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Abstract
Community-Led Local Development (CLLD), The High Coast is a newly formed area of
leadership consisting of the Härnösand, Kramfors, Sollefteå and Örnsköldsvik municipalities.
These combined areas have a total of 118 000 habitants. Our strategy builds on a mutual funds
solution where Landsbygdsfonden and Regionalfonden collaborates and solidify each other.
The strategy is founded on the vision "Together for viability, commitment and sustainable
growth" and works from this advantage point to achieve two main goals:
1. To broaden the market for labor with creativity and new ideas
2. To create attractive residential and touristic environments through local
development, using the strengths of the areas in a manner, which welcomes new ideas and
new ways to cooperate.
To each and one of these goals there are two attached areas of achievements:
1. Sustainable development of trade
We'll work to improve the climate for entrepreneurs and create entrepreneurial benefits within
tourism and other trades. We'll strengthen youth entrepreneurship and develop new forms of
collaborations between businesses. We'll also increase concentration on entrepreneurship
connected with new technology.
2. Attractive residential and touristic environments through local development
The foundation for attracting new habitants, making the existing population to stay, making
businesses to stay and new to develop, is that the area is attractive in different forms.
Attractive environment is an engine for growth.
Community-Led Local Development (CLLD), The High Coast will work to create attractive
residential and touristic environments through efforts in several areas. It is about the access to
and organization around services, and a development of current associations to be more
towards creativity and equality than before. Access to broadband is a crucial subject for
development in the rural areas - both for businesses as well as residential - and CommunityLed Local Development (CLLD), The High Coast will actively work with issues in this area.
Innovation, creativity and openness is the mainframe of our strategy. The goals will be
achieved through new developed methods, through new forms of cooperation, through the
inclusion of new associations, and more. To strategically work together with other parties locally, regionally as well as nationally - which strives for the development of rural areas, is
key to realize this strategy and to accomplish sustainable growth. By completing each others
efforts the possibilities increase to achieve a broader market for labor and the engine for
growth constituted by the attractive residential and touristic environments.
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Sammanfattning
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten är ett nybildat leaderområde som består av kommunerna
Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Området har totalt ca 118 000 invånare.
Vår strategi bygger på en flerfondslösning där Landsbygdsfonden och Regionalfonden
samverkar och förstärker varandra.
Strategin tar sin utgångspunkt i visionen ”Tillsammans för livskraft, engagemang och
hållbarhet” och ska arbeta utifrån två övergripande mål:
1. En breddad arbetsmarknad skapas genom kreativitet och nytänkande.
2. Attraktiva boende- och besöksmiljöer skapas genom lokal utveckling där vi tar tillvara
områdets styrkor och välkomnar nytänkande och samverkan på nya sätt.
Till dessa mål finns två tillhörande insatsområden:
1. Hållbar näringslivsutveckling
Vi ska arbeta med att förbättra entreprenörsklimatet och skapa förutsättningar för
entreprenörskap inom besöksnäring och övrigt näringsliv. Vi ska stärka entreprenörskap hos
unga och nya former av samverkan mellan företag. Vi ska också stärka satsningar på
entreprenörskap kopplat till ny teknik.
2. Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Grundläggande för att ett område ska locka nya invånare, de redan boende att vilja stanna
kvar och befintliga företag stannar och nya kommer till är att området på olika sätt är
attraktivt. Attraktiva miljöer är en motor för tillväxt.
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska arbeta med att skapa attraktiva boende- och
besöksmiljöer genom insatser inom flera områden. Det handlar t ex om tillgången till och
organisationsformer för service och om en utveckling av föreningslivet i riktning mot mer av
nytänkande och inkludering än tidigare. Tillgång till bredband är en avgörande fråga för
landsbygdens utveckling – både vad gäller näringsliv och boende – och Lokalt ledd utveckling
Höga Kusten ska aktivt arbeta med bredbandsfrågor.
Innovation och nytänkande och öppenhet är strategins röda tråd. Strategins mål ska uppfyllas
genom nya eller utvecklade metoder, genom samverkan på nya sätt, genom att nya grupper
inkluderas mm. Att samverka på ett strategiskt sätt med andra parter – lokalt, regionalt och
nationellt – som arbetar för landsbygdens utveckling är avgörande för att förverkliga strategin
och åstadkomma hållbar tillväxt. Genom att komplettera varandras insatser stärks
möjligheterna att åstadkomma en breddad arbetsmarknad och den motor för tillväxt som
attraktiva boende- och besöksmiljöer utgör.
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1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin
Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval
av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål
Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s
tillväxtstrategi Europa 2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i
strategin på de mål som är satta i de inblandade operativa programmen för struktur- och
investeringsfonderna.
Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till insatsområden
och specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer.

3. Strategins framtagning
Beslut om att lämna in en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett nytt leaderområde
togs i april 2014. Området består av Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå
kommun och Örnsköldsviks kommun och är resultatet av en sammanslagning av de tidigare
leaderområdena Leader Höga Kusten och Leader Sollefteå. Kommunerna är geografiska
grannar med likartad natur, liknande näringsliv och arbetsmarknad. Kommunerna har bildat
ett gemensamt destinationsbolag i syfte att marknadsföra besöksnäringen i området.
Samarbeten är inledda på flera plan. Samverkan även genom leaderarbetet stärker kraften i
utvecklingen av vårt geografiska område ytterligare.
Vårt leaderområde har formellt sett ännu inte fått något namn. Lokalt ledd utveckling i Höga
Kusten är det arbetsnamn som används i den här strategin.
Processen med att arbeta fram strategidokumentet startade i september 2014. Jenny Edvinsson
och Christina Viklund uppdrogs att i rollen som skrivare driva processen med målet att ha en
färdig strategi klar den 1 december 2014.
En skrivargrupp (tillika styrgrupp och representanter för partnerskapet) med uppgift att
tillsammans med skrivarna genomföra strategiprocessen bildades. Gruppen har bestått av:
Kramfors kommun: Andreas Gylling (utvecklingssekreterare, Samhällsavdelningen) Sollefteå
kommun: Cathrin Johansson (näringslivsutvecklare, Näringslivsavdelningen) Härnösands
kommun: Johan Frykland (projektledare, Näringslivsenheten) Örnsköldsviks kommun: Lena
Lindström (näringslivsutvecklare, Tillväxtenheten) Västernorrlands Idrottsförbund: Ellen
Forsberg (verksamhetsledare, Projekt/uppdrag) Höga Kusten Turism AB: Maria Lundkvist
(verksamhetschef, Höga Kusten Turism AB)
Tillägg januari 2015: Landstinget Västernorrland har knutits till partnerskapet och ingår i
styrgruppen.
Skrivargruppen har i ett flertal arbetsmöten diskuterat, analyserat och utformat strategins olika
delar. Arbetsmötena har förberetts, genomförts och sammanfattats av skrivarna. En frekvent
dialog via telefon och e-post har förts mellan skrivarna och skrivargruppen mellan mötena.
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Samarbetet har varit mycket gott i gruppen.
Parallellt med detta arbete har skrivarna genomfört ett antal intervjuer med för leaderarbetet
strategiska samarbetspartners. Syftet med dessa intervjuer har varit att få information om
dessa parters utvecklingsarbete för att i ett tidigt skede kunna synliggöra möjligheter till
samverkan. Ett annat syfte har varit att stämma av strategiprocessen mot regionala strategier,
planer och program.
Strategiprocessen har förankrats i de fyra kommunerna i två steg. I steg ett gavs en
grundläggande information till landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupp om
strategiprocessen och diskussioner fördes kring SWOT-analys, vision och mer allmänna
frågor. I steg två har förankrings- och dialogmöten med remissversionen av strategiförslaget
som grund genomförts (Tidplan – se Bilaga 4). Upplägget på dessa möten har varierat något
utefter de olika kommunernas önskemål och förutsättningar. Gemensamt för dem alla är att
deltagarna varit mycket intresserade av både arbetet med strategin och för utveckling av
landsbygden i synnerhet. Intressanta frågeställningar har tagits upp och god input har givits
till strategiprocessen. De båda befintliga LAG-grupperna tog fram kandidater till en
referensgrupp för strategin och dessa inbjöds till ett dialogmöte tillsammans med skrivarna
och LAG Leader Höga Kusten. Referensgruppen finns även med bland remissinstanserna.
Även rapportering och dialog med de befintliga LAG-grupperna i Leader Höga Kusten och
Leader Sollefteå har genomförts.
Förutom den lokala förankringen har i strategiarbetet även ingått att utreda de möjligheter och
begränsningar vårt leaderområde omfattas av utifrån regionala och nationella planer, program
och liknande. Det handlar om EU:s 2020-strategi för tillväxt och dess horisontella mål samt
tänkta mål och utkomster inom landsbygdsfond, regional och socialfonden och dess
horisontella mål. Det handlar också om att genom kontakter och inläsning finna
gemensamma nämnare och utvecklingsmöjligheter i andra nationella program, kommunernas
översiktsplaner, nyare omvärldsanalyser för vårt område, landsbygdsprogrammet och den
regionala utvecklingsstrategin. Hänvisningar till dessa dokument och kontakter finns löpande
i strategiskrivningens källhänvisningar samt i vår omvärldsanalys. I strategiarbetet har även
utvärderingarna av de två tidigare leaderområdenas arbete tagits i beaktning.
Att strategin för Lokalt ledd utveckling Höga Kusten genomförs kommer att innebära att även
verkställandet av andra regionala och lokala planer förstärks. Genomförandet av strategin
innebär också att arbetet med hållbar tillväxt stärks inom grupper/områden som andra aktörer
har svårt att nå. Anledningen till det är Lokalt ledd utveckling Höga Kustens särskilda
möjligheter att nå ut på en lokal nivå (genom nätverk, nya strategiska samarbeten och lokal
kännedom).
Strategiförslaget skickades ut på remiss under perioden 3 – 17 november 2014 och 15 svar
inkom (se Bilaga 3). Utskicket gick via skrivargruppens kanaler ut till
landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupp, föreningar och näringslivet för att få en så
bred spridning som möjligt samt till partnerskapet och strategiska samarbetspartners.
Strategiförslaget publicerades på Leader Höga Kustens hemsida.
Skrivargruppens medlemmar informerade om remissen på sina hemsidor. Till media
skickades ett pressmeddelande i syfte att sprida information om strategiprocessen till
allmänheten och de som eventuellt inte nåtts av tidigare information. Pressmeddelandet
uppmärksammades och resulterade i en tidningsartikel och ett radioinslag.
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Alla intresserade har haft möjlighet att svara på en webbenkät kopplat till strategiprocessen.
Webbenkäten har kunnat nås via Leader Höga Kustens hemsida. Ett 50- tal personer har
svarat och rangordnat mål och bidragit till strategiförslagets vision.
Information om webbenkäten har även den spridits via skrivargruppens kanaler och via
media.
Strategiprocessen har förankrats i de fyra kommunerna i två steg. I steg ett gavs en
grundläggande information till landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupp om
strategiprocessen och diskussioner fördes kring SWOT-analys, vision och mer allmänna
frågor. I steg två har förankrings- och dialogmöten med remissversionen av strategiförslaget
som grund genomförts (se Bilaga 4). Upplägget på dessa möten har varierat något utefter de
olika kommunernas önskemål och förutsättningar. Gemensamt för dem alla är att deltagarna
varit mycket intresserade av både arbetet med strategin och för utveckling av landsbygden i
synnerhet. Intressanta frågeställningar har tagits upp och god input har givits till
strategiprocessen. De båda befintliga LAG-grupperna tog fram kandidater till en
referensgrupp för strategin och dessa inbjöds till ett dialogmöte tillsammans med skrivarna
och LAG Höga Kusten. Referensgruppen finns även med bland remissinstanserna. Även
rapportering och dialog med de befintliga LAG-grupperna i Leader Höga Kusten och Leader
Sollefteå har genomförts.
Strategiförslaget skickades ut på remiss under perioden 3 – 17 november 2014 och 15 svar
inkom (se Bilaga 3). Utskicket gick via skrivargruppens kanaler ut till
landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupp, föreningar och näringslivet för att få en så
bred spridning som möjligt samt till partnerskapet och strategiska samarbetspartners.
Strategiförslaget publicerades på Leader Höga Kustens hemsida.
Skrivargruppens medlemmar informerade om remissen på sina hemsidor. Till media
skickades ett pressmeddelande i syfte att sprida information om strategiprocessen till
allmänheten och de som eventuellt inte nåtts av tidigare information. Pressmeddelandet
uppmärksammades och resulterade i en tidningsartikel och ett radioinslag.
Alla intresserade har haft möjlighet att svara på en webbenkät kopplat till strategiprocessen.
Webbenkäten har kunnat nås via Leader Höga Kustens hemsida. Ett 50- tal personer har
svarat och rangordnat mål och bidragit till strategiförslagets vision.
Information om webbenkäten har även den spridits via skrivargruppens kanaler och via
media.
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4. Utvecklingsområdet
Totalt antal invånare i utvecklingsområdet, inklusive
tätorter > 20 000 invånare.

117 568 (per 131231)

Antal invånare i utvecklingsområdet, exklusive tätorter 88 096
> 20 000 invånare.
Områdets totalstorlek i km2, inklusive tätorter
> 20 000 invånare.

