Digitalt LAGmöte 3 mars 2021
Tid: 9.00 – 14.30
Närvarande:
Mia Karlsson (offentligt mandat)
Åsa Ringlöv (ordförande, privat mandat)
Andreas Gylling (offentligt mandat)
Andreas Skoglund (privat mandat)
Henrik Olsson (offentligt mandat)
Kerstin Brandelius (offentligt mandat)
Linnea Egnor Byström (offentligt mandat)
Niklas Selin (offentligt mandat)
Pernilla Söderlind (privat mandat)
Peter Sundström (privat mandat)
Roger Johansson (ideellt mandat)
Ellen Forsberg, (ideellt mandat)
Eva-Lotta Öberg (inget mandat)
Jenny Edvinsson (verksamhetsledare)
Felicia Edholm (verksamhetskontoret)
Maaike Smit (verksamhetskontoret)
Frånvarande:
Hans Rosengren, ideellt 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 Ellen Forsberg
3. Föregående protokoll LAG
Föregående AU & LAG-protokoll har skickats ut på förhand. Detta godkänns och
läggs till handlingarna.
4. LAGs runda
Pernilla: Företagsgala i Kramfors föregående vecka. Kulturellt nav på gång - Ådalens
Industrimuseum.
Kerstin: Händer mycket just nu. Landsbygdsrådet kommer prata mycket om de
lokala utvecklingsplanerna som tas fram i LUS Leaderprojekt. Vindkraftsfrågan,
cykelsatsning på gång, ödehusinventering.
Roger: Förstudie Hallstaberget. Cykel- och ridleder på gång i kommunen. LUS

jobbar med Årets by, prisutdelning inom kort. Ska byggas ett nytt hyreshus och ny
Lidl-butik i centrum. Försvarsetableringen går lite fortare än planerat.
Henrik/Eva-Lotta: Bredbandslyftet – för att se hur vi ska jobba vidare med
utbyggnaden. Tappar befolkning – hur ska vi få upp befolkningsantalet? Varför växer
vi inte? Camping på Smitingen redan till sommaren. Omfattande dialog med
företagen, avstämning varannan vecka.
Andreas: Många som söker hus/ödehus, börjar hända saker! Nordingrå har gjort steg
2 i sin ödehusinventering, kommunen är med och stöttar. Trygghetsvandringar är på
gång. Extra satsning på 1,5 miljoner till landsbygdsutveckling. 500 000 kr till
”ortsstöd”. Företagsutmärkelser – 5 pristagare. Stora satsningar kring Skuleberget!
Niklas: Obemannade butiken har dragit ut lite på tiden, men kommer beviljas nu
inom kort. Hållbarhet i servicefrågorna, del i ett projekt.
Peter: Mycket inför årsmöten och organisationsförändringar. Regionsstämma 26
mars. Regionala livsmedelsstrategin, vatten-frågorna är också viktigt.
Terrängkörningslagen är också aktuell. Ungdomssatsning på gång i LRF, kontakt har
tagits med Leader.
Mia: Attraktivitet, konkreta mål. Inte alltid att vi ska bli fler, även om vi ska öka
omsättningen. Omsättning i besöksnäringen 2,6 miljarder 2020. Ny friluftslivsstrateg i
teamet.
Ellen: Idrott för äldre fortfarande aktuell, bra respons från kommun och föreningar.
Utlysning för anläggningsstöd, allt från solceller till hygienutrymmen. Projektstöd till
idrottsvaga områden. Gå gärna in på hemsidan och kolla vilka stöd som finns. Tryckt
version av landsbygdsstrategin på gång.
Linnea: Stora rekryteringar ska göras till bla. BAE. Tittar på nya sätt att genomföra
prisutdelning av företagspriser. Fler hör av sig om att de söker bostad, samtidigt som
befolkningen minskar. Även skolfrågan är aktuell. En hel del projekt på gång.
Bredbandslyftet aktuellt även i Örnsöldsvik. Umeåregionen tar hjälp av bland annat
Örnsköldsviks kommun och Leader Höga Kusten för att bilda Leaderområde till
nästa programperiod.
Åsa: Boendefrågan är aktuell, Världsklassprojekt med alla fyra BYGDSAM bland
annat. Digitalt språng mot företagen, också med BYGDSAM gemensamt.
Värdeökning och större omsättning på bostadsmarknaden senaste åren. Skolfrågan
aktuell och skapar oro. Stora satsningar i basindustrin.
5. Utvärdering och måluppfyllelse
Maaike berättar om det utvärderingsarbete som gjorts hittills; syfte och resultat
hittills.

