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Sammanfattning
Denna utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden omfattar
kommunerna Bräcke, Sundsvall, Timrå och Ånge. Leader Mittland Plus är en fusion av de två
Leaderområdena Mittland och Timråbygd, och en komplettering av Ångermanlands kustland
och tillrinningsområden med kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.
Mittland Plus är en signal och ett uttryck för att sammanslagningen är positiv och berikande
för utvecklingen av området och inte minst för visionen Fler fönster ska lysa i Mitt Land!
Utvecklingsstrategin för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden innebär samverkan,
trepartnerskap, nytänkande och underifrånperspektiv för att nå de övergripande målen Skapa
hållbar sysselsättning, Öka områdets attraktionskraft, Förbättra service och infrastruktur samt
Tillgänglig natur för alla.
Vår strategi engagerar och mobiliserar människor i föreningar, företag och offentliga
organisationer i landsbygd och stad att bidra till en omställning för ett hållbart samhälle med
livskraft. I genomförandet initieras samverkande aktiviteter på flera fronter som, var för sig
och tillsammans, ska leda till de övergripande målen och att vår vision uppfylls.
Genom Landsbygds-, Havs- och fiske-, Regionala och Sociala fonden kan vi förbättra miljön i
vattnet, marken och luften och erbjuda innanförskap och arbeten åt fler i både social
ekonomi och andra hållbara företagsformer. Med tillgänglighet i service och kommunikation
kan fler företag inom olika branscher ha sin bas här och fler kan jobba hemifrån. Varor och
tjänster för en lokal, när- och global marknad kan produceras här med naturen som
förnyelsebar resurs. Det gör att kapitalströmmarna går åt vårt håll. När fastigheter och lokaler
frigörs med lokal kapitalbildning kan familjer och företag flytta in med annan kompetens,
andra idéer och metoder. I mötet med det som redan är skapas innovationer, nya lösningar
och tankar där även det och de gamla har en plats. Attraktionskraften ökar och
besöksnäringen, service och lokal matproduktion får större underlag. Genom att fler unga
flyttar in för arbete och fritid i olika former i området ökar den yrkesverksamma befolkningen
och medelåldern sänks. Vi får en bättre balans i bärande samhällsstrukturer och en hållbar
ekonomi och tillväxt i både stad och land.
Allt detta gör vi i fyra insatsområden: Social ekonomi och lokal kapitalbildning, Företagande
och utvecklat entreprenörskap, Tillgänglighet samt Natur- och kulturbevarande insatser
De horisontella målen Hållbar utveckling, Miljö och klimat, Likabehandling och ickediskriminering, Jämställdhet mellan kvinnor och män samt Attityder och mobilisering ska
hjälpa oss att styra mot en hållbar utveckling.
Strategin är förankrad och framtagen i en inkluderande process med ett partnerskap som
representerar många olika organisationer i det geografiska området inom den ideella sektorn,
företag och offentliga aktörer. Den är avstämd mot regionala och kommunala visions- och
strategidokument och de fyra Struktur- och investeringsfonderna.
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1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin
Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAG: s arbete med prioritering och urval
av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål
Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s
tillväxtstrategi EU2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i strategin på
de mål som är satt i de inblandade operativa programmen för struktur- och
investeringsfonderna.
Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till insatsområden och
specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. En handlingsplan visar hur målen i
insatsområden ska omsättas i aktiviteter.

3. Strategins framtagning
De ideella föreningarna Leader Mittland och Timråbygd har under strategiprocessen slagits
ihop till ett område och efter samtal med Leader Höga Kusten kompletterats med Y län för
insatser inom Havs- och Fiskefonden. Vi har jobbat med en skrivargrupp utsedd av LAG från
båda områdena och med referensgrupper inom olika specialområden. Vid tillsättande av
grupper har vi tagit hänsyn till kompetens, geografi och trepartnerskap.
Inspel till strategin har kommit från större geografiska möten, från mindre tematiska möten
med olika delar av partnerskapet och från deltagande i på möten för olika intressegrupper
som t ex Winnet, LRF, Hushållningssällskapet, PRO, idrotts- och bygdeföreningar,
ungdomsgrupper, företagarföreningar, företagare, kommuner, Mittuniversitetet och
Landstinget. Erfarenheter från föregående period har också tagits tillvara som inspel i
strategin liksom de synpunkter som kommit in från över 300 personer via enkäter. Open
Space- och andra processmetoder har använts på möten. Information har kontinuerligt
presenterats på Facebook och på Leader Timråbygd hemsida. För frågor som rör yrkesfiske
och vattenbruk, har möten hållits via en referensgrupp med yrkesfiskare och fiskekonsulent,
representanter för fiskevårdsområden mm. För sociala fonden och regionala fonden har också
referensgrupper skapats såväl som inom temaområdena integration, ungdom och kulturarv.
Grupperna är utsedda på LAG där man tagit hänsyn till intresse, kunskap, geografi och
trepartnerskapet.
För att säkerställa trepartnerskapet på lokal nivå har vi dels annonserat våra öppna
geografiska möten så att alla har kunnat delta. Dessa möten har genomförts geografiskt, för
att möte hela trepartnerskapet på sin hemmaplan. Vi har haft delaktighet från både
föreningsliv, företag och offentlig sektor på dessa möten. Vi har dessutom i starten tagit in
synpunkter från respektive kommuner avseende deras önskemål inför vårt strategiarbete.
Strategiarbetet har både genomförts och förankrats via LAG-gruppen där alla i partnerskapet
är representerade. Under strategiarbetet har vi haft två verksamma LAG och har haft minst
två representanter från partnerskapet i alla kommuner som berörs av strategin. LAGgrupperna har sedan valt en skrivargrupp som gjort det praktiska arbetet och LAG-grupperna
har också godkänt strategin i olika stadier. Dessutom har strategin skickas till
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företagargrupper, föreningar och kommuner på remiss innan det slutligen godkändes av LAGgrupperna som står bakom strategin.
Strategin har stämts av mot de ingående fonderna, länens regionala utvecklings- och
landsbygdsstrategier, kommunala planer och visionsdokument. Vår strategi harmonierar väl
med dessa dokument, samtidigt som den kompletterar dessa eftersom vi satsar på en
huvudinriktning med ett lokalt perspektiv med lokala planer, uppbyggnaden av ett lokalt
kretslopp med finansiering och social ekonomi.

Utsikt från Vättaberget i Liden, fotograf Lena Liljemark
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4.

Utvecklingsområdet
Totalt antal invånare i
utvecklingsområdet, inklusive
tätorter > 20 000 invånare.

131 147
249 207, inkl. området för EHFF

Antal invånare i utvecklingsområdet,
exklusive tätorter > 20 000 invånare.

73 982
192 042, inkl. området för EHFF

Områdets totalstorlek i km2, inklusive
tätorter > 20 000 invånare.

10 892 km2

Områdets storlek i km2 utanför
tätorter > 20 000 invånare.

10 825 km2

Antal invånare per km2, inklusive
tätorter.

12,04/ km2

Antal invånare per km2, exklusive tätorter.

6,77/ km2

Kommuner som omfattas av
strategin.

Bräcke, Ånge, Timrå, Sundsvall förutom
Sköns, Skönsmons och Gustav Adolfs
församlingar och tätortsdel av Selånger
församling. För medverkan i Havs- och
fiskefonden även Örnsköldsvik, Kramfors
Sollefteå och Härnösand.

Landskapstyper och landmärken

Skogslandskap med stort antal vattendrag.
Odlad mark finns främst i älvdalarna och vid
större sjösystem. Större öar är Alnön,
Brämön, Ammerön. Större sjöar är Marmen,
Stödesjön, och Holmsjön. Älvarna Ljungan
och Indalsälven rinner nedströms gräns mot
Jämtlands län.

Större tätorter och utvecklingscentra

Se under till vänster nedan.

Större tätorter: Sundsvalls tätort och Timrå
tätort är i praktiken sammanväxta.
Mindre orter med något eller några 1000-tal
invånare är t. ex Söråker, Bräcke, Ånge,
Matfors, Kvissleby, Bredsand, Fränsta, Stöde,
Kälarne, Gällö, Alnö, m.fl.

Exempel på utvecklingscentra:
Gimån, Mid Sweden Ski Park, Ålsta
folkhögskola, Getberget Alpina, Ånge IP,
Ånge Bangård och terminal
Söråker folkets hus, E:on arena
Permobil, Timrå ridstadion
Skönviksbergets fritidscentrum
Tynderö Bygdegård, Ljustorps bygdegård
Indalsleden, Ljungandalsleden, Kustvägen,
St. Olofsleden, Skeppshamnsleden,
Naturrum Ånge, Nolby alpina, Birsta
Handelscentrum, Mittuniversitetet.
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Befolkningsförändring för åren 2007–
2013
•

Flyttnetto

•

120 (2293 inkl. tätorten

•

Födelsenetto

•

- 1095 (-807 inkl. tätorten)

Arbetslöshet i procent

8,0 % (8,8 % inkl. tätorten)

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

11,7 % (10,7 inkl. tätorten)

Andel invånare med utländsk
bakgrund i procent *

8,5 % (10,7 inkl. tätorten)

Antal företag med direkt anknytning
till fiske och vattenbruk **

12 i Leader plus + ca 15 i Höga
Kusten

Antal företag per 1 000 invånare ***

Ca 100

Antal nystartade företag per 1 000
invånare ***

Ca 5

Andel av befolkningen i procent

16-24 år 10,3% ( 10,6 inkl tätort)

16-24 år

25-44 år 23 % (23,9 inkl tätort)

25-44 år

45-64 år 26,8 % (26,4 inkl tätort)

45-64 år

65- år 22,1 % (21,2% inkl. tätort)

65-

år

Övrigt nämnvärt som har betydelse
för områdets utveckling?

