tvåårig smolt sätts efter framodling därefter nt i
älven och vandrar ut i havet. Odlingslandskapet är ofta storskaligt
och överblickbart.
Avsnittet Sollefteå - Sandslån
Dalgången löper genom såväl Sollefteå som Kramfors
kommuner och kännetecknas av sin ljusa, breda öppenhet.
Älven flyter genom ett välhävdat odlingslandskap med äldre
byggnadsmiljöer, där det kulturhistoriska arvet i form av
medeltidskyrkor och järnålderslämningar är närvarande. I sin
övre del är nipravinlandskapet påtagligt och Multråbergets
mäktiga brant med sydväxtflora ett karaktärsfullt inslag.
Älven närmast nedströms Sollefteå är ett känt och rikt givande
sport-fiskeområde med lax och havsöring. Ådalen har haft stor
betydelse för den naturbaserade turismens utveckling i landet. I
ett längre perspektiv kan denna betydelse öka ytterligare.
Dalgångens särdrag av ljus öppenhet i detta avsnitt utgör ett
upplevelsemässigt mycket positivt komplement till den trängre
och kargare övre Ådalen.
Ett relativt ostört älvavsnitt som i den övre delen går genom rik
jordbruksbygd med en påtaglig historisk kontinuitet från
järnåldern till våra dagar. Vacker landskapsbild och olika
kulturhistoriskt intressanta pärlor ligger efter varandra.
Lättillgängligt både från land och vatten med bra landsvägar på
båda stränderna och reguljär älvbåtstrafik. Goda möjligheter till
olika friluftsaktiviteter året om, med bl.a. gott laxfiske
nedströms Sollefteå.
I den nedre delen tillkommer ett betydande inslag av senare
tiders industrianläggningar som fullföljer den historiska
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kontinuiteten med industrialismens genombrott. Den
angränsande kulturbygden har dock levt vidare till synes
opåverkat.
Området genomkorsas av ett finförgrenat vägsystem som
bjuder på ett otal vyer över det natursköna mosaiklandskapet
med havsvikar, småbrukarbygd, tätbebyggelse,
industribyggnader och branta mäktiga berg.

Leader Sollefteå vill arbeta för ett landskap som
karakteriseras av följande faktorer:
-Variationsrikedom
-Hög tillgänglighet och rymd
-Storvuxenhet och ålderdomlighet
-Påminner om vår historia
-Naturkaraktär
-Ljushet
-Artrikedom avseende flora och fauna
-Blommande landskap
-Hög social status och omsorg
-Nya inslag ger plats för dagens och framtidens nya
kulturuttryck
-Odlingslandskapet och landskapsbilden nyttjas allsidigt utan
att äventyra kommande generationers möjligheter till nyttjande
-Ökad och nya användning av landskapet som resurs
-Bidrar till en ekonomisk livskraftig landsbygd som har höga
natur- och kulturvärden och socialt fungerande områden med
levande byar, bygder och orter
-Upplevs som attraktivt för boende och besökare, samtidigt
som det nyttjas på ett effektivt, hållbart och produktivt sätt
-Bevarad biologisk mångfald och kulturmiljö
-Ökad tillgänglighet till natur- och kulturmiljön

Leaderområdet strävar efter att bibehålla och förbättra
det öppna och omtyckta landskapet i området. Leader
Sollefteå ser också behovet av ett nyttigt landskap.
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2.3. Kulturarv
Älvarna har utgjort den förbindelselänk som skapat handel, arbete,
kultur och folkomflyttningar.
En annan viktig faktor var den så kallade ”Vattenrallar tiden”, då folk
drog från kraftverksbygge till kraftverksbygge efter älvarna. Många
medelålders människor i området har haft sin uppväxt på flera av
orterna inom området. En modern samverkan inom samma område är
Vattenfalls projekt ”Inlandskraft”
Den konfliktfria samexistensen mellan samer och icke samer i
området har förts fram som en mycket intressant vinkling under
arbetet med Leaders 3 sams strategiplan.
Detta gäller även inom Leader Sollefteå.
Till de areella näringarna räknas näringar som använder olika
biologiska resurser på land och vatten. Rennäringen har, som areell
näring, en särställning genom samband med den samiska kulturen.
Näringens behov av betesområden
varierar under ett år. Rennäringens betesområdena består av
renbetesfjällen eller rennäringens året-runt-marker där renskötsel får
bedrivas hela året. De så kallade sedvanerättsmarkerna nedanför
odlingsgränsen utgörs av privat- och bolagsmarker där renskötsel får
bedrivas under tiden 1 oktober-30 april. Vinterbetet sker nere i
skogslandet där renarna av gammal hävd har betat. Här är samebyn
indelad i familjevisa vintergrupper. De fem samebyarna Jiingevaerie,
Vournese, Ohredahke, Raedievaerie samt Vilhelmina södra har
samebygränser som omfattar stora delar av området. Inom
vinterbetesmarkerna gäller sedvanerättsgränser som ännu ej blivit
fastställda av myndighet. Det förekommer att två eller fler samebyar
gör anspråk på samma vinterbetesområde och därvid åberopar
gammal sedvana.

Relationen är präglad av kompromissvilja och respekt, vilket i sig är en del av
strategiplanens övergripande ledord, - samarbete och nytänkande.
Det samiska inslaget i områdets skogsland har en potential i de areella
näringarna likväl som i turistiska sammanhang. Viktigt är dock att denna
utveckling sker på de berördas egna villkor och intresse.

Leader Sollefteå anser att det idag är viktigare än
någonsin att finna lösningar inför framtiden som
är uthålliga, långsiktiga och kanske även
småskaliga och som dessutom gynnar den lokala
ekonomin.
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2.4. Befolkning
Befolkningen november 2008 fördelat på åldersgrupper redovisas
nedan:

I statistiken har Sollefteå kommun en tätortsgrad på 61,3 %.
Tätort 4913 kvinnor + 4454 män totalt 9367 invånare.
Tätortsnära landsbygd 3683 kvinnor + 3844 män totalt 7527 invånare.
Glesbygd 1823 kvinnor + 1962 män totalt 3785 invånare.
Förändring under 2007 i glesbygd, tätortsnära landsbygd och glesbygd
fördelat på män och kvinnor.

Se även bilaga befolkningsutveckling prognos
Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit negativ under lång
tid. En enkel analys visar att antal födda ej balanserar antalet avlidna,
medan in- och utflyttning någorlunda håller en jämn balans. Antalet
invånare i kommunen minskar dock med 150 personer per år.
Vad gäller åldersstruktur har området hög andel äldre. Andelen av
befolkningen i arbetsför ålder är således begränsad vilket kan om
minskningen fortsätter skapa brist på arbetskraft.
Befolkningstätheten för området är jämfört med riket låg med knappt
3,6 invånare per kvadratkilometer.

Leader Sollefteå kan bidra till en positiv förändring. En negativ
befolkningsutveckling tar tid och resurser att vända. Ytterst
handlar det om att människorna själva skall känna en vilja och
kunna se möjligheterna till försörjning och ett gott liv i en attraktiv
livsmiljö. Det handlar ofta om inneboende attityder till den
befintliga eller nya hembygden.
Attityderna kan skapas eller förändras med hjälp av både
”omvärlds- och invärldsanalys” samt efterföljande påverkan och
diskussion. Aktiviteter som är önskvärda att kunna stödja via
Leader.

Tätortsgrad anger hur stor andel av befolkningen som bor i tätorter.
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2.5. Attraktiv livsmiljö
En attraktiv livsmiljö i staden, tätorten, byarna och på landbygden
understödjer tillväxt och är en förutsättning för en hållbar utveckling
av hela det geografiska området.

Tabell

Livsmiljön kan beskrivas av följande specifika miljöer:
-Arbetsmiljön: näringsliv och arbetsmarknad, näringslivsstruktur,
nyföretagande, förvärvsarbete och arbetshinder
-Uppväxtmiljö: familj, skola och hälsa
-Sociokulturell miljö: relationer, deltagande , inflytande
-Boendemiljö: bostad, bostadsområde och service
-Natur- och kulturmiljö: resurser, skyddade miljöer och
miljöstörningar
-Infrastrukturell miljö

Sollefteå

Det finns ett behov av att i samverkan utveckla former för dialog med
den lokala nivån. Speciellt den lilla tätortens, byns och landsbygdens
sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad än stadens på
ett samspel mellan ideella, privata och offentliga insatser.
Leader Sollefteå kan stärka befintligt utvecklingsarbete och även
bidra till att initiera ett utvecklingsarbete i tätorter, byar och på
landsbygden.
Leader Sollefteå kan tydliggöra den lokal nivåns möjligheter och
grundläggande betydelse för lokal utveckling i samverkan. Leader
Sollefteå kan också ge möjligheter till ett jämställt deltagande i
utvecklingsarbete. Även barn - och ungdomars möjligheter till
deltagande i lokalt utvecklingsarbete kan stimuleras.

Befolkning Befolkning Senaste

Areal

Befolkn. täthet Tätortsgrad

2000

2006

Kv km

2006

%

21978

20.849

5797

3.6

61.3

6 åren
%
- 5.1

(Källa:SCB)

Produkt, användning av platser, socialt nätverk, rörelsemönster, tillgänglighet,
kultur, hälsa, säkerhet, upplevelsekvaliteter, verksamheter och utbud, handel,
service, näringsliv, kommunikationer, identitet mm.
Ortsanalyser i samverkan skapar kunskap och ger underlag för möjliga och
önskvärda förändringar/förbättringar. Det kan handla om fysisk miljö men även
i lika hög grad om tätortens, byns eller landbygdens innehåll och liv, trygghet
och säkerhet.

