STRATEGI

2014 - 2020

”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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Leader Höga Kusten ska under EU:s
programperiod 2014 – 2020 arbeta med
landsbygdsutveckling inom ramen för
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå
och Örnsköldsviks kommun.
Exakt vilka frågor vi ska arbeta med och hur
arbetet ska gå till styrs av vår egen strategi,
EU:s regelverk och Jordbruksverket (som är
den myndighet vi arbetar mot). Strategin är en
handlingsplan som både på övergripande och
mer detaljerad nivå anger inriktning och mål för
vårt arbete.
Lokalt ledd utveckling (eller CLLD dvs
Community Led Local Develpoment) är EU:s
term för arbetet med leadermetoden under
EU:s programperiod 2014 – 2020.

Leadermetoden är den arbetsmetod som
används inom lokalt ledd utveckling. I varje
leaderområde tar privat, ideell och offentlig
sektor gemensamt fram en lokal strategi där
man kommer överens om vad man vill uppnå
och genom vilka insatser.
Leadermetoden handlar om samarbete
mellan olika sektorer och aktörer i ett område
och bygger på lokala initiativ och förutsättningar. Det är den som bor och verkar i ett
område som driver och påverkar utvecklingen.
Själva ordet Leader är en förkortning av det
franska Liaison Entre Actions de
Dèveloppement de l´Economie Rurale som
ungefär betyder ”samordnade aktiviteter för
ekonomisk utveckling på landsbygden”.

LEADERMETODEN
Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger
på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

✓
✓
✓
✓
✓

INNOVATION
Leaderprojekt ska vara innovativa dvs på något sätt nytänkande.
Det kan t ex handla om nya sätt att lösa problem, en ny produkt,
en ny metod eller en ny process. Leaderstöd ges inte till ordinarie
verksamhet.

HÅLLBARHET
Leaderprojekt ska vara hållbara dvs skapa värden eller verksamhet
som finns kvar även efter projekttidens slut.

PARTNERSKAP
Leadermetoden bygger på sk trepartnerskap. Det betyder att den
ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att
skapa utveckling.

SAMARBETE
I leaderprojekt samarbetar olika aktörer. Samarbetet får gärna
vara gränsöverskridande och sträcka sig över olika branscher,
kommuner, samhällssektorer och t o m länder.

UNDERIFRÅNPERSPEKTIV
Underifrånperspektiv betyder att de som berörs av ett projekt
också är de som efterfrågar det. Projektmedlen gör nytta och
skapar resultat i det område där effekter önskas.
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FÖRENING, LAG OCH
ORGANISATION
Leader Höga Kustens geografiska område
omfattar kommunerna Härnösand, Kramfors,
Sollefteå och Örnsköldsvik, totalt ca 118 000
personer. Området är en sammanslagning av
de tidigare leaderområdena Leader Höga
Kusten (Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik)
och Leader Sollefteå som arbetade med
leadermetoden var för sig under EU:s
förra programperiod 2007- 2013.
Leader Höga Kusten är ett partnerskap mellan
ideell, privat och offentlig sektor och är liksom
alla andra leaderområden till formen en ideell
förening. Föreningen leds av en styrelse på
15 personer, en sk LAG-grupp (Local Action
Group). LAG-gruppen består av representanter
för de tre sektorerna. Alla ledamöterna har en
tydlig förankring och mandat från ett nätverk
eller organisation.
För att se vilka som sitter i LAG –
se vår hemsida www.leaderhogakusten.se