4.1 Områdesbeskrivning
Natur och kulturarv

I hela området finns stora barrskogsområden, berg med djupa älvdalar och jordbruksmark, vid
kusten dessutom havsvikar, deltan och hällar. Hela området är rikt på sjöar, myrar och
vattendrag och underjordiska grundvattentäkter med dricksvatten av ypperlig kvalitet. Här
finns flera fina fågellokaler, en varierad flora och fauna. 75 naturreservat, många Natura
2000- och naturminnesområden skyddar olika biobiotoper och lämningar. Här finns 147
fiskevårdsområden.
Odlingslandskapets karaktär andas småskalighet och variation, omgivet av ett stödjande
skogslandskap. Kulturmiljöer med äldre bebyggelse finns i skogslandskapet,
jordbruksbygderna, fiskelägena och de gamla brukssamhällena. Området har rikligt med
fornlämningar från stenålder och framåt, 17 byggnadsminnen, bl.a. Boddas bönhus (år 1291) i
Bräcke, många äldre kyrkobyggnader, ett industriminne och kulturreservatet Lögdö bruk.
Byggnader med koppling till industri och jordbruk präglar landskapsbilden i såväl inland som
kustland.
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Inom Havs och fiskefondens område finns bl.a. två BSPA (Baltic Sea Protected Area)
Världsarvet Höga Kusten och Vänta Litets Grund. Skuleskogens nationalpark och Sandvikens
fiskeläge finns också inom området för Havs- och fiskefonden.
Näringsliv och entreprenörskap

En större del av befolkningen bor och arbetar vid kusten. De stora industrierna, främst
pappers- och kemisk industri men även verkstads- och processindustri har fortfarande en
stark ställning och har ett kluster av processkompetens och service i närområdet. I inlandet
skapar småföretagandet och offentlig verksamhet i tätorterna arbetstillfällen. Handeln är liten
utanför Sundsvallsområdet. Såväl jord- och skogsbruket som yrkesfisket är traditionellt
betydelsefulla näringar. Kvinnor och män återfinns i stor utsträckning i traditionella
könsstrukturer och könsroller på arbetsplatserna. Betydligt färre kvinnor än män driver och
startar företag.
I området finns 29 licensierade yrkesfiskare 2014 och fångsten utgörs här främst av
strömming, sik, lax. Sötvattensarterna abborre, gös och gädda fiskas också. Yrkesfisket är mest
effektivt i områden där fisk finns i hög koncentration och finns ofta i anslutning till lek- och
uppväxtområden eller vandringsvägar. I samtliga viktiga fångstområden är fisket beroende av
flera olika fiskarter. Fångstområden av riksintresse finns i skärgården utanför Örnsköldsvik, vid
Ångermanälvens mynningsområde och utanför Sundsvall kring Alnön och Brämön. En viktig
förutsättning för fiske är tillgången till hamnar med service till fiskefartygen och
landningsmöjligheter av fångsten.
Service

Lands- och glesbygdens invånare har långt till allmän service och det utbud av varor och
tjänster som finns i tätorten. Exempelvis livs- och drivmedel, apotek, bank, post och
kontantuttag, bibliotek och badhus, kläder och byggvaror mm. Tillgängligheten till tandläkare,
vårdcentraler och social service är också låg för många, en faktorer som enligt forskning kan
leda till sämre hälsa. Vårdcentraler finns i de större tätorterna, länssjukhusen finns i Sundsvall
och Östersund medan regionsjukhuset finns i Umeå.
Utbildning

Skolor från förskoleklass finns oftast i tätorten med klasser från årskurs ett till fem. Många
barn åker skolskjuts till och från skolan. Gymnasieskolor finns i samtliga kommuner men
Bräcke, Timrå och Ånge har ett mindre utbud inom vissa program. En del ungdomar väljer
mellan att flytta eller dagpendla långa sträckor till Sundvall eller Östersund. Många väljer att
flytta från regionen till större universitets- och högskolestäder trots att Mittuniversitetet finns
här med campus i både Östersund och Sundsvall. Få återvänder efter avslutad utbildning.
Jämfört med övriga landet saknar många gymnasiekompetens. Arbetsmarknaden är
begränsad för vissa med eftergymnasiala studier beroende på yrke och lokal efterfrågan.
Infrastruktur

I Timrå ligger Sundsvall-Timrå flygplats medan Bräcke och Ånge även kan nyttja flygplatsen
Östersund-Åre. Vägarna E4, E14, och järnvägens Ostkustbanan, Norra stambanan och
Mittbanan är de stora person- och godsstråken för trafik på land. Ånge är en viktig
järnvägsknut och terminal. Godshamnar finns i Tunadal och i Söråker och vid de större
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industrierna. Hamnar, kajer och bryggor för fritidsbåtar och fiske finns, men i liten omfattning,
förutom i Höga Kusten som nyligen har gjort stora satsningar.
Vägnätets skick, svaga bärighet och underhåll är ett problem då det i hög grad används för
tunga transporter. Busstrafiken har relativt täta turer i tätorter för när- och fjärrtrafik, men
turerna är glesare i inlandet och ofta enbart anpassade efter skolornas tider. Pendling och
resande görs i huvudsak med fossilbränsledrivna bilar. Det finns några laddningsställen för
elbilar vid de stora vägstråken. Bredband finns i många tätorter men saknas i stora delar av
området. Mobiltelefontäckning saknas fortfarande på många håll på landsbygden.
Industrierna vid kusten är stora elförbrukare. Vattenkraft produceras i Ljungan och
Indalsälven, men även i mindre åar och vattendrag. Vindkraft produceras också i området,
exempelvis i Mörttjärnberget i Bräcke och fler är planerade.
Sociala förutsättningar och boende

Landsbygdsdelarna i området har haft en negativ befolkningsutveckling och en stor andel av
befolkningen är äldre än 65 år. En stor andel av dem hör till den mer vårdkrävande gruppen
80 år och äldre. Landsbygden har för få invånare för att kunna fungera bra ur flera perspektiv.
Vissa avlägsna byar som är så gott som tömda på människor. Undersökningar visar att de
unga välutbildade kvinnorna lämnar området först. De kvinnor som stannar kvar arbetar ofta
inom vård och omsorg som drabbats av stora nedskärningar och besparingar. Neddragningar
drabbar även tätorterna, bland annat Ånge där över 200 statliga jobb försvunnit se senaste
åren.
Många hus står tomma men få fastigheter går till försäljning. Samtidigt begränsas
inflyttningen i vissa områden av bostadsbrist. Enfamiljshus saknas liksom varianter på
flerfamiljsboende för dem vill flytta in eller byta bostad inom sin hembygd. Låga
marknadspriser gör att många som flyttat väljer att behålla sina hus som fritidshus eller
stående tomma.
Fritid, föreningsliv och kultur

Områdets invånare uppger att de har en god livskvalitet med goda möjligheter till jakt och
fiske, bär och svampplockning, att ha egna djur som hästar och en lugnare livsstil. Kultur- och
naturmiljön är därför viktig och en källa till kunskap och rekreation. Större sportarenor finns i
Sundsvall och Timrå, mindre idrottsanläggningar finns i någon form i områdets centralorter.
Det finns en stark folkrörelsetradition som gett upphov till ett rikt föreningsliv som håller
samman landsbygden, ofta med ett entreprenöriellt engagemang. Idrott, jakt, hembygds- och
fiskevård är basen i föreningslivet liksom byalag och bygdeföreningar med egna bygdegårdar.
Kulturen är viktig och området har en livaktig musik- och teaterverksamhet som i huvudsak
bedrivs i föreningar. Samverkan kring kulturevenemang förekommer ofta. Kustområdet har
ett större kommersiellt utbud av underhållning.
Många unga på landsbygden saknar kompisar som bor i närheten. Fritidsgårdar och andra
mötesplatser finns i vissa tätorter. Ungdomar med tillgång till bredband bygger virtuella
mötesplatser med communities och LAN över Internet.
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4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter
Klimat och miljö

Klimatförändringen ställer krav på omställning till förnyelsebara och miljövänliga
energilösningar för att förhindra koldioxidutsläpp. Beredskap och handling behövs för att
minimera de negativa effekterna av klimatförändringen, men även för att ta vara på dess
möjligheter. Vi kan bland annat bidra till ett förbättrat klimat genom bl.a. smarta lösningar för
kollektivtrafik och samåkning.
Idag är vår egen kust drabbad av miljöproblem efter bl.a. industriutsläpp. Onaturliga ämnen
och gifter, onödiga förpackningar och överkonsumtion är något av det som gör oss till
miljöbovar och förstör förutsättningarna för kommande generationer. Vi kan anstränga oss
för att återställa naturmiljön och att förbättra de varor och tjänster vi producerar så att
miljöpåverkan minimeras. Vi har stora möjligheter påverka att de produkter och tjänster som
konsumeras i regionen ska vara närproducerade och så miljövänliga som möjligt.
Fler invånare

