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Just nu pågår arbetet med att ta fram en
ny strategi för Leader Höga Kusten. Leader
Höga Kusten är en ideell organisation som
arbetar med landsbygdsutveckling i Höga
Kustens kommuner. Vi stöttar projekt som
är ett samarbete mellan näringslivet, ideella
och offentliga parter. Vi verkar inom EU:s
programperioder och i denna period har den
totala budgeten för leaderarbetet i vårt område
varit drygt 60 miljoner kronor. Leader Höga
Kusten samarbetar med och finansieras av
Höga Kustens kommuner och Regionen.
Utvecklingsstrategin kommer att lägga
grunden för landsbygdsutveckling och
vilka lokala utvecklingsinitiativ som kan
förverkligas med stöd från Leader Höga Kusten
för EU:s programperiod för åren 2023 - 2030.
Den totala budgeten som kommer avsättas för
landsbygdsutveckling inom vårt leaderområde
för programperioden bygger på uppväxling av
EU-medel genom regional medfinansiering av
kommuner och Regionen.
Under våren har vi genomfört workshops
för allmänheten och för utvalda grupper
för att få mångas inspel till att bygga
den nya strategin. En styrgrupp med
representanter från de fyra kommunerna,
Regionen, RF SISU Västernorrland, Höga
Kusten Destinationsutveckling, Höga Kusten
Turism, Länsstyrelsen och SLU har styrt
strategiprocessen.

Nu skickar vi strategin för remiss och ber om
era synpunkter.
Tänk på att innehållet i slutversionen av
strategin kommer att vara styrande för
vilken typ av satsningar som kan finansieras
via Leader Höga Kusten från 2023 till 2030.
Därför är det viktigt att den matchar de behov,
möjligheter och engagemang som finns i just
Höga Kustens område.
Svara gärna på följande frågor:
1. Finns det en tydlig sammanhållning
genom hela strategin från behovsanalys
och områdesbeskrivning till mål,
insatsområden och indikatorer? Om nej,
vad behöver förbättras?
2. Kommer målen och insatsområdena
kunna bidra till landsbygdsutveckling
och förverkligande av lokala
utvecklingsinitiativ i Höga Kusten? Är
det något ni tycker saknas eller behöver
tydliggöras?
3. Övriga synpunkter?
Skicka gärna er era svar senast den
23:e september till: info@leaderhogakusten.se
eller via vårt formulär: https://forms.office.
com/r/MkfPcBgK7u
Med vänlig hälsning

Jenny Edvinsson

Verksamhetsledare Leader Höga Kusten

Det har lett fram till det strategiförslag som
vi nu presenterar med områdesbeskrivning,
vision, mål och insatsområden.

MER INFO OCH FORMULÄR HITTAR DU HÄR: WWW.LEADERHOGAKUSTEN.SE/STRATEGI2030
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Leader Höga Kusten jobbar med landsbygdsutveckling i
Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner.
Detta är den pågående processen med att ta fram en lokal
utvecklingsstrategi för utvecklingsarbetet 2023-2030.
Strategin styr hur vi kommer fördela medel för
landsbygdsutveckling i våra kommuner från och med 2023.
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Landsbygdsutveckling
genom Leader
Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och
Sverige, därmed bidrar strategin även till den regionala och
nationella landsbygdsutvecklingen.

Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom
leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och
strategin genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga
aktörer. Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och
Sverige, därmed bidrar strategin även till den regionala och nationella
landsbygdsutvecklingen.
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra
handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området ligger till
grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader
finansieras av stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att
rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja
strategins mål och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som
prioriteras genom denna strategi både till den lokala utvecklingen av
området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
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utvecklingsområdet
Kombinationen av kustnära berg, skärgård, sjöar, älvar
och skog går inte att finna någon annan stans.

Områdesstatistik
Områdets storlek

Antal invånare

83 921

Storlek i km²

16 152

Invånare per km²

5

Andel av befolkningen som är
utrikes född

0,12

Andel av befolkningen
i intervallerna:
Befolkningsstruktur

7

Kvinnor
0-15 år 6 919
16-24 år 3 201

Män
7 288

25-44 år 8 403
45-64 år 10 641

9 055

65- år 11 980

11 459

3 898
11 077

Områdesbeskrivning

Leaderområdet Höga Kusten omfattar fyra kommuner:
Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Områdets
geografiska gränser motsvarar kommunernas geografiska
gränser. Antalet invånare i kommunerna uppgår till
ca 120 000, varav ca 84 000 ingår inom leaderområdets
landsbygdsavgränsningar där Örnsköldsviks tätort inte
ingår. Leaderområdet Höga Kusten utgör en stor del av
Västernorrlands län och angränsar till Lederområdena:
Umeåregionen (från 2023), 3sam och Mittland Plus.

när det gäller hur trygga de upplever sig vara på olika platser.
Vi har under några år blivit fler västernorrlänningar tack
vare utrikesfödda, men dessa står nu för en stor andel av
utflyttningen till andra län.5 Antalet inrikesfödda i arbetsför
ålder minskar, samtidigt som vi inte har någon naturlig
befolkningsökning. Enligt underlag från SCB beräknas
befolkningen i åldrarna 16-64 år i länet minska med omkring
3 200 personer till år 2030. Andelen äldre ökar, vilket leder till
ökad försörjningsbörda i alla kommuner. 77 procent av unga i
åk 2 i gymnasiet tror att de kommer att flytta från området.6
Att flytta på grund av arbete eller studier är de vanligaste
anledningarna.
Andelen västernorrlänningar som anger att de har bra eller
mycket bra hälsa uppgår till 69 procent, i jämförelse med
rikets 73 procent.7 Sjuk- och ohälsotalen i Västernorrland är
markant högre än genomsnittet i riket, främst bland kvinnor.
Västernorrlänningar har kortare medellivslängd än i övriga
riket.

En unik plats

Den tätbebyggda kusten med de större städerna, den bitvis
mycket branta kusten och skärgården, odlingslandskapen, de
markerade älvdalarna samt de omfattande skogslandskapen
präglar länet.1 Kombinationen av kustnära berg, skärgård, sjöar,
älvar och skog går inte att finna någon annan stans och området
finns med bland UNESCO:s världsarv. Svenska Höga Kusten
och finska Kvarkens skärgård bildar sedan 2006 ett gemensamt
område baserat på landhöjningen och den speciella geologin.

Kulturarv och traditioner

Människorna

Höga Kusten har ett rikt kulturarv och många kulturmiljöer
med koppling till forntid, industrihistoria, fiskelägen, historien
kring häxprocesserna mm. I området finns också landets mest
koncentrerade hällristningsområde. I inlandsdelarna finns
också områden som är renbetesland. Det dramatiska landskapet
har inspirerat många av kulturpersonligheterna från området.
Höga Kusten är av tradition ett område där konstnärer och
konsthantverkare samlats.
Historiskt sett har områdets rika skogar har haft stor betydelse,

I länet bor 11,4 invånare per km2 jämfört med 117,7 inom EU.
Ändå lyfter västernorrlänningen fram närheten till det mesta2,
även om boende i landsbygder upplever att samhällsservicen
utarmats över tid.3 Vårt län upplevs som ett tryggt län att
leva i och andelen inbrott är relativt låg. Dock finns en trend
av sjunkande trygghet, speciellt för den yngre gruppen där
den upplevda tryggheten sjunker för både tjejer och killar i
högstadiet.4 Skillnaden mellan tjejer och killar är fortsatt stora
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framförallt från 1800-talets senare hälft då skogsnäringen
gynnades av de nya ångsågarna vid kusten och de ovanligt
goda möjligheterna till flottning. Mellan åren 1850 och 1900
mer än fördubblades invånarantalet på grund av sågverks- och
massaindustrin.
I Västernorrland satsar vi mer pengar på kultur än riksgenomsnittet; vilket är viktigt för upplevd livskvalitet.8 Kulturutbudet är stort och satsningar görs i alla kommuner i länet.