6. Workshop – områden att jobba med under förlängningsåren

Grupp 1: Entreprenörskap och företagsamhet. Boendefrågan – hur skapar vi
förutsättningar för det? Hur får vi människor att vilja flytta hit – synergier med
besöksnäringen. Kan vi hitta vad som gör att folk stannar? Behövs pengar och
kapital. Järvsös engagemangstrappa – hela samhällsutvecklingen sitter ihop. Ringarpå-vattnet-effekt kring besöksnäringen.
Grupp 2: Måluppfyllelse – vi har en bred plattform att stå på. Stolta över projekten
som genomförts, både LAG och alla projektägare! Nytt strategiarbete: vilka mål kan
vi mäta och inte? Ökat intresse för landsbygder – inflyttning och lyfta kvalitéer som
finns här. Koppla till kommunikation – vi behöver bli bättre på att lyfta vad som
händer och visa helheten. Våga tänka service – vad finns; skola, vård, osv. Göra
saker tillsammans – våga titta över kommun/socken/församlingsgräns i
partnerskapet.

Ellen: Jobba tillsammans för att öka attraktiviteten – i partnerskapet. Hur får vi
människor att landa här? Inte konkurrera med varandra, utan jobba tillsammans.
Inspireras av framåtandan i Jämtland-Härjedalen. Positiva spiralen – viktigt att vi hela
tiden jobba för att koppla ihop. Engagemang föder engagemang, jobb föder jobb.
Osv. Samverkan, samverkan, samverkan!
7. Uppföljning av projekt – nytt sätt
Maaike berättar om att faddersystemet ändras och att LAG istället får möjlighet att
träffa projekten på LAG-möten, för uppföljning och feedback.
8. Projektpresentationer
Tre projekt besöker LAG-mötet för att berätta om sina projekt och vad som hänt
sedan start.
o Bygdsam Nätradalen – Ekosystem för delningsplattform i Nätradalen
o VISUS - Utveckling av anläggningar för odling med akvaponi
o Resele IF - Resele naturturism
9. Intresseanmälningar
o Hållbar turism Nätradalen
Mia: Använd er av Maaike som resurs, som gjort liknande i Resele-projektet. Inte
bara samverkan INOM Nätradalen, det handlar om att knyta ihop anläggningar i hela
Höga Kusten.
Kerstin: Skriv någon form av samarbetsavtal med dessa 10 företag redan innan
projektet. Lätt annars att de är positiva innan projektet, men sedan kan det hända
saker på vägen som gör att man tappar engagemang och vilja. Namnge företagen.
Åsa: Fortfarande oklart hur projektet ska leva vidare i projektet, behöver komma fram
i ansökan. Ge exempel på paketerade produkter.
Felicia: Vad betyder ”hållbar turism”? Målet: det ska finnas hållbara alternativ –
transport, ekobutik, osv. Kan behöva vässas till i ansökan.
BESLUT: Bygdsam uppmanas att skicka in en skarp ansökan för beslut nästa LAGmöte.
o Bo & Lev Örnsköldsvik Bygd
Pernilla: Jobba & lev – namnet, hur tänker ni kring namnet?
Kerstin: Hur tänker ni att webbshopen och informationen – hur ska detta hållas
uppdaterat efter projekttiden?
Henrik: https://tasteget.nu/ Jämtland-Härjedalens initiativ, finns mycket att inspireras
av/kopiera.
Åsa: BYGDSAM är aktiva i bygderna, viktigt att de kopplas till projektet.
Mia: Bo, leva, verka-projektet. Har skapar vi en helhet? Behöver gå hand i hand med
BLV.