FINANSIERING
Leader Höga Kustens arbete finansieras med
medel från EU, medel från våra
offentliga medfinansiärer (Härnösands
kommun, Kramfors kommun, Sollefteå
kommun, Örnsköldsviks kommun,
Landstinget Västernorrland,
Kommunförbundet Västernorrland) samt ev
övrig finansiering. EU-medlen kommer från
Landsbygdsfonden och Regionalfonden.
Totalt omfattar de medel som Leader Höga
Kusten har att röra sig med 44 miljoner
kronor för hela programperioden
2014 – 2020.
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BEHOV OCH
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Vårt leaderområdes strategi – vår handlingsplan – är resultatet av en process där många
parter varit med. Den grundläggande
utgångspunkten är EU:s tillväxtstrategi
Europa2020 och alla projekt som genomförs
via Leader Höga Kusten bidrar också till att
målen i Europa2020 nås.
Strategin grundas på behoven av
utveckling i vårt leaderområde. Under
arbetet med strategin gjordes en SWOTanalys där man undersökte vårt områdes
styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
I analysen såg man vårt leaderområdes
behov och utvecklingsmöjligheter och
kunde utifrån det bestämma vilka frågor och
utmaningar som var de mest angelägna att
arbeta med inom ramen för Leader Höga
Kustens strategi.

Attraktivitet är ett centralt begrepp i vår strategi.
Hur attraktivt ett område är påverkar både
möjligheterna till arbete och viljan att bosätta
sig i eller besöka ett område.
För att människor ska vilja flytta till –
eller bo kvar i – ett område är arbetstillfällen
viktigt men även andra faktorer spelar roll. Det
handlar t ex om ifall det finns service på orten,
skola, bra kommunikationer, rekreationsmöjligheter, bredband, aktiviteter för ungdomar mm.
I ett område som är attraktivt för företagande
stannar befintliga företag kvar, nya etableras
och arbetstillfällen skapas eller behålls. För
att området ska vara attraktivt för företagande
måste det finnas arbetskraft men också i övrigt
finnas ett bra entreprenörsklimat.
Leader Höga Kusten ska arbeta både med
utvecklingsarbete som leder till mer attraktiva
boende- och besöksmiljöer och med att skapa
bättre förutsättningar för företagande. Genom
att tänka nytt, samarbeta och genom att fånga
upp det lokala engagemanget kan Leader Höga
Kusten bidra till den attraktivitet som kan skapa
tillväxt.

Servicen på landsbygden är ständigt hotad.
Offentlig service kan dras in och förändringar
hos t ex stora dagligvarukedjor kan göra att
små butiker tvingas stänga. Att ordna så att det
finns service i bygden hamnar många gånger
på de boende själva.
Offentliga aktörer måste alltjämt ta ansvar
för att verksamheter och service finns på
landsbygden men för att kunna behålla den
service som finns och kanske t o m utöka den
behövs nya initiativ och nya sätt att
organisera arbetet.
Erfarenheterna från tidigare års leaderarbete
har visat att en nära samverkan mellan offentlig
sektor och lokala drivkrafter är den bästa vägen
för att kunna utveckla service. I den samverkan
kan Leader Höga Kusten vara en viktig part.
När vår strategi skrivs har vårt leaderområde
ett svagt entreprenörsklimat, en stor
ungdomsarbetslöshet och en allmänt stor brist
på arbetstillfällen. Samtidigt finns företag som
har problem med sin kompetensförsörjning.
Det är också brist på entreprenörer och unga
som startar företag, både inom näringslivet
generellt och inom besöksnäringen som pekas
ut som en näring med stor utvecklingspotential.
Att på olika sätt arbeta med att stärka
entreprenörsklimatet och att skapa bra
förutsättningar för entreprenörskap – inte minst
hos unga - är en viktig tillväxtfråga.
Här kan Leader Höga Kusten spela en
viktig roll.
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Vårt leaderområde har en lång industrihistoria
och i vår SWOT-analys nämns – både som en
svaghet och som ett hot – den sk
bruksmentaliteten som fortfarande tycks finnas
kvar. Den kan visa sig som social kontroll,
skarpa gränsdragningar mellan olika grupper,
lågt intresse för utbildning eller svagt intresse
för att starta företag.
För att få människor att vilja och våga starta
egna företag behövs insatser som förändrar
synen på företagaren och företagandet. Leader
Höga Kusten ska vara med och arbeta för en
ökad vilja att starta och driva företag.