15 387 km2

Områdets storlek i km2 utanför tätorter > 20 000
invånare.

15 362,6 km2

Antal invånare per km2, inklusive tätorter.

7,64

Antal invånare per km2, exklusive tätorter.

5,73

Kommuner som omfattas av strategin.

Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik

Landskapstyper och landmärken

Ångermanälven och den långa och branta kusten
mot Bottenhavet med det unika världsarvet Höga
Kusten. Inlandet präglas av älvdalar och djupa
skogar.

Större tätorter och utvecklingscentra

Större tätorter är kommunernas stadskärnor.
Alla fyra kommunerna i leaderområdet har pekat
ut hela området Höga Kusten som ett gemensamt
utvecklingscentra inom besöksnäringen.

Befolkningsförändring för åren 2007–2013
Flyttnetto

Födelsenetto

2007: -2
2008: -39
2009: -101
2010: -194
2011: -249
2012: -62
2013: 347
2007: -434
2008: -396
2009: -551
2010: -419
2011: -449
2012: -453
2013: -437

Arbetslöshet i procent

Öppet arbetslösa 2013: 4,25%

Arbetslöshet bland unga (15–24 år) i procent*

Öppet arbetslösa unga (18-24 år): 6,55%

Antal företag per 1 000 invånare *

61,33 (avser 2012)

Antal nystartade företag per 1 000 invånare*
Andel av befolkningen i procent
16-24 år
25-44 år

8,45 (avser 2013)
2013:
12,1 %
20,9 %
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45-64 år
65- år
Övrigt nämnvärt som har betydelse för områdets
utveckling

27,2 %
25 %
De fyra i leaderområdet ingående kommunerna
har under 2014 bildat ett destinationsbolag (Höga
Kusten destinationsutveckling AB) med egen
strategi inom besöksnäringen där målet är att
skapa 800 nya arbetstillfällen.

* Fylls endast i vid val av Regionalfonden.

4.1.

Områdesbeskrivning

Leaderområdet Höga Kusten omfattar fyra kommuner: Härnösand, Kramfors, Sollefteå och
Örnsköldsvik. Områdets geografiska gränser motsvarar kommunernas geografiska gränser.
Antalet invånare uppgår till ca 118 000. Leaderområdet Höga Kusten är en stor del av
Västernorrlands län.
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten avser att arbeta inom Landsbygdsfonden och
Regionalfonden. Båda fonderna verkar för att skapa arbetstillfällen och förbättra
entreprenörsklimatet i landsbygden så att det sker en hållbar inkluderande tillväxt i området.
Användandet av landsbygdsfonden ska bland annat främja utveckling av småföretag,
arbetstillfällen och lokal utveckling. Det ska också öka tillgänglighet till, användandet av, och
kvalitet på information- och kommunikationsteknik i landsbygd. Regionalfonden ska främja
lokal utveckling genom ökat entreprenörskap, särskilt när det gäller att skapa ekonomisk nytta
av nya idéer och främja skapandet av företag. Där fyra av Region Mellersta Norrlands mål i det
regionala strukturfondsprogrammet är: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation;
att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi; att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft; samt öka tillgången, användningen av och kvalitén på informations- och
kommunikationsteknik.
Västernorrland är ett prioriterat område när det gäller arbete inriktat på att minska
ungdomsarbetslösheten finansierat med medel ur socialfonden. Utifrån den vetskapen
erfarenheter och värderingar samt utifrån de SWOT-analyser som tagits fram under
strategiprocessen, har denna strategi avgränsats till att inte gälla omfatta Socialfonden.
Det angränsande leaderområdet Leader Mittland Plus har för avsikt att söka medel ur Havsoch fiskerifonden för arbete som sträcker sig över Lokalt ledd utveckling Höga Kustens
geografiska område (se avsintt 7.3.1 Hur fonderna ska användas)
Natur- och kulturhistoria
Områdets rika och omväxlande natur präglas av Ångermanälvens, Faxälvens, Gideälvens och
Moälvens dalgångar samt den långa och branta kusten mot Bottenhavet. Landhöjningen har
inneburit att landet rest sig hela 800 meter ur havet och ger kusten ett dramatisk utseende.
Området är unikt i världen och finns med bland FN-organet UNESCO:s världsarv. Svenska
Höga kusten och finska Kvarkens skärgård bildar sedan 2006 ett gemensamt område baserat på
landhöjningen och den speciella geologin.
Inlandet präglas av älvdalar, niplandskap och djupa skogar. Där finns också landets mest
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koncentrerade hällristningsområde med över 2000 ristningar (Näsåker, Sollefteå). I inlandet
finns också områden som är renbetesland.
Vårt leaderområde har ett rikt kulturarv och många kulturmiljöer med koppling till forntid,
industrihistoria, fiskelägen, historien kring häxprocesserna mm. Det dramatiska landskapet har
också inspirerat många av kulturpersonligheterna från området. Höga kusten är av tradition ett
område där konstnärer och konsthantverkare samlats.1
Historiskt sett har områdets rika skogar har haft stor betydelse, framförallt från 1800-talets
senare hälft då skogsnäringen gynnades av de nya ångsågarna vid kusten och de ovanligt goda
möjligheterna till flottning2. Mellan 1850 och 1900 mer än fördubblades invånarantalet på
grund av sågverksindustrin. På 1950-talet var Sandslån vid Ångermanälvens mynning vid
Nyland fortfarande ett av världens största skiljeställen för flottgods.
Närområden
Norrlands största städer Umeå och Sundsvall finns inom - i norrländska mått - korta
pendlingsavstånd. Väg E4 knyter ihop kuststäderna. Med Ådalsbanan och Botniabanan når du
tre av områdets centralorter (Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik). Området har två
flygplatser: Höga Kusten Airport (Kramfors-Sollefteå) och Örnsköldsviks flygplats.
Härnösand är länets residensstad. Staden är också stiftsstad för Härnösands stift, som omfattar
landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland.
Näringslivsstruktur
Basindustri med skogsindustrin i spetsen är sedan länge områdets ekonomiska ryggrad. Nu
kompletteras basindustrin i allt högre grad av nya branscher och verksamhetsområden.3
Sollefteå kommun är ett av landets viktigaste områden för produktion av vattenel.4
Centralorten Härnösand är sedan lång tid tillbaka administrations- och kulturcentrum för
regionen. Det avspeglar sig i kommunens näringslivsstruktur där ca 80 % av arbetstillfällena
återfinns inom tjänstenäringarna, medan tillverkningsindustrin står för endast 8 %.
Tjänstesektorn växer inom hela området, men starkast i Kramfors och Örnsköldsviks
kommuner. I området kan man se att särskilt Härnösand och Örnsköldsvik har nära kopplingar
till de arbetsmarknadsregioner som skapats runt städerna Sundsvall och Umeå.
Besöksnäringen är på stark frammarsch5inom området, och varumärket Höga Kusten innefattar
alla kommuner i vårt leaderområde. Undersökningar visar att besöksnäringen i Höga Kusten
har en högre ökning av antal gästnätter i förhållande till riksgenomsnittet trots den
lågkonjunktur som rått sedan 2010. Besöksnäringen utpekas därför som en viktig näring lokalt
och regionalt.6

1 Forskning om Världsarvet Höga kusten vid Umeå universitet, Lena Holm, 2007
NE Nationalencyklopedin, 2014
3 Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 – Regional SWOT-analys för Västernorrlands län, 2013
4 NE Nationalencyklopedin, 2014
5 Projekt Visit Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, 2013
6 Övergripande nulägesanalys för ”Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020, Regional SWOT-analys för
Västernorrlands län”
1
2
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Service
Naturen och alla möjligheterna till ett rikt friluftsliv är det bästa med att bo i landsbygden.
Lugnet och den sociala miljön med släkt, vänner och trevliga grannar är andra saker som man
skattar högt. Det visar den undersökning som genomfördes 2013 inom ramen för Länsstyrelsen
Västernorrlands regionala projekt Hållbar service på landsbygden. Syftet med undersökningen
var bland annat att ge ett underlag för planering av kommande regionala serviceprogram.
Samma undersökning visade att de boende i landsbygden upplevde att samhällsservicen utarmats över tid. Nu behöver
man många gånger ta sig till närmaste tätort för att få tillgång till basservice.

I undersökningen fick de boende även ge sin syn på vilka samhällstjänster i landsbygden som
myndigheter och kommuner skulle prioritera. Resultatet blev (ej i prioritetsordning):
 Bevara befintligt utbud av dagligvarubutiker och skolor/barnomsorg.
 Arbeta för en förbättrad mobiltäckning i regionen.
 Förbättra kvaliteten på vägar samt snöröjning.
 Bättre tillgång till vård och omsorg.
 Säkerställa tillgången till bredband.
 Öka tillgången till kollektivtrafik.
Lokal anda
Befolkningen i området kan anses vara jämförelsevis nöjda när det gäller hur det är att bo och
leva i kommunerna. Det visar SCB:s medborgarundersökning som genomförts i områdets fyra
kommuner under åren 2011 – 2014. Örnsköldsvik sticker ut och har ett högre NRI (Nöjd
regionindex) än de övriga kommuner som ligger lite under riksgenomsnittet.
För att öka NRI bör, enligt SCB:s analyser, satsningar på bostäder, trygghet och
fritidsmöjligheter prioriteras. Även det kommersiella utbudet bör prioriteras när det gäller
Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Sollefteå kommun bör även satsa på att förbättra
kommunikationer.
Föreningsstruktur
Som i så många andra landsbygdsområden utgör föreningslivet ett nav i Höga Kustens
civilsamhälle. Här finns sammanslutningar för de flesta intresseriktningar.
I vårt leaderområde finns en lång idrottstradition med en breddverksamhet som fostrat många
framgångsrika idrottsmän och idrottskvinnor. Exempel från senare tid är ishockeyspelarna
Peter Forsberg, Markus Näslund, Daniel och Henrik Sedin, skidskyttarna Magdalena Forsberg
och Helena Ekholm, samt curlingspelaren Anette Norberg.
Förutom idrott är kyrklig verksamhet, byautveckling och kultur fokus för många föreningar.
Området har även en stark folkbildningstradition och kooperativ samverkan i föreningsform
har varit vanligt. På senare tid ser man att trenden med att man engagerar sig i ”enfrågeaktiviteter” ökar, där t ex utbyggnaden av fibernätet engagerar många.

4.2.

Behov och utvecklingsmöjligheter

Det här kapitlet är en sammanfattning och analys av den SWOT som sammanställts inom
ramen för strategiprocessen (se Bilaga 1). Utgångspunkten för SWOT-analysen har varit
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: Regional SWOT-analys för Västernorrlands län samt
11