Åsa: Hur tänker ni er att ”ringar på vattet” når andra? Mindre företag,
underleverantörer osv. – hur förvaltar vi den kompetens som kommer in även om den
inte precis passar de större företagen som är med i projektet? Lyft fram i
projektansökan om/hur projektet ska arbeta för att hitta den helheten.
Andreas: Hur ser kopplingen till Höga Kusten industrigrupp ut? Är två olika
organisationer, men har avstämningar osv tillsammans. Den ekonomiska föreningen
startades av Örnsköldsviks industrigrupp och Örnsköldsviks kommun.
BESLUT: Jobba & lev uppmanas att skicka in en skarp ansökan för beslut nästa
LAG-möte.
o Cykel i Sollefteå
AU: Föreningslivet saknas i intresseanmälan – projektet behöver vara tydligt i
projektet.
Ellen: Hur har målgruppen involverats i idén/projektansökan?
Jenny: Kan eventuellt gå i nya pengarna för förlängningsåren.
Mia: Målet är att öka antalet besökare. Saknar cross country-cykling-fokus. Behöver
också kompletteras med en ”matigare” ansökan som inkluderar mer.
Henrik: Dyrt att göra downhill, viktigt att ha koll på budget. Marvil i Sundsvall kan
vara en bra samarbetspart.
Eva-Lotta: Pågår ett arbete med downhill-bana i Sundsvall också, uppmuntra
samverkan. Samverkan – inte konkurrens
Pernilla: Super, bra möjligheter till paketering och synergier!
Andreas: Tänk större geografisk yta än endast ortsbor.
BESLUT: I samråd VL utreda i vilken insats ideén kan söka stöd. Projekt kan absolut
passa inom lansbygdsfonden genom budgeten för förlängningsåren.
Projektsökanden uppmanas att skicka in en skarp ansökan för beslut nästa LAGmöte i samråd med VL.
10. Paraplyprojekt
Verksamhetskontoret har efter önskemål från LAG förra mötet, tagit fram förslag på
upplägg för förstudieparaplyprojekt. Felicia presenterar möjligt upplägg. AU har
föreslagit till LAG att ge verksamhetskontoret i uppdrag att ta fram två paraplyprojekt
för förstudier, ett i vardera insatsområdet.
BESLUT: Verksamhetskontoret får i uppdrag att ta fram ansökningar i
Landsbygdsfonden för två nya förstudieparaplyer (budget för förlängningsåren) för
beslut nästa LAG-möte.

11. Godkännande av budget för förlängningsåren
VL föredrar beslutprocessen för äskande av budget för förlängngingsåren - beslut
togs för detta Per Capsulam den 10 februari. Vidare behöver fördelning mellan
budgetposter ske. LAG diskuterar detta och förslaget som läggs är:

BESLUT: LAG fastställer Per Capsulam beslut med att äska 13 300 000 kr i budget
för förlängningsåren samt beslutar att godkänna fördelning av budgetposter enligt
ovan föreslagna fördelning.
12. Information inför årsmöte
Årsmötsdatum 29 april 14.30-16.30.
Jenny informerar om hur valberedningsarbetet sett ut inför årsmötet.

13. Info strategiarbetet hittills
Jenny informerar om hur strategiarbetet sett ut hittills och vad som händer framåt.
14. Övriga frågor
o Ändringsansökan 2016-6009
Stiftelsen Mannaminne har inkommit med en ansökan om ändring.

BESLUT: LAG är beslutsmässiga och beviljar ansökan om ändring med
delaktnummer 2016-6009-11.
o Behörighet för bankärenden
LAG beslutar om behörighetsadministratör och användare av Sidensjö Sparbanks
internetbank:
1. Följande person ska registreras som användare
Behörighetsadministratör för Internetbanken Sidensjö Sparbanks internetbank
Felicia Edholm (19931129-7387)
Lovisa Bylund, Ekoni (19750726-7826)
2. Följande personer ska avregistreras som användare i Sidensjö Sparbanks
internetbank.
Lennart Ramström (19570430-7932)
15. Nästa möte och avslut av LAGmötet
Nästa LAG-möte 22/4 kl 13.15-16.00.
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