Föreningslivet och det övriga civilsamhället är
helt nödvändiga för landsbygdens utveckling
och en av vårt leaderområdes styrkor är alla
de engagerade människorna som finns på vår
landsbygd.

De gröna näringarna har under lång tid varit
viktiga i vårt leaderområde. Gröna näringarna
skapar jobb på landsbygden och då inte bara
inom jord- och skogsbruk utan också inom
förädlingsindustrin och för de företag som
levererar varor till de gröna näringarna.
Dessutom bidrar de gröna näringarna starkt till
landsbygdens attraktivitet genom att
landskapen hålls öppna.
Leader Höga Kusten ska samverka med de
gröna näringarna med att på ett hållbart sätt nå
ökad sysselsättning.

Tyvärr finns det många föreningar som
fastnat i gamla strukturer. Man har inte följt
med i utvecklingen och har idag svårt att locka
t ex unga att engagera sig. Att jobba med
attityder och normer, nytänkande och
samverkan med andra parter är avgörande
för ett föreningsliv i tiden.
Vi behöver bli fler som engagerar oss för
landsbygdens utveckling. Nyinflyttades idéer
och kompetens måste tas tillvara på ett bättre
sätt. De ska aktivt bjudas in och ges möjligheter
att delta både i föreningsliv och i andra
sammanhang. Leader Höga Kusten ska vara
en aktiv part i att förändra och förnya
föreningslivet.

Besöksnäringen är en bransch med potential
för tillväxt. Områdets styrkor är t ex vår
världsarvsklassade natur och våra unika
kulturmiljöer. Idag finns ett utvecklat
samarbete kring varumärket Höga Kusten och
ett kommunalt destinationsbolag där vårt
leaderområdes fyra kommuner samarbetar.
Leader Höga Kusten kan komplettera
destinationsbolagets och andra aktörers
utveckling av besöksnäringen genom att stödja
lokala aktörer med utveckling av produkter och
tjänster.
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Här finns drivande föreningar och eldsjälar som
tagit över drift av butiker och tankstationer och
utvecklat besöksmål. Man bidrar också till
inkludering och integration mellan olika
åldrar, kvinnor och män och olika etniciteter.
Inte minst sker det arbetet inom idrottsföreningarna. Eldsjälar, drivande personer och
innovatörer drar med sig andra och
förutsättningar för utveckling skapas.

Under de närmaste åren kommer många
flyktingar att under längre eller kortare tid vistas
i vårt leaderområde. De bär med sig kunskaper
och förmågor som kan vara till stor nytta för
vårt leaderområde.
Vi behöver utveckla sätt att ta tillvara den
resursen och även här kan Leader Höga
Kusten vara en aktiv part.

Det krävs bred samverkan för att skapa
utveckling. Det gäller både för utveckling av
näringsliv och arbetsmarknad och för utveckling
av boende- och besöksmiljöer.
Leadermetodens partnerskap mellan
offentliga, ideella och privata aktörer är en bra
bas för samverkan.
I vårt leaderområdes kommuner finns också
särskilda landsbygdsråd, lokala råd eller
liknande. De är antingen kopplade till eller
jobbar nära de kommunala organisationerna.
Leader Höga Kusten ska ge dem, företag,
organisationer, föreningar och offentliga aktörer
möjlighet att gå samman och prova nya former
av samverkan. Det gäller även att hitta
samverkansformer där stad och land kan bidra
till varandras utveckling.
För företag på landsbygden är bristen på
kapital en stor utmaning och bankernas
begränsade möjligheter att bevilja
företagslån ett problem. Ytterligare en stor
utmaning är bristen på bostäder. Trots både
utflyttning och minskad befolkning finns det
inte bostäder tillgängliga för inflyttare.
I vårt leaderområde finns också svagheter
som på olika sätt är kopplade till
infrastrukturen. Det är bristande vägstandard,
föråldrade VA-system och ett mobilnät med
bristande täckning. Men framförallt handlar
det om bredband. Tillgång till bredband är en
oerhört viktig framtidsfråga för vår landsbygd.
Bredband ger nya möjligheter både för att
starta nya verksamheter och att arbeta på nya
sätt. Bredband har dessutom stor betydelse för
att skapa attraktiva boendemiljöer.
Tillgången till bredband ger möjligheter till ökat
entreprenörskap och företagsidéer som bygger
på ny teknik. Leader Höga Kusten ska aktivt
arbeta med att förstärka tillgången till bredband
i vårt leaderområde.
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MÅL - INSATSOMRÅDEN INDIKATORER
Utifrån analysen av behov och utvecklingsmöjligheter togs två övergripande mål fram och
utifrån dem två insatsområden.
Insatsområdena har i sin tur brutits ner i ett
antal målsättningar. Övergripande mål,
insatsområden och mål visar konkret med vilka
frågor och inom vilka områden Leader Höga
Kusten ska jobba under åren 2014 – 2020.
De övergripande målen är:
•
•