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.
Kommunerna arbetar tillsammans med att rusta upp tågnätet
så att även Sollefteå kan nås av persontrafik. Området har två
flygplatser: Höga Kusten Airport och Örnsköldsviks flygplats
med ett naturligt samarbete och gränsöverskridande tillgång till
områdets största flygplats; Timrå-Sundsvall Airport.
Den interregionala samverkan är stor inom vårt område,
speciellt efter norrlandskusten.9 Det karaktäriseras av både
informell och formaliserad samverkan i olika former. I
vårt område finns också en stark samverkan inom den s.k
Umeåregionen, där Örnsköldsvik ingår, som är en stark näringsoch arbetsmarknadsregion.10

Föreningsstruktur

Som i så många andra landsbygdsområden utgör föreningslivet
ett nav i Höga Kustens civilsamhälle. Föreningar utvecklar,
driver och förvaltar lokal service och infrastruktur. Civil
samhället, med föreningar i spetsen skapar lokal identitet
och attraktivitet.
I Höga Kusten finns sammanslutningar för de flesta
intresseriktningar, totalt finns omkring 1 800 registrerade
föreningar.11 Här finns en lång idrottstradition med en breddverksamhet som fostrat många framgångsrika idrottsmän
och idrottskvinnor. Förutom idrott är kyrklig verksamhet,
bygdeutveckling och kultur i fokus för många föreningar.
På senare tid har engagemang i ”enfråge-aktiviteter” blivit
vanligare12, vilket vi kan se även i Höga Kusten genom bland
annat engagemanget kring bredbandsutbyggnad i tidigare
programperiod.

Arbetsmarknad och näringsliv

Höga Kusten och länet följer sysselsättningstrenden med
krympande industrinäringar och växande tjänstesektor,
samtidigt som den offentliga sektorn har större betydelse för
länet i jämförelse med riket.13 Arbetsmarknaden präglas av
att män främst arbetar inom industrin och kvinnor i offentlig
sektor. En stor andel av anställda inom industri bor vid kusten
och större andel inom offentlig sektor i inlandet.
Sysselsättningsgraden är hög i länet, men med stora skillnader
mellan inrikes och utrikes födda. Det råder kompetensbrist på
arbetsmarknaden, både företag och offentlig verksamheter har
svårigheter att rekrytera.

Utbildningsnivån i länet är lägre än riksgenomsnittet och
speciellt män har lägre utbildningsnivå, det finns samtidigt
stora skillnader i utbildningsnivå mellan länets kommuner.
Även andelen unga med behörighet till gymnasiet och högskola
är låg. Antalet utbildningsplatser i Västernorrland är däremot
många, men matchar inte med de sektorer och yrken där flest
rekryteringar väntas ske.14
Västernorrland är Sveriges femte största skogslän, skogsnäringen är stor och har 56 procent av den totala varuexporten
för hela länet. Skogsindustrin är geografiskt utspridd med de
största arbetsplatserna fokuserade vid kusten. Näringen ser
stora affärsmöjligheter utanför den traditionella skogsindustrin
och investerar i länet för förnyelsebara bränslen och produkter.15
Länet är en storproducent av förnybar el och av den el som
produceras i länet exporteras mer än en tredjedel. Längs länets
älvar finns många vattenkraftverk och numer är länet också
en stor vindkraftsproducent. På kommunnivå är Sollefteå den
kommun med mest installerad vindkraftseffekt i Sverige och
Örnsköldsvik ligger på tredje plats.16
Höga Kusten har en kraftigt växande besöksnäring och en
stigande efterfråga på naturupplevelser. En god samverkan
mellan olika aktörer är något som utmärker Höga Kustens
besöksnäring. Här finns engagerade entreprenörer och
företagare som driver utvecklingen tillsammans med två
välfungerade områdesövergripande organisationer; Höga
Kusten Turism och Höga Kusten Destinationsutveckling.17
Generellt är företagens tillväxtvilja hög i området, men
satsningarna på innovation är låga. Höga Kustens företag
har hög produktivitet till följd av effektivisering, men
innovationsnivån i Västernorrland är medelhög – med stora
utvecklingsmöjligheter, främst i de små och medelstora
företagen.18 Enligt Innovationsindex från Reglab 202019 så
har Västernorrland stora utmaningar när det kommer till
grundförutsättningar för innovation, öppenhet, tolerans
och mångfald. Vidare har länet utmaningar när det gäller
förnyelseförmåga medan vi ligger bättre till gällande marknadsförmåga. Detta återspeglas också i att styrelser har relativt
åldrerstigna medlemmar med få kvinnor och utlandsfödda.
Länet har många sysselsatta inom privat sektor men ligger
lågt på nyföretagande.

Service och infrastruktur

I länets mer tätbefolkade områden längs kusten och i tätorterna
möter utbudet av service efterfrågan. I mer glesbefolkade
landsbygdsområden är det inte så och boende i landsbygder
upplever att samhällsservicen utarmats över tid.20
Utbyggnaden av bredband och mobiltelefoni går betydligt
långsammare i landsbygder än i tätbebyggda områden.21
2019 hade 79 procent av hushållen i tätbebyggda områden
i Västernorrlands län tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s, medan motsvarande siffra för hushåll i landsbygder
var 42 procent.22 Merparten av befolkningen drar nytta av
digitala tjänster i sin vardag, men 11 procent känner ett digitalt
utanförskap.
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Behov och utvecklingsmöjligheter för
landsbygderna i Höga kusten

Behov och
utvecklingSmöjligheter

•

SAMVERKAN SOM MOTOR FÖR
REGIONAL UTVECKLING

•

HÅLLBART NÄRINGSLIV

•

ATTRAKTIVA PLATSER

•

ETT ENGAGERAT
CIVILSAMHÄLLE

•

SMARTA LANDSBYGDER

•

DIGITALISERING OCH
PLATSOBUNDENHET

•

ATTITYDFÖRÄNDRING

•

KAPITALFÖRSÖRJNING OCH NYA
FINANSIERINGSLÖSNINGAR

•

MINSKADE KLYFTOR OCH
SOCIALA FRÅGOR

•

TRANSPORTER OCH HÅLLBART
RESANDE

Strategin har tagits fram med inspel av representanter från den ideella,
privata och offentliga sektorn i samtliga fyra Höga Kusten-kommuner.
Under våren har det genomförts SWOT-workshops för representanter från
alla ovanstående sektorer från hela området, samt för utvalda grupper
såsom utrikesfödda/nyanlända och unga för att få en så stor bredd av inspel
gällande lokal utveckling som möjligt - för att bygga den nya strategin. En
omvärldsanalys har genomförts, samt att regionala strategier och planer
har analyserats.
I detta avsnitt beskrivs områdets behov- och utvecklingsmöjligheter där
en summering av styrkor, svagheter, hot och möjligheter har vägts av mot
varandra. Resultatet av vår SWOT-analys, omvärldsanalys samt övriga
anlyser ligger till grund för beskrivningen.
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Samverkan som motor för regional utveckling

Precis som Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi
konstaterar, har funktionell samverkan inga geografiska
gränser23, den största effekten når vi genom att arbeta
tillsammans. Samverkan lyfts också i våra analyser, som en stor
möjlighet för området.
Leader Höga Kusten är en etablerad aktör inom regionalt
utvecklingsarbete.24 Vi behöver jobba vidare och utöka
nuvarande arbetssätt och partnerskap med FOU-institutioner.25

Hållbart näringsliv

I SWOT- och övriga analyser lyfts möjligheterna med en stabil
basindustri, en växande besöksnäring, en växande kreativ
sektor och möjligheten till att arbeta/studera på distans.
Utmaningen med kompetensbrist pekas också ut. Såväl företag
som offentlig verksamhet har i dagsläget svårigheter att
rekrytera.
I SWOT analyserna lyfts andra former av entreprenörskap
som inte har som främsta syfte att tjäna pengar. Satsningar
på socialt entreprenörskap är en stor möjlighet även när det
kommer till service på landsbygden. Det kan också vara svaret
på den stora utmaningen från analysen att ideella engagemang
som löst många serviceutmaningar riskerar att tröttas ut.
Allt fler kan och vill arbeta på distans26, vilket också ställer
krav på digital infrastruktur och nya investeringar. Om Höga
Kusten ska dra nytta av denna trend och bli ett centrum för de
som kan arbeta på distans så krävs vissa saker. I SWOT-analysen
identifieras dålig infrastruktur och uteblivna investeringar
som ett hot där Höga Kusten riskerar att tappa attraktionskraft
till följd av utebliven digitalisering. Här finns ett behov att
mobilisera och skapa lösningar för en uppkopplad landsbygd.
Höga Kusten har de senaste 10 åren haft en kraftigt ökande
besöksnäring och en stigande efterfrågan på naturupplevelser.
Besöksnäringen är en viktig möjliggörare för lokal och
regional utveckling27 och är också en av styrkorna som lyfts i
SWOT-analysen. Här finns ett behov av att få fram fler drivna
entreprenörer i området och mer paketering av produkter och
upplevelser. Här krävs stora satsningar i samverkan över flera
sektorer och branscher samt kompetensutveckling. Inte minst
behövs satsningar för att vara intressant 12 månader per år.