andra regionala planer och omvärldsanalyser. Den har sedan bearbetats av skrivargruppen både
utifrån de fyra kommunerna och leaderområdet som helhet. Analysen har diskuterats vid
förankrings- och dialogmöten i kommunerna och fått sitt slutliga innehåll efter dessa
diskussioner.
Starka samarbeten med möjlighet att utvecklas
I vårt leaderområde delar man inställningen om att det krävs en bred samverkan för att
åstadkomma ett framgångsrikt utvecklingsarbete. I ett partnerskap mellan offentliga, privata
och ideella aktörer skapas en stark bas för utveckling.
För att nå bäst effekt i utvecklingen av landsbygden krävs ett nytänkande kring de redan
etablerade sätten att samarbeta genom partnerskapet. Nya samverkansformer där parterna på ett
bra sätt tar sina roller, är önskvärt för att finna synergier i användandet av de medel, som är
tänkta till att på olika sätt skapa utveckling.
I Härnösand, Kramfors och Örnsköldsviks kommun finns särskilda
landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupper, som är kopplade till eller jobbar nära
kommunernas näringslivs- eller tillväxtavdelningar och/eller kommunstyrelser. Sollefteås
motsvarighet till dessa råd/grupper de lokala råden i Junsele, Ramsele och Näsåker. Ett stärkt
samarbete med dessa grupper är betydelsefullt i det kommande leaderarbetet,
Det gäller även att hitta samverkansformer där större samhällen och landsbygden kan bidra till
varandras utveckling. Att kunna använda sig av distansoberoende teknik kan skapa nya
möjligheter.
Ett engagerat civilsamhälle
En styrka är alla de engagerade människor som finns i landsbygden. Här finns duktiga
föreningar och eldsjälar som breddat sina verksamheter och tagit till sig nya samarbetsformer.
T ex utvecklar man kultur- och upplevelseturism och har tagit över drift av butiker och
bensinstationer. Även den lokala idrotten bidrar till landsbygdens livskvalitet, skapar identitet
för bygden och gör social integration mellan åldrar, kön och etniciteter möjlig.
Idrottsföreningarna har ofta många kontaktytor mot de unga medborgarna. Eldsjälar och
innovatörer drar med sig andra och ur det kan projekt skapas som utvecklar och skapar
förutsättningar i landsbygden.
Men vissa delar av vårt områdes föreningsliv har inte hängt med i den samhällsutveckling som
skett. Man arbetar på samma sätt som man gjort under många år. Man börjar inte arbeta på nya
sätt eller med nya saker och det kan vara en anledning till att man har svårt att locka unga att
engagera sig.
Lokal kunskap och engagemang är helt nödvändiga delar för att utveckla landsbygden. Det
finns t ex i kultur- och föreningsliv och i aktiva byautvecklingsgrupper. Det är av stor vikt att
unga och nyinflyttade blir delaktiga i dessa och att deras kompetens och idéer tas tillvara. Att
jobba med attityder och normer är avgörande för att föreningslivet ska följa
samhällsutvecklingen. Här kan Lokalt ledd utveckling Höga Kusten stärka och främja former
av samarbeten som skapar mervärden och lyfter fram nytänkande.
Den mänskliga drivkraften är den enskilt viktigaste komponenten för regional utveckling och
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tillväxt.7 Det är därför en resurs som måste vårdas. Av stor vikt är också att jämställdhet
genomsyrar allt utvecklingsarbete. I ett jämställt samhälle tas kvinnors och mäns erfarenheter
och kompetens tillvara och värderas, vilket medför att områdets attraktivitet ökar.
Service
Tillgängligheten till olika former av service varierar i vårt leaderområde. Att man har tillgång
till service är viktigt för att göra det möjligt att både att bo och att driva företag i landsbygden.
Närheten till vård, skola och omsorg är betydelsefullt. Idag finns tekniska lösningar som kan
lösa många praktiska frågor, men offentliga aktörer måste alltjämt ta ansvar för att
verksamheter och service finns i landsbygden. Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska vara
med i arbetet med att stärka och utveckla nya organisationsformer för olika slags service i
landsbygden. Under arbetet med strategin har det blivit tydligt att samarbetet kring service
mellan de offentliga instanserna och bygderna varit bristfälligt. Erfarenheter från tidigare
leaderarbete visar att en nära koppling mellan den offentliga sektorn och de lokala
drivkrafterna är en förutsättning både för att behålla och utveckla service i landsbygden.
Attraktiva miljöer som motor för tillväxt
Nya arbetsplatser i glesbygd har en klart större betydelse (sysselsättningseffekt/invånare) för
sin omgivning än motsvarande i andra typer av orter.8 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning
är en viktig tillväxtfråga på många plan: för individen, arbetsgivarna och för lokalsamhället.
Kraven på hög kompetens växer inom alla områden9.
Var företag och arbetsställen är belägna spelar roll för deras utveckling och samspel med
övriga samhället. Alla företag och organisationer är beroende av fungerande samband med
både den lokala närmiljön och marknaden (oavsett om den finns nära eller ute i världen). Det
verkar också som att vikten av goda lokala förhållanden ökar för företag och organisationer ju
mer globala marknaderna och kontaktytorna blir.10
Vissa områden är mer attraktiva när det gäller inflyttning, för viljan att bo kvar och för
etablering av företag. Mycket forskning pågår kring vilka faktorer som skapar attraktivitet. 11
Att följa forskningens utveckling är betydelsefullt för att kunna undersöka och synliggöra de
faktorer, som har konkret betydelse för vårt leaderområdes utveckling och kunna hitta de
områden där leadermetoden kan vara ett bra sätt att arbeta med utveckling.
De gröna näringarna har på många sätt kopplingar till områdets attraktivitet både när det gäller
boende och näringsliv. Det handlar t ex om att hålla landskapet öppet, om brukandet av
åkermark, om djurhållning och om produktion och förädling av livsmedel.
De ökande flyktingströmmarna som påverkar Sverige som helhet innebär att många flyktingar
kommer att anlända till vårt leaderområde under de närmaste åren. Vid de förankrings- och
dialogmöten som genomförts under strategiprocessen nämns de nyanländas många gånger höga
utbildningsnivå, som en stor resurs som skulle kunna tillföra mycket till vårt leaderområde.
Utvecklingen av landsbygden i framtiden är helt beroende av att attraktiva miljöer lockar till
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län 2011 – 2020, 2011
Beräkningar från Myndigheten för tillväxtanalys
9 Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län 2011 – 2020, 2011
10 Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 – Regional SWOT-analys för Västernorrlands län, 2013
11 T ex Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra, Tillväxtanalys, 2014
7
8

13

sig människor – oavsett om de ska bo och leva, driva företag eller tillfälligt besöka. Med
nytänkande, strategiska samarbeten och lokalt engagemang kan arbetet genom Lokalt ledd
utveckling Höga Kusten bidra till utvecklad attraktionskraft i leaderområdet och på så sätt
effektivt påverka den samlade tillväxten i regionen.
Näringsliv
Vår SWOT-analys ger bilden av ett leaderområde med ett generellt sett svagt
entreprenörsklimat. En av vårt områdes styrkor är en växande besöksnäring som en viktig lokal
näring både lokalt och regionalt.12 Samtidigt finns det inom besöksnäringen – och inom andra
branscher – en brist på entreprenörer och unga som startar företag.
Området har en stor ungdomsarbetslöshet och en allmänt stor brist på arbetstillfällen. Samtidigt
finns det företag som har problem med sin kompetensförsörjning. Att på olika sätt arbeta med
att stärka entreprenörsklimatet och att skapa bra förutsättningar för entreprenörskap är en viktig
tillväxtfråga.
Vårt leaderområde har en lång industrihistoria och i arbetet med vår SWOT-analys nämns att
den sk bruksmentaliteten fortfarande delvis finns kvar. Bruksmentaliteten nämns som både en
svaghet och ett hot i meningen att den kan påverka t ex viljan att starta företag. En bra
definition av begreppet bruksmentalitet är svår att hitta men man brukar prata om stor social
kontroll, skarpa gränsdragningar mellan olika grupper, lågt intresse för utbildning, svagt
intresse för att starta företag mm. För att få människor att vilja och våga starta egna företag
behövs insatser som förändrar synen på företagaren och företagandet.
De gröna näringarna har en även de en lång historia i vårt leaderområde med företagandet i
jorden och skogen. Fortfarande är skogsindustrin områdets ekonomiska ryggrad men
kompletteras med nya branscher och en växande tjänstesektor. Medan andra näringar kommer
och går, är de gröna näringarna hårdare knutna till sitt geografiska område och skapar jobb på
landsbygden. Inte bara i jord- och skogsbruket, utan också inom förädlingsindustrin och inom
företag som levererar varor och tjänster till de gröna näringarna. I ett samspel med företrädare
för de gröna näringarna kan Lokalt ledd utveckling Höga Kusten förstärka arbetet med en
hållbar utveckling, där de gröna näringarna samverkar med övrigt näringsliv, för att på så sätt
växa och skapa mer sysselsättning.
Utbyggnaden av bredband innebär många nya möjligheter. Det gäller både att driva företag och
att vara anställd. Användningen av ny teknik och tillgången till bredband öppnar upp för
möjligheter att starta verksamheter i nya branscher och att arbeta på nya sätt.
Det är angeläget att följa den forskning som sker kring de bästa möjligheterna att skapa en
breddad arbetsmarknad, bättre företagsklimat mm. Att vara medveten om och ta till sig ny
kunskap gör att strategins genomförande kan ske på ett bättre sätt och att den kontinuerliga
uppdateringen av strategin underlättas.
Besöksnäringen utpekas
Besöksnäringen pekas ut som en bransch med tillväxtpotential i vårt leaderområde.13 Områdets
styrka är den av UNESCO världsarvsklassade naturen, samt våra unika kulturmiljöer med
Övergripande nulägesanalys för ”Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020, Regional SWOT-analys för Västernorrlands
län”, 2013
13 Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län 2011 – 2020, 2011
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koppling till forntid, industrihistoria, fiskelägen, hällristningar och häxprocesser mm.
Natur- och kulturturism har en tydlig koppling till landsbygden. För att öka landsbygdens
attraktionskraft när det gäller boende, företagande och turism krävs etablering av nya
verksamheter och därmed ett ökat utbud av varor och tjänster. I vårt leaderområde finns en stor
potential i att utveckla och utöka utbudet av aktiviteter inom besöksnäringen men även för att
skapa mer attraktiva boendemiljöer.
Inom området har det under de senaste åren genomförts flera länsövergripande satsningar där
man arbetat med affärs- och kompetensutveckling för besöksnäringen. Satsningarna är kopplade
till den nationella strategin för besöksnäringen14 och dess mål att öka näringens sysselsättning
och omsättning.

Välkomnande attityd, lokal identitet, sociala mötesplatser, estetiskt tilltalande natur- och
kulturmiljöer, kulturella kluster, hushållning av resurser, minskade utsläpp av koldioxid15 är
faktorer som påverkar ett områdes attraktivitet och därmed också besöksnäringens möjligheter
att utvecklas.
De fyra kommuner som utgör Lokalt ledd utveckling Höga Kustens geografiska område har
under 2014 bildat ett destinationsbolag som arbetar för att skapa nya arbetstillfällen inom
besöksnäringen. Området har också en företagarorganisation för besöksnäringens företag.
Bolagets och organisationens uppdrag är att arbeta med destinationsutveckling, paketering och
marknadsföring. Det gör att deras möjligheter att stödja lokala aktörer med utveckling av t ex
produkter begränsad. Här kan Lokalt ledd utveckling Höga Kusten bidra till utveckling av
befintliga produkter/tjänster samt stötta tillkomsten av nya.
Tillgång till kapital och bostäder
För företag på landsbygden är kapitalförsörjningen en stor utmaning. Tillgången till kapital är
en viktig förutsättning för att nya företag ska kunna etableras men också för att befintliga
företag ska kunna växa.
Under strategiprocessen har bankernas begränsade möjligheter att kunna bevilja företagslån
lyfts. Problemet ligger i att fastigheter på landsbygden värderas lågt vilket minskar möjligheten
att använda dem som säkerhet vid belåning.
Bristen på bostäder i landsbygden har lyfts i dialog- och förankringsmötena i kommunerna.
Trots utflyttning och minskad befolkning är det brist på bostäder. De som flyttat säljer inte sina
fastigheter. Anledningarna till att man inte säljer kan vara flera varav fastigheternas låga
värdering är en.
Andra hinder för utveckling av både befintliga och nya företag är kopplade till infrastrukturen.
Bredband saknas på många platser i vårt leaderområde liksom ett mobiltelefonnät med fullgod
täckning. Föråldrade vatten- och avloppssystem och underdimensionerad elförsörjning är andra
svaga områden. En bristande vägstandard innebär merkostnader för transporter. Bristerna i
infrastrukturen innebär att företagen drabbas av ökade investeringskostnader.
Hållbar tillväxt
Nationell strategi för svensk besöksnäring, Svensk turism, 2010
Vissa exempel på faktorer som skapar attraktiva miljöer är hämtade från Landsbygdsnätverkets råd om fysisk
planering i landsbygd.
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Insikten om att jordens resurser är begränsade växer för varje dag. Stora gemensamma
utmaningar som till exempel klimatförändringarna kräver globala beslut. Samtidigt ställs
behovet av att jobba tillsammans både för sina egna intressen och för att hantera nationella
problem.16 En omställning till hållbarhet innebär omvärdering och omstrukturering av våra
samhällen, på alla nivåer och inom alla sektorer.17 Vilket då naturligtvis även gäller arbetet
som denna strategi ämnar genomföra. Att tillväxt sker på ett hållbart sätt betyder att de behov
som finns idag ska tillgodoses på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter inte
äventyras. Hänsyn ska tas till både hur människor, miljö och ekonomi utvecklas.18
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska arbeta med fokus på hållbarhet. Gränsöverskridande
samverkan för att undersöka, prova och utveckla hållbara alternativ som kan gynna den lokala
och regionala tillväxten bör prioriteras. Arbetet ska ha ett aktivt förhållningssätt till länets
miljömål.19 För att omställning mot en mer hållbar tillväxt ska vara möjlig krävs att
lokalsamhället spelar en framträdande roll. Genom att använda styrkan i Leadermetodens
möjligheter att nå ut på lokal nivå kan Lokalt ledd utveckling Höga Kusten förstärka
omställningsarbetet mot en mer hållbar utveckling av vårt leaderområde genom att vi i denna
utvecklingsstrategi har ett övergripande hållbarhetsfokus som ska synas på alla nivåer i vårt
utvecklingsarbete.
Gränsöverskridande samverkan för att undersöka, prova och utveckla hållbara alternativ som
minskar miljöpåverkan och som an gynna den lokala och regionala tillväxten bör prioriteras.
I strategins övergripande mål, insatsområden och dess mål beskrivs hållbarhet som en
förutsättning. Hållbarhet finns med bland de urvalskriterier som ska användas i prövningen av
projekt och aktiviteter inom den här strategin. I urvalskriterierna benämns tillväxt även i
termerna långsiktighet och social hållbarhet.