En breddad arbetsmarknad – som skapas
genom kreativitet och nytänkande
Attraktiva boende- och besöksmiljöer –
som skapas genom lokal utveckling där vi
tar tillvara vårt leaderområdes styrkor och
välkomnar nytänkande och nya former av
samverkan.

Innovation och hållbarhet
Innovation och nytänkande är viktiga delar
både i vår strategi och i EU:s tillväxtstrategi
Europa2020. I vår strategi gör vi en bred
definition av begreppet innovation. Det kan
handla om att samarbeta, olika metoder, hur
lösningar hittas och hur tjänster och produkter
utformas. Det kan också handla om att
inspireras och lära av varandra.
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INSATSOMRÅDEN
Våra två insatsområden är:
1. Hållbar näringslivsutveckling
2. Attraktiva boende- och besöksmiljöer
För varje insatsområde finns ett antal
konkreta mål. För varje mål finns ett antal
indikatorer dvs olika faktorer som kommer att
mätas och följas upp under programperioden.
För varje mål finns ett konkret värde. Det
värdet ska vara uppnått när programperioden
är avslutad och slututvärdering sker efter år
2020.
Målvärdena finns i det fullständiga strategidokumentet med bilagor på vår hemsida
www.leaderhogakusten.se

Horisontella mål
I strategin finns två horisontella mål som ska
genomsyra hela strategin och som finns med
vid prövningen av alla projekt. Dessa är
Jämställdhet mellan män och kvinnor och
Öppenhet och icke-diskriminering.

Man behöver inte hela tiden utveckla helt nytt.
Att använda beprövade metoder på nya sätt
kan vara innovativt. En lyckad modell som
använts med bra resultat i ett område kan
testas i ett annat och då ses som innovativt i
det området.

Ett jämställt samhälle skapas när kvinnors och
mäns erfarenheter och kunskaper tas tillvara
och värderas. Ett jämställt område blir
attraktivt eftersom människors fulla potential
nyttjas. Inom 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.

Att tillväxt sker på ett hållbart sätt betyder att
de behov som finns idag tillgodoses på ett sätt
som gör att inte kommande generationers
möjligheter äventyras. Hänsyn ska tas både
till hur människor, miljö och ekonomi utvecklas
och påverkas.

Även i vår kommunikation är jämställdhet
viktigt. Allt informationsmaterial som Leader
Höga Kusten tar fram och de informationskanaler vi använder ska analyseras och följas
upp så att man ser att det är tillgängligt för
både män och kvinnor.

Hållbarhet innebär också arbete på lång sikt.
De projekt Leader Höga Kusten beviljar ska
ge ett förväntat resultat som varar längre än
projekttiden.

I vår strategi ser vi människors olikheter
som en tillgång och vi utgår från principen
om förbud mot diskriminering pga kön,
könsidentitet, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. En öppen
och icke-diskriminerande hållning kommer att
vara en förutsättning för att få en projektansökan godkänd hos Leader Höga Kusten.