Attraktiva platser – platsutveckling

Befolkningsantalet minskar i Höga Kusten, även om
inflyttningsstatistiken vänt uppåt i vissa områden under
coronapandemin. Samtidigt är Höga Kusten med sin unika
natur och starka varumärke en plats allt fler får upp ögonen för.
Antalet besökare ökar och styrkor i området är de engagerande
människorna, livsmiljön, besöksnäringen, naturen och den
sociala tryggheten.28 Vi väljer allt oftare platsen att bo på

baserat på upplevd livskvalité, än en enskild faktor så som
exempelvis jobb.29 Därför finns det ett stort behov att på olika
sätt arbeta med attraktiva platser i Höga Kusten.
Samtidigt beskrivs bristande tillgång på attraktiva boenden
som både ett hot och en svaghet. Svårigheter att få lån och
medel till investeringar, dålig rotation på bostadsmarknaden
(ofta till följd av att äldre bor kvar i sina hus i brist på attraktiva
och ekonomiskt likvärdiga alternativ) och få tillgängliga tomter
i attraktiva lägen pekas ut som tre anledningar till detta.30
En ytterligare svaghet är det stora antalet bostäder som idag
endast används ett fåtal veckor/månader per år. För att kunna
välkomna fler att bo, leva och verka i Höga Kusten behöver
smarta boendelösningar utvecklas, både när det gäller nya och
befintliga bostäder.
Tillgång till service har stor betydelse för landsbygders
utveckling och attraktivitet och våra analyser visar att lokala
aktörer som samverkande föreningar och företag har tagit
en allt större roll i att upprätthålla och förbättra servicen på
landsbygden. Omvärldsanalysen visar att samhällskontraktet
för service omförhandlas och frågan om vad som är offentligt
och vad som är privat behövs diskuteras.
Precis som nämnts gällande hållbart näringsliv finns ett stort
behov av kompetens i området, samtidigt som möjligheterna
till platsobundna arbeten och studier behöver förbättras för
att öka möjligheten till kompetensförsörjning, inflyttning och
upplevd livskvalité. Samtliga kommuner i Höga Kusten ser
inflyttning och talangattraktion som prioriterade frågor att
arbeta med31, det är också ett av målområdena i den regionala
utvecklingsstrategin.32

Ett engagerat civilsamhälle

En nyckel till en attraktiv livsmiljö är den sociala
sammanhållningen, som stärks av ett levande föreningsliv som
ger känsla av sammanhang och tillit samt skapar nätverk.33
Inkluderande och hållbara samhällen är två av FN:s globala
hållbarhetsmål och forskning visar att föreningslivet och
möjligheten till fritidsaktiviteter är av stor betydelse för ungas
upplevelse av sin hemort och spelar en viktig roll för unga
människors vilja att bo kvar eller att flytta tillbaka.
I ett mindre samhälle känner många varandra, något
som skapar trygghet vilket är en stor styrka. Baksidan av
sammanhållning är svårigheten för de som finns utanför att
komma in. Ett engagerat föreningsliv och ideell sektor med
stor drivkraft skapar innovation genom samverkan och har en
viktig roll i detta. Men vissa delar av vårt områdes föreningsliv
har inte hängt med i den samhällsutveckling som skett utan
arbetar på samma sätt som man gjort under många år, vilket
gör det svårt för nya grupper (till exempel unga, utrikesfödda
och nyinflyttade) att engagera sig, bidra och komma med nya
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idéer.34 Här finns behov att tänka nytt och att få stöd i den
processen, inte minst kopplat till leadermetoden och främjande
av samverkan.

kunskaper i befolkningen. Något som berikar och ytterligare
stärker attraktiviteten hos en plats.

Smarta landsbygder och behovet att skapa och sprida kunskap

Den attitydförändring som vi ser kopplat till att prioritera
livsmiljö, familjeliv och det egna välmående är en stark trend
som vi även upplever i Höga Kusten, och vi är en plats som
kommer att ta tillvara denna kulturförskjutning.
Distansarbete och möjligheten att bo på landsbygder är
naturligtvis inte automatiska lösningar på alla utmaningar och
hot som landsbygden trots allt står inför. Av tradition och den
starka urbana norm som genomsyrat samtalet om landsbygder
under decennier har gjort att det fortfarande, trots en pågående
uppluckring av normen, lätt skapas en bild av landsbygderna
som antingen avvecklingsbygd eller som paradis. Utrymmet för
att reflektera är relativt litet. Dessutom identifierar sig inte alla
med Höga Kusten eller med landsbygderna här, vilket riskerar
att skapa klyftor och utanförskap. Därför behövs ett aktivt
arbete inom många olika områden och även om utflyttningen
från staden är en realitet så väljer många att i första hand bo
stadsnära.38

Våren 2016 lanserade europarlamentet sin handlingsplan för
Smarta landsbygder. Smarta Landsbygder utvecklar kreativa
lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda ortens
unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare med lokal
kunskap och engagemang till en hållbar utveckling i området.35
Men EU:s handlingsplan uttrycker även att ”traditionella
och nya nätverk och tjänster (kan) förbättras med hjälp av
digital telekommunikationsteknik, innovationer och bättre
kunskapsanvändning” och dessa behov ser vi även i Höga
Kusten. Det finns ett behov att skapa nätverk som främjar
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan landsbygderna
kring gemensamma utmaningar och lösningar. Att stärka och
främja former av samarbeten skapar mervärden och lyfter
fram nytänkande. Här är det viktigt att lägga till forskning och
utvecklingsorganisationer (FoU) inklusive universiteten för än
mer innovativ samverkan i växelverkan, något som blev tydligt
under analysarbetet.

Digitalisering och platsobundenhet

Att skapa attraktiva platser har en stark koppling till
digitalisering, eftersom det är en så viktig faktor både för
besökare och bofasta. När vi i allt högre grad väljer plats att
bo på baserat på upplevd livskvalité är det extra viktigt att
arbetet kan följa med hemmet. Och att det finns service,
fritidsaktiviteter och gemenskap nära hemmet.
Tillgång och användning av digital teknik är för många
avgörande.36 Oavsett om det handlar om service, arbete
eller fritid. Behovet av fortsatt bredbandsutbyggnad och
mobiltäckning är avgörande , och bristen i den digitala
infrastrukturen och den ojämna fördelningen mellan
tätbebyggda och glesbebyggda områden ses som en svaghet.37
Att genom leadermetoden mobilisera grupper i landsbygden
för att bidra till utveckling av digital infrastruktur ses som en
möjlighet för vårt område.
Digitalisering som kan tillgängliggöra service, nya produkter
och tjänster är en grundförutsättning för utveckling av
landsbygderna i vårt område. Här finns behov att använda
teknik för att knyta ihop aktörer, utbud och information. Inte
minst i omställningen till en cirkulär ekonomi. Samtidigt finns
det grupper som känner digitalt utanförskap och användning
av digitala verktyg är ojämnt. Här kan mobilisering och
kunskapshöjande åtgärder vara nycklar till en accelererande
förbättring av både digital infrastruktur, digitalt utbud och
mognad samt ökad attraktivitet.
Med förutsättningar för uppkopplat arbete med inflyttning
som följd, ökar också mångfalden bland bakgrund, intressen och

12

Attitydförändring

Kapitalförsörjning och nya finansieringslösningar

För att det ska vara möjligt att starta och driva framgångsrika
företag i landsbygder behöver finansieringsmöjligheter
finnas på plats39 och bristen på finansiering ses som ett hot.40
För företag och entreprenöriella föreningar på landsbygden
är kapitalförsörjningen ett hot som bromsar utveckling.
Digitalisering och ny teknik öppnar för nya möjligheter, så
som t.ex crowdfunding. Sådana alternativa lösningar är inte
vanligt i vårt område, varken på företags- eller föreningsnivå.
Här behövs mer kunskap. Företagare och föreningar har även
svårt att ”hitta vägar till pengarna”. Även om det finns många
finansieringsmöjligheter upplevs det som att det är svårt att
veta var och hur man kan få tillgång. Finansiärer upplever att
det är en utmaning att nå ut till företagare som har en bra idé.
Mer samverkan och gemensamma krafttag inom det främjande
systemet behövs för att lösa dessa utmaningar, sänka trösklar
till kapital och bli bättre på att visa vägen till pengarna.41