5. På vilket sätt är strategin innovativ?
Strategin ska bidra till att skapa förutsättningar för en innovativ utveckling av leaderområdet.
Det handlar i hög grad om att på ett kreativt sätt ta till vara de lokala förutsättningar som finns.
Det innebär både att vara öppen för att arbeta på nya sätt och att utveckla de modeller som
redan används och som man blivit bekväm med.
I den här strategin riktas fokus i högre grad än under tidigare period på att samverka med
näringslivsorganisationer för att kunna förstärka varandra och hitta synergieffekter. Under
strategiprocessen har dialog förts med dessa tänkbara strategiska samarbetspartners. Syftet har
varit att orientera sig kring dess verksamhet, arbetsområden och aktiviteter och informera om
strategiprocessen och möjligheterna med leadermetoden. Det har varit positiva möten och alla
parter ser både behovet av och möjligheterna med samverkan. Intentionen är att börja utveckla
former för samverkan så snart programgenomförandet påbörjas.
Det finns av tradition en stark koppling mellan begreppet innovation och utvecklingen av
tekniska produkter. Vi väljer dock att göra en bredare tolkning av begreppet.
Innovation i den här strategins mening kan handla om sätt att samarbeta, metoder, hur nya
lösningar hittas, hur tjänster och produkter utformas. Det kan också handla om att inspireras
Bli´re nån andra vers, eller? LRFs Omvärldsanalys 2014
Hållbar utveckling med leadermetoden, Astrid Lindgrens Hembygd, 2014
18 Tillväxtverket
19 Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län 2011 – 2020, 2011
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och lära av varandra. En modell som prövats och funnits positiv, kan även testas i ett annat
område där den inte tidigare prövats, och innebär då ett innovativt arbetssätt i det området.
Under de senaste åren har vikten av samverkan mellan de kommuner som nu utgör vårt tänka
leaderområde lyfts. Man har tillsammans bildat ett destinationsutvecklingsbolag inom
besöksnäringen under det gemensamma varumärket Höga kusten. Att kommunerna nu går
samman för att arbeta med landsbygdsutveckling enligt leadermetoden går i linje med annan
samverkan och utveckling och ökar möjligheterna till gemensamma insatser och insatser med
större effekt.
Det är också större fokus än tidigare på att skapa ett strategiskt samarbete med olika parter (t ex
Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Coompanion, LRF m fl.) och det
civila samhället med dess breda kontaktnät. Det strategiska samarbetet kan rent praktiskt yttra
sig i samverkan kring planering, genomförande, kommunikation mm av insatser som görs för
att utveckla landsbygden. Det skulle även kunna handla om paketering och samverkan mellan
företagare som normalt sett inte brukar samverka.
Även internt i leaderorganisationen ska arbetet förändras. Det ställs högre krav än tidigare på
medlemmarna i LAG. De ska på ett tydligare sätt än tidigare verka på mandat av en
organisation eller etablerat nätverk. De ska också ha mer av rollen vidareförmedlare mellan
sina respektive organisationer/nätverk och LAG än tidigare (se avsnitt 9.3).

6. Vision
Visionen ska vara vägledande för strategin, skapa engagemang, vara meningsfull, spegla
möjligheter och förhoppningar. Den ska också fylla en kommunikativ funktion som grund i
arbetet med att utforma varumärket Lokalt ledd utveckling Höga Kusten.
Skrivargruppen har utifrån diskussion kring vad man vill att det kommande leaderarbetet och
leaderområdet ska stå för tagit fram ett stort antal tänkbara värdeord som grund för en vision.
För att få fram de allra mest betydelsefulla av dem genomfördes en rangordning som del av den
webbenkät som genomfördes i samband med remissperioden. Diskussion kring värdeorden
fördes också vid några av förankrings- och dialogmötena.
Skrivargruppen har enats om följande vision:
Tillsammans för livskraft, engagemang och hållbarhet.
Med följande visionstext:
”Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög
tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva företag. Här finns ett gott entreprenörsklimat.
Våra fantastiska natur- och kulturvärden har förädlats och ger attraktiva miljöer för boende
och besökare, samt ger förutsättningar för ett allt mer utvecklat entreprenörskap.
En välkomnande och öppen attityd gör att alla känner att de kan och får påverka
samhällsutvecklingen. Ett engagerat och innovativt föreningsliv som är öppet för alla spelar en
viktig roll”
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7. Insatsområden, mål och urvalskriterier
7.1 Övergripande mål för området
De övergripande målen för Lokalt ledd utveckling Höga Kusten 2014 – 2020 utgår från de
lokala behov och utvecklingsmöjligheter som finns i området och som framkommit i arbetet
med SWOT-analysen samt genom synpunkter från förankringsmöten i leaderområdets
kommuner.
De har sin utgångspunkt i Europa2020, Landsbygdsfonden, Regionala fonden, Länsstyrelsen i
Västernorrlands läns regionala SWOT-analys. Regional utvecklingsstrategi (RUS) för
Västernorrlands län 2011 – 2020, omvärldsanalyser för vårt område samt andra regionala och
kommunala program.
Övergripande mål 1: En breddad arbetsmarknad skapas genom kreativitet och nytänkande.
Övergripande mål 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer skapas genom lokal utveckling där
vi tar tillvara områdets styrkor och välkomnar nytänkande och samverkan på nya sätt.
Fördjupad beskrivning av de övergripande målen
Övergripande mål 1: En breddad arbetsmarknad skapas genom kreativitet och
nytänkande.
För att vara ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en
hög tillväxt måste vi börja tänka i nya banor. Det innebär både att vara öppen för att arbeta på
nya sätt och att utveckla de modeller som redan används och som man blivit bekväm med. Vi
vill uppmuntra och stärka de som vågar satsa och prova nya idéer som leder till en breddad
arbetsmarknad. För att våga pröva nya idéer behövs kunskap och ett öppet bemötande, som inte
begränsas av normer om vem som är bäst lämpad att driva och utveckla en verksamhet.
Att arbetsmarknaden breddas och nya företag skapas på ett hållbart sätt är grunden för
inflyttning och utveckling. Med det menas att arbetet ska ske långsiktigt och med miljömässig
och social hållbarhet i fokus. Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska arbeta med att skapa de
förutsättningar som behövs för att entreprenörer ska kunna utveckla affärsidéer och starta nya
företag. Det gäller inte minst de unga. Unga blivande entreprenörer behöver stöttas med
kunskap kring företagande och redan aktiva entreprenörer behöver stöttning för att kunna
utveckla sitt entreprenörskap.
Ny teknik och tillgången till bredband är av stor betydelse då det dels öppnar upp för nya sätt
att driva företag och nya affärsområden, men också för nya sätt att utföra arbete, t ex på
distans. Det kan påverka både mäns och kvinnors företagande och/eller arbetsliv positivt.
Det är också av stor vikt att företag på olika sätt arbetar tillsammans och kompletterar
varandra. Lokalt ledd utveckling Höga Kusten vill uppmuntra och göra det möjligt för företag
att tillsammans med andra parter satsa på hållbar utveckling och nya idéer, som bidrar mer till
tillväxt i bygden än vad en ensam part kunnat åstadkomma.
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Övergripande mål 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer skapas genom lokal
utveckling där vi tar tillvara områdets styrkor och välkomnar nytänkande och
samverkan på nya sätt
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska arbeta med att skapa attraktiva boende- och
besöksmiljöer. Attraktiva platser fungerar som motorer för tillväxt eftersom de både lockar
människor till inflyttning och till besök som turist (se avsnitt 4.2 – Attraktiva miljöer som
motor för tillväxt).
Attraktivitet är ett vitt begrepp och många olika faktorer samspelar när det gäller att skapa en
attraktiv plats. Det handlar t ex om tillgången på arbete, en bra boendemiljö med tillgång till
olika former av service samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter, kultur och nöjen. Det handlar
också om tillgång till natur och kulturvärden och att det finns goda förutsättningar till hållbara
livsmönster.
Genom att ta tillvara på områdets styrkor, bl a våra fantastiska natur- och kulturvärden, skapar
vi ökade förutsättningar för nyföretagande, attraktiva aktiviteter/miljöer och ökad inflyttning.
Det handlar även om att stärka och ha en innovativ syn på olika former av service, samt att
främja insatser som minska miljöpåverkan.
Landsbygdens överlevnad och utveckling bygger på att vi börjar tänka i nya banor. För att
kunna göra det måste vi också öppna upp för nya initiativ. Vi vill uppmuntra och stödja de som
vågar satsa och prova nya idéer eller utveckla befintliga metoder – både i näringslivet och
föreningslivet. För att våga prova nya idéer behövs ett öppet bemötande, som inte begränsas av
normer om vem som är bäst lämpad att driva och utveckla en idé.
Samverkan, samarbete och att arbeta på nya sätt är viktiga verktyg för förändring. Det gäller
inte minst föreningslivet där det finns ett stort engagemang för bygden men där man behöver
börja arbeta på nya sätt och mer i samverkan med andra parter (se avsnitt 4.2 – Ett engagerat
civilsamhälle). Vi vill bli bättre på att ta tillvara nyinflyttades kompetens och idéer och ge dem
möjligheter samt aktivt bjuda in dem att delta i föreningslivet och andra nätverk.
En utmaning för vårt område är att många flyktingar under längre eller kortare tid kommer att
vistas här under de närmaste åren. Det är angeläget att de känner sig välkomna och att vi hittar
sätt att ta tillvara deras kunskaper och förmågor som kan vara en stor kompetensresurs för
bygden.
Sammantaget behöver samverkan mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna förbättras
och förnyas för att man tillsammans med kraft ska kunna arbeta för en hållbar och
inkluderande tillväxt i enlighet med Europa2020 under programperioden.
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Horisontella mål
Övergripande horisontella mål för
Indikatorer
Målvärde
hela strategin
Jämställdhet mellan män och kvinnor Andel deltagare i utbildningar för LAG och 80 % AV LAGs
kansli angående jämställdhetsintegrering medlemmar och anställda
Villkor med koppling till målet

Ja

Urvalskriterier med koppling till målet

Ja

En jämställd LAG-grupp

Ja

Antal genusanalyser av
informationsmaterial som tas fram av
Leader Höga Kusten

1 per verksamhetsår

Genusanalyser av Leader Höga Kustens 1 per verksamhetsår
val av kommunikationskanaler
Öppenhet och icke-diskriminering