Ett inledande arbete med ortsanalyser ”lär känna din tätort, by ” kan
stimuleras där analys görs av platsen, livsmiljön och ortens roll i
omgivningen.
Några nyckelord för ett analysarbete i samverkan kan vara: möten,
umgänge, livet i byn, tätorten, mötesplatser, platsen som social
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Leader Sollefteå kan och ska bidra till en god
livsmiljö för alla i staden, tätorterna, i byar och på
landsbygden. En attraktiv livsmiljö är en
tillväxtfråga, en välfärdsfråga och en demokratifråga.
fastighetsbolaget Vasallen AB. Områdena är idag företagsparker som erbjuder
spännande utvecklingsmöjligheter för näringslivet.

2.5.1 Näringsliv och arbetsmarknad
Näringslivsstruktur
Sollefteå är Sveriges näst största vattenkraftskommun med 16
kraftverk som producerar närmare 15 % av landets vattenkraft.
Skogsbruket och därtill knutna näringar är också omfattande i
kommunen.

Tabell

Antal egna
företagare

Sollefteå kommun
Västernorrland
Riket
(Källa. Kommunfakta)

893
9 148
380 070

Andel
företagare
av förvärvsarb.
%
10.1
8,1
9.1

Övrigt näringsliv är differentierat med ett antal intressanta företag
inom olika branscher. Några exempel: Energiföretagen E.ON och
Statkraft. TMD Friction som är landets enda tillverkare av
friktionsmaterial (bromsbelägg), Gerdins Nordkomponent som är
en kvalificerad tunnplåtsverkstad, Haglöf Sweden som är ett
världsledande företag med produkter för mätning av skog.
Genom utvecklingsbolaget Energidalen sker en medveten satsning
på utveckling av teknik och produkter inom bioenergiområdet.
De före detta regementsområdena Nipan och Hågesta i Sollefteå,
förvaltas nu av det privata fastighetsbolaget Dagon respektive statliga
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Ur Tidningen Ångermanland 2009-03-26

Sollefteå är en norrländsk inlandskommun med hög medelålder och en
befolkning som fort blir äldre. Trots inflyttning till kommunen har Sollefteå
enligt Glesbygdsverket (2007) en negativ befolkningsutveckling. Sollefteå hade
år 2006 en medelålder på 45,5 år och blir fort äldre. Sollefteå tillhör de mindre
kommunerna i Västernorrland med drygt 20 000 invånare, samtidigt som den är
en av de största geografiskt sätt. Liksom länet i sin helhet har skogsindustrin
historiskt haft och har en stark roll i kommunen. Sollefteå är även Sveriges näst
största producent av vattenkraft.

Företagsamhet på en låg nivå för befolkningen 16-74 år
Sollefteå kommun
Befolkning 16-74 år: 14 962 st
Företagsamma: 1 656 st
Andel: 11,3%
Andel kvinnor: 26,0%
Andel yngre än 35 år: 11,1%
Tabell
Antal
arbetsställen

Areella
näringar
%

Industrinäringar
%

Sollefteå kommun
2 816
41.7
Västernorrlands län
27 101
34.2
(Källa: SCB Företagsregister)

Tjänstenäringar
%

Arbets-.
ställe per
invånare

13.2

45.1

0.14

13.2

52.6

0.11

Andelen kvinnor som startar företag är 31% för 2008 av det totala
nyföretagandet. Insatser som genomförs för att öka företagandet och
företagsamheten generellt och bland kvinnor i synnerhet behöver ta hänsyn till
det specifika genuskontrakt som råder på orten för att underlätta kvinnors
etablering som företagare.
Kvinnor driver inte sina företag på något annat sätt än män men de
förväntningar som kvinnor möter, inte minst på orter med mer traditionella
genuskontrakt, kan verka hämmande på deras vilja att starta eget. (Forsberg
1997).
I arbetet med företagsfrämjande insatser har arbetet med nära förebilder visat sig
viktigt för att få fler personer att starta företag. Målet är att skapa och underhålla
mötesplatser för ett mer dynamiskt lokalsamhälle. Dessutom finns huvuddelen
av kvinnors företag inom branscher som normalt inte framhålls när företagandet
står i fokus.
Lokalt resurscentrum i Sollefteå har sedan starten 2003 haft sin bas hos Sollefteå
kommuns tillväxtenhet. Efter omorganisation under hösten 2008 finns basen på
kommunstyrelseförvaltningens näringslivsavdelning. Näringslivsavdelningens
inriktning är att Sollefteå skall utvecklas till ett mer dynamiskt samhälle med
mer jämställda värden främst avseende företagande och företagsamhet.
Viktigt är också en diversifiering och utveckling av befintliga företag
tillsammans men nyföretagande, oftast i småskalig tappning inom områden som
t.ex. förnyelsebar energi, turism och livsmedelsproduktion. Allt detta kan skapa
en mångfald som ger attraktivitet.

1

1

Destination Ådalen
Utifrån 2008 års turistenkät kan man bl.a. utläsa att fördelningen
mellan män och kvinnor som besöker Destination Ådalen, dvs.
Sollefteå kommun, är 59 % kvinnor. En övervägande mängd, 34 % är
par utan barn som är över 40 år. 24 % har rest till Ådalen för
någon/några sevärdheter och 29 % för nöjen och/eller evenemang.
26 % är på genomresa medan 29 % är campare med tält eller
husvagn/husbil. En tredjedel av besökarna besökte Ådalen för första
gången och en tredjedel kom på rekommendation av vänner och
bekant medan en tredjedel fann Ådalen via Internet.
Hälften av besökarna hade Ådalen som sitt huvudmål medan drygt en
tredjedel var på någon form av rundresa i regionen.
Av undersökningen kan vi också utläsa att anläggningarna får något
lägre betyg när det gäller attraktionskraften hos barn.
En slutsats och analys av detta kan vara att mottagandet i Sollefteå
kommun, Destination Ådalen, är bra med trevliga människor och
lockande besöksmål. Kanske skulle ett leaderprojekt kunna stärka
upp på t.ex. evenemangssidan genom att få våra besökare att stanna
längre. Alternativboende i hus som ägs av sterbhus eller liknande.
Fastigheter som i bästa fall besöks av dess ägare någon enstaka gång
per år.
Ju fler besökare som möter trevliga människor i Sollefteå, som får
uppleva roliga och häftiga evenemang kanske är en potentiell
inflyttare. Genom bl.a. Urkult i Näsåker vet vi att återkommande
besökare till just den festivalen sedermera valt att bosätta sig i
Näsåker. Människor som idag bidrar med mångfald, utveckling och
engagemang med nya synsätt.
De areella näringarna med bland annat skogsbruk, jordbruk och
trädgård, är fortfarande av stor betydelse och har också betydligt
högre andelsarbetsställen än vad som gäller för respektive län.
Däremot är antalet arbetsställen inom industrinäringen betydligt färre
även om det är i paritet med länsgenomsnitten. (Statistik baserad på
arbetsställen ska ses och jämföras med antal anställda per näringsgren
för att exempelvis ej ge sken av att areella överväger inom
kommunen).

Insatser i de areella näringarna som kan göras inom ramen för
landsbygdsprogrammen är av intresse.
En ny areell näring – vindbruk – håller på att etableras i vårt område. För Leader
Sollefteå är vindbruk av stor betydelse både ur miljösynpunkt och som direkt
utvecklingsfaktor.
Områdets natursköna landskap, älvdalar, skogar och vatten skapar tillsammans
med invånarna en resurs. Den redan befintliga företagsamheten ger också
förutsättningar för intressant utvecklingsmöjligheter.
Arbetsmarknadsområden
Arbetsmarknadsområden följer varken kommun eller länsgränser.
För innevånare i Sollefteå kommun kan arbetet ligga i någon av våra
närliggande kommuner.
Arbetsmarknadsområdena följer ofta tillgängligheten i kommunikationer med
buss eller bil. Den som har rimliga avstånd till flyg och tåg kan även
distansarbeta eller veckopendla.
Att planera och agera utifrån olika arbetsmarknadsområden är viktigt inte minst
för att kunna ta bort de mentala hinder som kommun och länsgräns ibland kan
utgöra. Härvidlag kan det vara viktigt att ta informationsflödet i beaktande.
Genom dagstidningar, radio och TV får vi information om vad som händer i vår
omvärld i stort.
De lokala nyheterna följer däremot oftast länsgränserna vilket påverkar vårt
medvetande om företag, arbetsmarknad och de möjligheter som finns till
försörjning. Information om vad som händer på andra sidan om den
administrativa gränsen kan föda nya idéer och nya samarbeten och därmed ge
utvecklingsarbetet och människors attityd till sitt område och dess möjligheter
en positiv skjuts framåt.

1

1

Leader Sollefteå avser att via bl.a. informationsspridning öka
kunskapen om de olika arbetsmarknadsområdena även över
läns- och kommungränserna för att ge en vidgad
arbetsmarknad. Även lokala initiativ söks för att bidra till ett mer
dynamiskt näringsliv som kan ge underrepresenterade grupper
såsom t.ex. ungdomar, kvinnor, funktionshindrade och personer
av utländsk härkomst, en möjlighet till arbete.
Kommunikationsfrågorna är avgörande för att kunna bo i
området och söka sin försörjning även delvis eller helt inom
större arbetsmarknadsområden.

2.5.2 Service, infrastruktur och mötesplatser
Tillgången till både offentlig och kommersiell service är viktiga
faktorer för våra bygders utvecklingsmöjligheter
Nödvändig kommersiell basservice är i första hand livs- och
drivmedel.

Ökad respektive minskad tillgänglighet till närmaste dagligvarubutik 20032008.
I början av 1990-talet hade området, trots sjunkande befolkningstal, tillgång till
flera livsmedelsbutiker i sitt närområde. Nu visar statistik från Konsumentverket
att antalet butiksnedläggningar i gles- och landsbygder varit stor de senaste
årtiondena och en minskning av antalet butiker befaras fortsätta.
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-

Tillgängligheten till dagligvarubutiker är ojämn i området. Här finns
tätortsnära områden med god servicenivå men också många områden
där tillgängligheten är låg och avståndet till närmaste dagligvarubutik är
långt.