Minskade klyftor och sociala frågor

Mindre samhällen är ofta förhållandevis homogena vilket
skapar trygghet och inkludering men också gör det svårare att
komma in för nya. Stereotypa könsroller, ekonomisk otrygghet
och obalans i arbetslivet lyfts som hot i SWOT-analysen.
Utrikesfödda och nyanlända beskriver utmaningar med att
komma in i det svenska samhället och att hitta jobb som inte
kräver utbildning. Man upplever en informationsbrist kring
fritidsaktiviteter och hur man hittar jobb.42
Världen i stort och så även Sverige och Höga Kusten, präglas
av allt större samhällsklyftor.43 Åsiktskorridorer påverkar vår
bild av verkligheten och social bakgrund styr våra möjligheter
i livet. Kvinnor och yngre tenderar att flytta från landsbygden
medan äldre och män stannar kvar.44 70 procent av alla
självmord begås av män, missbruk är dubbelt så vanligt hos
män och i princip alla våldsbrott begås av män.45 Att arbeta med
jämställdhet och inkludering är direkt avgörande för att komma
åt dessa utmaningar.
Även ökningen av den psykiska ohälsan är oroväckande
och till exempel stressrelaterade symptom verkar öka i
ungdomsgruppen.46 Tjejer är mer drabbade än killar, men
även killarnas utveckling är negativ. Under workshop med
utländskfödda lyftes också psykisk ohälsa bland nyanlända fram
som en central fråga, där social exkludering, brist på perspektiv
och arbetslöshet spelar in.
Vidare vet vi att många nyanlända som placerats på
landsbygden väljer eller tvingas flytta då man ofta hellre väljer
ett boende i en större stad, eller tvingas av Migrationsverkets
och samhällets arbetssätt, lagar och krav.47 Här finns en stor
möjlighet och utmaning att inkludera utlandsfödda i mindre
orter, att skapa en tillhörighet som möjliggör boende på
landsbygd för alla. Med en sådan inkludering kan landsbygdens

homogenitet brytas vilket vi vet leder till utveckling och
förändringsbenägenhet.

Transport och hållbart resande

Transport och resande i Höga Kustens landsbygder är
främst anpassat för fossildriven bil. Sveriges utsläpp från
inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala
växthusgasutsläpp48 och behöver minska drastiskt för att nå
klimat- och miljömålen. Transporter spelar också roll för
individers möjlighet att ta del av samhällets utbud.49
Bristande infrastruktur och kollektivtrafik är svagheter i
Höga Kusten.50 Det behövs flöden och infrastruktur som möter
ökade krav på hållbarhet och tillgänglighet från både besökare
och den egna befolkningen. Vi ser också att Västernorrlands
arbetsmarknadsregioner inte växer, bland annat till följd av
otillräckliga pendlingsmöjligheter.51
Större investeringar och satsningar på ny teknik stannar lätt
i större städer, där finns en rädsla att landsbygder ska halka
efter.52 Här är det viktigt att framtidens transportsystem och
infrastruktur även utvecklas och anpassas i landsbygder, inte
minst när vi har goda förutsättningar att ställa om från fossil
ekonomi till bioekonomi, främst genom skogssektorn och
produktion av grön energi.
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Vision

Höga Kusten - alltid en nivå till.
Här lyfter vi modiga idéer. Tillsammans
utvecklar vi en hållbar plats som vi
kallar vårt hem.
Med samma vision som Höga Kusten Destinationsutveckling
stärker vi samverkansarbetet i vårt område – alltid en nivå till.
I Höga Kusten strävar vi alltid efter en nivå till, vi är ett
ledande hållbart leaderområde där kraften finns hos
människor som utvecklar området tillsammans.
Kreativitet, samverkan och öppenhet skapar modiga idéer som
ger nya näringar, affärsmöjligheter och besöksanledningar.
En välkomnande och framåtsträvande attityd möjliggör för
människor att vara med och påverka.
Tillsammans formar vi ett innovativt, hållbart och
inkluderande Höga Kusten för fler att bo, leva och verka inom.
En plats som vi stolt kallar vårt hem.
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mål
Leader Höga Kusten har i
strategiarbetet
utarbetat tre mål:
1. STÄRKA HÖGA KUSTEN SOM
ATTRAKTIV PLATS

2. FRÄMJA OMSTÄLLNINGEN TILL ETT
HÅLLBART HÖGA KUSTEN

3. FÖRBÄTTRAD INKLUDERING OCH MÅNGFALD
I HÖGA KUSTEN

Målformuleringen har tagits fram i styrgrupp, genom
bearbetning av SWOT- och omvärldsanalys samt
genom analys av input och resultat från dialoger och
workshops med fokusgrupper.
Målen har också arbetats fram och förankrats
för att möta jordbruksfondens övergripande
mål för leaderarbetet: främja sysselsättning,
tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i
landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och
hållbart skogsbruk.

Syftet med avsnittet “Mål” är att beskriva målen
och varför de är mål, insatsområden kommer
att beskriva verktygen och insatserna som kan
göras för att nå målen, samt att avsnittet om
indikatorer beskriver hur målen ska mätas.
Delmål beskrivs inte i strategin i detta läge.

1. STÄRKA HÖGA KUSTEN SOM ATTRAKTIV PLATS

En attraktiv plats definieras som en plats dit
Globala målen:
man längtar och där man känner sig välkommen
att bo, leva och verka.53 En plats där livspusslet
går att balansera, där vi gör saker tillsammans
och kan utvecklas på våra egna villkor. Det är
också en plats som människor vill besöka, både
på grund av den fantastiska naturen och de drivna
människorna samt företagen som är verksamma i Höga Kusten.
Inte minst är det också en plats där människor förverkligar
sina idéer, startar företag och utvecklar sitt entreprenörskap.
Att utveckla Höga Kusten som attraktiv plats knyter an till
målet ”2030 är Västernorrland den plats som människor
väljer för att leva och besöka” i Västernorrlands regionala
utvecklingsstrategi.54
I SWOT-analysen framgår Höga Kustens livs- och
besöksmiljöer i kombination med engagerade och drivna
människor/civilsamhälle som stora styrkor. Samtidigt ses
demografi, låg utbildningsnivå, negativ attityd och befolkningsminskning som svagheter och hot. Att skapa en attraktiv plats
för alla målgrupper är en utmaning.
Vi ser att vi behöver satsningar som bygger på våra styrkor
eller som arbetar mot våra svagheter. Satsningar som inkluderar
en bredd av personer och som bygger på leadermetoden.
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2. FRÄMJA OMSTÄLLNINGEN TILL ETT
HÅLLBART HÖGA KUSTEN
En hållbar omställning handlar om att ställa om så att
det vi gör blir hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Hållbarhet i dessa tre dimensioner är en förutsättning för allt
utvecklingsarbete på global, nationell, regional och lokal nivå.
I SWOT-analysen diskuteras många sociala faktorer;
människorna som bor här, livsmiljö, demografi,
kompetensförsörjning osv. Även många ekonomiska faktorer
diskuteras som t.ex. besöksnäring, arbetslöshet, dålig
infrastruktur m.m. I genomförandet av Agenda 2030, och i
förlängningen också leaderstrategin, behöver de ekonomiska
och sociala behoven tillgodoses inom planetens gränser.55

Sektorers samverkan

Att arbeta för hållbar omställning sätter Höga Kusten i ett
större perspektiv, där lokalt engagemang bidrar till den globala
strävan att nå målen i Agenda 203056, i enlighet med Sveriges
nationella handlingsplan för Agenda 2030 och Västernorrlands
Regionala utvecklingsstrategi57 . Här är det viktigt att arbeta
med den möjlighet som lyfts i SWOT-analysen kring potentialen
för utveckling och innovation som finns när offentlig, privat och
ideell sektor samverkar. En ytterligare möjlighet som lyfts är
att växla upp treparnerskapet genom samverkan med forskning
och utvecklingsorganisationer (FoU) inklusive universiteten.

Ta vara på styrkan

Styrkan i social trygghet och gemenskap i landsbygdsmiljöer58,
gör till exempel att människor har en vana att dela resurser
och kunskap mellan varandra. Genom att fortsätta arbeta med
den styrkan som utgångpunkt, främjar leaderområdet även
jordbruksfondens mål om lokal utveckling, bioekonomi och
förbättrad socioekonomisk struktur.
Människor i landsbygder tenderar att vara eller bli
entreprenörer av olika slag, hitta på smarta lösningar och skapa
arbetstillfällen till sig själv och andra.59 Genom att ta till vara
på den kraften och uppmuntra initiativ som gynnar en hållbar
omställning, kan målet bidra till både ökad sysselsättning och
hållbara platser.
Globala målen:

3. FÖRBÄTTRAD INKLUDERING OCH
MÅNGFALD I HÖGA KUSTEN
I SWOT-analysen identifieras människorna som lever i Höga
Kusten som en stor styrka; engagemanget, entreprenörsandan
och även sammanhållningen bland människor i bygderna och
föreningslivet. Men ett hot är också att föreningslivet inte har
hängt med i samhällsutvecklingen utan arbetar på samma sätt
som man gjort under många år, vilket gör det svårt för nya
grupper (till exempel unga, utlandsfödda och nyinflyttade)
att bidra och komma med nya idéer. Samtidigt pekas social
ohållbarhet; homogena strukturer, stereotypa könsroller,
klassklyftor osv., ut som en svaghet som gör det svårt för nya
personer att hitta sammanhang och gemenskap.