Att behålla och öka regionens befolkning, särskilt unga och i förvärvsarbetande ålder, är en
nödvändighet för att på sikt klara försörjningsbördan. Många sätter därför sitt hopp om
landsbygdens framtid och utveckling till inflyttare. Vi är för få idag för att landsbygden ska
kunna fungera riktigt bra med avseende på skola, äldreomsorg, service, kollektivtrafik,
företagande, fritid, föreningsliv etc. Vi behöver fler unga, både kvinnor och män, med nya
idéer och kunskap och erfarenheter. Behovet sammanfaller med att många flyktingar kommer
till Sverige. I området finns unga män och kvinnor som av olika anledning står långt från
arbetsmarknaden. Dessa båda grupper behöver flexibla vägar in i arbetslivet för att få större
möjlighet till delaktighet.
Vi är övertygade om att i ett tillåtande klimat och mångfald, i en blandning av idéer och
kulturer, kompetens och livserfarenhet, uppstår en kreativ dynamik och ur det nya lösningar.
Det krävs en mobilisering och engagemang av offentliga aktörer, som ska underlätta
etablering och integration, anpassar sina arbetsmetoder för insatser även utanför
kommunernas centralorter, och av oss som redan bor i området att skapa tillåtande
förutsättningar för en lyckad integration. Vi tror på kulturen som ett verktyg för att människor
ska mötas på djupet och integreras med varandra och som ett sammanhållande kitt. Vi tror
att den kreativa mötesplatsen och den sociala ekonomin kan erbjuda arenor där nya idéer,
lösningar och innovativt entreprenörskap skapas och spirar. För att kunna välkomna nya
människor krävs också ett flexibelt nytänkt avseende både kommunikationer och boende. Vi
tror att det är möjligt att fylla de tomma husen och fastigheterna på landsbygden med liv igen
som företagshus, mötesplatser och bostäder. Flerfamiljsboenden kan skapas för olika
kategorier, exempelvis för dem som inte vill bo kvar ensam i byn, men ändå på sin landsbygd.
Service och infrastruktur

Landsbygdens invånare behöver samma slags service, varor och tjänster som storstaden kan
erbjuda sina. Men med färre människor får det ske på ett annat sätt. Det finns exempel på
flexibla servicelösningar anpassade där flera parter samverkar kring fasta eller mobila
servicepunkter för att lösa bristerna, och det finns behov av fler alternativ.
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Kollektivtrafiken motsvarar inte de verkliga behoven på tillgänglighet. Bussarna har alltför
glesa avgångstider, statiska rutter, är inte anpassade till ungdomarna, deltidsarbetande eller
resande på fritiden. Det är ett också ett hinder för äldre och för integrationen av nysvenskar
som ofta är beroende av kollektivtrafik. Det är ofta enbart de med två bilar i hushållet som
kan ta sig till och från jobbet, till service och fritidsaktiviteter. Säker och ökad grad av
samåkning, smidiga bokningssystem, miljöbilspool, utökade bussavgångar på befintliga och
alternativa sträckor kan vara en del av lösningen, men det bygger bland annat på att
mobiltelefonerna har täckning, och där finns det också stora brister idag.
Bristen på bredband är ett annat hinder. Enligt regeringens rapport ”Nyttan av bredband”
från 2010, är tillgång till bredband och mer avancerade digitala tjänster nödvändigt för
fortsatt konkurrenskraft, en förutsättning för nyföretagande och utgör dessutom en plattform
för regional utveckling. Vardagsliv och livskvalitet förbättras, exempelvis genom e-hälsa,
distansutbildning och genom att förutsättningar för att bryta utanförskap möjliggörs.
Offentliga e-tjänster förbättrar servicen och kan minska den administrativa bördan. Det
stärker kommunernas attraktivitet.
Även för skolorna är bredband viktigt. De konkurrerar i dag om elever och möjligheter att
använda bredband och IT i undervisningen är en konkurrensfaktor. Undervisningen kan också
bli intressantare och bättre genom olika typer av digitala läroresurser och föräldrar kan bli
mer delaktig i barnens skolgång.
Länsstyrelserna och kommunerna ska samverka för att bygga stomnät för bredband. Tanken
är sedan att byarna ska gå samman för att bygga ”byanät” med lokal anpassning.
Företagande och arbetstillfällen

Vi behöver fler företag inom olika kompetensområden och branscher. Småföretagen är viktiga
som arbetsgivare, kraft i samhällsutvecklingen och som generator av lokalt kapital. Med
förbättrad service och tillgänglighet blir landsbygden mer attraktiv även för företagen.
Bredband och digitala lösningar ger företag en förbättrad tillgång till marknaden, bland annat
genom e-handel och nya sätt att marknadsföra och sälja produkter och tjänster. Det påverkar
produktiviteten, effektiviserar kommunikationen med kunder och leverantörer och förbättrar
omvärldsbevakningen. Nya branscher och företag etableras samtidigt som det befintliga
näringslivet kan bevara eller utveckla sin konkurrenskraft. Tekniken ger både individer och
företag tillgång till en större arbetsmarknad, tack vara möjligheter att jobba på distans och
under pendling.
Vi tror att den sociala ekonomin innebär möjligheter för företagande i ett lokalt perspektiv.
Kombinationen av underifrånperspektiv, samverkan och partnerskap kan skapa hållbara
lösningar anpassade efter lokala förutsättningar. Här kan Leaderprojekt vara en metod att
prova samordning av resurser för att t.ex. finna långsiktiga lösningar för arbetsuppgifter som
anses nödvändig. I Bräcke kommun finns en lokal tradition där kooperativa lösningar varit
vanliga, den bör tas tillvara, kompetensen spridas och modeller provas i flera delar av
Leaderområdet.
Många unga behöver praktikplatser inom sitt utbildningsområde. Vi är övertygade om att
många fler vill stanna kvar i vårt område eller återvända om de får praktik här. Därför ska
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Leadermetoden även användas för att ta fram och erbjuda praktikplatser. Leadermetoden kan
också vara redskap till nya arenor för arbetslösa och kan lösa behov av generationsskiften och
rekrytering, involvera offentlig sektor för viss kompetensutveckling samt den ideella sektorn
och företagarföreningar för kontakter med vissa företag.
Besöksnäringen växer snabbt i Sverige och kan skapa många fler arbetstillfällen hos oss.
Natur- och kulturmiljöerna kan, rätt förpackade, bli till besöksmål året om för besökare i alla
åldrar, både från närområdet men också längre ifrån. Företagare och föreningar som redan är
en bit på väg har visat att det går. Här kan samverkan skapa många positiva effekter.
Jordbruks- och fiskerinäringen genomgår stora strukturförändringar vilket påverkar
landsbygden. Medelåldern är hög bland både lantbrukarna och yrkesfiskarna. Mjölkkorna har
blivit färre och har i stället i hög grad ersatts av köttdjur. Efter en stadig ökning finns det idag
fler hästar än mjölkkor i området. I vårt område är de båda näringarna småskaliga. Den ökade
efterfrågan på närproducerad mat och utvecklingen av besöksnäringen kan innebära stora
möjligheter för dessa verksamheter. För jordbrukets del genom omställning till andra grödor,
ny teknik, ändrade metoder, närmare kontakt med slutkunderna och en kombination med
andra verksamheter som Bo på Lantgård etc. Fiskodling på land är ett nytt område som,
förutom att vattenmiljön kan förbättras, kan ge både jordbruket och yrkesfiskarna nya
inkomstkällor beroende på i vilken bransch verksamheten drivs.
För yrkesfiskarna kan också besöksnäringen med turistiskt havsfiske och liknande bli en ny
inkomstkälla. Även det kräver omställning med tillstånd för viss passagerartrafik, och
upplevelsevärdet hos turisten är stort av både havsfiske eller safaris till sjöss. Allt fler
restauranger etableras inom besöksnäringen i såväl kust- som insjömiljö och vill kunna locka
sina gäster med både lokalt fångad och närförädlad fisk. I området är vattenbruk, besöksfiske,
kommersiellt insjöfiske och miljöåtgärder för att underlätta naturlig reproduktion viktiga
insatser för att stärka fiskesektorn i sin helhet. Miljöåtgärderna kan vara att undanröja
vandringshinder och återställa bottnar i åar, bäckar och älvar så att fisken kan leka och
reproducera sig.
Mötesplatsen som arena och byggnader

Vi behöver kreativa platser, både virtuella och fysiska, där idéer byts mellan olika sektorer,
branscher, män och kvinnor, kultur och åldrar. I ett sådant klimat skapas förutsättningar för
att dels lösa lokala problem men också för utveckling både av företag, människor och socialt
entreprenörskap. Kulturen efterfrågas och många vill ha en livaktig kulturverksamhet till
glädje och underhållning men också som bärare och kitt för många svåra frågor, bland annat
integrationen.
Många byar och samhällen har redan stark sammanhållning och stor gemenskap. Den
gemensamma nämnaren är tillgängliga mötesplatser, tillräckligt många och dessutom
initiativrika människor. Mötesplatsen kan vara ett fik, en affär eller en aktivitetslokal eller. På
vissa håll saknas det. Lokalen kanske finns men är inte tillgänglig för ingen håller öppet. Där är
det svårt att utvecklas och vara innovativa tillsammans och då är det lätt att känna sig ensam
med en känsla av hopplöshet.
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Natur- och kulturmiljö