Engagemang i bygden för ”sin” butik och ökad samverkan mellan lanthandlare
och lokala byalag/intresseföreningar och andra aktörer är viktigt i det framtida
arbetet att bevara och utveckla den lokala servicen.
Behovet av bil för kommunikation är stort utanför Sollefteås tätorter. Bussturer
följer oftast skolans tider men anpassas i viss mån även till arbetspendling.
Kompletteringstrafik förbättrar glesbygdsboendes möjligheter att ansluta till
landsbygdstrafiken.

Utbudet av den kommersiella servicen är till stor del beroende av
marknaden och påverkans faktorer som kundunderlag,
konsumtionsmönster och arbetspendling. För att bevara och utveckla
kommersiell service är det viktigt att engagera lokala konsumenter,
hitta nya samordningslösningar samt att få kompletterande service till
butikerna.
Vi kan utifrån kartor från glesbygdsverket konstatera att;
-

Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre är mycket
stor i vårt område. Det är viktigt att ta i beaktande när man
diskuterar servicelösningar i området.

-

Tillgängligheten till drivmedel befaras minska och det finns
många platser där avståndet till närmaste drivmedelsstation
därmed ökar.

Ett framtida allsidigt kommunikationssystem med anslutning till Botniabanan
hotas idag av att Ådalsbanan från Norr Nyland i Kramfors kommun fram till
Sollefteå och Långsele ej ingår i aktuella framtida investeringar för persontrafik.
Vi gläds dock för det nyss mottagna beskedet om en upprustning för godståg på
nämnda sträcka.
Närmaste flygplats är Sollefteå Kramfors Flygplats.
Infrastrukturen i form av tillgång till bredband är under uppbyggnad. Här har
grupperingar av företagare och privatpersoner viss möjlighet att påverka. Dock
kan de mobila bredbanden i viss mån ersätta fastare uppkopplingar åtminstone
för dem som endast har behov av lägre överföringshastigheter.
Till infrastrukturen kan, i ett vidare begrepp, även hänföras tillgången på
naturliga mötesplatser. Det kan vara en av de grunder för den dynamik och den
aktivitet som sker mellan människor och som ytterst resulterar i nya idéer, nya
lösningar, nya kulturyttringar, ny kunskap och nya företag. Det bör dock beaktas
att för ungdomar i glesbygd är nätet den mest naturliga mötesplatsen. Tillgången
till bredband är därför mycket viktig i vår region om vi skall utgöra ett attraktivt
boendealternativ för våra unga.
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Lands- och glesbygd har ofta tillgång och möjlighet till fysiska
samlingslokaler så som bygdegårdar, hembygdsgårdar, Folket Hus
och liknande. Dock krävs det, för att dessa byggnader skall få ett
innehåll med en frekvens som präglar en naturlig mötesplats, och att
ett flertal aktiviteter och funktioner ryms inom dess väggar.

Leader Sollefteå avser att bidra till att finna nya
lösningar för både service, infrastruktur och
mötesplatser. Nya idéer och tankebanor,
samarbetspartners, samnyttjande och övrig
effektivisering är några möjliga vägar. Det är av stor
vikt att identifiera områdets behov av offentlig och
kommersiell service.

2.6. Samverkan och landsbygdsutveckling
Under det senaste årtiondet har begreppen utveckling genom
samverkan och delaktighet blivit allt mer känt i svenskt
utvecklingsarbete. Aktörer och organisationer använder ofta
begreppen för att kommunicera att de står för öppenhet att etablera
externa relationer, att de inställt sig i ledet för att kunna öka sin
anpassningsförmåga. Ökade krav på samverkan har antagligen växt
fram genom en utveckling i omvärlden som innebär snabba beslut
och kommunikationsvägar. Vår omgivning är idag under ständigt
förändring med oförutsägbara kundpreferenser.
Samverkansformer växer ofta fram genom att olika aktörer har
identifierat en gemensam plattform där de ser möjligheter och en
naturlig logik i att arbeta tillsammans. Kort kan sägas att samverkan
innebär att man handlar och fungerar för ett gemensamt syfte. Att
skapa fördelar genom samverkan handlar ofta om att skapa
förutsättningar för att höja varandras kapacitet, dela ansvar, risker

och resurser. Aktörer kan samordna olika resurser och kan därmed uppnå en
samlad kapacitet som möjliggör skapande av ett samhälleligt värde. Detta värde
överstiger antagligen det som den enskilt verkande ensamt skulle förmå att
skapa.
Det ideella engagemang som finns inom grupper och föreningar är en viktig
förutsättning och möjlighet för ökad tillväxt. En stor kraft och styrka finns hos
människorna som jobbar för sin bygds utveckling och det mesta bygger på
frivillighet kreativitet och att hitta nya och annorlunda lösningar. Gemensamma
målsättningar och inställningen till den egna bygden sammansvetsar människor
och skapar samhörighet. När gammal och ung jobbar tillsammans mot förenade
mål, blomstrar mångfalden. Finns inte engagemanget så avstannar också
landsbygdens utveckling.
Samarbete och delaktighet i ett utvecklingsarbete för hela området är och kan
ytterligare bli en framgångsfaktor för att förbättra möjligheterna att bo och verka
inom hela det geografiska området.
Syftet att ta med samverkan som en del i detta strategidokument är att underlätta
och uppmuntra arbetet med att utöka möjligheterna för samverkan.
Kommande samverkan bör bygga på den redan befintliga och nätverken kan
utökas och växa. Människor bör uppmuntras att lära av varandra och finna nya
lösningar på de problem som finns i området. Med det minskande
befolkningsunderlaget i området gäller både samarbete och uppfinningsrikedom.
Det gäller inte minst den service som försvinner.
Det har alltid varit naturligt att samverka med sina grannar både nära och lite
längre bort, men inom Leaderområde Sollefteå bör vi nu uppmuntra detta och ge
den utvecklingen styrka.
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Leader Sollefteå anser att det är av stor vikt att
samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor
prioriteras och stärks.
Det är även av vikt att
-samverkan mellan företag stärks
-samverkan mellan staden, tätorten och byarna
-samverkan mellan hushåll, i byar och mellan byar

-Det sätt på vilket vi beskriver oss själva, som offer eller möjliga vinnare
-Det sätt på vilket problem eller hot förs fram och värderas
Betydelsen av mediabilder, attityder, förhållningssätt och myter för ett områdes
utveckling, är troligen allt för lite studerat och forskat på. Vissa etnologiska
studier är gjorda men belyser inte frågeställningen i sin helhet.
Troligt är ändå att den mentala infrastrukturen i många stycken har lika stor
betydelse som den fysiska och faktiska.
Människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet gör de val som påverkar
livssituation och boendeort på grund av de förväntningar och den ”bild” som är
kopplade till den specifika platsen och dess möjligheter.

2.7. Attityder, förhållningssätt och myter
Attityderna och förhållningssätten hos människorna inom ett visst
bestämt områden är svåra att belägga med fakta. Det kan låta sig
göras genom undersökningar av olika slag. Det finns inga befintliga
faktabaser typ SCB att hämta information från.
Dock finns det ofta uppfattningar om att attityderna genomgående är
negativa eller i vissa fall positiva. När vi sedan anser att dessa
attityder och förhållningssätt är ogrundade kallas de ofta myter.
Man skulle kunna kalla detta för den mentala infrastrukturen. Och
med det menas till exempel:
-Det sätt på vilket människors tankebanor oftast och per automatik
löper
-Det sätt människor talar om sitt eget områdes möjligheter och
styrkor
-Det sätt nya idéer tas emot, värderas och stöds
-Det sätt som samarbete uppmuntras och premieras
-Det sätt på vilket någons framgång bemöts
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Leader Sollefteå strävar efter att eliminera främst
följande negativa tankar
•
•
•
•
•
•
•

Det går aldrig
Det har vi provat förr och det gick inte
då heller
Skylla på andra
Skylla på brist på pengar – det finns
pengar men de kan användas fel
Skylla på lagar och förordningar –
försök ändra dem
Tro att om det finns en lokal
utvecklingsgrupp/byalag så är det en
garanti för bra lokal utveckling
Kvantitet är inte lika med kvalitet

3 Analys
3.1 SWOT-analys
• Inledande SWOT-analys för ”Leader 3sam”
Vid ett stormöte i början av 2007, inför det nu avbrutna 3-samområdet,
genomfördes en inledande SWOT-analys.
Denna har sedermera under arbetets gång justerats och kompletterats med fler
synpunkter som framförts av personer från de tre sektorerna den ideella, den
privata och den offentliga. Den SWOT-analys som ”3sam” visade hade god
överensstämmelse med både länets tillväxt- och landsbygdsprogram,
Sametingets landsbygdsprogram samt kommunernas planeringsdokument.
SWOT – analys för Leader Sollefteå har kompletterats under de senaste
månaderna för att ge en tydligare analys för området.