Tillsammans på nya sätt

I inkluderande samhällen och strukturer skapas välmående
och framtidstro.60 Mångfald och inkludering uppnås genom att
satsningar i målområdet bygger på att en bredd av människor
arbetar tillsammans på nya sätt. Genom en förbättrad
inkludering och mångfald i vårt leaderområde kan vi ta vara
på fler människors engagemang, kunskap och idéer. På så sätt
berikas samhället på både lokal och områdesövergripande nivå,
det leder också till innovation och utveckling.61
Globala målen:

16

Insatsområdena utgör
strategins verktyg och anger
inom vilka områden som
utvecklingsinsatserna ska ske.

INSATSOMRÅDEN
Grundläggande principer för alla
insatsområden
Grundläggande för alla insatsområdena
för Leader Höga Kusten är att projekt
ska byggas på samverkan och våra
övergripande principer. Alla projekt
som genomförs i Höga Kusten ska
integrera principerna i sitt arbetssätt
och ska ses som villkor.
I vårt leaderområde delas 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 och en förutsättning
för hållbar utveckling långsiktigt
då engagemang kan gå upp och
ner. Där offentliga parter går med i
utvecklingsinsatser tenderar utveckling
bli mer långsiktigt. Ett plus är att bygga
ut 3-partnerskapet till 4-partnerskap
genom att inkludera FoU som kan
både inhämta och lämna kunskap i
samverkanssammanhanget. Projekt
som genomförs inom denna strategi
ska byggas på samverkan, samt att
de ska ta hänsyn till de planetära
gränserna, byggas på likabehandling
och icke-diskrimineringsprinciper
samt integrera jämställdhetsprincipen i
projektets arbetssätt
INSATSOMRÅDE 1:
ETT HÅLLBART NÄRINGSLIV
Ett hållbart näringsliv är ett ankare
för att kunna uppnå EU:s mål att
förbättra socioekonomiska strukturer i
landsbygder, främja sysselsättning och
tillväxt. Ett hållbart näringsliv är ett
viktigt verktyg för att gynna en hållbar
omställning i Höga Kusten och bidrar
även till att utveckla Höga Kusten till
en attraktiv plats. I detta insatsområde
ryms insatser som syftar till att öka
antalet entreprenörer och attrahera
arbetskraft. Det handlar också om
kompetensutveckling, till exempel

inom digitaliseringsområdet, för att
öka företagens konkurrenskraft och
tillväxt, finansieringslösningar, socialt
hållbara och cirkulära företag samt
satsningar på att öka innovationsnivån
i Höga Kusten.
I detta insatsområde ryms också
insatser som paketerar det lokala
(produkter, upplevelser, hållbara
transporter, mat & dryck, lokala
berättelser) till en bredare publik
och därmed möjliggör för fler
entreprenörer att kommersiellt bygga
sina hållbara upplevelser och produkter
under det starka varumärket “Höga
Kusten”. Här finns möjligheter för
många olika näringar, såsom kulturella
och kreativa näringar, besöksnäringen
och serviceföretag.62
Tillgång till finansiell och
kunskapskapital samt kunskap om
detta, är viktig förutsättning för att
nya företag ska kunna etableras men
också för att befintliga företag och
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entreprenöriella föreningar ska kunna
utvecklas.
Ett hållbart näringsliv som bidrar till
en hållbar omställning i Höga Kusten
innebär också omställning till cirkulära
affärsmodeller. I en cirkulär ekonomi
nyttjas allt som man tillverkat så länge
det går, återanvänds och återvinns så
mycket som möjligt om och om igen
– allt för att tära mindre på jordens
resurser och minska vårt avfall.
För att skapa ett hållbart näringsliv
välkomnar vi projekt där företagare
och föreningar på landsbygden går före
genom att bygga affärsmodeller som
gynnar såväl klimat som människor.
Ett exempel kan vara innovativa
lösningar för hållbara transporter,
digitaliseringslösningar, “last mile
distribution”, övrig infrastruktur och
service. Insatsområdet möjliggör
affärsidéer som har fler värden än bara
ekonomiska då det kopplar an till de tre
dimensionerna för hållbar utveckling.

INSATSOMRÅDE 2:
ATTRAKTIVA PLATSER
Behovsanalysen visar att det blir allt tydligare att fler och fler
kan tänka sig att flytta till landsbygder. Samtidigt visar också
forskning att valet av plats att bo på i allt högre grad beror på
upplevd livskvalité, som påverkas av service, möjlighet att utöva
hobbys, stimulerande arbete, social tillvaro och så vidare. I detta
insatsområde ryms därför satsningar som stärker Höga Kustens
attraktivitet – en nivå till. Här handlar det om att stärka
attraktivitet för våra platser för att bo, leva, verka och besöka.

En attraktiv plats att bo och leva

Behovsanalysen visar att en nyckel till en attraktiv livsmiljö
är den sociala sammanhållningen, som stärks av ett levande
föreningsliv. I insatsområdet ryms satsningar av samverkande
organisationer som ökar livskvalitén för boende i Höga Kusten,
samt främjar inflyttning. Att man i detta arbeta involverar olika
gruppers perspektiv och behov, såsom nyanlända och unga,
är en viktig förutsättning. Det är även viktigt att mötesplatser
där människor med olika bakgrund, ålder och intressen kan
integrera och samverka utvecklas.
Tillgång till service har stor betydelse för landsbygders
utveckling. I insatsområdet attraktiva platser ryms satsningar
på nya samverkansformer mellan offentlig, privat och ideell
sektor med fokus på att utveckla service i landsbygder. Även
användning av digitala verktyg för att utveckla service ryms i
insatsområdet.
Behovsanalysen visar att bristande tillgång till attraktiva
boenden beskrivs som både ett hot och en svaghet. Projekt som
jobbar för att överkomma trösklarna för tillgång till attraktiva
boenden är därför prioriterat i detta insatsområde.

En attraktiv plats att verka

Corona-pandemin har varit en ¨game changer¨ på många sätt,
inte minst genom att det skapades helt nya förutsättningar för
distansarbete med hjälp av digitalisering. Detta möjliggörs för
flera att kombinera längtan efter att bo och verka i landsbygder
och samtidigt att behålla sitt arbete genom att jobba på distans.
Höga Kusten har goda förutsättningar för att bli ett centrum
för platsobundenhet och därför ryms i detta insatsområde
insatser som skapar och utvecklar mötesplatser för människor
att arbeta, utvecklas och för inkludering, samt insatser för att
skapa bättre förutsättningar, kunskapsmässig och gällande
infrastruktur, för digitalt arbete och attraktiva utbud.
Att förstärka Höga Kustens varumärke ytterligare som
landsbygder fulla med möjligheter, med en trivsam livsmiljö,
välkomnande och engagerade människor, framtidsandan och

ett bra företagsklimat är också en viktig del i att utveckla Höga
Kusten som attraktiv plats att verka. Satsningar på attitydarbete
är därför del av detta insatsområde.

En attraktiv plats att besöka

Under senare åren har Höga Kusten blivit Sveriges snabbast
växande destination. Samverkan med lokalbefolkningen och
lokala företagare kring tillgänglighet och utvecklingen av
infrastruktur för turism är viktigt. Därför ryms här insatser
att förbättra och jobba mer förebyggande med planering av
turisttäta områden för att skapa bättra flöden och minska
friktionen vid besöksmål för att säkerställa en fortsatt positiv
attityd till besöksnäringen hos invånare. Detta gäller även för
att hitta nya former för att vårda naturen samtidigt som allt fler
nyttjar den, där värdeökningen av varje besök står i fokus. Här
ryms satsningar på samverkan för paketering, nya upplevelser,
tjänster och produkter samt förbättrad hållbarhet och kvalité.
INSATSOMRÅDE 3:
ETT ENGAGERAT OCH INKLUDERANDE
CIVILSAMHÄLLE
Inkluderande och hållbara samhällen är två av FN:s
globala hållbarhetsmål, dessutom är det tydligt i Reglabs
innovationsindex att just dessa frågor bidrar till innovation.
SWOT-analysen visar att den ideella sektorns betydelse för
Höga Kusten för att arbeta mot inkluderande samhällen är
stort. Analysen visar även att föreningar utvecklar kultur- och
upplevelseturism, tagit över drift av butiker och bensinstationer
och de lokala idrotts- och intresseföreningarna bidrar starkt
till landsbygdens livskvalitet och gör sociala integration
mellan åldrar, kön och etniciteten möjligt. Men vissa delar
av vårt områdes föreningsliv har inte hängt med i den
samhällsutveckling som skett.

