LAG-möte 27 april
Tid: 09:00-12:00
Plats: Microsoft Teams
Närvarande:
Henrik Olsson, offentligt mandat
Sture Andersson, offentligt mandat
Andreas Skoglund, privat mandat
Pernilla Söderlind, privat mandat
Peter Sundström, privat mandat
Åsa Ringlöv, privat mandat
Roger Johansson, ideellt mandat
Marianne Hansson, privat mandat
Ellen Forsberg, ideellt mandat
Linnéa Egnor Byström, offentligt mandat
Mia Karlsson, offentligt mandat
Niklas Selin, offentligt mandat
Hans Rosengren, ideellt mandat
Kerstin Brandelius, Adjungerad Sollefteå kommun
Lennart Ramström, ideellt mandat
Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson
Projektledare: Maaike Smit
Projektledare: Eva Jilkén
Delprojektledare: Felicia Edholm
Frånvarande:
Helena Eriksson, offentligt mandat
Sofia Olsson, ideellt mandat
1. Mötets öppnande
Ordföranden Åsa Ringlöv öppnar mötet. Ordföranden presenterar dagordningen som godkänns.
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare
Till ordförande för dagens möte väljs Åsa Ringlöv, till sekreterare väljs Felicia Edholm och till justerare
Peter Sundström.
3. Föregående protokoll LAG och AU
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll från LAG mötet den 3 februari 2020, som
godkänns och läggs till handlingarna. Ordförande går även igenom mötesprotokoll från senaste AUmötet, som godkänns och läggs till handlingarna.

4. LAG-runda
Tre punkter från vardera kommun.
Verksamhetskontoret:
1. Samverkan.
- C-uppsats, Leader Höga Kusten har påverkat förutsättningarna för regional utveckling
- Samverkansgrupp, landsbygdsprogrammet tillsammans. Länsstyrelsen och regionen
- Youth up north – möjlig samverkan kring ungdomsfrågor i Sollefteå och Kramfors
- LRF Västernorrland, Felicia & Jenny har haft möte med ordförande och verksamhetsledare
- Styrgrupp Höga Kusten-leden
- Högakusten.se – bo, leva verka
- Regionala livsmedelsstrategien, möte 29 april
2. Driftkontoret
- Handlingsplan Corona
- Indragna projektmedel
- Utvärderingsenkät till alla projektledare
- Medfinansiering 2021 – inställda KS
- Verksamhetsuppföljning – maj
- Administration – AUO, projektcoachning mm.
Härnösands kommun:
1. Landsbygd 2.0
Ställa om inför corona-läget. ”Vi ställer inte in, vi ställer om”. Projektet kan hjälpa till med
marknadsföring och analys kring detta, till fler företag på landsbygden inte bara besöksnäringen.
2. Kommunens hälsa
Kommunen mår förhållandevis bra, många har det jobbigt men de flesta är inte döende. Från
kommunens sida finns ”Företagsakuten”; ekonomiskt stöd, rådgivning, samtalsstöd.
”Hemma bra, ute bäst”, fika/handla ute. Hemsändning har utökats till hela kommunen, vilket gynnar
landsbygdshandlare.
3. Utelämnas
Kramfors kommun:
1. Förändrade mötesformer
Ger nya möjligheter, det borde vi fortsätta med.
2, 3. Utelämnas
Sollefteå kommun:
1. Ska upprättas ett landsbygdsråd
2. 10 utvecklingsplaner på gång i LUS-projektet
3. Arena Höga Kusten

Örnsköldsviks kommun:
1. Omställning till följd av corona
Företagsakut. Osäkert för besöksnäringen. Yrkesgrupper där personal tagits in från andra länder får
brist på arbetskraft. Digitala företagsträffar.
Finns utmaningar i projekt där man jobbar med långsiktig företagscoaching osv, svårt att samtala
kring detta i krisläge.
2. Fler gratistjänster
Hur påverkar det företag när vi ska övergå till att ta betalt för tjänster/föreläsningar osv.
3. Omställning för föreningar
Frågor kring arrangemang, mötas fysiskt osv. Vågar vi bjuda in, eller hur ska vi jobba?
Övergripande:
1. Omställning för besöksnäringen
Börjar kännas skakigt med ”Svemester”, dvs att vi kan resa fritt i Sverige i sommar. Går mer mot
”hemester”. 7 st olika stödpaket. https://hkt.hogakusten.com/coronavirus
Intresset för Höga Kusten är väldigt stort.
2. Hemsändningsstöd.
Niklas jobbar hårt för att få ut stöden. Regionen är generellt väldigt snabbfotade i den kris som råder.
3. Gröna näringar – rädsla för bland annat personalbrist
Synergier och samverkansmöjligheter:
Vad tar vi med oss/vad gör vi
Verksamhetskontoret:
-

Corona styr, ger oss ett kort perspektiv
Kunskapslyft genom att vi alla lär oss jobba mer digitalt. Vem hänger inte med? Har vi koll på
det och vad gör vi åt det?