Naturen och livsmiljön lyfts fram som en av de viktigaste faktorerna till varför människor väljer
att bo i vår region. Det är en styrka som är viktig att bevara för framtida generationer och för
att utveckla nya verksamheter från. Den är basen för en utvecklad besöksnäring, även om det
finns mycket kvar att göra för att skapa en fungerande infrastruktur, för både externa
besökare om dem från närområdet.
För vår framtid är det viktigt att utveckla vår miljö med varsam hand, sköta våra vatten,
stränder, skogar och det öppna landskapet. Det är så vi kan utveckla en hållbar besöksnäring
gärna i form av ekoturism och uppnå synergieffekt mellan besöksnäring, jordbruk, fisket och
boende. Vi tror på att lokalbefolkningen ska ha en roll och fast förankring i både
naturbevarande och turismen för att vi ska uppnå ett hållbart resultat.
Fiskestoppet på lax i Östersjön pga dioxinhalter dvs att vi inte längre får exportera lax har
orsakat för stora bestånd i kompensationsälvarna och utredningar behövs om hur
överskottlaxen kan användas i framtida utveckling. Det finns också en risk för sjukdomar vi
den höga tätheten som förekommer idag. Samtidigt som vi har ett svagt bestånd på vild lax.
För fisket på vandrande fiskearter är ett av hoten vandringshinder och dåliga bottnar för lek
och reproduktion. Vi har god tillgång på odlad lax, strömming och ett ökat bestånd på sik i
havet. Området bedöms också ha en potential för både mer vattenbruk och fisketurism under
förutsättning att vi vårdar vårt hav, våra kustområden och våra vattendrag.
Ett av de största hoten för den biologiska mångfalden på land är att brukandet av
odlingsmarken upphör. Om åkrar ängar och betesmarker växer igen förfaller det öppna
landskapet och de kulturvärden som följer med detta. Det är därför viktigt att skapa
möjligheter för att bevara det öppna landskapet och stärka den biologiska mångfalden.

Mjällådalen med sin meandrande å. Fotograf Fredrik Karlsson
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5.

På vilket sätt är strategin innovativ?

Vår strategi engagerar och mobiliserar människor i föreningar, företag och offentliga
organisationer, i både glesbygd, landsbygd och stad att bidra till en omställning för ett hållbart
samhälle med livskraft. I genomförandet initieras samverkande aktiviteter på flera fronter
som, var för sig och tillsammans, ska leda till det övergripande målet och visionen uppfylls.

Strategin är innovativ genom sin inriktning att med olika insatser vända en del av det stora
kompetens och kapitalflöde som idag går från oss på landsbygden till staden och till globala
aktörer, så att det i stället kommer kapital och kompetens till oss, som kan arbeta i den lokala
ekonomin. Vi vill och behöver också vara öppna och tillgängliga för att lära oss mera om de
behov som även finns i städerna. Vi vet att allt hänger ihop och det finns så många krafter
som vill göra något för att framtiden ska finnas i vårt område. Om vi enbart fokuserar på en
sak i taget, får alltför många sitta på läktaren medan klockan går och avfolkningen fortsätter.
Därför gör vi också flera insatser samtidigt i ett decentraliserat upplägg, en del är innovativa
andra med beprövad erfarenhet. Strategin ger ett flexibelt utrymme för det önskvärda men
det delvis ännu okända. Via insatsområden som socialekonomi där man drar nytta av den
synergieffekten som samlade kraft från befolkning, företag och andra aktörer ger i samverkan
skapar vi en hållbar landsbygdsutveckling. Det är innovativt.
Med hjälp av strategin och med stöd av de fyra struktur- och investeringsfonderna kan vi
erbjuda innanförskap och arbeten åt fler i både social ekonomi och andra hållbara
företagsformer, och vi kan också förbättra miljön i vattnet, marken och luften. Med
tillgänglighet i service och kommunikation kan fler företag inom olika branscher ha sin bas här
och fler, med arbetsgivaren i staden eller marknaden på nätet, kan jobba hemifrån. Varor och
tjänster för en lokal och global marknad kan produceras här och kapitalströmmarna går åt
vårt håll. När fastigheter och lokaler frigörs med lokal kapitalbildning kan familjer och företag
flytta in med annan kompetens, andra idéer och metoder. I mötet med det som redan är
skapas nya lösningar och tankar där även det och de gamla har en plats. Attraktionskraften
ökar och besöksnäringen, service och lokal matproduktion får större underlag. Genom att fler
unga flyttar in för arbete och fritid i olika former i området ökar den yrkesverksamma
befolkningen och medelåldern sänks. Vi får en bättre balans i bärande samhällsstrukturer och
en hållbar ekonomi och tillväxt i både stad och land.
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6.

Vision

Fler
Fler fönster ska lysa i Mitt Land!

Det lyser i fler fönster - vi har blivit fler, vi som väljer att leva våra liv här. Unga
och nya medborgare har flyttat in till arbete och kreativitet i social ekonomi. Här
finns mervärden som attraherar och håller kvar - gemenskap, framtidstro och
innovationskraft. Här är mångfald, kompetens och entreprenörskap i alla former
en tillgång, kultur vår inspiration. All utveckling är hållbar och sker på lika villkor.
Leader är vår metod och vi gräver där vi står. Mötesplatser, god service och
tillgänglighet är stommen i vår välfärd, miljöarbetet vår mission. Våra vatten,
öppna jordbrukslandskap och sjumilaskogar ger oss både avkoppling, mat,
energi och är vårt framtidskapital. Besökarna är många och vill gärna återvända
till vår levande landsbygd. De kommer till oss för att njuta och uppleva det
vidunderliga på samma sätt som vi.
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7.

Insatsområden, mål och urvalskriterier

7.1 Övergripande mål
De övergripande målen för hela strategin är:
Mål 1. Fler hållbara lokala sysselsättningar
Mål 2. Starka lokala kretslopp
Mål 3. Lokalt behovsanpassad service och infrastruktur
Mål 4. En öppen frisk och tillgänglig natur för alla.

Illustration: Lena Liljemark

Strategins övergripande mål utgår från de behov som identifierats lokalt (se även avsnitt 4:2) i
form av klimat & miljö, fler invånare, service & infrastruktur, företagande & arbetstillfällen,
mötesplatser och natur & kulturmiljö. Kombinerat med de utvecklingsmöjligheter som finns i
området räknar vi med att därmed uppnå målen i de valda fonderna och EU: s mål för 2020.
De övergripande målen utgår också från de båda berörda länens regionala utvecklingsstrategier Framtid i Västernorrlands 2011-2020 och Innovativt och Attraktivt 2030 för
Jämtland/Härjedalen. Framtid Västernorrland har tre huvudmål: en positiv befolkningstillväxt,
ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga. Attraktivt 2030 i Jämtland/Härjedalen har
följande huvudmål: Fler arbetstillfällen och företagare, ökade investeringar och god tillgång
till riskkapital, ökade förädlingsvärden och mer försäljning utanför länet, konkurrensstarka
landsbygdsnäringar inom mjölk och kött, fler kluster (i glesa strukturer, spridda över stora
geografiska avstånd), att universitetet upprätthåller spets inom länets profilområden.
Grunden för oss är att allt arbete sker enligt Leadermetoden dvs. med samverkan,
trepartnerskap, nytänkande och underifrånperspektiv.
Mål 1. Fler hållbara lokala sysselsättningar
Vår definition på hållbar sysselsättning innebär att de verksamheter där arbetstillfällena
uppstår ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. Vi ska både gräva där vi står
och utgå från de människor och verksamheter som redan finns här och skapa förutsättningar
för att fler kommer hit. Produkter, varor och tjänster från natur- och kulturresurserna och
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från lokalsamhällets behov av service och stödsystem, ger hållbar sysselsättning i befintliga
och nya verksamheter. Förutsättningar ska finnas för att verksamheter inom andra
branschområden och med annat än en lokal eller närmarknad ska kunna ha sin bas här. Ett
utvecklat entreprenörskap inom föreningslivet kan också skapa arbetstillfällen. Hållbarhet är
också långsiktighet och livskraft dvs att vi inte förbrukar någon av våra resurser.
Behovet kommer från avsnitt 4:2 där vi i vår förankringsprocess har kommit fram till att det
finns en stor vilja att jobba hållbart inom olika områden. Samtidigt som lokala arbetstillfällen
är efterfrågat på många håll.
Mål 2. Starka lokala kretslopp
Visionen beskriver ett läge där fler fönster ska lysa i området vilket innebär att fler bor,
arbetar och har sin fritid här. En kritisk och balanserad massa av både människor och
verksamheter krävs för att våra landsbygdssamhällen ska fungera både som lokala och
regionala kretslopp. Detta avgör områdes attraktionskraft och bidrar i hög grad till att vi kan
bli fler och är därför vald som övergripande mål. Det innebär öppna och tillgängliga miljöer,
mer mångfald i både naturmiljöer och bland invånarna, tillgång till och variation på bostäder
och verksamhetslokaler, fler kreativa och dynamiska miljöer, ett rikt fritids- och kulturutbud,
större utbud inom besöksnäringen. Vi behöver också få in nytt blod och nya idéer i våra lokala
kretslopp via unga, nya kreativa näringsidkare, nya näringar, lokal kapitalförsörjning och social
ekonomi. I vår förankringsprocess har lokala lösningar, lokal delaktighet och en vilja till ett
starkt underifrånperspektiv betonats.
Mål 3. Lokalt behovsanpassad service och infrastruktur
Vi tror på Leaders metod att arbeta med lokala lösningar på kända problem. Då kan vi på
bästa sätt komplettera de planer för landsbygdsutveckling som redan finns. För att komma dit
måste vi arbeta fram lokala handlingsplaner på olika orter, där man kan se insatserna utifrån
sina förutsättningar. Service innebär tillgång till exempelvis livs- och drivmedel, vård, omsorg,
skola, apotek, bank, kontanttjänster och post, dvs. de varor och tjänster som invånare, företag
andra organisationer och besökare behöver i sin vardag. Målet är att det ska förbättras i
jämförelse med hur det är idag, vara mer jämlikt i förhållande till den service som finns i
städer och finnas inom rimligt räckhåll med avseende på utbud, avstånd och tider.
I det övergripande målet ingår även en förbättrad infrastruktur. Det innebär flexibla, smidiga,
och behovsanpassade tillgänglighets- kommunikations-, person- och godstransportlösningar.
Det ger invånare, besökare, företag och deras kunder hållbara förutsättningar att leva på, ta
del av och bedriva verksamhet i landsbygden och i de natur- och kulturmiljöer som finns.
Tillgång till bredband är en förutsättning för att uppnå bättre service och övrig infrastruktur.
Mål 4. En öppen, frisk och tillgänglig natur
Det övergripande målet skapar förutsättningar för och kan erbjuda ett öppet odlings- och
skogslandskap, mångfald i jordbruks- skogs- och vattenmiljöerna som ger möjligheter till
försörjning och företagande, samt en möjlighet att ta del av den vidunderliga naturen på
plats. Naturen är till för sin egen skull men utgör också basen för ett liv i och utveckling av
landsbygden. Därför är en öppen, frisk och tillgänglig natur en förutsättning och ett
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övergripande mål för att landsbygden ska kunna erbjuda biologisk mångfald, arbete,
avkoppling, mat och energi. Den är vårt biologiska framtidkapital.
Odlingslandskapets natur- och kulturvärden är resultatet av bondens arbete med odling och
boskapsskötsel under lång tid. Det öppna landskapet är både ett odlings- och beteslandskap
med djur, åkrar, ängar, skogsbryn och bebyggelse. Variationen av olika markslag, biotoper och
kulturspår är värdefulla för den biologiska mångfalden och för helheten i kulturmiljön.
Variationen och innehållet i landskapet ger oss dessutom möjligheter att tolka och förstå vår
historia. Allt detta leder till det övergripande målet.
I vår förankringsprocess har naturen och livsmiljön lyfts fram som en av de viktigaste
faktorerna till varför människorna har valt att bo på landsbygden.
Horisontella mål
Övergripande
Övergripande horisontella mål för strategin
Mål 1. Hållbar utveckling
Mål 2. Miljö och klimat
Mål 3. Likabehandling och icke-diskriminering
Mål 4. Jämställdhet mellan kvinnor och män
Mål 5. Attityder och mobilisering