Hållbar omställning

I insatsområdet ryms satsningar på nya sätt för personer och
organisationer med olika ingångsvärden att verka tillsammans
och arbeta med varandra, för att på så sätt skapa attraktiva
platser, främja en hållbar omställning och utveckla ett
engagerat och inkluderande civilsamhälle. Det kan handla om
att komma från olika länder, att vara olika åldrar, att vara män
och kvinnor, att ha olika funktionsförmåga, att komma från
landsbygd eller stad.
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Vision

alltid en nivå till
Mission

Här lyfter vi modiga idéer. Tillsammans utvecklar
vi en hållbar plats som vi kallar vårt hem
Mål 2030
Stärka Höga Kusten som attraktiv plats
Främja omställningen till ett hållbart Höga Kusten
Förbättrad inkludering och mångfald i Höga Kusten
Hur (insatsområden)
Hållbar näringslivsutveckling
Attraktiva platser
Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle

19

indikatorer

Indikatorer kan väljas och anges på tre olika
nivåer: EU-nivå, nationell nivå och lokal nivå.
De indikatorer som väljs ut är de indikatorer som
passar bäst att mäta framsteg mot leaderområdets
mål. I detta läge ska bara indikatorerna anges.
Under 2022 då budget för leaderområdets
utvecklingsarbete fördelas ska även målvärden för
indikatorerna anges.
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EU:s resultatindikatorer
Ny sysselsättning
Smarta landsbygdsstrategier
Invånare med förbättrad service
Miljö- och klimatprojekt

Nationella indikatorer
Nya
Nya
Nya
Nya
Nya
Nya

företag
produkter
tjänster
mötesplatser
fritids- och kulturverksamheter
nätverk och samarbeten

Lokala indikatorer
Deltagare, kvinnor under 25 år
Deltagare, män under 25 år
Deltagare, utländsk bakgrund
Deltagare, funktionsvariation
Nya servicelösningar
Nya transportlösningar
Nya metoder, arbetssätt eller processer
Nya sociala företag
Organisationer i nya nätverk
Organisationer som genomför insatser för minskad klimatpåverkan
Nya lösningar på miljö- & klimatproblem
Nya aktiviteter utanför högsäsong
Nya besökare utanför högsäsong
Nya besöksmål
Befolkningsutveckling
Nya bostadslösningar
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I detta avsnitt:
•
•
•

•
•
•

Genomförande
KOMMUNIKATION
Genom att göra Leader Höga Kustens
arbete synligt lyfts vårt leaderområdes
behov och utvecklingsmöjligheter,
vilket i sin tur leder till att engagemang
väcks hos grupper och individer
att på olika sätt engagera sig i
landsbygdsutveckling.
Det finns ett antal för alla
leaderområden generella budskap
för kommunikation om lokalt ledd
utveckling som vi har att ta hänsyn till:

•

Tillsammans med andra bidrar
du till att din landsbygd lever och
utvecklas.
• Vi jobbar tillsammans och lär oss
av varandra för att bidra till en
hållbar lokal utveckling.
• Tillsammans gör vi det enklare
för målgrupperna att arbeta med
leadermetoden.
• Leader bidrar till en hållbar
samhällsutveckling.
Leader Höga Kusten arbetar ur
ett varumärkesperspektiv för att
synliggöra behov, möjligheter och
det arbete som görs. När vi skriver
på hemsidor, i debattinlägg eller på
sociala medier påverkas läsarens
uppfattning av varumärket av hur
vi skriver. Orden vi väljer och hur vi
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KOMMUNIKATION
URVALSPROCESS
SAMORDNING OCH
SAMARBETE MED ANDRA
AKTÖRER
EFFEKTER
HUR FRÄMJAR STRATEGIN
INNOVATION
ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

formulerar oss ger varumärket en
röst och tonen på den rösten är minst
lika viktig som den visuella delen
av vår kommunikation. I början av
programperioden uppdaterar och
nyskapar vi den varumärkesplattform
som vi arbetat med under tidigare
programperiod som utgått från tre
tydliga kommunikationsmål:
• Tydliggör och informera om
Leader.
• Inspirera och skapa möjligheter.
• Öka en positiv bild av landsbygden.
Ett av målen för leaderområdet är
”Förbättrad inkludering och mångfald
i Höga Kusten”, vilket också ställer krav
på kommunikation och information.

SAMORDNING OCH SAMARBETE MED ANDRA
AKTÖRER

Leader Höga Kustens budskap och funktion behöver vara
lättillgänglig:
• En ”populärversion” av leaderstrategin tas fram för
att ge en övergripande förståelse av hur och för vad
organisationer kan söka stöd för.
• Verksamhetskontoret genomför regelbundna
utbildningstillfällen för projektskrivning, för att sänka
trösklar hos nya idébärare.
Målgrupper för Leader Höga Kustens kommunikation:
• Stödsökande: Nytänkande, driftiga och samverkande
föreningar, entreprenörer och kommuner som vill
utveckla landsbygden tillsammans.
• Samarbetspartners: LAG och deras organisationer, SLU,
Länsstyrelsen, kommunstyrelser, m.fl.
• Allmänhet: boende/verksamma i Höga Kusten som
kan utvecklas till bra ambassadörer för landsbygden.
Potentiella inflyttare/ hemvändare.
Leader Höga Kustens kommunikativa bas är hemsidan.
Den kompletteras med närvaro i sociala medier, med
digitalt och tryckt informationsmaterial, olika typer av
möten (dialogmöten, workshops, informationsmöten),
kommunikationsaktiviteter tillsammans med våra
samarbetspartners, kampanjer, utlysningar, pressmeddelanden
m.m.
LAG och dess organisationer har en viktig roll i
kommunikationsarbetet. Genom sin representation ansvarar
ledamöterna för att överföra sin organisations frågor, behov
och möjligheter in till LAG - och också föra ut leaderarbetet och
Leaders möjligheter och resultat ut i sina organisationer och
nätverk. På detta sätt skapas ger synergieffekter och en helhet
som varit en stor del av att Leader Höga Kusten idag är en
naturlig utvecklings aktör i det regionala utvecklingsarbetet.
Det är också en del i att vi idag har ett kommunikationsarbete
som syns mycket och på ett bra sätt i vårt område och även
sprider Leaderarbetet nationellt och internationellt.
URVALSPROCESS
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande
urvalsprocess för att prioritera projekt. Urvalsförfarandet
är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan
bidra till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen
prioriterar projekten med hjälp av lokalt utformade
urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller
offentlig har mer än 49 procent av rösterna. Efter prioritering
fastställer Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör
slutkontroll av stödberättigande och fattar beslutet som skickas
ut till sökande.

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 landsbygder.
Leader Höga Kusten ska så långt som det är möjligt på ett
strategiskt sätt samverka med andra program, myndigheter och
organisationer (internationellt och inom landet). Grundtanken
är att störst och bäst effekt uppnås om vi kompletterar
varandras insatser.
I området finns idag en bra dialog, en stark samsyn och ett
nära samarbete med den offentliga sektorns aktörer med
utvecklingsansvar och vårt gemensamma arbete med regional
utvecklingsstrategi och dess understrategier, handlingsplaner,
arbete med landsbygdsutveckling m.m. Varumärket Höga
Kusten är starkt, framför allt inom besöksnäringen, där vi inom
leaderområdet har en stark samverkan mellan näringslivets
parter och de offentliga. Våra fyra kommuner gick ihop redan
2014 och bildade ett utvecklingsbolag för detta. Leaderområdet
och besöksnäringsområdet hänger starkt ihop vilket också syns
i arbete och styrelsearbete. I tidigare programperiod har vår
starka strategiska samverkan inom Höga Kusten intensifierats
och Leader Höga Kusten har tagit en självklar plats i det
regionala utvecklingsarbetet.63

De aktörer som identifierats som de viktigaste att
samverka med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Region Västernorrland
Länsstyrelsen Västernorrland
Härnösand, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsviks
kommuner
Höga Kusten Destinationsutveckling och Höga Kusten
Turism
Företagarföreningar och näringslivsorganiationer i alla
fyra kommuner
Landsbygdsråden eller liknande kommunövergripande
ideella föreningar i alla fyra kommuner
RF SISU Västernorrland
SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet och Mittuniversitetet
Leaderområden, i första hand angränsande men även
nationellt och internationellt.

Viktiga strategier och planer att arbeta med för att
skapa synergieffekter i området.