Privat sektor:
-

Besöksnäringen – synergieffekter och samarbete
Hur kan vi samarbeta för att slippa arbetsbrist?

Ideell sektor:
-

Inom det ideella finns ett tydligt behov kring att veta hur omställningen ska ske. Allt från
digital omställning, till att byta träningsform. Möjligt att lära av varandra.
Viktigt att samverka med övriga sektorer

Offentlig sektor:
-

Jobbar på som vanligt, samverkan osv rullar på.

-

Krisen har tvingat fram den digitala omställningen, vilket kommer ge positiva effekter på lång
sikt.

5. Budgetläge och ekonomi
Inkomna frågor
•

Vad ska man göra med de 60 000 som ligger i Regionalfonden?

Vi avvaktar fram till sommar/höst om vi får några återflöden, för att kunna använda medlen på ett
bra sätt. Finns beslut från LAG sedan tidigare om att inte bevilja projekt under 150’
•

Vilka två projekt är det som är redande prioriterade?

Dessa beslutades vid LAG 2 december, Ungdomsparaply + Kortare insatser för ökat engagemang
•

Hur använda driftsbudget?

På samma sätt som tidigare. Med driftsbudget söker man inte projektmedel
•

Frågor om personal. Behålla personal, göra sig av med personal? En personalstrategi bör tas
fram; vad vill vi göra och vilka pengar har vi? Vad behöver vi? Vi måste ta upp detta
diskussion.

Personalstrategi finns. VL har ansvar över personalen, ordförande/AU har ansvar för VL. Driftsoch projektbudget är det som styr antal personal/arbetsuppgifter
Personalfrågor styrs av delegationsordning
Drifts- och projektbudget är det som tas fram – det är siffror för personal.
Det enda vi kan göra för att ”behålla” personal är att driva projekt eller få mer pengar.

•

Finansiering från kommunerna; kräver nytt beslut nu, hur påverkar vi så att vi säkerställer
finansieringen? Vad händer om kommunerna inte medfinansierar nästa år?

JA. Vi måste ha 33 % medfinansiering. Förra perioden jobbade ordförande för att aktivet söka
medfinansiering. VI har räknat med att kommunerna ska vara med och medfinansiera 2021.
Kommunala representanter är viktiga här
•

Attesträtt i tre nivåer

Inte aktuellt då beloppsgränser inte har med beslutens dignitet eller hur man får besluta
Jenny går igenom nuläget för budget fram till 2023.
•

Beslut om budgetförflyttning

Jenny går igenom beslutsförslag.

Förslag: flytta kvarstående budget i EJFLU samverkan, till EJFLU genomförande.
Beslut: Att flytta kvarstående budget (456 192 kr) från budgeten i samverkansåtgärden till budget för
genomförande i EJFLU.
Förslag: LAG delegerar till AU att kunna fatta beslut om förflyttning mellan strategins budgetåtgärder
till budget för drift. Gäller att flytta återflöden till driftsbudget.
Beslut: Att LAG delegerar till AU att kunna fatta beslut om förflyttning mellan strategins
budgetåtgärder TILL budget för drift.

6. Information från Leaderkontoret
• Inför nästa programperiod
Jenny informerar om vad JBV säger inför framtiden.

Jenny informerar om att rRgion Västernorrland har bjudit in till remissförfarande för sin
Innovationsstrategii för smart specialisering.

Förslag på digital process för remissvar: gruppmöten under v.21 & 22, enkät/inspel/tips/råd,
sammanställning, utskick för påseende.
•

Landsbyggare

Eva drar nuläget i projektet. Projektet avslutas under 2020. Fokus under året:
Landsbyggaredagen/årets landsbyggare. Inspiration: stötta nya landsbyggareområden & sprida
befintlig inspiration. Opinion: sprida konceptet (föreläsningar och guide) & skapa förutsättningar för
en nationell och hållbar organisation.
Nationell sida & landsbyggareguiden lanserad. Fortsätt gärna sprida innehållet samt metoden.
Engelsk sida klar i maj.
Landsbyggaredagen planerad till 17 september. Samlar just nu in input och innehåll till dagen.
Nomineringsprocess för Årets landsbyggare öppen 1-17 juni.
•

TALKO

Felicia drar nuläget i projektet.
•

Nordens gröna bälte

Eva drar nuläget i projektet. Leader HK fokuserar på utbildningsdelen.
•

Förstudier

Felicia drar nuläget i projektet.
7. Frågor & svar krng Information från Leaderkontoret
Inför nästa programperiod: Pratar LUS och JBV med varandra om hur arbetet med Leader ska se ut
framåt? Ja! Bland annat sitter Jenny med i den arbetsgruppen.
Landsbyggare: Vad är plan B om man inte kan ses fysiskt på Landsbyggaredagen? Finns ingen plan B i
dagsläget.
TALKO: Finns influencers utspridda i hela området? Ja, vi ska gå ut med en jobbannons nu där det är
möjligt att söka ”årets roligaste sommarjobb”. Vi vill ha en spridning i geografi, internet och
personer.