Att förändra attityder tar mycket lång tid, men
betyder för den skull inte att man skall avstå från att
börja och från att försöka. Önskvärt är att Leader
Sollefteå kan stödja en utveckling som avser att
flytta mediabild, attityder och förhållningssätt i en
mera positiv riktning.
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Styrkor
Svagheter
-Förstärkta samarbetsmöjligheter mellan-Befolkningsminskning
ideell, privat och offentlig sektor
-En skev åldersstruktur
-Naturtillgångar
-Brist på kvinnor och ungdomar
-Attraktiv livsmiljö
-Utboägande
-Entreprenörsanda
-Infrastruktur, kommunikationer
-Miljövänlig energiproduktion
-Beroendet av stora arbetsgivare
-Några orörda vattendrag finns kvar
-Låg kompetens/utbildningsnivå
-Rika bioenergiresurser
-Lågt utvecklad besöksnäring
-Kulturyttringar och föreningsliv
-Samiska kulturen och dess näringar
-Ett brett kulturmedvetande bland
inflyttare
-Ideella krafter
Möjligheter
Hot
-Styrkan i det sociala kapitalet
-Fortsatt befolkningsminskning
-Attitydförändring till landsbygden
-Fortsatt skev befolkningsstruktur
-Ökad bioenergiproduktion
-Urholkat basserviceunderlag
-Ökad förädlingsgrad av skogsprodukter -Ökat utboägandet
-Ökat nyföretagande
-Arbetskraftsbrist
-Utveckling av besöksnäringen
-Ökad centralisering
-Utveckling av livsmedelsproduktion och -Sönderslagning av infrastrukturen
mathantverk
-Extern massexploatering av naturresurser
-Utveckling av besöksnäring och
utan lokalt inflytande
mathantverk utifrån den samiska kulturen
-Investeringar i vind och vattenkraft och
övrig förnyelsebar energi.
-Satsning på kvinnor och ungdomar
-Ökat samarbete mellan parter och över
gränser
-Kulturutveckling
-Utveckling av IT och distansoberoende
verksamheter
-Geologi, området är mineralrikt
-Miljövänligt skogsbruk
-Klimatförändringar gör vårt område
attraktivare

Styrkor
Områdets främsta styrka är den attraktiva livsmiljön kopplat till naturen, det
ideella engagemanget samt entreprenörsandan. Här finns älvar, sjöar, rent vatten
och mycket skog. Även lantbruksproduktionen är viktig för området och dess
öppenhet i ett omväxlande landskap. Landskapet är av stor betydelse för boende,
besökare och presumtiva inflyttare.
Vid olika inledande möten i samband med ”Leader 3sams” bildande framkom
att bland de upplevda styrkorna fanns tillgången på kulturyttringar av olika slag.
Detta är förstås svårt att styrka med fakta men måste ses som en styrka eftersom
det utgör en av de viktigaste parametrarna för ett områdes attraktivitet.
Svagheter
Befolkningsutvecklingen i området är negativ inte minst gäller detta för kvinnor
och ungdomar. Gällande infrastrukturen och service finns en del som tarvar
utveckling. En utveckling som inte kan drivas med traditionella förtecken utan
kräver nytänkande, samarbete och nya lösningar med hjälp av ny teknik och nytt
tänkande.
Hot
Befolkningsstrukturen gör att andelen i arbetsför ålder blir begränsad i
framtiden. Underlaget för service blir allt svagare samtidigt som infrastrukturen
hotas att slås sönder.
Det upplevs som viktigt att bevaka att den i sig positiva utvecklingen med
investeringar i förnyelsebar energi inom området, även ger mervärden till
landsbygden och området i sin helhet. Detta genom att natur- och kulturvärden
bevaras samt att investeringarna ger långsiktiga arbetstillfällen eller avkastning
till bygden.
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Möjligheter
En förändrad attityd till landsbygden i allmänhet och området i
synnerhet kan ses som en av de viktigaste förutsättningarna för en
bromsad befolkningsminskning. Att främst kvinnor och ungdomar
med anknytning till området väljer att bo och inrätta sitt liv och sin
framtid här, men också att området är attraktivt för inflyttning.
Attitydförändringen handlar om stolthet, trivsel, goda förebilder, syn
på möjligheter och den egna förmågan.

Leader Sollefteå kan samarbeta med Destinationsprojektet Ådalen som drivs i
samma geografiska område.

Ökad attraktivitet bl a genom ökad samverkan för bättre service och
kulturliv skapar förutsättningar för att fler bor kvar och att inflyttning
sker till området.

Destination Ådalen är resultatet av ett underifrånperspektiv där näringens
aktörer inom ramen för strategiarbetet identifierat behoven. Projektet arbetar
särskilt med organisationsutveckling, marknadsföring samt kompetenshöjande
seminarieverksamhet, erfarenhetsutbyte och samverkan. Genom
besöksnäringsprojektet ska Västernorrland gemensamt skapa destinationer med
stark attraktions- och konkurrenskraft som lockar besökare året runt!

Förnybar energi ger nya intressanta utvecklingsmöjligheter. De
investeringar som planeras i området inom vatten*- och vindkraft
skapar möjligheter till nya arbetstillfällen, att utveckla befintliga och
nya företag samt att attrahera nya invånare. Viktigt är dock att det
finns lokalt inflytande och mervärden i processen.
Vana vid kombinationssysselsättningar, som finns på landsbygden,
och en hög andel företagare ger intressanta möjligheter att utveckla
och diversifiera företagen inom nya verksamhetsområden.
Det finns stora möjligheter för miljövänlig och högkvalitativ
livsmedelsproduktion. Detsamma gäller för en stor del av
skogsbruket där ökad vidareförädling av produkterna är önskvärd.

Målsättningen för projektet är att öka:
-Tillväxten
-Företagandet
-Sysselsättningen

Utmaningen för destinationerna är att utveckla organisationer för
besöksnäringen i respektive destination som bygger på aktörernas engagemang
och deltagande.
De klimatförändringar som nu börjar skönjas för en bredare allmänhet ger
naturligtvis negativa avtryck även inom området. Dock kommer vi här att i ett
globalt perspektiv vara relativt förskonade, åtminstone inledningsvis.
* Avser dammsäkerhet
3.2. Slutsatser av SWOT analys

Här torde det också finnas ökade möjligheter för en utveckling av
besöksnäringen. Utländska besökare från tätbefolkade områden i
världen börjar hitta till området och en utveckling av de unika
förutsättningar som utgörs av den skiftande naturen. Detta likväl som
en utveckling av den historia och den kultur som finns och är
redogjort för i områdesbeskrivningen.

En tydlig slutsats av SWOT analysen är att det allt överskuggande hotet är att
befolkningsminskningen fortsätter och att skevheten i åldersstrukturen består
eller ökar. Dock är möjligheterna många.
Att samarbeta på alla områden och sprida en ny och mera positiv attityd till att
leva och verka i området, kommer att bli Leaders viktigaste strategi. Att
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dessutom se möjligheter och utmaningar, testa gränser i gamla former
och byråkratier, sprida kultur och nybyggarentusiasm.
Några exempel.
För att öka servicegraden kan man arbeta med utvecklade
medborgarkontor eller allserviceställen, där både de fast boende,
turister samt säsongsboende kan vara med och utforma den service
som behövs för just det området. Här kan man ha en mix av anställda
och ideella krafter. Med en öppen och frekvent kommunikation inom
hela området kan goda idéer överflyttas och/eller förädlas. Av
erfarenhet vet vi att, där sådana mötes och serviceställen uppstår är
det enklare att utveckla en bygd och få nyinflyttade att smälta in i
samhället. Här finns det också möjligheter att tipsa exempelvis
intresserade husköpare från andra länder att finna bostäder inom hela
området.
För nyföretagandet är det viktigt att skapa nätverk för exempelvis
ungdomar som har idéer, lust och kraft tillsammans med erfarna
företagare som kan stödja förverkligandet av idéer. Kvinnor, som har
en begränsad arbetsmarknad i området, skulle med goda mentorer
gärna starta företag inom exempelvis turist och småskalig
livsmedelproduktion.
I området finns många goda exempel, där man bildat ekonomiska
föreningar och startat kooperativ och säljer både tjänster och
produkter. Detta kan vara en bra företagsforn för den som tvekar att
starta ett alldeles eget företag.

Projekt och initiativ med förnybar energi, med därtill hörande utbildningar kan
bli en viktig samverkansstrategi för både inkomster och inflyttning till Leader
Sollefteå.
Kommunens strategiska utvecklingsprojekt Medvind Västra - En bra bit av
Sollefteå kommun arbetar med nytänkande, nya arbetsmetoder och
medborgardialog som verktyg. Detta projekt innebär ett erbjudande till boende i
kommunens västra delar dvs Ramsele, Edsele, Junsele och Näsåkerområdets och
till alla företagare i kommunen att i ett framtidsarbete som syftar till nya jobb
och nya uppdrag till företagen, någon form av återbäring från vindkraften samt
en attraktiv livsmiljö.
Projektet arbetar inledningsvis med att samla in de idéer/förslag på de
insatser/åtgärder som behövs för att långsiktigt bo och verka i bygden. Även en
process för att identifiera behovet av offentlig samt kommersiell service pågår.
Detta arbete kommer också att vara av stor betydelse för Leaderarbetet liksom
de förslag på åtgärder som framkommer. Vissa av dessa kan genomföras som
projekt även inom Leader.

Leader Sollefteå ska stimulera befolkning och andra
aktörer inom området att testa nya idéer med en
positiv och tillåtande attityd öppnas möjligheter till att
bli en ungdomlig bygd med rötter i gammal kultur.
Detta förutsatt att man drar till sig både ungdomar,
eldsjälar och innovatörer.

Många invandrare har drivit företag i hemlandet, men behöver
kunskap om det svenska regelsystemet. När det gäller att utnyttja
mark och hålla landskapet öppet, kommer kanske kravet på ekologisk
mat att gynna den odling och djurhållning som har varit vanlig i våra
trakter. Här finns det möjlighet att samlas kring nya spännande
projekt.
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4. Strategi
Leader är en arbetsmetod som gör det möjligt för boende och företag
på landsbygden arr arbeta med lokal landsbygdsutveckling
tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med
lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för
utveckling av landsbygden.
Målsättningarna för Leader är densamma som för
landsbygdsprogrammet i stort dvs att främja ekonomisk, ekologisk
och socialt hållbar utveckling av landbygden. Denna målsättning är
även vägledande för kommunen och Leader Sollefteå.
EU har satt upp tre huvudmål för utvecklingen av landsbygden:
• Förbättra jord- och skogsbrukens konkurrenskraft.
• Förbättra miljön och landsbygden.
• Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja
utvecklingen av landsbygsekonomin. Leader-metoden är ett
sätt att arbeta på lokal nivå för att uppnå dessa mål.
Leader Sollefteå avser att arbeta för att främst huvudmålen 2
och 3 uppfylls det vill säga att:
Huvudmål 2. Förbättra miljön och landsbygden. Att bevara och
utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd, samt att
stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion
med minskad miljöpåverkan som följd. En helhetssyn ska utvecklas
på landskapet som resurs för rekreation, utveckling, tillväxt, samt
som bärare av ett natur- och kulturarv. Detta mål stöds också av
kommunens lokala miljömål främst ett rikt odlingslandskap samt
begränsad klimatpåverkan.