Villkor med koppling till målet

Ja

En dokumenterad arbetsordning för
Leader Höga Kustens urvalsförfarande

Ja

Antal utvärderingar och uppföljningar av
ovanstående arbetsordning

1 per verksamhetsår

Övergripande horisontellt mål 1: Jämställdhet mellan män och kvinnor
När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer
rättvist och demokratiskt samhälle. Kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att
forma sina liv. Inom ramen för den här strategin ska kvinnor och män ha samma möjlighet att
delta i projekt, insatser och aktiviteter och projektens resultat ska gagna både män och kvinnor.
Det ökar möjligheterna till en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män i vårt
leaderområde och knyter även an till de nationella jämställdhetsmålen i Sverige och EU:s
strategi Europa 2020.
Jämställdhet skapar attraktivitet
I den regionala utvecklingsstrategin 2011-2020 (RUS), poängteras den mänskliga drivkraften
som den enskilt viktigaste komponenten för regional utveckling och tillväxt. Det är en resurs
som måste vårdas och stimuleras.
Ett jämställt samhälle skapas när kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper tas tillvara och
värderas. Människors fulla potential kan nyttjas och områdets attraktivitet stärks. Därför är det
av stor vikt att jämställdhet genomsyrar allt utvecklingsarbete, menar man i RUS.
Arbete med målet Jämställdhet mellan män och kvinnor ska genomsyra både kansliets arbete
och LAG:s beslutsfattande. Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska arbeta med villkor och
urvalskriterier med tydlig koppling till målet. Det innebär att de projekt som godkänns ska vara
utformade så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka hur projekten
genomförs och lika stora möjligheter att delta i dem. Projektens resultat ska gagna både män
och kvinnor.
Ytterligare en koppling till jämställdhet är att allt informationsmaterial som tas fram inom
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LAG liksom valen av kommunikationskanaler ska analyseras ur ett genusperspektiv.
Övergripande horisontellt mål 2: Öppenhet och diskriminering
Vi utgår från principen om förbud mot diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder. I Lokalt ledd utveckling Höga Kustens strategi utgår vi från att se
människors olikheter som en tillgång, något som avspeglar sig i de övergripande målen.
Arbetet med att genomföra strategin utifrån målet Öppenhet och icke-diskriminering ska
genomsyra både kansliets arbete och LAG:s beslutsfattande. Lokalt ledd utveckling Höga
Kusten ska arbeta med urvalskriterier med tydlig koppling till det målet. En öppen och ickediskriminerande hållning kommer att vara en förutsättning för att få ett projekt godkänt. Det
innebär också att LAG-gruppen kommer att behöva sätta upp objektiva villkor för urval av
insatser som inte leder till intressekonflikter, samt att alla urvalsförfaranden ska vara
transparanta, dokumenterade och kunna följas upp.
7.2 Insatsområden
Insatsområdena i strategin utgår från lokala behov och utvecklingsmöjligheter och från
strategins övergripande mål.
7.2.1 Insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling
Att arbetsmarknaden breddas och nya företag kommer till är grunden för inflyttning och
utveckling av landsbygden. Attraktivitet skapar förutsättningar för tillväxt. Områdets
attraktivitet avgörs till exempel av förmågan att locka nya invånare, få de redan boende att
stanna kvar, att befintliga företag stannar och nya kommer till. För en breddad arbetsmarknad
ska kunna skapas behöver området vara attraktivt, och för att ett område ska vara attraktivt
behöver det finnas en breddad arbetsmarknad. Lokalt ledd utveckling behöver därför arbeta
med att både skapa ett gott entreprenörsklimat och en högre attraktivitet i leaderområdet, för att
förbättra möjligheterna för en hållbar näringslivsutveckling.
I strategiarbetet har det framkommit att vårt leaderområde präglas av ett generellt sett svagt
entreprenörsklimat (se avsnitt 4.2 Näringsliv). Området har också en stor ungdomsarbetslöshet
och en allmän stor brist på arbetstillfällen. Samtidigt finns det företag som har problem med sin
kompetensförsörjning. Att på olika sätt stärka entreprenörsklimatet är därför en viktig
tillväxtfråga i vårt leaderområde. Att använda ny teknik kan ge många möjligheter. Den kan
innebära förbättrade möjligheter för t ex distansarbete och sysselsättning i för vårt område nya
branscher, samt stödja övergången till en energieffektiv, koldioxidsnål ekonomi.
Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en viktig tillväxtfråga på många plan - för
individen, arbetsgivarna och för lokalsamhället (Se avsnitt 4.2 Näringsliv). Lokalt ledd
utveckling Höga Kusten ska arbeta nära näringslivets parter och komplettera dem, när det gäller
att skapa förutsättningar både för uppstart av nya företag och utveckling av nya produkter och
tjänster. Även att stötta entreprenörskap hos unga är en viktig framtidsfråga.
Samverkan är en grundpelare i leaderarbetet och vi vill verka för att näringslivet utvecklas
genom att företag, företagarorganisationer, föreningslivet och offentliga aktörer får möjlighet
att gå samman och prova nya former av samarbeten och samverkan (Se avsnitt 4.2 Starka
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samarbeten med möjligheter att utvecklas). Genom att arbeta med nya samverkansformer kan
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten bidra till att finna lösningar och förbättringar på
identifierade problem som kapitalförsörjning för företagen, infrastrukturfrågor, brist på
bostäder i vissa områden, hindrande bruksmentalitet m.m., om bidrar till ett bättre
entreprenörsklimat och en ökad hållbar tillväxt i hela vårt leaderområde.
Besöksnäringen är en viktig bransch med tillväxtpotential i vårt område. Ett samarbete kring
varumärket Höga kusten är i utvecklande. Ett kommunalt destinationsbolag där leaderområdets
alla fyra kommuner samarbetar är bildat. Det finns även en företagarorganisation för
besöksnäringen inom vårt leaderområde. Bolagets och organisationens uppdrag är att arbeta
med destinationsutveckling, paketering och marknadsföring. Det gör att deras möjligheter att
stödja lokala aktörer med utveckling av t ex produkter är begränsad. Här kan Lokalt ledd
utveckling Höga Kusten bidra till utveckling av befintliga produkter/tjänster samt stötta
tillkomsten av nya.
Samverkan med de gröna näringarna är av stor vikt. De är en viktig part i arbetet med att skapa
förutsättningar för ett utvecklat näringsliv, både när det gäller att skapa attraktiva miljöer, och
som utvecklare av nya produkter.
Arbetet med att genomföra strategin kommer att innebära en förstärkning i verkställandet av
regionala och lokala planer. Samtidigt ser vi också att lokalt ledd utvecklings särskilda
möjligheter att nå ut på en lokal nivå (genom nätverk, nya strategiska samarbeten och lokal
kännedom) kommer att bidra till att förstärka arbetet med en hållbar inkluderande tillväxt inom
grupper/områden som andra aktörer kan ha svårt att nå.
Det är angeläget att följa den forskning som sker kring de bästa möjligheterna att skapa en
breddad arbetsmarknad, bättre företagsklimat mm. Att vara medveten om och ta till sig ny
kunskap gör att strategins genomförande kan ske på ett bättre sätt och att den kontinuerliga
uppdateringen av strategin underlättas.
7.2.2 Insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Attraktivitet skapar förutsättningar för tillväxt. Grundläggande för att ett område ska locka nya
invånare, de redan boende ska vilja stanna kvar och att befintliga företag stannar och nya
kommer till, är att området på olika sätt är attraktivt (Se avsnitt 4.2 Attraktiva miljöer som
motor för tillväxt).
Utbudet av service avgör ett områdes attraktivitet. Det handlar om skola, kommersiell service,
förbättrade kommunikationer, servicepunkter, hälsovård, rekreationsområden, wifi,
ungdomsaktiviteter i form av tillgång till fysiska och virtuella mötesplatser mm.
Bredbandsutbyggnaden i området är en förutsättning för den lokala utvecklingen. Den bidrar
till attraktivitet genom att skapa förutsättningar både för inflyttning och företagande. För att
skapa attraktiva boendemiljöer och ett gott entreprenörsklimat ska Lokalt ledd utveckling Höga
Kusten stärka bredbandsutbyggnaden. Det kan ske t ex genom förstudier och mobilisering
kring brandbandsfrågor. Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska även stödja insatser som
skapar attraktiva miljöer genom innovativa lösningar för minskad miljöpåverkan.
För att behålla och utöka service på landsbygden behövs nya initiativ och nya
organisationsformer. (Se avsnitt 4.2 Service) Offentliga aktörer måste ta ansvar för att
verksamheter och service finns i landsbygden men Lokalt ledd utveckling Höga Kusten är tack
vare den lokala förankringen en viktig part när det gäller att stärka och utveckla nya
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organisationsformer för olika slags service på landsbygden. Under strategiprocessen har det
blivit tydligt att samarbetet kring service mellan de offentliga instanserna och bygderna varit
bristfällig. Erfarenheterna från tidigare leaderarbete har visat att en nära samverkan mellan
offentlig sektor och lokala drivkrafter är en förutsättning både för att behålla och utveckla
service på landsbygden. Denna samverkan har vi för avsikt att utveckla under
programperioden.
Föreningslivet och övriga civilsamhället är helt nödvändiga för landsbygdens utveckling.
Tyvärr har föreningslivet i många fall inte följt med i tidens utveckling utan fastnat i gamla
strukturer och har t ex svårt att locka unga till engagemang (se avsnitt 4.2 – Ett engagerat
civilsamhälle). Att jobba med attityder, nytänkande och normer är avgörande för att
föreningslivet ska kunna följa samhällsutvecklingen. Det är också av stor vikt att föreningslivet
i högre grad än idag börjar samverka med andra parter. Styrkan i alla engagerade människor
och eldsjälar som finns på landsbygden i vårt område måste tas tillvara. (Se avsnitt 4.2 Starka
samarbeten med möjligheter att utvecklas) Det kan t ex ske genom ett nära samarbete mellan
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten och de
landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupper som finns i vårt leaderområdes
kommuner. Vi vill även utveckla bättre sätt att ta tillvara nyinflyttades kompetens och idéer.
De ska aktivt bjudas in och ges möjligheter att delta i föreningsliv och andra nätverk.
Under de närmaste åren kommer många flyktingar att vistas längre eller kortare tid i vårt
område. Det är viktigt att de känner sig välkomna hit. De bär med sig kunskaper och förmågor
som kan vara en stor kompetensresurs för vårt leaderområde. Vi behöver utveckla sätt att
förvalta den resursen.
Det är angeläget att följa den forskning som sker kring faktorer som skapar attraktivitet. Inte
minst är det av vikt för att kunna rikta in sig på de bästa sätten att arbeta med faktorer som
stärker företagens kompetensförsörjning.
För att ett område ska ha attraktiva boende- och besöksmiljöer behövs arbetstillfällen. För att
skapa en breddad arbetsmarknad behöver området vara attraktivt. Arbetet med de båda
insatsområdena i denna strategi behöver därför alltså samordnas. Samordningen underlättas av
den lokala kännedom som kommer att finnas knutet till kanslifunktionen och LAG, samt av det
nära samarbetet mellan sektorerna som ingår i leaderarbetet.
7.3 Handlingsplan
Handlingsplanen omfattar en beskrivning av hur de valda fonderna ska användas för att uppnå
strategins mål. Den omfattar även de samarbeten som kommer att behövas för att uppnå de
övergripande målen i insatsområdena. Här beskrivs även kansliets arbete för att nå målen i de
olika insatsområdena.
7.3.1 Hur fonderna ska användas
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten har valt att arbeta med Landsbygdsfonden och
Regionalfonden. Vi gör bedömningen att de två fonderna kan komplettera varandra väl utifrån
de behov för vårt område som framkommit under strategiprocessen.
De kriterier som kommer att styra ur vilken fond projektmedel kommer att sökas bestäms när
strategin godkänts. Det kommer att ske i nära samarbete med de övriga offentliga
samarbetspartners som handlägger stöd inom Landsbygdsfonden och Regionalfonden.
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Lokalt ledd utveckling Höga Kusten har beslutat att inte arbeta med medel ur Havs- och
fiskerifonden samt Socialfonden på följande grunder:
Det till Lokalt ledd utveckling Höga Kusten angränsande leaderområdet Leader Mittland Plus
har för avsikt att söka medel ur Havs- och fiskerifonden för arbete som sträcker sig även över
Lokalt ledd utveckling Höga Kustens geografiska område. De båda områdena kommer att
samverka kring kommunikation, möjligheter till projektstöd, resultat och lärprocesser när det
gäller Leader Mittland Plus arbete med Havs- och fiskerifonden.
Västernorrland är ett prioriterat område när det gäller arbete inriktat på att minska
ungdomsarbetslösheten finansierat med medel ur Socialfonden. Utifrån den vetskapen,
erfarenheter och värderingar, samt utifrån de SWOT-analyser som tagits fram under
strategiprocessen, väljer vi att avgränsa strategin till att inte omfatta Socialfonden. Det bör här
påpekas att vi ser möjligheter att genom strategiska samarbeten kunna söka medel ur
socialfonden som inte är direkt/bara kopplade till lokalt ledd utveckling.
7.3.2 Avgränsning mellan fonderna
Inom Lokalt ledd utveckling Höga Kustens område kommer Landsbygdsfonden och
Regionalfonden avgränsas från varandra på följande sätt:
 Landsbygdsfonden är den största fonden för strategins genomförande. Stöd kommer att
avsättas till projekt som bidrar till hållbar näringslivsutveckling och ökad attraktivitet
gällande boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling i leaderområdet. Undantag
är de projekt som stämmer överens med intentionerna kring användningen av medel
från Regionalfonden.


Medel från Regionalfonden kommer främst att gälla insatser som utvecklar
näringslivets förutsättningar att skapa tillväxt när det gäller:
o Satsningar på stärkt entreprenörskap kopplat till ny teknik under insatsområdet
Hållbar näringslivsutveckling prioriteras då det väl stämmer in i det regionala
strukturfondsprogrammets preliminära mål20 för Region Mellersta Norrland
(Jämtland och Västernorrland)
o Satsningar på att stärka nya organisationsformer för service på landsbygden
under insatsområde Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal
utveckling. Även detta stämmer väl in i det regionala strukturfondsprogrammets
mål för Region Mellersta Norrland.

7.3.3 Fondernas användning: Aktiviteter per fas
Insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling
Landsbygdsfonden – målgrupper för insatser:
Landsbygdsföretagare och företag inom de gröna näringarna, besöksnäringen och dess aktörer,
samverkansorganisationer för företagsutveckling i området, företagarföreningar, unga
blivande/befintliga entreprenörer och deras företrädare, offentliga aktörer som t ex
Region Mellersta Norrlands (Jämtland och Västernorrland) förslag till regionalt strukturfondsprogram, vi menar här
främst målen; Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft; Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation; Att stödja övergången till koldioxid ekonomi i alla sektorer, samt Att öka tillgången till, användningen av
och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. Observera att dessa program ännu inte är godkända av EU
och målen därför preliminära.
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näringslivsansvariga i kommuner, aktörer för bredbandsfrågan, föreningar som vill arbeta med
att stärka entreprenörsklimatet eller utveckla föreningsdrivet entreprenörskap m fl.
Regionalfonden – målgrupper för insatser:
Instanser som arbetar med innovativ utveckling samt entreprenöriella sammanslutningar som
arbetar med de möjligheter som ny teknik kan erbjuda. Befintliga föreningar och nya
sammanslutningar som vill utveckla entreprenörskap med koppling till ny teknik m fl.
Övergripande aktiviteter för insatsområde 1
Införandefas:


Dialog med de identifierade målgrupperna för insatser kopplade till Landsbygdsfonden
respektive Regionalfonden.



Arbete enligt kommunikationsplanen: (se avsnitt 11.3.1)
o Dialog med samarbetspartners (Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå
kommun, Örnsköldsviks kommun, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Landstinget
Västernorrland, regionala och lokala aktörer inom besöksnäring, näringsliv, gröna
näringarna, föreningsliv, ungdomsorganisationer m fl)
o Dialog med vidareförmedlare (näringslivs- och landsbygdsutvecklare,
besöksnäringens organisationer och nätverk, föreningar och deras nätverk,
landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupp i leaderområdets kommuner,
företagarorganisationer, gröna näringarna, ungdomsorganisationer m fl)
o Dialog med personer och organisationer som kan förväntas söka stöd.
o Dialog med allmänheten



Bestämma tydliga kriterier som kommer att styra ur vilken fond, samt vilka
aktiviteter/projekt som kan söka stöd – i nära samarbete med samarbetspartners samt de
offentliga samarbetspartners som handlägger stöd inom landsbygdsfonden och
regionala fonden.



Skapa en utbildningsplan för LAG och kansli samt plan för nationella och
internationella utbyten/samarbeten.