ÖVERGRIPANDE MÅL
1. En breddad arbetsmarknad - som skapas genom kreativitet och nytänkande
2. Attraktiva boende- och besöksmiljöer - som skapas genom lokal utveckling där vi tar
tillvara områdets styrkor och välkomnar nytänkande och samverkan på nya sätt

INSATSOMRÅDEN
1
Hållbar näringslivsutveckling

2
Attraktiva boende- och
besöksmiljöer

MÅL

MÅL
•

Ökad bredbandsutbyggnad och
nya sätt att använda ny teknik för
att skapa attraktiva boende- och
besöksmiljöer

Stärkt entreprenörskap hos unga

•

•

Nya samverkansformer mellan
företag

Ökad delaktighet och inkludering
i lokalsamhället

•

•

Ökat entreprenörskap och
företagande kopplat till ny teknik

Ett innovativt föreningsliv som
arbetar med nya frågar på nya sätt

•

Nya organisationsformer för
service

•

Förbättrat entreprenörsklimat

•

Bättre förutsättningar för
entreprenörskap inom besöksnäring och övrigt näringsliv

•
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INSATSOMRÅDEN OCH INDIKATORER:
1. Hållbar näringslivsutveckling

MÅL

INDIKATOR

Förbättrat entreprenörsklimat

Antal nyskapade arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
Antal nya företag
Antal projekt
Antal nya nätverk/samarbetskonstellationer
Antal marknadsföringsinsatser
Ökad positiv attityd till entreprenörsklimatet i leaderområdet
1. Ökad jämställdhet och
2. Ökad andel personer med utländsk
bakgrund i styrelser i små och medelstora
företag

Bättre förutsättningar för entreprenörskap
inom besöksnäring och övrigt näringsliv

Antal nyskapade arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
Antal bevarade arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
Antal nya företag
Antal projekt
Antal nya nätverk/samarbetskonstellationer
Antal nya och/eller utvecklade
besöksanledningar

Stärkt entreprenörskap hos unga

Antal nyskapade arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
Antal nya företag
Antal nya nätverk/samarbetskonstellationer
Ökad positiv attityd till entreprenörskap
hos unga

Nya samverkansformer mellan företag

Antal företag i innovativa samarbeten

Ökat entreprenörskap och företagande
kopplat till ny teknik

Ökat antal små och medelstora
företag per 1000 invånare
Ökat antal anställda i små och
medelstora företag (årsarbetskrafter)
Antal nya produkter/tjänster som
främjar minskad miljöpåverkan
Antal nya produkter och/eller tjänster
Antal organisationer som får stöd
Antal projekt med avsikt att stärka
kopplingen mellan stad och land
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2. Attraktiva boende- och besöksmiljöer

MÅL

INDIKATOR

Ökad bredbandsutbyggnad och nya sätt
att använda ny teknik för att skapa
attraktiva boende- och besöksmiljöer

Antal nyskapade arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
Antal förstudier
Antal projekt
Antal nya och utvecklade nätbaserade
tjänster

Ökad delaktighet och inkludering i
lokalsamhället

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

Ett innovativt föreningsliv som arbetar med Antal nyskapade arbetstillfällen
nya frågor på nya sätt
(årsarbetskrafter)
Antal bevarade arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
Antal innovativa samverkansmetoder
Antal unga engagerade i föreningslivet
Antal nya och utvecklade
fritids- och kulturaktiviteter
Antal nya och/eller utvecklade
besöksanledningar
1. Ökad jämställdhet och
2. Ökad andel personer med utländsk
bakgrund i föreningslivets styrelser/
samverkansgrupper
Nya organisationsformer för service

Ökat antal små och medelstora
företag per 1000 invånare
Ökat antal anställda i små och
medelstora företag (årsarbetskrafter)
Antal organisationer som får stöd
Antal företag som får stöd
Antal förstudier/projekt
Antal projekt med avsikt att stärka
kopplingen mellan stad och land