Huvudmål 3. Förbättra livskvaliteten. Bredda företagandet och främja
utvecklingen av landbygdsekonomin. Att arbeta för ett diversifierat näringsliv
samt ökat fokus på landbygdens resurser i form av attraktiva miljöer för boende
och rekreation samt ett ökat fokus på lokalt samarbete kring t.ex. service och
infrastruktur. Målet är att få en ökad mångfald av landbygdens näringsliv i syfte
att främja sysselsättning, högre livskvalitet för de som bor på landbygden samt
ett hållbart nyttjande av landbygdens resurser.
Leader Sollefteå kommer även att arbeta för huvudmål 1 Förbättra jord- och
skogsbrukets konkurrenskraft dock i mindre omfattning.
Åtgärder i detta huvudmål syftar till att stärka konkurrens- och
utvecklingskraften hos företagen inom jord- och skogsbruk, rennäring,
livsmedelsproduktion och förädling, på grundval av ett hållbart
resursutnyttjande.
Leadermetoden är ett sätt att på lokal nivå arbeta för att uppnå alla 3
huvudmålen
Lokal kunskap redovisas här under punkterna 2.1-2.8 samt 3. Geografiskt
område, Historia, Landskapet, Kulturarv, Befolkning, Attraktiv livsmiljö,
Näringsliv och arbetsmarknad, Service, Infrastruktur och mötesplatser,
Landsbygdsutveckling och samverkan, Attityder, Förhållningssätt och
myter samt SWOT analys.
Dessa beskrivningar av lokala förhållanden samt en enkel SWOT analys anger
inriktning för det fortsatta arbetet.
Identifierade förhållanden i Leader Sollefteå kräver insatser/åtgärder för att
förbättra möjligheterna att bo och verka i området.
Den för hela området mest angelägna framtidsuppgiften är att bromsa den
negativa befolkningsutvecklingen och istället på sikt kunna få en ökande
befolkning. Den vikande befolkningsutvecklingen har som framgått i tidigare
avsnitt pågått under många år och är därför inte så lätt att förändra. Inte desto
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mindre är det en mycket angelägen uppgift att insatserna aktivt bidrar
till att få en positiv förändring av situationen inom Leader Sollefteå.
Strategin för att nå en positiv utveckling i området är att ha samarbete
och nytänkande som ledstjärnor för arbetet, hos de ideella, privata
och offentliga aktörerna tillsammans. Detta är i sig lätt att säga men
många gånger svårt att systematiskt stimulera och genomföra.
Bland de förutsättningar som finns för att nå visionen och det
övergripande målet kan nämnas följande:
-Leader som metod bidrar till ny utvecklingskraft i området genom
ytterligare samverkan mellan olika parter.
-I området finns idag en relativt hög andel företagsamma personer
som driver framgångsrika företag, vilket är en positiv faktor för
utveckling av befintliga och nya företag.
-Stora företag beslutat om stora investeringar i vatten- och vindkraft.
Nysatsningarna kan ge nya arbetstillfällen inom olika branscher och
utveckling av befintliga och nya företag.
-Diversifiering sker idag i många företag. Inte minst inom de areella
näringarna har denna utveckling påbörjats. Kombination av olika
verksamhetsgrenar skapar nya förutsättningar inte minst inom
livsmedelsförädling, servicenäring och upplevelseturism, men även i
nytänkande kombinationer.

-Att konsekvent ta in ny kunskap, nya idéer och utanförståendes synpunkter så
snart ett problem skall lösas eller en möjlighet identifieras.
-Att som metod låta olikheter i bakgrund, erfarenhet och kompetens mötas, med
en gemensam uppgift som mål.
-Att, i samverkan med personer från andra Leaderområden eller transnationella
projekt, försöka få en ny syn på de möjligheter vi själva ännu inte ser.
-Att hjälpa kreativiteten på traven, organisera det oväntade mötet och upphöja
korsbefruktningen till arbetsmetod.
4.1. Vision och övergripande mål
Leader Sollefteås vision och övergripande mål är att:

Samarbete och nytänkande är dock de viktigaste verktygen för att nå
ett steg längre, för att ge utvecklingen en skjuts framåt. Viktigt är
dock att ställa sig frågan HUR samarbete och nytänkande stimuleras
och lockas fram. För att det skall bli en realitet istället för ett till intet
förpliktigande mantra, krävs att man metodiskt arbetar för att uppnå
detsamma.
-Att grundläggande, i alla sammanhang, ha en öppen och tillåtande
attityd till nya idéer och lösningar och på ett respektfullt sätt värdera
det som kommer fram.
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Området på sikt ska bli ett område med långsiktig
hållbar utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och
socialt.
Genom att bland annat stärka
SAMARBETE, DELAKTIGHET OCH
NYTÄNKANDE hos de IDEELLA-, PRIVATA och
OFFENTLIGA aktörerna.
Målet är en attraktiv livsmiljö samt fler jobb och nya
uppdrag till företagen
för alla i staden,
i tätorterna,
i byarna
på landbygden

kulturmiljö, arbetsmiljö och infrastrukturell miljö (t.ex. vägar, fast telefoni,
mobiltelefoni, kollektivtrafik).
2. Stödja samarbeten, nytänkande och marknadsföring som leder till nya
arbetstillfällen på kort och lång sikt inom
-Nyföretagande
-Besöksnäring
-Tjänste- och servicesektor
-Infrastruktur
-Kultur
-Speciella satsningar på arbete för unga arbetslösa
3. Stödja ett entreprenöriellt förhållningssätt till utbildning, företagande och
andra aktiviteter som ger konkreta resultat.
4.Stödja utveckling av ekologisk livsmedelsproduktion och vidareförädling
5.Stödja utveckling av kunskap och lokalt engagemang för förnyelsebar energi.
6. Stödja nya affärsidéer och entreprenörskap mot nyproduktion och
produktutveckling genom att främja
-Samarbete mellan lokala parter
-Internationella utblickar och samarbeten.
-Former och samarbeten där underrepresenterade grupper kan finna sin
försörjning
7. Stödja visionsinriktade aktiviteter med fokus på ungdomar och barnfamiljer.
(Positiva framtidsbilder som bärare för attityder).

Visionen och de övergripande målen ska vägleda LAGs arbete under
programperioden.

4.2. Insatsområden
1. Stödja ett aktivt arbete för en attraktiv livsmiljö omfattande:
Uppväxtmiljö för barn- och nga, deltagande, boendemiljö, natur- och

4.3. Förankring och bakgrundsmaterial
Under processen med Leader har genomförts ett stort antal möten runt om i det
tänkta 3samområdet. Deltagarna har haft många idéer och projektuppslag.
Förslagen har självklart varit av vitt skilda slag. Alla idéer, projektuppslag och
tankar som framkommit kan indelas i två huvudområden attraktivitet och arbete/
försörjning. Båda huvudområdena är kärnan i det övergripande målet och den
valda strategin och insatserna. De omfattar ett brett spektra med många olika
förslag. Nedan har förslagen sammanförts för att inte tappas bort och för att de
utgör ett bra bakgrundsmaterial.
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Attraktivitet och livsmiljö
En ökad attraktivitet är positivt för de som redan bor och verkar i
området, men även för de som är besökare. En attraktiv livsmiljö är
ett av de starkaste marknadsföringsargumenten för att underlätta för
inflyttning samt att nya företag etablerar sig.
Attraktivitet är också ett brett begrepp som omfattar många olika slag
av insatser. Det spänner mellan attityder till att bo och verka på
landsbygden till infrastruktur och kultur. Av följande exempel
framgår att attraktivitet omfattar ett stort antal insatsområden;
Livskvalitet – viktigt för de boende och nya invånare
Internationalisering
Marknadsföring, information
Inflyttning – även från utlandet
Service – bibehålla och stärka
Kultur – bevara och utveckla
Öppna kulturlandskap
Vackra och nyttiga landskap
Små utbildningar – befintlig kompetens i området användas
Rekreation – åldringar, företagsanställda
Infrastruktur – fast telefoni, mobiltelefoni, bredband, vägunderhåll
och järnväg
Attityder, Öppenhet i samhället
Samverkan mellan alla olika parter mellan grannar i byar, i tätorter
och mellan byar och tätorter och mellan stad och landsbygd.

arbetstillfällen och företag. Nedan redovisas några exempel på sådant som
bedömts som utvecklingsbart;
Utveckla och testa nya idéer för entreprenörskap
Satsa på kvinnors, ungdomars och invandrares företagande
Utvecklingsstöd till ungdomar
Utveckla areella näringarna
Diversifiering
Kompetensutveckling
Utveckla befintlig basindustri och stimulera nyetableringar
Tillvarata möjligheterna av investeringarna i vatten- och vindkraft
Upplevelseturism
naturupplevelser, jakt & fiske för besökare från närområdet, regionen, landet,
Europa och hela världen.
Evenemang, arrangemang
Förnyelsebar energi (t.ex. bioenergi, vind, vattenkraft, sol, biogas, närvärme)