Omvärldsbevakning

Genomförandefas:


Dialog med de identifierade målgrupperna för insatser kopplade till Landsbygdsfonden
resp Regionalfonden.



Arbete enligt kommunikationsplanen: (se avsnitt 11.3.2)
o Dialog med samarbetspartners (Härnösands kommun, Kramfors kommun,
Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Länsstyrelsen i Västernorrlands
län, Landstinget Västernorrland, regionala och lokala aktörer inom
besöksnäring, näringsliv, gröna näringarna, föreningsliv,
ungdomsorganisationer m fl)
o Dialog med vidareförmedlare (näringslivs- och landsbygdsutvecklare,
besöksnäringens organisationer och nätverk, föreningar och deras nätverk,
landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupp i leaderområdets kommuner,
företagarorganisationer, gröna näringarna, ungdomsorganisationer m fl)
o Dialog med personer och organisationer som kan förväntas söka stöd.
o Dialog med allmänheten
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Animationsarbete och kreativa samarbeten för att skapa förutsättningar och förstärka
åtgärder som leder till en breddad arbetsmarknad genom:
o Förbättrat entreprenörsklimat (Landsbygdsfonden)
o Att förutsättningar för entreprenörskap inom besöksnäringen och övrigt
näringsliv skapas (Landsbygdsfonden)
o Att ungas entreprenörskap stärks (Landsbygdsfonden)
o Nya former av samverkan mellan företag (Landsbygdsfonden)
o Satsningar på entreprenörskap kopplat till ny teknik (Regionalfonden)



Koppla ihop projekt med relevanta lokala och regionala organisationer.



Uppföljning av projekt.



Uppföljning och revidering av strategi och arbetssätt.



Uppföljning och revidering av kommunikationsplan.



Omvärldsbevakning

Slutfas:


Arbete enligt kommunikationsplanen: (se avsnitt 11.3.3)
o Dialog med samarbetspartners (Härnösands kommun, Kramfors kommun,
Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Länsstyrelsen i Västernorrlands
län, Landstinget Västernorrland, regionala och lokala aktörer inom
besöksnäring, näringsliv, gröna näringarna, föreningsliv,
ungdomsorganisationer m fl)
o Dialog med vidareförmedlare (näringslivs- och landsbygdsutvecklare,
besöksnäringens organisationer och nätverk, föreningar och deras nätverk,
landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupp i leaderområdets kommuner,
företagarorganisationer, gröna näringarna, ungdomsorganisationer m fl)
o Dialog med personer och organisationer som kan förväntas söka stöd.
o Dialog med allmänheten



Uppföljning av projekt.



Utvärdering och analys av strategins genomförande och resultat.



Strategiarbete för nästa period.



Omvärldsbevakning

Insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Landsbygdsfonden – målgrupper för insatser
Landsbygds- och företagare inom de gröna näringarna, aktörer i dess närhet, företrädare
service, föreningar och andra ideella aktörer, kommunernas landsbygds-/bygderåd, offentliga
företrädare för landsbygdsutveckling, ungdomar och nyinflyttade, aktörer för bredbandsfrågan.
Regionalfonden – målgrupper för insatser
Företrädare för service och små och medelstora företag samt föreningar eller nätverk som går
samman för att utveckla service i en bygd.
Övergripande aktiviteter för insatsområde 2
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Införandefas:


Dialog med de identifierade målgrupperna för insatser kopplade till Landsbygdsfonden
respektive Regionalfonden.



Arbete enligt kommunikationsplanen: (se avsnitt 11.3.1)
o Dialog med samarbetspartners (Härnösands kommun, Kramfors kommun,
Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Länsstyrelsen i Västernorrlands
län, Landstinget Västernorrland, regionala och lokala aktörer inom
besöksnäring, näringsliv, gröna näringarna, föreningsliv,
ungdomsorganisationer m fl)
o Dialog med vidareförmedlare (näringslivs- och landsbygdsutvecklare,
besöksnäringens organisationer och nätverk, föreningar och deras nätverk,
landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupp i leaderområdets kommuner,
företagarorganisationer, gröna näringarna, ungdomsorganisationer m fl)
o Dialog med personer och organisationer som kan förväntas söka stöd.
o Dialog med allmänheten



Bestämma tydliga kriterier som kommer att styra ur vilken fond, samt vilka
aktiviteter/projekt som kan söka stöd – i nära samarbete med samarbetspartners samt de
offentliga samarbetspartners som handlägger stöd inom landsbygdsfonden och
regionala fonden.



Skapa en utbildningsplan för LAG och kansli samt för nationella och internationella
utbyten/samarbeten.



Omvärldsbevakning

Genomförandefas:


Dialog med de identifierade målgrupperna för insatser kopplade till Landsbygdsfonden
respektive Regionalfonden.



Arbete enligt kommunikationsplanen: (se avsnitt 11.3.2)
o Dialog med samarbetspartners (Härnösands kommun, Kramfors kommun,
Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Länsstyrelsen i Västernorrlands
län, Landstinget Västernorrland, regionala och lokala aktörer inom
besöksnäring, näringsliv, gröna näringarna, föreningsliv,
ungdomsorganisationer m fl)
o Dialog med vidareförmedlare (näringslivs- och landsbygdsutvecklare,
besöksnäringens organisationer och nätverk, föreningar och deras nätverk,
landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupp i leaderområdets kommuner,
företagarorganisationer, gröna näringarna, ungdomsorganisationer m fl)
o Dialog med personer och organisationer som kan förväntas söka stöd.
o Dialog med allmänheten
Igångsättande, utveckling och revidering samt genomförande av utbildningsplan och
nationell och internationell utbytesplan.




Animationsarbete och kreativa samarbeten som skapar förutsättningar för och förstärka
åtgärder som utvecklar attraktiva boende- och besöksmiljöer genom:
o Stärkt bredbandsutbyggnad (Landsbygdsfonden)
o Ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället (Landsbygdsfonden)
o Ett innovativt föreningsliv som arbetar med nya frågor på nya sätt
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(Landsbygdsfonden)
o Nya organisationsformer för service på landsbygden (Regionalfonden)


Koppla ihop projekt med relevanta lokala och regionala organisationer.



Uppföljning och revidering av strategi och arbetssätt.



Uppföljning och revidering av kommunikationsplan.



Omvärldsbevakning

Slutfas:


Arbete enligt kommunikationsplanen: (se avsnitt 11.3.3)
o Dialog med samarbetspartners (Härnösands kommun, Kramfors kommun,
Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Länsstyrelsen i Västernorrlands
län, Landstinget Västernorrland, regionala och lokala aktörer inom
besöksnäring, näringsliv, föreningsliv m fl)
o Dialog med vidareförmedlare (näringslivs- och landsbygdsutvecklare,
besöksnäringens organisationer och nätverk, föreningar och deras nätverk,
landsbygdsråd/kommunbygderåd/landsbygdsgrupp i leaderområdets kommuner,
företagarorganisationer m fl)
o Dialog med personer och organisationer som kan förväntas söka stöd.
o Dialog med allmänheten



Uppföljning av projekt.



Utvärdering och analys av strategins genomförande och resultat.



Strategiarbete för nästa period.



Omvärldsbevakning

Samarbeten
Lokalt ledd utveckling Höga Kustens främsta verktyg för att uppnå strategins mål är strategiska
samarbeten. Genom erfarenheter från tidigare programperiod och i strategiprocessens
undersökande delar, ser man tydligt att ett nytänkande kring samverkan på alla plan, är både
önskvärt och nödvändigt. Det krävs ett kreativt samspel mellan de parter som arbetar för
landsbygdens utveckling. Det handlar om att hitta synergier på alla plan (inom och mellan
sektorerna) inom de nationella, regionala och lokala strategierna och deras handlingsplaner.
Även det nya sättet att arbeta i flera fonder skapar samarbetseffekter.
På en mer påtaglig nivå handlar samarbetet mellan sektorer, regionalt och nationellt, även om
att stärka projektägarnas genomförandekapacitet. Mer konkret kan arbetet handla om att hitta
nya lösningar på projektägarnas likviditet- och administrationsproblem, samt när det gäller
kommunikation.
Det ligger ett stort värde i att regelbundet träffa andra som arbetar enligt leadermetoden – både
på nationellt och internationellt plan – för att lära och utvecklas. Redan tidigt i införandefasen
kommer en plan att tas fram för samverkan med andra leaderområden.
Arbetssätt
LAG och kansli behöver anpassa sig efter de behov som finns och hitta arbetsformer som
underlättar för de som söker projektmedel. För att få in många projektansökningar, utnyttja
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tilldelad budget på bästa sätt och få en hög kvalitet på godkända projekt, krävs att tid läggs på
uppsökande verksamhet/kontaktskapande och marknadsföring/information.
Ett kansli behöver ha tillräcklig kapacitet för att redan i början av programperioden kunna
utföra ett animationsarbete av hög kvalitet. Det är angeläget att arbetet kommer igång snabbt så
att det finns utrymme att lägga extra tid och resurser för att hitta andra lösningar - om det till
exempel skulle visa sig att ett insatsområde eller geografiskt område, inte kommer med de
projektansökningar som man kan förvänta.
Ett exempel kan vara så kallade paraplyprojekt, en projektform som kan användas när LAG
vill fokusera på en särskild inriktning och samtidigt möjliggöra småskaliga projekt. Ett annat
arbetssätt kan vara projektliknande företagsstöd, något som det fanns stor efterfrågan på under
programperioden 2007 – 2013. Dessa kommer sannolikt att förekomma främst inom
insatsområdet Hållbar näringslivsutveckling och då ske i nära samarbete med övriga offentliga
verksamheter som handlägger företagsstöd, t ex Länsstyrelsen. Vi ser också att ett av
leaderarbetets styrkor är att bidra till mobiliseringsarbetet och/eller förstudier inför större
projekt. Ett exempel på område där det kan vara aktuellt är förberedande arbete inför
bredbandsutbyggnad.
Sammanfattningsvis behöver LAG och kansli vara proaktiva och kreativa inom de ramar och
möjligheter som programmen ger. De måste kontinuerligt utvärdera resultat och agera. Och
inte minst viktigt: Agerandet har större möjlighet att bli framgångsrikt om det sker i samspel
med vidareförmedlare, samarbetspartners och projektsökande.

7.4 Urvalsprocess
LAG:s urvalsprocess ska vara öppen, objektiv och icke-diskriminerande. Processen tar sin
utgångspunkt i EU-förordningens direktiv och ska dokumenteras skriftligt.
LAG ska ha regelbundna beslutsmöten vars datum tydligt annonseras i relevanta
informationskanaler.
Inkommen projektansökan stäms av skriftligt mot uppsatta urvalskriterier så att man säkrar att
projektet på ett tydligt sätt bidrar till att uppfylla strategins mål.
Avstämningen sammanfattas skriftligt och ligger till grund för LAG:s vidare beredning och
beslutsfattande.
Mall för bedömning tas fram våren 2015. Den kompletteras med ett upplägg kring LAG:s
arbetssätt och beslutsprocess.
Adjungerad expertis
I kansliets förberedande handläggning kan kontakter med adjungerade experter tas. De kan ge
skriftliga utlåtanden som kompletterar kansliets beslutsunderlag till LAG. Adjungerad expertis
kan även inbjudas att delta i LAG:s beslutsmöten i de frågor som rör expertområdet.
7.5 Mål och urvalskriterier
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Insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling
Fond
Landsbygdsfond

Mål
Förbättra
entreprenörsklimatet

Indikator
Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)

Målvärde
8

Antal nya företag

10

Antal projekt

9

Antal nya
16
nätverk/samarbetskonstell
ationer
Antal marknadsföringsinsatser
Ökad positiv attityd till
entreprenörsklimatet i
leaderområdet

40

Öka med 5%

1. Ökad jämställdhet och 1. 60%/40%
2. Ökad andel personer 2. Öka med 5%
med utländsk bakgrund i
styrelser för små och
medelstora företag
Skapa förutsättningar för
Antal nyskapade
entreprenörskap inom
arbetstillfällen
besöksnäringen och övrigt (årsarbetskrafter)
näringsliv
Antal bevarade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)

5

5

Antal nya företag

12

Antal projekt

12

Antal nya nätverk/
samarbetskonstellationer 8
Antal nya och/eller
utvecklade
besöksanledningar
Stärka entreprenörskap hos Antal nyskapade
Antal nya
unga
arbetstillfällen
produkter/tjänster
(årsarbetskrafter)
Antal nya företag

16

4
16

4

Antal nya
nätverk/samarbetskonstell 10
ationer
Ökad positiv attityd till
Öka med 5%
entreprenörskap hos unga
Stärka nya former av
samverkan mellan företag

Antal företag i innovativa 16
samarbeten

30

Regionalfond

Stärkt entreprenörskap och Ökat antal små och
företagande kopplat till ny medelstora företag per
teknik
1000 invånare

Ökat med 0,01%

Ökat antal anställda i små 2
och medelstora företag
(årsarbetskrafter)
Antal nya
produkter/tjänster som
främjar minskad
miljöpåverkan

2

Antal nya produkter
och/eller tjänster

4

Antal organisationer som 2
får stöd
Antal företag som får stöd 6
Antal projekt med avsikt
att stärka kopplingen
mellan land och stad

1
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Insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Fond
Landsbygdsfond

Mål
Stärka
bredbandsutbyggnad och
nya former att använda ny
teknik för att skapa
attraktiva boende- och
besöksmiljöer

Indikator
Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)

Målvärde
12

Antal förstudier

20

Antal projekt

10

Antal nya och utvecklade 4
nätbaserade tjänster
Bidra till ökad delaktighet
och inkludering i
lokalsamhället

Antal nyskapade och/eller 8 nyskapade och 3
bevarade arbetstillfällen bevarade
(årsarbetskrafter)
Antal nya och utvecklade 40
aktiviteter
Antal projekt

8

Innovativt föreningsliv som Antal nyskapade
arbetar med nya frågor på arbetstillfällen
nya sätt
(årsarbetskrafter)

5

Antal bevarade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)

2

Antal innovativa
samverkanmetoder

4

Antal unga engagerade i Har ökat med 5%
föreningslivet
Antal nya och utvecklade 20
fritids- och kulturaktiviteter
Antal nya och/eller
utvecklade
besöksanledningar

16

1. Ökad jämställdhet och 1. 60%/40%
2. Ökat andelen personer 2. Öka med 5%
med utländsk bakgrund i
föreningslivets
styrelser/samverkansgrup
per
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Regionalfond

Stärka och utveckla nya
organisationsformer för
service

Ökat antal små och
medelstora företag per
1000 invånare (företag
med 0-250 anställda)

Öka med 0,02%

Ökat antal anställda i små 2
och medelstora företag
(årsarbetskrafter)
Antal organisationer som 4
får stöd
Antal företag som får stöd 10
Antal förstudier/projekt

16

Antal projekt med avsikt
att stärka kopplingen
mellan land och stad

1

Villkor och urvalskriterier
Villkor: Bilaga 7
Urvalskriterier: Bilagor 8a och 8b

8. Finansieringsplan
Delåtgärd

Fond

% av de sammanlagda SEK
offentliga utgifterna.