Indikatorer (fylls i senare)

Alla projekt i Leader Mittland Plus skall vägas och styras mot de horisontella målen.
Horisontellt mål 1. Hållbar utveckling
Hållbar utveckling betyder att den nuvarande generationens behov uppfylls utan att de
kommande generationernas förmåga att tillgodose sina behov äventyras. Det är en
övergripande målsättning för EU och som genomsyrar hela unionens politik och
verksamhet. Ekonomisk, social och ekologisk långsiktigt hållbar utveckling hänger
samman. Hållbar utveckling förutsätter en effektiv ekonomi, men också att resurserna
brukas utan att förbrukas, en god social sammanhållning och att demokratiska
grundvärden respekteras.
Horisontellt mål 2. Miljö och klimat
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och kräver såväl lokala, regionala,
nationella som globala lösningar för att minska ytterligare klimatpåverkan och för att anpassa
samhället till ett förändrat klimat. Målet för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Horisontellt mål 3. Likabehandling och icke-diskriminering
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot
diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Icke-diskriminering innebär att se människors
olikheter som en tillgång, ett verktyg som effektiviserar arbetet för en hållbar tillväxt. Målet
för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk
och kulturell bakgrund. I den fondgemensamma förordningen står att Sveriges utgångspunkt
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är att genomförande av ESI-fonderna ska utgå från principen om förbud mot diskriminering
på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder samt principen om jämställdhet
mellan kvinnor och män.
Horisontellt mål 4. Jämställdhet mellan kvinnor och män.
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Det vill säga ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
medborgare, delta i beslutsfattande, utbildning och betalt arbete och ta samma ansvar för
hemarbetet. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi
ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. I Sverige är jämställdhetsintegrering den
huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.
Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett
jämställdhetsperspektiv. I den fondgemensamma förordningen står att jämställdhet och
integration av jämställdhetsperspektivet genomgående ska beaktas och främjas vid
förberedelse och genomförande av program, inbegripet vad gäller övervakning, rapportering
och utvärdering. Det innebär att det perspektivet ska genomsyra hela Leaderprocessen. Allt
informationsmaterial som tas fram inom LAG samt valen av kanaler för informationen ska
dessutom analyseras ur ett genusperspektiv.
Horisontellt mål 5. Attityder och mobilisering
Med en entreprenöriell, lösningsorienterad, samverkanssökande och positiv attityd är det
möjligt att uppnå en förändring. Det gör skillnad när fler hjälps åt. Ofta tänker vi om det som
inte fungerar så bra - ”någon borde göra något åt det”. Så länge det handlar om det som är
inom räckhåll, exempelvis en kran som droppar, så är det lätt att förstå att denna någon kan
vara jag själv. Men när bussen inte går som jag vill eller när det inte finns någon butik med
mjölk och bröd på närmare håll än 4 mil, då kan det vara svårare att inse att denna någon
fortfarande är jag själv.
Det är möjligt att butiken kan komma närmare, att bussen eller transporterna kan fungera
bättre. När vi går samman för ett gemensamt mål går det lättare att förändra. När jag känner
stolthet för den jag är och för platsen där jag lever mitt liv, så går det också lättare att kämpa
för en framtid. När jag förstår att mina tankar och handlingar får nya perspektiv i mötet andra,
då är det också möjligt att skapa mervärden tillsammans med andra. Det handlar om
attityder. Inom detta horisontella mål arbetar vi med attityden till oss själva och de
förutsättningar vi har eller kan skapa, för att få till stånd en utveckling där vi blir fler invånare,
har fler företag och fler arbetstillfällen i en hållbar landsbygd. Det handlar om att mobilisera
de resurser som vi själva är.

7.2 Insatsområden och delmål
Följande insatsområden är våra områden där vi kommer att arbeta för att möta de behov och
möjligheter som kommit fram under vår strategiprocess.
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Insatsområde 1 - Social ekonomi och lokal kapitalbildning
Social ekonomi

Vi har inte råd att låta mänskliga resurser gå till spillo genom utanförskap. Utanförskapet kan
vara arbetslöshet, långtidssjukskrivning, exkludering från social gemenskap eller att vara
nyinflyttad från en annan kultur. Hela samhället med företagen, offentliga organisationer och
föreningar behöver fler händer och hjärnor men har med dagens effektivitetskrav varken
kapital eller arbetsledningsresurser att avsätta för att ta in fler i sin verksamhet.
Den sociala ekonomin kan, genom att verksamheterna vilar på en demokratisk värdegrund
och inkludering, stärka humankapitalet och skapa initiativ och entreprenörskap med inriktning
på socialt hållbar utveckling. Insatsen kommer därför att stödja de lokala organisationer som i
sin verksamhet kan erbjuda samhälls- och medlemsnytta, exempelvis genom att ta tillvara
resurser i ofrivilligt utanförskap, att komma igång med sin verksamhet.
Olika slag av sociala entreprenörer och sociala företag ryms inom den sociala ekonomin.
Gemensam nämnare är syftet och drivkraften att göra samhälls- och medlemsnytta på
demokratiska värdegrunder men ägarformen kan variera, exempelvis en ideell förening som
äger ett aktiebolag. Föreningen styr över målen och bolaget arbetar affärsmässigt för att
leverera den sociala nytta som föreningen beställt. Vinsten återinvesteras för verksamhetens
utveckling eller till nytta för lokalsamhället. Traditionella företag och ekonomiska föreningar
har lönsamhet som främsta drivkraft och de bidrar till samhällets utveckling genom
arbetstillfällen och skatter. Företag med koppling till den idéburna sektorn har andra mål, där
bl.a. övergången från ideellt engagemang till anställning kan underlättas. Likheterna mellan
en "vanlig" entreprenör och en social entreprenör är ändå stora men det är alltså
samhällsnyttan i verksamheten och vad man gör med överskottet som skiljer.
Lokalt utvecklingskapital