Arbete/försörjning, nya jobb och nya uppdrag till företagaren
Arbete/försörjning är avgörande för ett områdes fortlevnad och
utveckling. Ungdomar, kvinnor och utländskt födda är grupper som
med sina kompetenser bättre bör tillvaratas för att öka antalet
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5. Organisation, arbetsformer och ekonomi
5.1. Processen bakom bildandet av Leader 3samområdet
Tankarna på att bilda ett Leaderområde i denna region växte fram
först via aktiva personer i Länsbygderådet i Jämtland. Detta skedde
redan 2006. De tog initiativ till en välbesökt träff i Ramsele december
2006. Där var intresserade från föreningar, företag och kommuner
med och det var denna träff som lade grunden till det område vi i dag
arbetar med.
Länsbygderådet såg det som naturligt att Ragunda, Sollefteå och
Strömsund var de som gemensamt skulle bilda ett
samverkansområde. Likheterna var många. Vidsträckta skogar med
betydande skogsnäring. Gemensamma vattendrag med
kraftproduktion samt en lågt utvecklad turistnäring. En likartad
befolkningsstruktur. Ett rikt föreningsliv. En svag infrastruktur i
allmänna kommunikationer och i viss mån även IT.
Företagsrepresentanterna och kommunrepresentanterna hade ingen
annan åsikt, vilket gjorde att man beslöt starta upp ett arbete för att
undersöka möjligheterna till ett blivande Leaderområde. Dock var det
i grunden föreningslivet med Länsbygderådet som sammanhållande,
som tog initiativet.
Under arbetet med att förankra och utveckla projektet har samtal förts
med representanter från andra angränsande områden om
Leadersamverkan. Nyland i Kramfors kommun meddelade efter
diskussion att de ämnade samverka med ett annat område som var
mer kustnära. Vid ett möte i Kälarne, med deltagare från ideella,
privata och offentliga sektorerna, fanns representant från 3sam
närvarande. Erbjudande till Kälarnebygden att ingå i 3sam
diskuterades, man beslutade att avböja och ingå i ”Mittland”
tillsammans med Bräcke. Övervägande har också gjorts om

Frostviken i Strömsunds kommun ska ingå i annat Leaderområde. Det område
som till slut och i samförstånd vuxit fram och utkristalliserats är de tre
ursprungliga kommunerna i sin helhet och utan angränsande områden.
Det föreslagna området bestående av kommunerna Sollefteå, Ragunda och
Strömsund benämns 3samområdet. Området berör två län –Jämtland och
Västernorrland. I området ingår samtliga tätorter då alla har lägre invånareantal
än den stipulerade gränsen om 20.000 personer.
Målsättningen för 3samprojektet är att få så många som möjligt intresserade och
engagerade för olika uppgifter inom Leader. Därigenom kan mångfalden av
projekt växa fram, stora och små, nätverk bildas. Viktigt är inte minst att ta
tillvara det ideella engagemang som finns i bygderna.
Allt sedan 2006 har allmänna informationsmöten om Leader arrangerats. I
januari 2007 genomfördes exempelvis en träff för allmänheten med cirka 90
deltagare i Ramsele. Vid den träffen fanns parter för ideella, företag och den
offentliga sektorn representerade. Under dagen genomfördes även
gruppdiskussioner kring SWOT-analys för området.
Vid ett stort offentligt möte i november 2007 i Näsåker med deltagare från hela
3samområdet informerades och diskuterades Leader. Efter detta har i hela
området genomförts ett stort antal träffar för att få tankar och idéer. Möten har
arrangerats på följande orter;
Ramsele, Boteå, Junsele, Graninge, Resele, Långsele och Sollefteå,
Överammer, Höglunda, Hammarstrand (2 möten), Mårdsjön, Borgvattnet,
Stugun och Bispgården, Hoting, Norråker, Backe, Rossön och Strömsund
Totalt uppskattas tillsammans 280 personer ha deltagit vid mötena. Allmänheten
har varit representerad liksom byaföreningar, företag, politiker m.fl.
Inbjudningar till dessa möten har skickats till olika föreningar. Dessutom har
massmedia rapporterat om det pågående arbetet med Leader och den
utvecklingsstrategi som var under utarbetande. Information har också givits i
olika lokala blad samt på Internet.
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För att samordna och leda arbetet med att konkretisera en ansökan
har en arbetsgrupp utsetts vid ett av stormötena. Arbetsgruppens
ledamöter representerade alla tre sektorerna såväl ideella, företag som
det offentliga. Från varje kommun hade varje sektor två ledamöter.
Totalt ingick således 18 personer i arbetsgruppen. De personer som
ingått i arbetsgruppen har också informerat enskilda personer som
grupper om Leader.

konstellationer”. I mötet mellan personer med erfarenhet och engagemang och
en stark vilja skapas utveckling.

Ursprungsprocessen utgör också bas för Leader Sollefteå
Under bildandet av Leaderområdet har anslaget varit brett, med
möten på ett flertal orter. Delaktighet har uppnåtts och synpunkter har
erhållits från såväl enskilda som grupper, föreningar och företag.
Under februari har intresserade av ett Leaderområde Sollefteå samlats
för att se över möjligheterna till ett eget område. Senast 17 februari
2009 inbjöd kommunen till ett uppföljningsmöte för att undersöka det
fortsatta intresset. Det fortsatta intresset inför och på mötet bedömdes
fortfarande starkt.

Könsfördelningen skall vara inom spannet 60 – 40%. Inga suppleanter därutöver
utses. Till styrelsen får personal adjungeras. Adjungerad personal har inte
rösträtt.

5.2. Arbetssätt – organisation

Arbetsutskott
Ett föreningsutskott med ordförande eller vice ordförande samt två
styrelseledamöter skall med styrelsens direktiv sköta personal, administration
och andra driftsfrågor.

Arbetssätt
Inom ett Leaderområde Sollefteå krävs nya arbetsform och arbetssätt.
Samverkan mellan olika parter kräver enkla och bra
informationskanaler för att alla ska känna sig uppdaterade och kunna
påverka.
Områdets tänkta webbplats kommer att vara ett viktigt instrument för
informationsspridning och ha en central roll för att uppnå bra
arbetsformer i såväl styrelsen/LAG som i delprojekten. Webbplatsen
kommer även att användas för diskussion och erfarenhetsutbyten av
olika slag.
Det viktigaste verktyget är dock personliga möten mellan ideella,
privata och offentliga sektorn i alla möjliga och ”omöjliga

Organisation
Styrelsen består av 7 ledamöter, varav en ungdomsrepresentant, och benämnes
LAG (Local Action Group). Styrelsen skall vara sammansatt av representanter
från vardera sektor ideell, näringsliv och offentlig samt en ungdom under 25 år.

Styrelsemedlemmarna väljs med god geografisk spridning, hälften på ett och
andra halvan på två år det första året, därefter tvååriga mandat. Det offentliga
nominerar själva sina representanter, övriga föreslås genom valberedningen.
Styrelsen/LAG är beslutför när alla är kallade och minst hälften av ledamöterna
är närvarande.

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott och fördela arbetet i underkommittéer,
dit även externa resurspersoner tillfälligt eller permanent kan knytas utifrån de
behov som kan uppstå.
Ledning och ansvarsområden
Den ideella föreningen har det övergripande ansvaret för att driva arbetet framåt.
Föreningens verksamhet leds av styrelsen/LAG som också ansvarar för att
arbetet drivs framåt. Till sitt förfogande har styrelsen/LAG en anställd
verksamhetsledare på deltid men det krävs också att styrelsens medlemmar är
aktiva ambassadörer och informationsspridare för att arbetet ska blir så effektivt
som möjligt.
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Att de personer som valts till LAG är aktiva och engagerade är av
största vikt.

Projekt som gynnar enskilt företag betraktas enligt gällande statstödsregler som
företagsstöd och är därmed inte stödbara inom ramen för Leader.

Verksamhetsledaren blir programansvarig och ansvarig för beredning
av ärenden/ansökningar och är föredragande av ärenden till styrelsen/
LAG.

Personer, organisationer, föreningar och företag som inte är verksamma inom
Leader Sollefteå geografiska område kan inte bli medlemmar i föreningen och
har därmed inte möjlighet att ansöka om projektmedel från områdets
gemensamma budget.

Verksamhetsledaren blir en av flera viktiga kontaktpersoner och ska
fungera som inspiratör, informatör och bollplank gentemot de lokala
utvecklingsgrupperna.

5.5. Transnationellt och interregionalt samarbete

Verksamhetsledaren svarar även för kontakter med projektägare,
olika samhällsorganisationer och näringsliv. Verksamhetsledaren
ansvarar också för att projektverksamheten drivs i enlighet med
beslutad strategi och budget och har ansvaret för eventuella projekt
som drivs i egen regi. Dessutom ingår i arbetsuppgifterna att göra
viss uppföljning av andras pågående projekt.

Erfarenhetsutbyte med andra Leaderområden är en viktig del i utvecklingen av
vårt område. För Leader Sollefteås område är erfarenhetsutbyten med såväl
intilliggande Leaderområden i närområdet intressant, men även utbyte med
andra nationella områden är av intresse. När det gäller transnationella utbyten är
det i första hand kontakter med Leaderområden i andra nordiska länder i första
hand. Men även ett tematiskt utbyte i övriga Europa kan bli aktuellt.

De lokala utvecklingsgrupperna mobiliserar, samlar idéer, utvecklar
handlingsplaner och genomför aktiviteter på lokal nivå utifrån sina
egna förutsättningar. Det lokala ideella arbetet kan inte nog
poängteras.
5.3. Horisontella kriterier
De horisontella prioriteringarna jämställdhet, kvinnor, ungdomar,
integration, kompetenshöjning, miljö och hållbar utveckling ska
läggas in i bedömningen av projekt.
5.4. Avgränsningar
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6. Genomförande
För att underlätta för LAGs- och verksamhetsledarens arbete avser
LAG grupp och verksamhetsledaren att upprätta en enkel checklista
för Leader Sollefteå bestående av ett flödesschema.
Flödesschemat ska följa EUs mål för utveckling av landbygden till
länsstrategin Arena Landbygd till kommunens mäl för utveckling till
Leader Sollefteås strategi och dess vision, mål och insatsområden.
Speciellt de angivna insatsområdena ska vidare bearbetas av LAG
gruppen. Ett sätt att bearbeta dessa insatsområdena är att ange ”med
detta menar LAG insatser enligt följande”. Arbetet ska även
konkretisera och ge exempel på åtgärder/insatser som följer detta
beslutsschema. I beslutsschemat ska även ingå riktlinjer och stöd för
hur uppföljning och utvärdering av projekt ska ske.
Leader möjligheter i ett kommande nytt område behöver
inledningsvis kommuniceras brett på en rad arenor. Det är av stor vikt
att finna delaktighet hos speciellt olika åldersgrupper, unga,
barnfamiljer och ibland kvinnor. Barns och ungdomars engagemang,
skapandeförmåga och kritiska tänkande är viktiga att ta till vara.
Metoder för detta bör sökas tillsammans med ungdomsrepresentant
och yngre på deras egen ”hemmaplan” och ej i sammanträdeslokaler
eller andra traditionellt vuxna lokaler.
De traditionella sätten att samlas via annonser och kvällsträffar bör
ses över. Grupper intresserade av utveckling bör själva få komma
med idéer om mötessätt och mötesplatser.
Möjligheten att fånga upp ett ökat engagemang hänger starkt ihop
med förekomsten av tillgängliga mötesplatser. Mötesplatserna är
viktiga, eftersom de skapar förutsättningar för ett sektoröverskridande
liv i tätorter och byar. Det har också betydelse för föreningslivet, för
den sociala samvaron, för barn- och ungdomsverksamheter, för