Drift

Landsbygdsfonden

25 %

10 988 622 kr

Samarbeten

Landsbygdsfonden

5%

2 197 732 kr

Regionalfonden

0%

Landsbygdsfonden

Ca 61,77%

27 149 490 kr

Regionalfonden

Ca 8,23%

3 618 806 kr

100

43 954 650 kr

Genomförande av strategin

Summa
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9. Organisation
9.1 Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift)
För att få in många projektansökningar, utnyttja tilldelad budget på bästa sätt och få en hög
kvalitet på godkända projekt, krävs att tid läggs på uppsökande verksamhet/kontaktskapande
och marknadsföring/information.
Ett kansli behöver ha tillräcklig kapacitet för att redan i början av programperioden kunna
utföra ett animationsarbete av hög kvalitet. Det är angeläget att arbetet kommer igång snabbt så
att det finns utrymme att lägga extra tid och resurser för att hitta andra lösningar - om det till
exempel skulle visa sig att ett insatsområde eller geografiskt område, inte kommer med de
projektansökningar som man kan förvänta.
Eftersom strategin gäller för ett helt nytt område kan vi i dagsläget inte ange det exakta antalet
personer som kansliet bör uppbära. Även information om en tilltänkt budget för strategins
genomförande är nödvändig för att kunna formera hur arbetet bör planeras, samt hur tjänsterna
bör utformas.
Det är önskvärt att det i kansliets samlade kompetens ryms roller som verksamhetsledare,
projektledare, projektcoach, administratör/projektekonom och kommunikatör. Rollen som
lotsande/coachande funktion är något som efterfrågats och framhållits som en
förbättringsmöjlighet av projektägare under projektperioden 2007 – 2013.
Verksamhetsledningsfunktionen bör också ha ett samordnande ansvar. Med projektledning
menas t ex ledning av LAG-ägda projekt/paraplyprojekt som tillsammans med
verksamhetsledningen även har ett operativt ansvar för strategiska samarbeten. Den coachande
funktionen avser animationsarbete för att säkra den lokala förankringen och stimulera till
projektansökningar. Även en övergripande kommunikationsfunktion, samt en övergripande
operativ administration som kan verka coachande för projektägare, är nödvändigt för ett
fungerande kansliarbete. Anställningsgraden för dessa tjänster kan variera.
Kommunikatörskompetens har saknats under perioden 2007 – 2013 och framhålls som något
som bör åtgärdas i perioden 2014 – 2020. Kommunikation och marknadsföring är viktiga delar
när det gäller att sprida leadermetodens och Lokalt ledd utveckling Höga Kustens möjligheter
att bidra till landsbygdens utveckling.
De strategiska samarbeten, som anses vara en nyckel för ett framgångsrikt utvecklingsarbete,
kommer att kräva en samspelt arbetsgrupp där man har transparanta arbetssätt och tydlig
kommunikation mellan varandra. Kanslifunktionen arbetar nära ett proaktivt LAG och dess
eventuella arbetsgrupper.
Redan under strategins framtagning har sådana strategiska samarbeten påbörjats och därför är
det angeläget att verksamhetsledare, kommunikatör, administratör och projektledare/coacher
snabbt kommer igång med en operativ verksamhet. Det är av stor vikt att utbildning ges samt
att samarbeten och lärprocesser påbörjas tillsammans med andra leaderområden, och genom
internationella utbyten, redan under införandefasen (se avsnitt 7.3 - Handlingsplan).
Genom samverkan med andra utvecklingsområden kan det vara möjligt att hitta gemensamma
fördelar och kostnadsbesparingar. T ex kan speciella kompetenser som något område besitter
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nyttjas gemensamt.
9.1.1 Kansli och LAG
LAG som helhet är ansvarig för att strategin genomförs. LAG fattar alla projektbeslut och
andra avgörande beslut som har med verksamheten att göra.
Kanslifunktionen samarbetar nära LAG och förbereder ärenden till LAG. Kanslifunktionen och
dess roller har ansvar för den operativa verksamheten som beskrivs under 9.1 och ger LAG den
information som man behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Kommunikation, transparens
och tydlighet är nyckelord för ett väl fungerande arbete för att genomföra strategin för både
kansli och LAG.
Under våren 2015 kommer ett arbete att genomföras där rutiner och styrdokument tas fram. Det
handlar t ex om frågor kring arbetsordning, ansvarsfördelning, delegationsordning och
attestordning. Det handlar även om arbetsbeskrivningar och andra personalrelaterade frågor.
Under december 2014 har en arbetsplan för att skapa förutsättningar för framtida arbete att
genomföra strategin tagits fram (se Bilaga 5).
9.2 Partnerskapet och föreningen
Den här strategin omfattar ett helt nytt leaderområde, som är resultatet av en sammanslagning
mellan Leader Sollefteå och Leader Höga Kusten. Det omfattar geografiskt kommunerna
Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Kommunerna är geografiska grannar med
likartad natur, liknande näringsliv och arbetsmarknad.
Kommunerna har också bildat ett gemensamt destinationsbolag i syfte att marknadsföra
besöksnäringen i området. Samarbeten är inledda på flera plan och samverkan även genom
leaderarbetet stärker kraften i utvecklingen av vårt geografiska område ytterligare.
Partnerskapet bakom strategin består av de kommande finansiärerna, Härnösands kommun,
Kramfors kommun, Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun. Representanter för dessa
parter samt för privat sektor och ideell sektor bildar tillsammans en skrivargrupp med uppgift
att arbeta fram den här strategin. Ideell sektor representeras av Västernorrlands Idrottsförbund
med verksamhet och kopplingar till idrottsrörelsen i de fyra kommunerna och resten av länet.
Kopplingen till idrottsrörelsen är viktig inte minst för dess lokala förankring, kontakter med
ungdomar och som evenemangsarrangör. Privat sektor representeras av destinationsbolaget
Höga Kusten Turism AB. Bolaget arbetar med sälj- och marknadsföring av destinationen Höga
Kusten deras medverkan i framtagningen av strategin är betydande då besöksnäringen pekats ut
som en bransch med stora utvecklingsmöjligheter i vårt kommande leaderområde.
En helt ny förening för det nya leaderområdet kommer att bildas. En interimsstyrelse som leder
arbetet fram till ett nytt LAG har tillsatts och påbörjade sitt arbete i januari 2015 (se Bilaga 6).
Genom de nya sätten att samarbeta strategiskt, som arbetet med att ta fram den nya strategin
har inneburit, så har vi kunnat knyta an nya aktörer till partnerskapet redan nu. Sedan januari
2015 ingår även Landstinget Västernorrland i partnerskapet för utvecklingsstrategin. Även
dialog med Kommunförbundet, Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt kommunernas
destinationsutvecklingsbolag (Höga Kusten Destinationsutveckling AB) har öppnats upp.
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9.3 LAG – den lokala aktionsgruppen
Eftersom ett nytt leaderområde bildas för programperioden 2014 – 2020 så kommer även ett
helt nytt LAG att utses. LAG som helhet ansvarar för att strategin genomförs.
Representanterna i LAG ska arbeta proaktivt och verka för att målet att skapa ett attraktivt och
konkurrenskraftigt leaderområde som ska stimulera hållbar tillväxt genom ökad sysselsättning,
nya företag och högre attraktionskraft. Ledord är idéutveckling, strategiska samarbeten och
nytänkande.
Ett kansli med funktioner som verksamhetsledning, administration, ekonomi, projektledning,
projektcoach och kommunikation sköter det operativa arbetet och leds av LAG.
LAG ska vara representativt utifrån kriterier som ålder, kön och vilken sektor man tillhör.
Ledamöterna i LAG ska vara aktiva och ha ett öppet förhållningssätt. Det är mycket viktigt att
man sitter i LAG på ett tydligt definierat mandat. Man ska på något sätt tillhöra en organisation
eller annat etablerat nätverk. Genom tydliga mandat blir man som LAG-ledamot en aktiv länk
mellan sitt nätverk och LAG, så att man gemensamt inom sektorerna kan skapa synergieffekter,
stärka strategiska samarbeten och få en effektiv kommunikation i syfte att skapa en hållbar
inkluderande tillväxt i vårt leaderområde.
Inom LAG som helhet ska det genom ledamöternas duglighet finnas en god kompetens inom
områden som landsbygdsutveckling, jämställdhet, nytänkande, näringslivsutveckling,
entreprenörskap, ungt entreprenörskap, strategisk samverkan, besöksnäring, gröna näringar,
fonderna och Europa2020 för tillväxt, inkludering och hållbar tillväxt. Det är viktigt att LAG
har en sådan sammansättning att man uppfyller EU-förordningens krav på att 50 % av rösterna
i urvalsbesluten avges av parter som inte är offentliga myndigheter.
Efter strategins inlämning i december 2014 har en interimsstyrelse tillsatts som bl a
representerar partnerskapet (se Bilaga 6). Interimsstyrelsens uppgift är att bilda förening och
utse LAG samt driva det förberedande arbetet fram till nytt LAG utsetts. Målet är att tillsätta ett
LAG som är representativt, väl förberett och utbildat för att kunna verka under
programperioden 2014 – 2020.
Ett utbildningsupplägg för valberedning, kommande LAG och kansli tas fram. Det ska bl a
omfatta strategins mål, fondernas mål, styrelsekunskap, och jämställdhetsarbete. Genom
samverkan med andra utvecklingsområden kan det vara möjligt att hitta gemensamma fördelar
och kostnadsbesparingar. T ex kan speciella kompetenser som något område besitter
gemensamt nyttjas.
LAG-arbetet kan komma att delas in i arbetsgrupper med syfte att knyta ytterligare kompetens
som kanske saknas eller behöver utökas inför en viss fråga. Det kan också vara klokt att knyta
an vissa grupperingar på en arbetsgruppnivå som annars är svåra att rekrytera eller behålla
under ett längre tidsperspektiv, exempelvis ungdomar. Här kan en lösning med ett särskilt
”Ungdoms LAG” vara en väg att gå, som i sin tur årligen utser en/två representanter till det
ordinarie LAG.
Genom samverkan med andra leaderområden ser vi möjligheter att genomföra gemensamma
utbildningar för LAG och personal för ökad kunskap om uppdragen och en bättre gemenskap.
Utbytet mellan leaderområden är värdefullt i utvecklingsarbetet och kan bidra till en högre
måluppfyllelse.
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10. Samverkan mellan fonder och med andra aktörer
10.1 Samverkan mellan fonder
Lokalt ledd utveckling Höga Kustens avsikt är att arbeta inom två fonder: Landsbygdsfonden
och Regionalfonden, som båda ska kunna stödja projekt inom hela leaderområdet. Vår
bedömning är att dessa två fonder kan komplettera varandra väl utifrån de behov för vårt
leaderområde som lyfts fram under strategiprocessen. Båda fonderna verkar för att skapa
arbetstillfällen och förbättra entreprenörsklimatet på landsbygden – något som den SWOTanalys och de dialog- och förankringsmöten som genomförts i strategiprocessen pekar ut som
nyckelfaktorer för områdets tillväxt.
Lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsfonden ska främja utveckling av småföretag och
arbetstillfällen och lokal utveckling i landsbygden. Den ska också öka tillgänglighet till,
användande av, och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik i landsbygd.
Lokalt ledd utveckling inom Regionalfonden ska främja lokal utveckling genom ökat
entreprenörskap, särskilt när det gäller att skapa ekonomisk nytta av nya idéer och främja
skapandet av nya företag. Där fyra av Region Mellersta Norrlands mål i det regionala
strukturfondsprogrammet är: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation; att stödja
övergången till koldioxidsnål ekonomi; att öka små och medelstora företags konkurrenskraft;
samt öka tillgången, användningen av och kvalitén på informations- och
kommunikationsteknik.
Inom Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ser vi att samverkan mellan de båda fonderna kan
skapa bättre förutsättningar att nå tillväxt på landsbygden och bidra till bättre måluppfyllelse än
under programperioden 2007 – 2013.
Samverkan mellan de valda fonderna sker genom beslutsprocesser, medfinansiering,
kommunikation och kansliets arbete. Detta samt samverkan genom leadermetodens tre parter
ideell, offentlig och privat sektor, gör att programmets genomförande kan effektiviseras och få
en bred spridning. Det krävs goda kunskaper om fonderna hos LAG för att till fullo kunna
nyttja de fördelar som samverkan mellan fonderna ger.
Leader Mittland Plus (leaderområde som geografiskt gränsar till Lokalt ledd utveckling Höga
Kusten) har för avsikt att söka medel ur Havs- och fiskerifonden för arbete som sträcker sig
även över Lokalt ledd utveckling Höga Kustens geografiska område. Leader Mittland Plus och
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten kommer att samverka kring kommunikation, möjligheter
till projektstöd, resultat och lärprocesser när det gäller arbete med Havs- och fiskerifonden.
För att kunna spåra de fondspecifika finansieringarna för uppfyllandet av den här strategin
kommer fondspecifika avgränsningar att finnas (se 7.3.1 och 7.3.2 Handlingsplan).
10.2 Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar
För att utvecklingsinsatser ska få bästa möjliga resultat krävs samverkan och ett gott
samarbetsklimat mellan de olika parter som på olika sätt arbetar med utveckling av
landsbygden.
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska så långt som det är möjligt på ett strategiskt sätt
samverka med andra program, myndigheter och organisationer (internationellt och inom
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landet). Grundtanken är att störst och bäst effekt uppnås om vi kompletterar varandras insatser.
I området finns idag en bra dialog och ett nära samarbete med den offentliga sektorns aktörer
med utvecklingsansvar och deras arbete med regionala utvecklingsplaner, handlingsplaner,
arbete med landsbygdsutveckling mm. Det är något som Lokalt ledd utveckling Höga Kustens
LAG-grupp och kansli ska fortsätta utveckla och arbeta aktivt med. Inför den kommande
programperioden prioriteras ett ökat fokus på strategiska samarbeten. Regionens aktörer med
utvecklingsansvar ska i högre utsträckning arbeta i gemensamma processer, för att bidra med
utvecklingsinsatser som ska leda till hållbar tillväxt.
Ett förbättringsområde för den kommande programperioden är att hitta geografiskt
överskridande samarbeten med näringslivsaktörer och ideella aktörer med utvecklingsansvar.
Likaså gäller det samarbeten med andra leaderområden nationellt och internationellt. I det
arbetet blir LAG-gruppens sammansättning av stor betydelse, liksom att tid och resurser avsätts
för att kunna utveckla dessa samarbeten.
Tydligt urvalsförfarande och tydliga urvalskriterier, samt ett professionellt
kommunikationsarbete kommer att underlätta ett effektivt samarbete med alla typer av aktörer.
10.3 Jämställdhet och icke-diskriminering
Strategins övergripande horisontella mål handlar om jämställdhet och icke- diskriminering. Ett
jämställdhets- och icke-diskriminerande perspektiv ska genomsyra både kansliets arbete och
LAG:s beslutsfattande. Det innebär att projektens/insatsernas arbetsformer och fördelning av
uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka. Det innebär
också att allt informationsmaterial som tas fram inom LAG, samt valen av
kommunikationskanaler, ska analyseras ur ett genusperspektiv.
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska ha urvalskriterier med tydlig koppling till det
horisontella målet Öppenhet och icke-diskriminering. Ett öppet och icke- diskriminerande
förhållningssätt ska vara en förutsättning för att få projekt godkända.
LAG kommer att sätta upp objektiva kriterier för urval av insatser som inte leder till
intressekonflikter, samt att alla urvalsförfaranden ska vara transparanta, dokumenterade och
kunna följas upp. För att kunna göra bra bedömningar av detta ska LAG och anställda ges
utbildning i normkritik och konkret jämställdhetsarbete.
Kansliet ska föra statistik över antal kvinnor och män som deltar i projekten. Då är det viktigt
att ha i åtanke att många av landsbygdens arbetsmarknader är könssegregerade. För att följa
upp hur stöden fördelas inom strategin ska också statistik föras över om män eller kvinnor är
projektägare/projektledare, eller ingår i beslutsgrupper som rör projekten.
Kansliet ska löpande analysera verksamheten utifrån om lika mycket medel satsas på kvinnor
och män, om satsningarna som görs har likvärdig effekt både kvantitativt och kvalitativt, och
om kvinnor och män bemöts och behandlas likvärdigt i kontakten med kansliet. En
grundläggande förutsättning för detta arbete är utbildning i frågorna.
Hur olika grupper representeras i LAG är en betydande faktor. Ett diversifierat LAG ökar
möjligheterna att nå ut med information om hur man söker stöd, vilket kan främja att fler
grupperingar och projekt söker stöd från Lokalt ledd utveckling Höga Kusten.
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Under införandefasen våren 2015 (se avsnitt 9.3) kommer arbetet kring jämställdhet och ickediskriminering att ytterligare konkretiseras. Det sker dels genom arbetet med att tillsätta en
representativ LAG, med kompetens inom området jämställdhet. Det sker även genom att
valberedning, LAG och anställda får utbildning i bland annat normkritik och
jämställdhetsarbete.