Vi ser ett behov att stödja bildandet av organisationer vars syfte är att förbättra tillgången på
lokalt kapital. Landsbygdsekonomiska analyser, LEA, visar att det kapital som landsbygdens
innevånare och verksamheter genererar används för inköp av varor och tjänster utanför
närområdet, eller placeras i banker och fonder som sedan investeras långt från landsbygden.
Detta negativa pengaflöde undergräver landsbygdens egen förmåga till utveckling och hindrar
utvecklingen av det småskaliga företagandet, och därmed också lokala servicelösningar på
landsbygden. Exempel finns på att man genom lokal samverkan i form av bygdebolag, lokala
kreditgarantiföreningar eller motsvarande satsningar kan uppnå goda resultat.
Insatsområde 2 - Företagande och utvecklat entreprenörskap
Vårt område har naturliga och förnyelsebara naturresurser på land och i vatten som inte tas
till vara i den utsträckning som är möjligt. Rätt nyttjat kan de leda till hållbar utveckling på
landsbygden genom nya varor och tjänster, nya företag och anställningar samt förnyelse.
Det behövs fler arbetsplatser på landsbygden som attraherar välutbildade kvinnor och män.
Därför stödjs insatser som skapar förutsättningar för att hållbara företag med kvalificerade
tjänster inom andra områden än de som bygger på områdets naturresurser kan starta eller
etablera sig här. Det kan bland annat ge anställningsmöjligheter för välutbildade kvinnor och
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män men också bidra till ett dynamiskt och innovativ klimat med större grad av
erfarenhetsutbyten mellan företag.
Att starta företag på landsbygden är en stor utmaning och tröskeln kan vara hög. Dagens
offentliga stödformer och inriktning gör det inte enklare när systemet kräver att hen redan
från början ska ta steget fullt ut dvs. kliva av en löneanställning, ta lån och investera för att
kunna försörja sig till 100 %. Det krävs ett stort eget kapital, mod och i vissa fall även
”dumdristighet” till det.
Jord- och skogsbruk likväl som fiskenäringen behöver stöd i den strukturomvandling som man
just nu genomgår. Det finns en förhållandevis stor närmarknad om vi hittar nya vägar att nå
den. Näringarnas betydelse kan öka med ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel och
vi behöver därför få fram mer förädlade produkter från vårt område. Det kommer också att
attrahera besökare. Det finns ett behov av att hitta lokala lösningar, gärna i samarbete med
andra branscher och aktörer som besöksnäring och lokalsamhälle.
Besöksnäringen är en växande bransch med ett nationellt mål om en fördubblad omsättning
fram till 2020. Vi har stor potential, men branschen är fortfarande omogen och outvecklad,
företagen är ofta väldigt små och många bedrivs på mer eller mindre ideell basis. Besökarna
ökar i vårt område och vi har goda förutsättningar att skapa besöksanledningar och utveckling
i en kombination mellan inland, kust och shopping, men behöver stärka självkänslan genom
att se och uppskatta våra resurser med samma ögon besökarna. Det behövs en fortsatt
produktutveckling och paketering av presumtiva och befintliga besöksmål och naturområden.
Här gäller det att ta vara på synergieffekter mellan olika branscher, orter och miljötyper.
Fiskenäringen har problem pga. den höga medelåldern 60+ och svaga återväxten bland
yrkesfiskarna, liten tilldelning, att fisken förhindras att vandra till sina lekplatser, höga
gifthalter i fisk och kassodlingsfoder mm. Yrkesfisket har trots alla problem och utmaningar
sin givna plats i kustområdet och är nödvändig att vidmakthålla och utveckla genom
exempelvis rekrytering av unga kvinnor och män och fiskodling på land, för försörjningen och
förädling av lokala fiskråvaror och för att hålla fiskekompetensen, fiskelägena och
traditionerna vid liv. Många restauranger köper in sina råvaror från de lokala fiskarna, det
höjer restaurangernas status, fiskelägena blir mer levande och det förstärker besöksanledningen. Fiskberedningsföretagen är för få, men det finns stora möjligheter för en
produktutveckling kring tillvaratagande av fiskrens. Samtidigt finns det förutsättningar för att
utveckla ett vattenbruk i fler vatten i vårt område som t ex kraftverksdammar.
Insatsområde 3 – Tillgänglighet
Vi som bor i glesbygd och landsbygd behöver och vill ha mer kontakt med varandra och med
världen utanför. Det handlar om tillgänglighet med åtgärder för bredband, bättre service,
kollektivtrafik och samordnade transporter samt mötesplatser och bostäder. Med
tillgänglighet avses också tillgänglighet för personer med olika typer av funktionshinder.
Det är en ojämlik situation som gäller avseende tillgång och närhet till livs- och drivmedel,
vård, apotek, bank och post, kontantuttag, kläder, inredning och byggvaror mm. Med
konventionella samhällsekonomiska kalkylmetoder och storstadsnormens perspektiv i
offentlig verksamhet, företagsstrukturer och infrastrukturella lösningar tycks det allt svårare
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att uppnå lönsamma servicelösningar på landsbygden. Med sådana beräkningsgrunder som
utgångspunkt når inte invånarantalet och den demografiska strukturen den kritiska massa
som krävs för lönsamhet eller samhällsekonomiskt försvarbar servicenivå.
Länsstyrelsen, kommuner och nätleverantörer planerar under strategiperioden att
stötta byggandet av stomnät så att minst 90 % av innevånarna fram till år 2020 kan
erbjudas bredbandsteknik fram till respektive bys gräns. Strategin kan stödja de byar
som behöver externa resurser för att komma igång med mobilisering och
projekteringen samt utforma ansökan om medel för att bygga lokala nät.
Insatsområde 4 – Natur- och kulturbevarande insatser
Områdets naturmiljöer är viktiga resurser för vårt dagliga liv och de kan också utgöra basen
för vår utveckling. Skogen, odlingsmarken, havet, skärgården och vattnet med all dess flora
och fauna och bebyggelse är en förutsättning för såväl ett livskraftigt företagande som en
attraktiv livsmiljö. Skogen utgör basen för skogsbruket, odlingsmarken för jordbruket,
kustbandet och vattnet är basen för såväl fiske som vattenkraft. Dessa områden utgör också
basen för näringar såsom natur- och kulturturism, bioenergi och är även centrala delar av vårs
livsmiljö. Vi lever i ett ekosystem som ger oss mat och energi, arbete och rekreation. Det är
ett viktigt arv att bevara och förvalta till kommande generationer. Okunskap och miljösynder
har naggat ekosystemet rejält i kanten och det är vårt ansvar att åtgärda bristerna och
förebygga nya miljösynder.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att dessa naturresurser används på ett hållbart sätt
som långsiktigt bidrar till både näringsverksamhet och attraktivitet för vårt område. Ur ett
socialt perspektiv är det viktigt att kultur- och naturmiljöer tillgängliggörs för så många som
möjligt. Ur ett miljömässigt perspektiv är det viktigt att bevarande insatser sker på ett sådant
sätt att dess miljövärden vårdas och bevaras.
Kulturmiljöerna är viktiga för att förstå ett områdes och vår egen historia och utvecklingssteg.
Att bevara, förtydliga och bruka vår kulturmiljö och historia är en viktig del av tillväxttanken.
Människan behöver en livsmiljö som ger förankring, stimulans och tro på framtiden. De är
också en resurs i utvecklingen av besöksmål och viktig för integreringen av nysvenskar och
inflyttare till vår bygd. Samtidigt kan också dessa platser bli en del av de kreativa
mötesplatserna där framtidens landsbygds skall formas.

7.3 Handlingsplan
Vårt område vill samverka med närliggande områden i gemensamma projekt där bättre
resultat och synergier kan uppnås genom aktiviteter i ett utökat geografiska område.
Exempelvis genom att ta fram en gemensam utvecklingsstrategi för havs- och fiskeområden i
Västernorrland och Jämtland. Ett internationellt samarbete kan också gagna vår utveckling
och initiativ ska tas genom befintliga och nya kontakter för att ta reda på inom vilka områden
samverkan är möjlig och hur. Inom vårt område kan insatserna i olika delar se lite olika ut
beroende på vilket historia och utveckling som funnits lokalt. Vi tror på lokal anpassning.
För att uppnå våra övergripande mål: Fler hållbara lokala sysselsättning, starka lokala
kretslopp, lokalt behovsanpassad service & infrastruktur och en öppen & frisk natur tillgänglig
för alla så har vi valt att arbeta med fyra insatsområden:
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•
•
•
•

Social ekonomin, lokal kapitalbildning och samarbete
Företagande och utvecklat entreprenörskap
Tillgänglighet
Natur- och kulturbevarande insatser

Vi ser att vi genom att arbeta med dessa insatsområden har stora möjligheter att arbeta med
Leadermetoden, uppnå våra mål och samtidigt arbeta både inom EU:s mål för 2020, Framtid
Västernorrland 2011-2020 och Attraktivt 2030 i Jämtlands län.