folkbildningen och för kulturlivet. Människor med funktionshinder i alla åldrar
ska också kunna delta fullt ut i en samvaro som kan påverka livsmiljön. Att öka
delaktigheten och inflytandet för människor med olika språk och kulturell
bakgrund är också en stor utmaning.
Ett arbete för en levande bygd förutsätter att boende och företag ges möjlighet
att diskutera och lämna synpunkter på gemensamma frågor.
Det förutsätter också att boende i bygden vill delta i detta arbete och försöker se
hur olika förslag påverkar deras vardag, deras livsvillkor och den framtid de kan
överskåda.
För att nå detta kräva ytterligare mobiliseringsarbete och konkreta resultat.
Leader Sollefteå kommer det närmsta åren ha stor draghjälp av projekt MedVind
Västra- en bra bit av Sollefteå som arbetar specifikt med boende i västra samt
med företag i hela kommunen som kan bidra med produkter och tjänster till
investeringarna i västraområdet (Ramsele, Edsele, Junsele och Näsåker).
LAG- gruppen kommer även att sprida erfarenheter och idéer om den lokala
utvecklingens möjligheter. Erfarenheter från olika aktörer i landet kan inspirera
till nytänkande. Varje plats unika förutsättningar ska dock alltid nyttjas.
6.1 Förväntat resultat

Genom de olika aktiviteterna som kommer att genomföras inom ramen
för Leader Sollefteå bidrar arbetet till följande kvalitativa mål/indikatorer
• Genom att skapat ett mer attraktivt område beräknar vi att våra
turister kommer att välja att stanna längre i Sollefteå. Totalt skulle
det från i genomsnitt 6,2 gästnätter per besökare 2008 öka till 7,7
nätter år 2013.
• För att locka nya besökare till vårt område och potentiella
inflyttare, beräknas 5 st nya besöksmål/arrangemang/aktiviteter
etableras i vårt område
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•
•
•

•
•
•

Ett ökat antal gästnätter ger också genomslag på
handeln som vi beräknar kommer öka sitt handelsindex
från 2008 års 54 till ett index på 60 år 2013.
De olika projekten beräknas generera nya företag i
storleksordningen 2 per år, 10 st totalt under perioden.
De olika projekten under perioden beräknas också
generera 15 nya årsarbeten, 3 st per år. Av dessa nya
årsarbeten beräknas 8 tillfalla kvinnor och 7 män. Av
dessa torde minst hälften tillfalla yngre medborgare
under 30 år.
Av de beräknade 15 nya årsarbeten som anges
uppskattas att 20 % tillfaller nysvenska medborgare.
Uppskattningsvis beräknar vi att Leaderarbetet kan
trygga att redan befintliga arbeten i någon grad. Ca 30
årsarbeten totalt.
Sollefteå Leader bedöms genomföra 35 projekt varav 27
i huvudsak uppnår sina mål.
Genom projekt som verkar för en attraktivare livsmiljö
uppskattar vi att det kommer bidra till att flyttnettot i
Sollefteå kommun balanseras. Med 20 538 invånare per
den sista december 2008 så uppskattar vi att den siffran
ska ligga kvar ligga oförändrad till år 2013 för att
därefter sakta öka.

Leader Sollefteå ska i ett brett samarbete bidra till
att driva en uthållig process av ekonomisk, social,
kulturell och miljömässig förändring som syftar till
långsiktigt goda levnadsvillkor för hela
landbygdssamhället.

6.2 Inriktning fördelning av resurser
Leader Sollefteå beräknar att Leaderområdets resurser fördelas enligt följande:
Konkurrenskraft jord/skog 10%
Markförvaltning 6%
Diversifiering/Livskvalitet 52%
samarbetsprojekt 8%
administration 20%
6.3 Regionala strategier, planer och program
Leader Sollefteå strävar med vision och övergripande mål i samma riktning som
en rad övergripande regionala strategier. Bland annat kan nämnas
Länsstyrelsens ARENA LANDSBYGD- Företagsamhet och samverkan i
utvecklade bygder. Arena landsbygd är den regionala strategin för
landsbygdsutveckling i Västernorrland. Strategin utgår från insikten att
utveckling är en social process där ansvastagande aktörer samordnar sina
handlingar, och att landsbygdsutveckling kräver arenor för möten mellan
landsbygdens utvecklingsaktörer. Företagsamhet och samverkan är visionen för
arenornas funktionssätt. Nyskapande idéer om hur utveckling skapas kräver
företagsamma aktörer, i såväl snöv ekonomisk som bred social mening. Idéernas
förverkligande kräver samverkan mellan ansvarstagande aktörer tvärs
verksamheter och sektorer. Utvecklande bygder är en förutsättning för att
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utvecklingsarbetet skall vara hållbart. Strategin identifierar fyra
tematiska områden som kännetecknar utvecklande bygder: ett
näringsliv med livskraftiga företag och arbetstillfällen, en attraktiv
livsmiljö med en god servicenivå, en tillgängliggörande infrastruktur,
samt hållbara natur- och kulturmiljöer.

Nya jobb och nya uppdrag till företagaren ”Bygdemedel” andra sätt att återföra
pengar till bygden där storskalig vindkraft byggs attraktivare livsmiljö.

Ett annat övergripande program av stor betydelse är regionalt
tillväxtprogram RTP samt Regionalt strukturfondsprogram, Kultura
nu, klimat- och energistrategin samt Inriktningsunderlag för
transportsektorn 2010-2019.
Övriga regionala strategier se vidare www.y.lst/strategier

6.4 Kommunala mål och planer
Leader Sollefteå strävar med vision och övergripande mål i samma
riktning som en rad kommunala mål, planer och program. Bland
annat kan nämnas:
Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål Kf beslut
2007 attraktiv kommun att bo, leva och verka i samt ökad
attraktionskraft för boende och företagande.
Vindbruk i Sollefteå kommun Fördjupad översiktsplan Kf beslut
2008-12-15. Planen klarlägger förutsättningarna för utbyggnad av
vindkraft.
Lokala miljömål: Bland annat God bebyggd miljö Kf beslut 200812-15 Kommunen ska i samverkan utveckla en god livsmiljö för alla
kommunmedborgare i stad, tätort, småort och på landsbygden. Ett
rikt odlingslandskap Kf 2008-12-15: Kommunen ska i samverkan
bevara och utveckla ett öppet, omtyckt och för alla nyttigt landskap.
Projekt MedVind Västra- en bra bit av Sollefteå kommun
Ks 2008-09-16 Utveckling av mindre tätorter och glesbygd
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7. Sammanfattning
Leader innebär samarbete och underifrånperspektiv. Ett brett engagemang från
ideella, företag och det offentliga kombinerat med LAG-gruppens beslutanderätt
och ansvar ger många nya möjligheter. Under bildandet av Leaderområdet har
anslaget varit brett, med möten på ett flertal orter. Inledande delaktighet har
uppnåtts och synpunkter har erhållits från såväl enskilda som grupper,
föreningar och företag.
Det geografiska området bidrar till ett nytt samarbete mellan tidigare enbart
”goda grannar”. Nya relationer kan skapa nya förutsättningar för goda resultat.
Grundläggande för Leader Sollefteås strategidokument är att med Leader som
arbetsmetod göra det möjligt för boende och företag på landsbygden att arbeta
med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i
samhället. Syftet är att med lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå
målsättningarna för utveckling av landsbygden.
Målsättningarna för Leader är densamma som för landsbygdsprogrammet i stort
dvs att främja ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av
landbygden. Denna målsättning är även vägledande för kommunen och Leader
Sollefteå.
EU har satt upp tre huvudmål för utvecklingen av landsbygden:
• Förbättra jord- och skogsbrukens konkurrenskraft.
• Förbättra miljön och landsbygden.
• Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av
landsbygdsekonomin. Leader-metoden är ett sätt att arbeta på lokal nivå
för att uppnå dessa mål.
Leader Sollefteå avser att arbeta för att främst huvudmålen 2 och 3
uppfylls det vill säga att:
Huvudmål 2. Förbättra miljön och landsbygden. Att bevara och utveckla ett
attraktivt landskap och en levande landsbygd, samt att stimulera omställningen
till en resurseffektiv och hållbar produktion med minskad miljöpåverkan som
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följd. En helhetssyn ska utvecklas på landskapet som resurs för
rekreation, utveckling, tillväxt, samt som bärare av ett natur- och
kulturarv. Detta mål stöds också av kommunens lokala miljömål
främst ett rikt odlingslandskap samt begränsad klimatpåverkan.

Vision och övergripande mål
Leader Sollefteås vision och övergripande mål är att:

Huvudmål 3. Förbättra livskvaliteten. Bredda företagandet och
främja utvecklingen av landbygdsekonomin. Att arbeta för ett
diversifierat näringsliv samt ökat fokus på landbygdens resurser i
form av attraktiva miljöer för boende och rekreation samt ett ökat
fokus på lokalt samarbete kring t.ex. service och infrastruktur. Målet
är att få en ökad mångfald av landbygdens näringsliv i syfte att
främja sysselsättning, högre livskvalitet för dom som bor på
landbygden samt ett hållbart nyttjande av landbygdens resurser.
Basen för vision, övergripande mål samt insatsområden är en god
kännedom om området som bygger på fakta och beskrivningar av
området samt kunskap från ideella, privata och offentliga sektorn.