För varje insatsområde finns ett antal konkreta mål. För varje mål finns ett antal indikatorer dvs olika
faktorer som på olika sätt kommer att mätas och följas upp under programperioden.
För varje mål finns ett konkret värde. Det värdet ska vara uppnått när programperioden är avslutad
och slututvärdering sker efter år 2020.
Målvärden, definitioner av indikatorerna och hur mätning/uppföljning ska gå till finns i bilagor till vår
strategi. Du hittar dem på vår hemsida www.leaderhogakusten.se
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ANSÖKAN, BESLUT mm
Alla projekt som Leader Höga Kusten
beviljar ska på ett tydligt sätt bidra till att
strategins målsättningar uppnås.
När en projektansökan kommer in prövas
den först mot de villkor som ställts upp.
Villkoren är de grundläggande kraven som
en ansökan ska uppfylla för att den ska
kunna tas upp för beslut i LAG.
I LAG prövas ansökan mot urvalskriterier.
Urvalskriterierna grundas dels på
Jordbruksverkets krav och regler, dels på vår
strategis innehåll. Urvalskriterierna är ett stöd
för LAG i att säkra att bara de projekt som
bidrar till strategins mål beviljas.
Jordbruksverket är den myndighet som
samordnar arbetet med Lokalt ledd utveckling
i Sverige. Vi använder deras system för att
handlägga projektansökningar, redovisa
projekt, betala ut medel mm. Det är också
Jordbruksverket som fastslår LAG:s beslut.
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Har ni en projektidé?
Börja i så fall med att gå igenom
checklistan på nästa sida. Är svaret på
frågorna ja kan er idé kanske bli ett
leaderprojekt!
Mer konkret information om vad man ska tänka
på när man formulerar sin projektidé, skriver
ansökan, genomför projekt mm finns på vår
hemsida www.leaderhogakusten.se
På hemsidan finns också kontaktuppgifter till
verksamhetsledare.
Vill man fördjupa sig mera i Leader Höga Kustens
strategi finns den (med samtliga bilagor) på
hemsidan.

CHECKLISTA:

KAN ER IDÉ BLI ETT LEADERPROJEKT?

✓

Faller projektet inom ramen för vår strategi dvs kan projektet på
ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

✓

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att
kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets
utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

✓

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna
ideell, privat och oﬀentlig?

✓

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs
innebära förbättringar/utveckling för ﬂer än de som genomför projektet?

✓

Har ni en ordnad medﬁnansiering och plan för hur projektet ska kunna
genomföras rent praktiskt?

✓

Ska projektet användas för att på olika sätt skapa utveckling
- inte för att stödja redan beﬁntlig verksamhet?

✓

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut
krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i
genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Är svaret JA på frågorna ovan - vänd er då till oss för tips och råd
om hur ni förvandlar er idé till ett projekt. Kontaktuppgifter ﬁnns
på vår hemsida www.leaderhogakusten.se
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Leader Höga Kustens strategi är en handlingsplan som anger inriktning
och mål för landsbygdsutveckling enligt leadermetoden i de fyra
kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik under
EU:s programperiod 2014 - 2020. Strategin ägs och genomförs av LAG
dvs Leader Höga Kustens styrelse. Den består av representanter från
ideell, privat och offentlig sektor i de fyra kommunerna.
Genom Leader Höga Kusten kan organisationer, föreningar, företag,
myndigheter och andra nätverk ansöka om projektmedel för
utvecklingsarbete. Projekt finansieras med medel från EU, offentliga
och/eller privata medel.
Alla projektansökningar prövas mot strategin genom sk urvalskriterier.
Det görs för att säkerställa att alla projektansökningar som prioriteras
bidrar till att uppfylla strategins mål och i förlängningen EU:s
tillväxtstrategi Europa2020.
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