Insatsområde 1 Social ekonomi, lokal kapitalbildning och samarbete
Här avser vi att arbeta med alla fyra fonderna. Avgränsning sker enligt följande
•

•
•
•

Mikrostöd, entreprenörskap, forskning och innovation - Regionala fonden
Kompetensutveckling, utanförskap och steg in i arbetslivet - Socialfonden
Insatser inom fiskerinäring - Havs- och fiskefonden
Mötesplatser, lokal mobilisering, kooperativ – Landsbygdsfonden

Social ekonomi

Lokala organisationer som i sin verksamhet kan erbjuda samhälls- och medlemsnytta
genom att bland annat ta tillvara människor i ofrivilligt utanförskap, kan inom ramen för
insatsen få stöd att komma igång med sin verksamhet. Det ska vara möjligt att initiera,
pröva och utvärdera nya metoder för att utveckla ett lokalt entreprenörskap baserat på
lokala behov och med lokala eldsjälar i ledningen. Det ska också vara möjligt att stödja
ett lokalt entreprenörskap för ett behov som finns utanför landsbygden. Insatsen kan
också stödja aktiviteter som knyter ihop lokalbefolkning, matproduktion och turism för
mesta möjliga synergieffekter. Social ekonomi är ett okänt begrepp för många och
därför krävs information för att upplysa om den och eldsjälars initiativ, för att komma
igång och tillåtas testa nya verksamheter.
Lokal kapitalbildning

En stor utmaningen är att skapa en hållbar lokal finansiell infrastruktur på landsbygden. Lokal
kapitalbildning förbättrar och styr tillgången på kapital så att en del av invånarnas pengar
arbetar i ett lokalt kretslopp för det som är angeläget i närområdet, i stället för att de arbetar i
ett globalt monetärt kretslopp via traditionella bank- och fondlösningar. Det är alltså en
långsiktig satsning som ger både kapital och inflytande över investeringar i den egna bygden
och ett proaktivt sätt att skapa nya lösningar på gamla problem som anpassas till våra lokala
förutsättningar.
Satsningar inom det här området inriktas på att stödja bildande av organisationer vars syfte är
att förbättra tillgången på lokalt kapital för utveckling av landsbygdens näringar. Det kan
handla om bygdekonton, lokala fonder, ekonomiska föreningar eller bolag och liknande som i
sin tur investerat i gemensamma lokaler eller projekt. De ger i sin tur återbäring för nya
insatser som utveckling av näringar, förbättrad tillgänglighet mm. Vi tror att det här är en
framgångsfaktor för en hållbar landsbygdsutveckling.
Lokal kapitalbildning är okända begrepp för många och därför krävs information för att
upplysa om den och eldsjälars initiativ för att komma igång och tillåtas testa nya
verksamheter.
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Insatsområde 2 företagande och utvecklat entreprenörskap
Här avser vi att arbeta med alla fyra fonderna. Avgränsning sker enligt följande
•

•
•
•

Mikrostöd, entreprenörskap, forskning och innovation samt inkubatorer – Regionala
fonden
Kompetensutveckling, utanförskap och steg in i arbetslivet – Socialfonden
Utvecklande och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk, lokal mat och diversifiering blå
näringar, skärgårdsutveckling – Havs- och fiskefonden
Förstudier, marknadsinsatser, lokala besöksmål, startgas, lokal mat och diversifiering
gröna näringar och insatser för synergieffekter inom flera fonder – Landsbygdsfonden

Insatsen kan ge stöd åt aktiviteter som har till syfte att på ett hållbart sätt ta hand om,
förädla och utveckla den potential som finns i landskapet och de förnyelsebara
naturresurserna i skogen, jorden och vattnet. Det kan ske genom stöd till
entreprenörskapsfrämjande insatser, utveckling av nya hållbara tjänster och produkter,
samverkan mellan olika parter, information och marknadsföring. Genom
Leadermetoden kan en affärsidé provas i en ideell förenings form för att sedan övergå
till ett privat företag om affärsidén visar sig bärkraftig.
Insatsen ska underlätta för småskalig matproduktion, förädla mer och att nå marknaden
genom att hitta eller utveckla smarta lokala samverkanslösningar. Det kan också innebära
stöd till förädlingslokaler och kollektiva mobila lösningar samt behovsstyrd
kompetensutveckling för att underlätta omställningen till förädling.
Insatsen stödjer kvinnor, män och utrikes födda till nyföretagande i mindre skala med
mikrostöd för en trygg och säker start med låg tröskel in i entreprenörskap. Mikrostödet
kan exempelvis användas till utbildning, inköp av naturliga råvaror och annat material
för prototyptillverkning, marknadsföring samt till den som vill starta företag i liten skala
som kombinatör eller som bisyssla till en anställning eller annan verksamhet.
Stöd är också möjligt att ge till gemensamma, verksamhetsanpassade lokaler där man en
grupp företagare kan dela på vissa fasta kostnader. Det ska också vara möjligt att bidra till
kollektiva lösningar för en verksamhet som kräver en större likviditet eller insats i starten tills
man är beredd att driva företaget i egen regi. Stöd ska också kunna ges till nyföretagande i
form av kuvösverksamhet med hjälp av professionell rådgivning och investeringsinsatser.
Inom jord- och skogsbruk ges stöd och kompetensutveckling för att implementera innovativa
produktionsmetoder och för att skapa förutsättningar för företagen att själva förädla sin
råvara och insatser för att kunna diversifiera verksamheten genom fler inkomstgrenar. Stöd
kan också ges till lokal samverkan med lokalbaserade kooperativa lösningar för att öka
förutsättningarna för förädling genom att fler delar på investeringskostnader.
Lärlings- och praktikplatser är viktiga insatser för förnyelse och för att överföra
förvärvad och beprövad kunskap till kommande generation yrkeskvinnor och män.
Därför ska samverkan ske enligt Leadermetoden för att ta fram och erbjuda praktik- och
lärlingsplatser och informationsinsatser till de presumtiva målgrupperna. I insatsen kan
även ingå möjlighet till boende, utbildning i yrket inom aktuell näring och rådgivning
inom företagande och hållbarhet samt nödvändig personlig skyddsutrustning.
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Samverkansinsatser med aktörer som Eldrimner och Västernorrlandsgården och andra
resurser för utvecklat hantverk kan stödjas.
Insatsen stödjer hållbar utveckling av besöksnäringen i olika former, exempelvis småskalig
ekoturism. Även här ges stöd för kompetensutveckling och stöd för produkt-, och
tjänsteutveckling, informationsinsatser och samverkan med andra företag.
En utveckling av den grundläggande infrastrukturen för besöksmål, exempelvis cykelleder,
skid- och vandringsleder, badplatser, skyltning, skötselplaner mm kan stödjas. Med stöd av
den sociala ekonomin är det möjligt att skapa innovativa lösningar med synergieffekter
genom att knyta samman ihop lokalbefolkningen, offentliga resurser, besöksnäring och
exempelvis matproduktion i en modell som så småningom kan stå på egna ben
Inom fiskerinäringen behövs det både snabba och kraftfulla åtgärder för att ta tillvara och
överföra yrkesfiskarnas kunskap till nästa fiskargeneration. Av tradition går fiskaryrket i arv
eller till någon i vänkretsen. För att bredda rekryteringsbasen behövs utbildning och
lärlingsplatser på båtar med en möjlighet för både kvinnor och män att lära sig yrket.
Yrkesfiskarna behöver lokalt få ta större fångster av den fisk som det idag är ett lokalt
överskott av, annars kan fisken dö och sjukdomar sprids. Studier och åtgärder för att
undersöka och lösa denna problematik kan stödjas. Det finns även en ny företagargrupp inom
yrkesfisket. De kombinerar insjö- eller havsfiske med boende, och ibland exklusiva guidningar
eller matlagning, som en del i paketet. Initiativ som utvecklar mervärden inom såväl fiske som
jordbruk kan stödjas.

Insatsområde 3 Tillgänglighet
Här avser vi att arbeta med alla fyra fonder. Avgränsning sker enligt följande
•
•
•
•

Mikrostöd, entreprenörskap, forskning och innovation – Regionala fonden
Kompetensutveckling, utanförskap, steg in i arbetslivet, nya nätverk – Socialfonden
Infrastruktur för försäljning av fiske – Havs- och fiskefonden
Bredband, kommunikationer, infrastruktur, mötesplatser – Landsbygdsfonden

Insatsområdet handlar om tillgänglighet med åtgärder för bredband, bättre service,
kollektivtrafik och samordnade transporter samt mötesplatser och bostäder. Strategin
kan stödja de byar som behöver externa resurser för att komma igång med mobilisering
och projekteringen samt utforma ansökan om medel för att bygga lokala nät.
Med Leadermetoden i trepartssamverkan kan denna insats stödja försök och implementering
av kollektivtrafiklösningar som minskar klimatpåverkan och ger ökad flexibilitet och kapacitet
för både arbetspendling och fritid. Även implementering av laddningsställen för elbilar och
tankställen för förnyelsebara drivmedel kan stödjas.
Insatsen stödjer aktiviteter och lösningar för att organisera och underlätta resandet på
landsbygden genom fler personer i varje bil och därmed minskade koldioxidutsläpp.
Gemensamma pooler som utgår från befintlig bilpark eller miljöbilar, och kunskap om hur
man samordnar sig i ett effektivt bokningssystem kan också stödjas.
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Åtgärder kommer att stödjas för att förbättra servicen, exempelvis genom samverkan mellan
invånare, handlare, företagare och förening för att skapa en fast eller mobil servicepunkt med
de funktioner som efterfrågas. Servicelösningar för landsbygden som initieras och erbjuds
utanför Leaderområdet kan också stödjas.
Insatsen stödjer aktiviteter som har till syfte att både förbättra tillgängligheten i området och
öka delaktigheten och möjligheten till anställning för dem som står i utanförskap.
Insatsområdet kan ge stöd till att anordna möten med syfte att utveckla området och skapa
lösningar på lokala brister eller problem, och som gör att människor kommer samman. I
insatsen är det också möjligt att stödja aktiviteter och organisationer som skapar eller frigör
mötesplatser som möjliggör kreativa processer i olika former. Aktiviteter kan stödjas som har
till syfte att tillgängliggöra lokaler för bostäder, mötesplatser, företagande och service,
exempelvis förstudier, informationsinsatser, mäklare och upprustning av kulturmiljöer. Även
insatser som tillgängliggör jordbruks- och skogsmark samt vattenområden kan stödjas.