Området på sikt ska bli ett område med långsiktig
hållbar utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och
socialt.

Leader Sollefteå kommer även att arbeta för huvudmål 1 Förbättra
jord- och skogsbrukets konkurrenskraft dock i mindre omfattning.
Åtgärder i detta huvudmål syftar till att stärka konkurrens- och
utvecklingskraften hos företagen inom jord- och skogsbruk,
rennäring, livsmedelsproduktion och förädling, på grundval av ett
hållbart resursutnyttjande.

för alla i staden,
i tätorterna,
i byarna
på landbygden

Leadermetoden är ett sätt att på lokal nivå arbeta för att uppnå alla 3
huvudmålen

Genom att bland annat stärka
SAMARBETE, DELAKTIGHET OCH
NYTÄNKANDE hos de IDEELLA-, PRIVATA och
OFFENTLIGA aktörerna.
Målet är en attraktiv livsmiljö samt fler jobb och nya
uppdrag till företagen

Insatsområden
Följande insatsområden ska utvecklas i Leader Sollefteås inledande arbete:
1. Stödja ett aktivt arbete för en attraktiv livsmiljö omfattande: Uppväxtmiljö för
barn- och unga, deltagande, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, arbetsmiljö och
infrastrukturell miljö (t.ex. vägar, fast telefoni, mobiltelefoni, kollektivtrafik).
2. Stödja samarbeten, nytänkande och marknadsföring som leder till nya
arbetstillfällen på kort och lång sikt inom
-Nyföretagande
-Besöksnäring
-Tjänste- och servicesektor
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-Infrastruktur
-Kultur
-Speciella satsningar på arbete för unga arbetslösa
3. Stödja ett entreprenöriellt förhållningssätt till utbildning,
företagande och andra aktiviteter som ger konkreta resultat.
4.Stödja utveckling av ekologisk livsmedelsproduktion och
vidareförädling
5.Stödja utveckling av kunskap och lokalt engagemang för
förnyelsebar energi.
6. Stödja nya affärsidéer och entreprenörskap mot nyproduktion och
produktutveckling genom att främja
-Samarbete mellan lokala parter
-Internationella utblickar och samarbeten.
-Former och samarbeten där underrepresenterade grupper kan finna
sin försörjning.
7. Stödja visionsinriktade aktiviteter med fokus på ungdomar och
barnfamiljer. (Positiva framtidsbilder som bärare för attityder).
Avslutningsvis
-Medvetenhet och kunskap om områdets historia, ger en bättre
möjlighet att bygga vidare på naturliga förutsättningar och styrkor
och viktigt för att inte upprepa tidigare generationers misstag
-En negativ befolkningsutveckling tar tid och resurser att vända.
Ytterst handlar det om att människorna själva skall känna en vilja och
kunna se möjligheterna till försörjning och ett gott liv i området. Det
handlar ofta om inneboende attityder till den befintliga eller nya
hembygden.
-Attityderna kan skapas eller förändras med hjälp av både ”omvärldsoch invärldsanalys” samt efterföljande påverkan och diskussion. Att
förändra attityder tar mycket lång tid, men betyder för den skull inte
att man skall avstå från att börja och från att försöka. Önskvärt är att
Leader kan stödja en utveckling som avser att flytta mediabild,
attityder och förhållningssätt i en mera positiv riktning

-En vidgad information över alla gränser dvs både inom kommunen samt över
läns- och kommungränserna kan ge en vidgad arbetsmarknad. Möjligen också
ett mera dynamiskt näringsliv som ger underrepresenterade grupper ,såsom
ungdomar, kvinnor, funktionshindrade och personer av utländsk härkomst, en
utvecklande och meningsfull försörjning.
-Nya lösningar för både service, infrastruktur och mötesplatser har troligen sin
grund i samverkan, samnyttjande och övrig effektivisering. Det har alltid varit
naturligt att samverka med sina grannar, men inom Leaderområdet Sollefteå bör
vi nu ge den utvecklingen en tydlig legitimitet
-De areella näringarnas kopplade till skog, vatten, vind och åkermarkens
utveckling är åter igen en faktor av vikt för människorna i områdets försörjning
och välstånd i en modern värld. Inom området finns en del av
småbrukarkunskapen kvar. Något som kan utvecklas för ett ekologiskt,
ekonomiska och socialt hållbart samhälle. Något som utgör en möjlighet både
för ett breddat utbud av turistprodukter samt för vidareutveckling och
vidareförädling av livsmedelsproduktionen.
Om aktörer och befolkning inom området är redo att testa nya idéer med en
positiv och tillåtande attityd öppnas möjligheter till att bli en ungdomlig bygd
med rötter i gammal kultur. Detta förutsatt att man drar till sig både ungdomar,
eldsjälar och innovatörer.

Leader Sollefteå ska i ett brett samarbete bidra till
att driva en uthållig process av ekonomisk, social,
kulturell och miljömässig förändring som syftar till
långsiktigt goda levnadsvillkor för hela
landsbygdssamhället.
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Bilagor
Bilaga 1
Personer i den interimistiska LAG gruppen samt valberedning
inför föreningsmöte
Den LAG-grupp som under 3-sam arbetades fram på demokratisk är
fortfarande den som gäller fram till dess att ny förening bildats och de valts
en ny.
LAG ser ut enligt följande:
Namn
Lena Dahlgren
Roger Johansson
Elisabeth Sellgren
Rolf Ronestjärna
Ulla Ullstein
Jan Röhlander
Kim Lundin

Ort
Ramsele
Junsele
Näsåker
Undrom
Långsele
Sollefteå
Sollefteå

Sektor
Privat
Privat
Ideell
Ideell
Offentlig
Offentlig
Ungdom

Kön
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Man

Som framgår enligt ovan så är spridningen i vårt leaderområde i det
närmaste total. Likaså är fördelningen man/kvinna så när 50/50 man kan
komma med sju medlemmar.
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Bilaga 2
Stadgar
Kompletteras efter föreningsbildandet
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Bilaga 3
Befolkningsprognos 2008-2018
Sollefteå kommun, könsfördelat från 60 år

Ålder

Kön

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

60-64

Män
Kvinnor
Summa

802
813
1615

829
782
1611

849
753
1602

826
701
1528

842
684
1526

819
689
1508

796
710
1506

800
736
1536

819
734
1553

811
749
1560

796
742
1538

65-69

Män
Kvinnor
Summa

639
655
1294

647
704
1351

686
744
1430

746
780
1526

761
813
1574

789
798
1587

814
767
1581

831
735
1566

811
682
1493

826
668
1494

807
675
1482

70-74

Män
Kvinnor
Summa

556
603
1159

578
583
1161

556
576
1132

548
591
1139

555
574
1129

579
594
1174

589
642
1231

624
679
1302

677
715
1392

691
746
1438

722
735
1457

75-79

Män
Kvinnor
Summa

453
552
1005

446
547
994

458
539
996

468
514
983

472
524
996

469
518
988

485
502
987

467
493
960

465
506
971

471
490
961

490
507
996

80-84

Män
Kvinnor
Summa

332
468
800

322
451
773

318
431
749

332
423
754

334
423
757

335
421
756

333
415
748

344
410
754

352
391
744

357
401
758

355
400
755

85-89

Män
Kvinnor
Summa

218
359
577

237
351
588

236
326
562

211
317
529

200
301
501

201
284
485

195
274
470

194
261
455

201
258
459

202
258
460

204
257
461

90-w

Män
Kvinnor
Summa

62
196
258

63
192
255

77
207
285

96
216
312

109
213
322

117
209
326

126
208
335

128
202
330

121
203
324

118
190
309

121
181
302

Summa

Män
Kvinnor
Summa

3062
3646
6708

3123
3611
6734

3181
3576
6756

3227
3542
6770

3274
3531
6805

3310
3514
6823

3338
3518
6856

3387
3515
6902

3447
3489
6936

3477
3502
6979

3494
3497
6991
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Bilaga 4
Befolkningsprognos 2008-2018
Sollefteå kommun För- och Grundskola

Ålder

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0
1-3
4-5
6
7-9
10-12
13-15

194
548
363
191
594
593
713

189
589
360
188
588
584
687

191
593
390
190
588
582
633

192
614
408
184
569
612
571

192
612
417
219
564
607
562

193
615
438
203
596
608
561

194
618
435
229
609
590
589

197
622
438
224
653
585
587

201
628
440
226
657
623
587

204
637
443
227
681
636
568

206
649
447
228
679
683
564

Summa

3196

3186

3167

3149

3174

3213

3264

3306

3361

3396

3456

4

4

4

4

Bilaga 5
Befolkningsprognos 2008-2018
Sollefteå kommun

Ålder

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0
1-3
4-5
6
7-15
16-18
19-30
31-44
45-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-w

194
548
363
191
1900
872
2313
3073
5991
1294
1159
1005
800
577
258

189
589
360
188
1859
797
2369
2983
5948
1351
1161
994
773
588
255

191
593
390
190
1803
730
2420
2908
5896
1430
1132
996
749
562
285

192
614
408
184
1751
703
2423
2832
5810
1526
1139
983
754
529
312

192
612
417
219
1734
679
2400
2810
5722
1574
1129
996
757
501
322

193
615
438
203
1764
628
2394
2796
5610
1587
1174
988
756
485
326

194
618
435
229
1788
567
2392
2768
5528
1581
1231
987
748
470
335

197
622
438
224
1826
558
2350
2772
5445
1566
1302
960
754
455
330

201
628
440
226
1866
556
2250
2830
5366
1493
1392
971
744
459
324

204
637
443
227
1885
584
2184
2852
5255
1494
1438
961
758
460
309

206
649
447
228
1926
581
2117
2929
5119
1482
1457
996
755
461
302

Summa

20538

20406

20275

20158

20064

19956

19869

19799

19746

19691

19654

4

4

4

4