Löpande har vi beskrivit strategier och planer som tagits
med i framtagningen av denna strategi, dessa har tagits med
i källhänvisningar och i texter. Regional samverkan är en av
styrkorna i Höga Kustens område och samverkan som grund för
hållbar utveckling finns även med i RUS-en. Det finns en stark
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samverkan kring besöksnäringen (genom det gemensamma
destinationsutvecklingsbolaget) och landsbygdsutveckling
(genom Leader Höga Kusten). Länsstyrelsen, Regionen och
Leader Höga Kusten har regelbundna samverkansträffar, samt
att länets leaderområden ingår i Det stora samverkansrådet. I
denna programperiod strävar Leader Höga Kusten i ännu högre
grad profilera organisationen som regional utvecklingsaktör
och vara en drivande aktör i samverkan mellan det främjande
systemet för att säkerställa att strategier och planer integreras,
når synergier och effekter samt främjar innovation.

Lag-styrelsens sammansättning är viktigt för
effektiv samverkan

Under tidigare programperiod har Leaders styrelse (LAG)
arbetat utifrån ett tydligt representantskap. Man ska
representera en organisation eller annat etablerat nätverk, där
man har ett tydligt definierat mandat från sin organisation att
arbeta med leaderfrågorna. Genom tydliga mandat blir man som
LAG-ledamot en aktiv länk mellan sitt nätverk och LAG, så att vi
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.
Detta arbete kommer med i denna strategi fortsätta och
utvecklas utifrån identifierade kompetensbehov för denna
strategi.
EFFEKTER
Med effekter menas förändring på längre sikt till skillnad
från resultat som uppstår i anslutning till ett projekt och
sedan kan försvinna. Vi vet att det finns flera faktorer som
möjliggör och främjar att resultaten leder till strukturella
och långvariga effekter i socio-ekonomiska strukturer i Höga
Kustens landsbygder. Samverkan i trepartnerskap som är
kärnan i leadermetoden är en viktig faktor, där vi med Leader
Höga Kustens erfarenhet i samverkan med den offentliga
sektorn bidrar till att förvaltningen av projekten säkerställs.
Att ha ”effekt-tänket” med sig i alla faser i projekt- och
programgenomförande är en annan viktig faktor, gällande
gäller idéformning, ansökningsprocess, genomförande och
utvärdering. En tredje faktor för att främja effekt i socioekonomiska strukturer är att främja gemensamt lärande och
nätverkandet över projektens gränser. Detta gör att sociala
innovationer kan utvecklas, metoder sprids och effekterna
främjas i ett större område.
Att strategin stimulerar och främjar effekter betyder inte att
alla genomförda projekt kommer uppnå en direkt effekt. En del i
arbetet att uppnå effekter är att våga testa nya idéer. Därför har
insatsområdena beskrivits på ett sätt som ger utrymme till

att våga. Leader Höga Kusten jobbar aktivt för att möjliggöra
effekter under programperioden.

Lärande för att främja effekter

Lärandet inom projekt, mellan projekt och mellan aktörer inom
och utanför Höga Kustens område är viktigt för längsiktiga
effekter och för främjandet av innovation. Därför ingår Leader
Höga Kusten i ett samarbetsavtal med Sveriges lantbruks
universitet (SLU) gällande följeforskning och forskning kring
särskilda teman, samt kunskapshöjande insatser för våra
projektägare. Därmed säkerställs att kunskap och erfarenheter
från vetenskap och andra (leader) områden inom hela Europa
tas in i projektens utformning och genomförande, samt att
resultaten når ut till andra. Att nå ut med inspiration och
lärdomar under programperioden säkerställs även genom
Leaders kommunikationsstrategi.
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Idé- och ansökningsfasen

Effekt-tänket tas med under hela ansökningsprocessen,
genom att dialog med projektsökanden säkerställa att
interventionslogiken hänger ihop. Innan en formell
ansökan skickas in behöver projektsökanden skicka in en
intresseanmälan. Där vi redan i tidigt skede kopplar

kan spridas och där projekt och externa kunskapspartners som
ex. SLU kan bidra med reflektioner och råd och få inspiration för
nya forskningsområden.

Utvärdering

Effektmätningen av hela strategin görs av Jordbruksverket.
I tillägg till detta satsar Leader Höga Kusten på att utveckla
innovativa metoder för att dra lärdomar från projekt, för att
på så sätt kunna vara ännu mer effektivt i att stötta projekten
att nå effekter och för att kunna visa värden. För att utveckla
LAG och personal i detta är vi medlem i Effektfullt - en förening
som verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka
sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på
människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och
göra ännu större nytta.
HUR FRÄMJAR STRATEGIN INNOVATION?

Vad är innovation?

ihop sökanden med erfarenheter, kunskap och intressanta
samverkanspartner, som kan därmed skapa projektidéer som
har en större chans att uppnå strukturella effekter.

Urval av projekt

I bedömningen av projektansökningar tar LAG ställning till
vilka projekt som bidrar mest till målen och har störst möjlighet
att få långsiktiga effekter på socioekonomiska strukturer. I
bedömningskriterier får projekt som anses ha störst potential
att nå hållbara effekter högsta poängsättning.

Projektgenomförandet och uppföljning

Under projektgenomförandet satsar vi på regelbunden
uppföljning. Minst två gånger per år kontaktar verksamhetskontoret alla projekt för intervju. Samtalet ger tillfälle
att koppla projektägaren till andra projekt, initiativ eller
kunskapspartner, samt ger möjlighet att i ett tidigt stadium i
projektet diskutera hållbarhet och effekt. Det diskuteras även i
ett tidigt skede hur projektet kan sprida sina resultat, och hur
leaderkontoret kan stötta denna spridning. LAG informeras
om resultaten av uppföljningen för att komma med inspel.
Dessutom initierar verksamhetskontoret lärande nätverk
mellan projektägarna kopplat till olika teman, där goda exempel

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. Sveriges
Kommuner och Regioner beskriver innovation som ”nya
lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen
och omvärlden”. Värdet som skapas kan anta många former ekonomiska, sociala eller miljömässiga. Innovation kan vara ny
för organisationen, ny för platsen, ny för marknaden eller ny för
världen. Värdeskapandet för samhället uppstår då nya lösningar
anammas, sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt.
Innovation kan enligt Malin Lindberg64 handla om vad (är
innehållet nytänkande?), var (är det nytt i sammanhanget?),
vem (är processen nytänkande?) eller varför (är drivkraften
och visionen nytänkande?). Vår utgångspunkt är att innovation
inte är någonting som finns ”på sidan om” projekten, utan är
integrerat i projekten.

Innovation integrerat i mål, insatsområden, villkor
och urval av projekt.

För att kunna uppnå målen i strategin krävs innovation om
det ska kunna skapas hållbara strukturella förändringar. Även
genom fokus på mångfald och inkludering i genomförandet av
strategin främjas innovationsförmåga. Innovation är även en
integrerad del i leadermetoden. Precis som i förra perioden tas
innovation därför med i våra villkor för projekt - vi finansierar
projekt som är nytt för platsen eller området där projektet tar
plats. Vid bedömning av projektansökningar får projekt som är
innovativa i högre grad högre poäng.
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Samverkan med SLU och andra kunskapspartner

Lärande nätverk av smarta landsbygder

framtagandet av strategin, (2) hur vi förbjuder exkludering och
ohållbarhet i de projekt vi beviljar och (3) hur vi ser mångfald
och bredd som verktyg för innovation och utveckling och (4) att
förstå ojämlikhet och varför exkludering uppstår, för utan den
förståelsen så kan vi inte fatta bra beslut. Detta kommer att tas
i beaktning vid utformande av villkor och urvalskriterier för
arbete genom leadermetoden i vårt leaderområde.
Grunden är att alla är inbjudna, att vi anpassar tider och
metoder för att nå en bredd av människor. Att vi arrangerar
medskapande aktiviteter där grundprinciperna är att vi lyssnar
på varandra och behandlar varandra med respekt. Att vi tänker
igenom vår kommunikation och våra kommunikationskanaler.
Vi väljer också att statistiskt följa ålder och kön på deltagare i
projekt, komplettera där det blir snett samt aktivt arbeta med
målgrupper som unga och nyanlända/utlandsfödda då vi vet att
dessa grupper av olika skäl inte självklart nås av informationen
eller känner sig inbjudna när vi riktar oss till alla.
Utan en analys kring problemen vet vi dock inte om vi
gör rätt saker då frågorna är komplexa varför vi har valt att
nyttja utrymmet under denna rubrik i första hand för att
problematisera vilka som inkluderas och vilka som riskerar att
exkluderas. Syftet med denna problematisering är naturligtvis
att inkludera fler i såväl framtagande som genomförande och
uppföljning.