11. Kommunikation
Avsnittet ersätts med bilaga 9

12. Uppföljning och revidering
Uppföljning vs utvärdering
Uppföljning och utvärdering liknar varandra men uppföljning handlar mer om vad projekten
gör, dess aktiviteter och deras utfall. Utvärderingars syfte är i första hand att lära. Man vill se
hur projekten genomförs, vad aktiviteterna leder till, deras resultat och effekter. Utvärdering
går alltså djupare än uppföljning. För Leader Höga Kusten kommer uppföljning och
utvärdering i många stycken att följa varandra och vara nästan samma sak.
Revidering av strategin, målvärden, beslutsprocesser, arbetsprocesser mm är en naturlig följd
av analys av uppföljningar och utvärderingar. Tanken med revideringar är att förbättra våra
möjligheter att nå strategins målsättningar.
Mål för LAG:s uppföljning och utvärdering
Leader Höga Kusten vill vara en lärande organisation som ständigt förbättrar sina möjligheter
att bidra till en utvecklad landsbygd. Det gör vi genom att löpande följa upp och utvärdera vår
verksamhet. Det handlar dels om att följa upp och kritiskt granska vår strategi, mål,
handlingsplaner mm för att se att vi arbetar med rätt saker på rätt sätt för att åstadkomma den
utveckling vi strävar efter.
Det handlar också om att följa upp och utvärdera internt. Då handlar det om t ex
beslutsprocesser, praktiska ruiner, ekonomi och utbildningsbehov. Leader Höga Kustens
verksamhet är ny vilket innebär att vi bygger upp en organisation från grunden. Vi måste
löpande granska hur vi ska arbeta tillsammans på bästa sätt.
Att omvärldsbevaka och lära av andra kan ge bra input till vår verksamhet. Omvärldsbevakning
ger kunskaper om förändringar, trender och utveckling både i vårt närområde och i omvärlden.
Dessa kunskaper ger oss bättre förutsättningar att snabbt kunna anpassa oss efter de behov som
uppkommer.
Uppföljning och utvärdering kan vara praktiskt svårt. Effekter av ett projekt bedöms i relation
till hur utvecklingen skulle ha sett ut utan projektets insatser, inte i förhållande till hur det var
innan. Det är något som är viktigt att tänka på. En försämring under projekttiden utesluter inte
att själva projektet gett ett positivt resultat. Likaså är det inte säkert att en förbättring under
projekttiden bevisar att själva projektet gett ett positivt resultat.
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Styrning, organisation och metod
Uppföljningar och utvärdering är uppgifter som åligger kansliets personal. Hur arbetet konkret
läggs upp och utförs arbetas fram tillsammans med au och beslutas av LAG.
Under programperioden kommer större och mindre omfattande uppföljningar och utvärderingar
att genomföras. I vissa fall kan det då bli aktuellt med särskilda styrgrupper eller arbetsgrupper
för dessa.
Det finns olika metoder för uppföljning och utvärdering och för att ge en helhetsbild är det bra
om flera metoder kan få komplettera varandra. Leader Höga Kusten kommer att använda sig av
mer och mindre omfattande kvantitativa analyser. Vi kommer också att använda oss av mer
eller mindre omfattande kvalitativa analyser. I flertalet fall kommer datainsamling och analys
att genomföras av egen personal.
Vi vill tidigt i programperioden knyta kontakter med följeforskare, studenter etc som kan följa,
undersöka och granska våra projekt, hur vi arbetar med och i dem och de resultat som uppnås.
Detta är något som kommer att planeras löpande under programperioden av leaderområdets
personal.
Årlig och utökad uppföljning/utvärdering
Den årliga uppföljningen (årsrapporten till Jordbruksverket) utgör basen. Ett antal gången
under programperioden kommer utökade uppföljningar och utvärderingar att genomföras.
Dessa kommer att ha sin grund i den årliga basuppföljningen och kompletteras med de
särskilda krav som Jordbruksverket ställer.
Den årliga uppföljningen består av tre delar:
1. Strategi: insatsområden, mål/målvärden, måluppfyllelse, urvalskriterier, handlingsplan,
kommunikationsstrategi mm.
Metod: kvantitativ och kvalitativ
Verktyg: projektplaner, bedömningsmallar för villkor och urvalskriterier, delrapporter,
slutrapporter, statistik och ev egna undersökningar kopplade till indikatorerna
Kvantitativ metod: innan resultat har hunnit komma till kan bedömningar göras utifrån
projektplaner och urvalskriteriernas bedömningsmallar. Beroende på hur länge ett projekt pågår
kan man behöva lämna in en delrapport. Dessa delrapporter hämtas från de ansökningar om
delutbetalningar som görs till Jordbruksverket. Vidare kan ansvarig personal för uppföljning
göra intervjuer med projektsökanden för att fånga upp leaderområdets egna urvalskriterier och
indikatorer.
Kvalitativ metod: Med den kvantitativa sammanställningen som grund kan en diskussion föras
i LAG. Det kan t ex handla om måluppfyllelse och vilka faktorer som man kan bedöma
påverkat den. Detta kan vissa år göras i form av egen workshop ev med bistånd av expertis på
något område som strategin omfattar. Det kan också göras genom djupare kvalitativ studie i
form av observationer, intervjuer etc som genomförs av upphandlad konsult.
Uppföljning och utvärdering av vår lokala utvecklingsstrategi, urvalskriterier, mål och
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indikatorer kommer planeras löpande under programperioden. Måluppföljning kommer finnas
som stående punkt på LAG-mötenas dagordning och utefter behov så kommer externa tjänster
upphandlas för att göra de av LAG beslutade önskvärda uppföljningar av strategi, mål och
indikatorer.
2. LAG:s beslutsfattande: villkor, urvalskriterier, arbetsprocesser etc.
Metod: kvantitativ och kvalitativ
Verktyg: bedömningsmallar för villkor och urvalskriterier, delrapporter, slutrapporter, statistik
och ev egna undersökningar kopplade till indikatorerna
Kvantitativ metod: sammanställningar utifrån indikatorer (Antal projekt, Antal deltagare i
utbildningar för LAG och kansli angående jämställdhetsintegrering, En jämställd LAG-grupp,
Antal genusanalyser av Leader Höga Kustens kommunikationsarbete)
Kvalitativ metod: analys av hur väl villkor och urvalskriterier fungerar för att prioritera projekt
som bidrar till strategins målsättningar. Genom diskussioner/workshops/föreläsning av externa
experter ges möjligheter att identifiera styrkor/svagheter, utbildningsbehov etc. Den kvalitativa
metoden kan återkommande fördjupas genom intervjuer som utförs av extern konsult,
följeforskare etc med LAG-medlemmar, kansliets personal och andra. Det har avsatts medel för
inköp av extern konsult i leaderområdets driftsbudget.
3. Internt: Kansliets arbete, arbetsmiljö, ekonomi, administrativa rutiner, intern
kommunikation mm.
Metod: kvantitativ och kvalitativ där den kvalitativa överväger. Kansliets arbete samt
arbetsmiljö behandlas främst av au. Administrativa rutiner lyfts till diskussion med LAG
liksom med samarbetspartners. Mer djupgående kvalitativ analys kan ev genomföras i form av
intervjuer etc i samband med fördjupad analys av strategin.
Verktyg: budget, styrdokument, indikatorer från strategin som kan appliceras på interna
processer, uppfattningar om det interna arbetet hos kansli/LAG/samarbetspartners med flera.
Tidplan för uppföljning och utvärdering: Bilaga 10
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