NGB: Eva, vart finner man vilka företag som är aktiva i nya måltidsupplevelser i HK området? Kan ju
vara ett stärkt affärsupplägg att boka dessa. 80 st intressenter. 5 st i Smakredo. Fler kommer koppla
på under hösten när onlineutbildningen lanseras. Finns även en karta under uppbyggnad.
TALKO: De skulle få 20 000 att "göra vad de ville med". Vad har de valt att göra? Tävlings- och
motionsbana för motorsport i Junsele, sprida Cornhole i Härnösand, prova-på-tillfällen för curling i
Härnösand, Motorgården Kråkan (del i stort projekt), bygga en snowpark i Latbergsbacken. Kommer
även genomföras en workshop för att skapa aktiviteter tillsammans med RF Sisu och Örnsköldsviks
ryttarklubb. Det finns också pengar reserverade till bygderna som är med i kunskapspaketet.
Paraply/förstudier: När är sista datum för slutredovisning? Paraply 1: 1 augusti 2020, Paraply 2: 1 juni
2021
8. Inför årsmöte
Åsa drar förslag om minskat antal ledamöter. Åsa sammanfattar lite av det som uppkommit under
gruppmötena innan LAG-mötet, samt det som står i stadgarna. Viktigt att det finns ömsidighet kring
vad LAG och dess ledamöter kan ge och skapa. Vad vill vi som Leaderområde och vilket ansvar har vi
gentemot stadgarna.
Ledamötena diskuterar frågan uppdelade per kommun och övergripande.
Härnösand: Ser gärna att LAG är komplett.
Kramfors: OK med minskat antal ledamöter, om det är ok från Sollefteås sida. Viktigt att se över hur
LAG ska sammansättas på sikt, yngre förmågor osv.
Sollefteå: OK med minskat antal ledamöter. Roger ställer fråga kring Sollefteå kommuns plats. Helena
Eriksson är fortfarande ledamot, Kerstin Brandelius ersätter och representerar Sollefteå kommun
medan Helena är tjänstledig.
Örnsköldsvik: Linnéa frågar kring nomineringsprocessen. Finns det personer som är tillfrågade? Ja,
det finns ett förslag från valberedningen. Förslaget ligger på LAG-sidan. Dessa personer är inte
informerade om vilket läge Leaderområdet är i nu. OK med minskat antal ledamöter, om det är ok
från Sollefteås sida.
Övergripande: Viktigt att vi behåller trepartnerskapet, även om man inte är 100 % insatt i
Leaderarbetet. Ser idag inga aktuella problem med LAG-arbetet, utan det är ett arbete som fungerar
bra och som skapar stolthet. Ställer sig neutrala till den aktuella frågan.
Inspel från Mia: För mig är det väl ändå OK att inte fylla på iår - men inte inför nästa period ! Att vi
inte frångår vår treenighet och kommunikationsvägar.
Svar från Jenny: Inför nästa period ska ett nytt strategiarbete göras.
Inspel Roger: Det jag kan se som viktigt när vi tar oss vidare framför allt i nästa period är att alla
områden får in en representant i AU. Det skapar bättre förberedelser och kommunikation inför
kommande LAG-möten.
FÖRSLAG FÖR OMRÖSTNING: att LAG ska föreslår till årsmötet att inte göra nyval till LAG-styrelsen
för 2020-2021. Antal ledamöter blir då 14 istället för 16, som det är idag, och det håller sig inom de
gränser som står i stadgarna.
Omröstning: Samtliga LAG-ledamöter ställer sig bakom förslaget.

Beslut: LAG föreslår årsmötet inte göra nyval till LAG-styrelsen för 2020-2021

Inspel Marianne: Gäller beslutet till nästa årsmöte, eller framöver? Beslutet gäller fram till nästa
årsmöte, finns möjlighet till inval av nya ledamöter nästa årsmöte vid behov/önskan.
9. Utvärdering av gruppmöten och LAGmöte
Mötesdeltagarna fyller i ett utvärderingsformulär.
10. Mötets avslutande

Åsa Ringlöv, ordförande

Peter Sundström, justerare

Felicia Edholm, sekreterare
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