Regional samverkan för innovationsfrämjande

Perspektiv på jämställdhet och landsbygdsutveckling

Eftersom lärandet inom projekt, mellan projekt och mellan
aktörer inom och utom Höga Kustens område är en viktig
faktor för att uppnå önskade effekter och främja innovation
ingår Leader Höga Kusten ett samarbetsavtal med Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) kring följeforskning och forskning
kring särskilda teman, kunskapsstöd mot våra projektägare och
samverkansprojekt med andra leaderområden. Se även kapitel
5.4 (effekter). Flera av kommunerna i Höga Kusten har även
samarbetsavtal med Mittuniversitetet.

Vi stöttar så kallade ”smarta landsbygder”, som utvecklar
innovativa lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda
ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare till
en hållbar utveckling i området. De utvecklar och förverkligar
strategier med utgångspunkt i ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet. Ofta genom innovation och med hjälp
av digital teknik. Arbetet utgår från nya initiativ, eller sådana
som redan finns. Smarta landsbygder gynnas av samarbete och
nätverkande med andra platser - både i landsbygderna och i
städer. Metoden/verktyget Smarta landsbygder kan ses som ett
verktyg att främja lärande för ökad innovation.

Regional samverkan är en av styrkorna i Höga Kustens område
och samverkan som grund för innovation finns även med i
RUS-en. Det finns en stark samverkan kring besöksnäringen
(genom det gemensamma destinationsutvecklingsbolaget)
och landsbygdsutveckling (genom Leader Höga Kusten).
Länsstyrelsen, Regionen och Leader Höga Kusten har
regelbundna samverkansträffar, samt att länets leaderområden
ingår i “Stora samverkansrådet”. Leader Höga Kusten är en
av vägarna till det innovationsfrämjande systemet, genom
att vara en synlig organisation som välkomnar idéer genom
t.ex. satsningar som ”Landsbyggare”, finansierar innovativa
idéer och/eller lotsar de vidare till andra organisationer
om de är bättre lämpade att ta hand om idéerna. I denna
programperiod strävar Leader Höga Kusten att i ännu högre
grad profilera organisationen som regional utvecklingsaktör
och vara drivande i samverkan inom främjandesystemet för
att säkerställa att innovativa idéer växer fram och stöttas. Här
handlar det inte bara om att kunna lotsa vidare idébärare i
innovationsstödssystemet, utan även uppmärksamma aktörer i
området på aktuella innovationsutlysningar.
ÖVERGRIPANDE PRINCIPER
De övergripande principerna kan läggas på många olika nivåer.
Det handlar om (1) hur vi arbetat för att inkludera en bredd i

Frågan kring kön är mångfacetterad och när det kommer
till vårt län, där Höga Kusten utgör en stor del, så är kön
och arbetsmarknaden en stor fråga. Utifrån ett antal
forskningsstudier så vet vi exempelvis att hos de allra flesta
av oss så är bilden av en företagare en man inom tillverkande
industri.65 I Västernorrland har vi dessutom landets mest
könssegregerade arbetsmarknad med män inom industri och
kvinnor inom vård.66
Bilden av vad (och vem) en företagare är har en negativ
påverkan på icke traditionella branscher (kulturella och kreativa
näringar, socialt företagande, ekonomiska föreningar mfl)
samt för företagande kvinnor att (a) ta sig själv på allvar (b) bli
tagen på allvar och (c) få kapital för satsningar. Den logik som
präglar affärsrådgivning, tilldelning av medel och värdering av
bolag bygger på denna traditionella och på många sätt manligt
betingade logik. En satsning på nya affärsmodeller möjliggör
för fler kvinnor att känna sig som företagare och skapa tillväxt
på ett sätt som passar män och kvinnor. Innovation har stått
tillbaka på grund av en förlegad syn på könsnormer.67 Det
är en kunskap som vi behöver ha med oss, reflexivet och
normkreativitet krävs genomgående i genomförandet av
Leaderstrategin.
En annan jämställdhetsfråga som blivit alltmer aktuell är det
faktum att män generellt mår sämre, utför fler våldsbrott och
har sämre skolresultat än kvinnor.68 Vi har ett land av män som
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hålls tillbaka av traditionella könsroller och det skapar problem
för alla. En stor andel av dessa män bor på landsbygden.
Utanförskapet i denna grupp är ett problem för alla och riskerar
att skapa ett stort missnöje.
Att satsa på projekt som är inkluderande innebär att möta de
utmaningar kring jämställdhet och företagande som beskrivs
ovan. Utgångspunkterna knyter an till flera av målen i agenda
2030, God hälsa och välbefinnande (3), god utbildning för alla (4),
jämställdhet (5), minskad ojämlikhet (10) samt hållbara städer
och samhällen (11).

Kön och ålder

När det gäller landsbygdsutveckling så finns det en föråldrad
beslutsstruktur med höga åldrar hos de som är engagerade,
något vi sett i engagemang kring arbete med denna strategi.
På grund av Corona har vi arbetat digitalt vilket verkar skapa
en mer jämn könsfördelning än tidigare, då traditionellt äldre
män engagerat sig i näringslivs- och föreningsstyrelser och
därigenom landsbygdsutvecklingsfrågor av övergripande
karraktär. Målgruppen 65+ är fortfarande överrepresenterad
men totalt sett har vi en överrepresentation av kvinnor (66%)
som deltagit i framtagandet av strategin.
För att nå och involvera unga och utrikesfödda behövs en
extra satsning. Det finns ett behov av att löpande under
genomförandet stödja och involvera yngre personer i
landsbygdsutveckling. För att säkerställa ungdomsperspektivet i
genomförandet av strategin inriktas en Advisory Board av unga
som är beslutsfattande för ungdomsprojekt och rådgivande för
andra frågor.

Etnicitet

I vår bakgrundsanalys är det tydligt att såväl kön som
etnicitet är oerhört bärande när det kommer till nya idéer och
utveckling av såväl en plats som en organisation. Det finns ett
stort antal studier som visar på och analyserar på vilka sätt
mångfald bidrar till utveckling i en organisation.69 De flesta
studier på området handlar om vinsterna med att anställa
personer med olika bakgrunder och dess påverkan på ökad

lönsamhet, innovation, ökad effektivitet och produktivitet,
kreativitet och välmående.
För oss har det av såväl demokratiska skäl som ovanstående
reflektion varit viktigt att involvera personer som traditionellt
inte engagerar sig i landsbygdsutveckling. Såväl trendspaningen
som SWOT-analyserna lyfter många vikten av en fungerande
inkludering och integration. Vi har dock utmaningar med
att nå målgruppen utrikesfödda med annan än europeisk
bakgrund, och detta betyder att vi behöver göra riktade
kommunikationsinsatser och dialog för att kunna inkludera
dem i arbetet. Även i valberedningens sammanställning
behövs finnas personer som har kunskap om och nätverk i
befolkningsgrupper med annan än europeisk bakgrund.
Genom att samverka över gränser och sektorer för ett
jämlikhetsperspektiv kommer kompetens, innovationsförmåga
och företagsamhet från hela befolkning att tillvaratas.
Arbetet ska i alla delar drivas av en normändrande ansats
som utmanar stereotypa tankesätt och handlande kring kön,
som tillsammans med faktorer såsom ålder, etnicitet och
funktionalitetsamverkan.70

Den lokala utvecklingsstrategin och agenda 2030

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling är
en utgångspunkt för Höga Kustens lokala utvecklingsstrategi,
så väl som regionalt, nationellt och globalt utvecklingsarbete.
De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de
tre dimensionerna av hållbar utveckling: Den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga. Genom en integrerad tillämpning
av de tre hållbarhetsdimensionerna i genomförandet av Leader
Höga Kustens utvecklingsstrategi - oavsett projekt, aktivitet
eller verksamhet - ska vi hela tiden bidra till en förflyttning
och en omställning, som bidrar till utvecklingen av ett hållbart
leaderområde med hänsyn till kommande generationer.
I framtagandet av strategin har Agenda 203071 och Sveriges
miljömål72 genomsyrat omvärldsanalysen. I SWOT, dialoger och
fokusgrupper har hållbarhet återkommande pekats ut som en
avgörande faktor i framtida Leaderarbete. Detta speglas i både
mål, insatsområden och indikatorer som uppmuntrar, möjliggör
och kvantifierar arbetet kring hållbar omställning i Höga
Kusten.
De planetära gränserna pekar ut miljöprocesser som skapar
stabilitet för livet på jorden och sätter gränser för hur mycket
mänskligheten kan utnyttja planetens resurser.73 Passerar vi
dessa gränser riskerar vi att förlora naturens förmåga att kunna
ge oss mat, andra resurser och ekosystemtjänster. De planetära
gränserna sätter en ram som täcker både Agenda 2030 och
Sveriges miljömål, därför är det en lämplig modell att arbeta
efter i genomförandet av leaderstrategin. I genomförandet av
strategin behöver de identifierade ekologiska, ekonomiska och
sociala behoven tillgodoses inom dessa planetära gränser.
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