Insatsområde 4 Natur- och kulturbevarande insatser
Här avser vi att arbeta med alla fyra fonder. Avgränsning sker enligt följande.
•

•
•
•

Fiskesamhällen, kustområden, skärgårdsområden och förutsättningsskapande åtgärder
för fiske – Havs- och fiskefonden
Jord- och skogsbrukslandskapet, klimatsmarta produkter från gröna näringar, ekologisk
odling, ekoturism – Landsbygdsfonden
Entreprenörskap, innovationer och forskning – Regionalfonden
Kompetensutveckling, steg in i arbetslivet och utanförskap – Socialfonden

Insatsområdet ska stödja bevarande och utveckling av natur- och kulturmiljöer så att dom blir
en hållbar bas och en resurs för utvecklingen av landsbygden. Vi vill stärka den biologiska
mångfalden och bevara det öppna landskapet. Det kan t ex innebära att vi stödjer insatser
med ökad miljöhänsyn i form av miljö- och klimatsmarta produkter, ekologisk odling.
Mångfalden kan t ex stödjas via insatser på fåglar, pollinatörer, nyttoinsekter och fältvilt. Det
öppna landskapet kan stödjas via insatser som främjar långsiktiga lösningar för att bibehålla
odlingslandskapet t ex i form av djurbeten och sambeten. Vi vill se mer djur på landsbygden i
vårt område och vi vill se mer insekter och fåglar på landsbygden i vårt område.
Vi ska stödja åtgärder med syfte att återställa både vatten- och markbiotoper som har skadats
eller förändrats. En grundläggande åtgärd för fisket är att undanröja de vandringshinder och
återställa bottnar som finns åar, bäckar och älvar så att fisken kan leka och reproducera sig.
Framtagande av fiskevårdsplaner kan också stödjas liksom insatser för att återplantera fisk till
sina ursprungliga biotoper. Vi behöver utreda fler bra fiskeplatser för yrkesmässigt fiske vid
älvmynningarna där överskott på odlad fisk just nu finns till följd av fiskestoppet i Östersjön.
Det behövs bli ett bättre resursutnyttjande av det kompensationsodlade beståndet. Samtidigt
behövs miljöåtgärder vid vattenbruk.
Insatser kan göras i odlings- och skogsmark för att återställa skadade biotoper, stimulera en
mångfald av flora och fauna eller göra marken användbar för odling eller skogsbruk.
Innovationer som skyddar och återställer miljöer samt förebygger miljöförstöring och negativ
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klimatpåverkan kan också stödjas. Informationsinsatser för att komma igång med kollektiva
former av odlingslotter på landsbygden och i tätorterna kan stödjas.
Både natur och kulturmiljöerna på hav och land är också en resurs i utvecklingen av
besöksmål och är viktiga viktig för integreringen av nysvenskar och inflyttare till vår bygd.
Åtgärder och aktiviteter som ökar tillgängligheten för grupper av människor som vanligtvis
inte vistas i natur- och kulturmiljöerna kan få stöd, exempelvis leder, bryggor, skyltning och
informationsinsatser. Dessutom kan guideinsatser, kultur- och naturevenemang med
föreläsare och kreativa aktiviteter stödjas. Vi vill stödja en besöksnäring som utvecklas med
naturens förutsättningar som t ex ekoturism.

7.4 Urvalsprocess
Avsnittet kommer att utökas och förtydligas om strategin blir antagen av Jordbruksverket

LAG ska tillämpa en urvalsprocess som är öppen, icke diskriminerande och objektiv samt har
sin utgångspunkt i EU-förordningens direktiv. Hela processen för handläggning och beslut
skall finnas väl dokumenterad i kvalitetsrutiner där det tydligt beskrivs hur olika situationer
som t ex jäv ska hanteras. Processen skall utvärderas en kvalitetskontroll och en riskanalys
som skall göras varje år. Detta leder till en kontinuerlig kvalitetssäkring och revidering av
rutinerna baserad på de risker och problem som framkommer i utvärderingen.
Grundläggande är att alla projekt ska ske enligt Leadermetoden dvs. med samverkan,
trepartnerskap, nytänkande och underifrånperspektiv. Dessutom ställs krav på att alla projekt
på ett eller annat sätt ska visa hur de förhåller sig till och bidrar till de horisontella målen:
Hållbar utveckling, miljö och klimat, likabehandling och ickediskriminering, jämställdhet
mellan kvinnor och män och attitydpåverkan. Syftet är att effektivisera arbetet för en hållbar
och inkluderande tillväxt genom att synliggöra dessa områden och fråga efter ett
ställningstagande från projektägaren. Det kan finnas specifika projekt eller initiativ där något
av de horisontella målen inte är tillämpbara.
Förutsättningar
Förutsättningar för LAG beslut:

Hela partnerskapet skall finnas representerat. Rösterna från den offentliga sektorn får aldrig
representera mer än 49 % av de totala rösterna. LAG är beslutsmässiga antingen enligt de
stadgar som kommer att tas fram för den nya föreningen under våren eller enligt de direktiv
som kommer ut från Jordbruksverket. Vid eventuellt jäv får LAG-ledamot eller dennes
ersättare inte närvara vid vare sig prioriteringsdiskussion eller beslut. Jäv kan uppstå med
anledning av egna intressen i ärendet, släktskap med den sökande eller är styrelseledamot i
den sökande organisationen.

offentliga

LAG

ideella

privata
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Projektansökan från intresse till beslut

Det är LAG som initierar ansökningsomgångar, s.k. call, med start och stoppdatum för att
lämna in projektansökan. Ett call kan antingen omfatta flera fonder eller enbart en fond, och
löpa under olika tidperioder. Syftet kan vara att tydligare särskilja fondernas olika innehåll och
uppdrag. Det är också möjligt att LAG beslutar om särskilda teman under perioden och
fokuserar resurser och information mot en särskild målgrupp för att uppnå specifika resultat,
exempelvis för att skapa förutsättningar för fortsatta insatser. För paraplyansökningar kan det
vara lämpligt med löpande call.
I situationer där sökanden inte kan göra en ansökan enligt våra gängse former, exempelvis om
det föreligger något språkligt eller kunskapshinder, alternativt om datorutrustning eller
liknande saknas ska vi erbjuda hjälp och stöd så att ansökan blir korrekt utformad.
Anställd personal skall fungera som projektägarens stöd och ”advokat” men ska inte ge
beslutrekommendationer eller avvisa ansökningar. Uppgiften och strävan ska vara att
informera projektägaren om möjligheterna med Lokalt ledd utveckling, och hjälpa tillrätta
genom att ställa frågor och begära kompletteringar för den administration och formalia som
krävs för att både ansökan och rapporter ska bli korrekta med avseende på regler och
direktiv. I de fall en bedömning görs att ansökan inte hör hemma inom Lokalt ledd utveckling
ska sökande få tips om andra stödformer.
Handläggningsprocessen innebär att se till att alla uppgifter och frågor är besvarade i ansökan
och att den uppfyller villkoren för ett projekt i vår lokala strategi. Under processen kan
handläggaren, begära utlåtande från specialist eller från aktuell kommun för upplysningar
som är nödvändiga för beslutet. Delar av handläggningsprocessen kommer att styras av och
dokumenteras i centrala direktiv och centrala IT-system. De delar som avser avstämning
gentemot vår lokala strategi och våra mål dokumenteras i en lokal handläggningsrapport.
Dokumentet lämnas tillsammans med eventuellt specialistutlåtanden som beslutsunderlag till
både referensgrupp och LAG. Om jäv uppstår vid handläggning av ett ärende ska det hanteras
av annan handläggare.
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Från handläggningsprocessen kommer ärendet som då är klart för beslut. Det är
referensgrupperna, med specifik kompetens inom respektive fond eller geografi, som
bereder, värdera och prioriterar ansökningar inom sina respektive områden. Regler kring jäv
gäller även här. Till stöd för sitt arbete har grupperna en mall och ett poängsystem baserat på
innehållet i utvecklingsstrategin. Referensgruppen, som består av alla parter i partnerskapet,
dokumenterar resultatet från prioriteringen och fattar ett majoritetsbeslut med ett förslag på
beslutsmotivering som sedan lämnas över till LAG för beslut.
Inför LAG-mötet får ledamöterna tillgång till ansökan, handläggningsmaterial och
referensgruppens dokumentation. Beslut i LAG tas med hjälp av samma mall och
poängssystem som referensgruppen använder. LAG skall lämna en tydlig beslutsmotivering.
Bedömningsmall och poängsystem kommer att tas fram under våren 2015.
Referensgrupper för prioritering och värdering av projekt enligt nedan:
•

•

•

Havs- och fiskefonden
Representanter från t ex Yrkesfiskarna i Västernorrland, Hushållningssällskapet,
fiskekonsulten på Länsstyrelsen, lokala yrkesfiskare, fiskevårdsområden m fl.
Regionalfonden
Representanter för t ex nationella programmet för Mellannorrland, LRF, yrkesfiskarna,
näringslivskontor, Landstinget, Företagarna, enskilda företag m fl.
Socialfonden
Representanter från t ex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, representanter från
arbetsmarknadsenheter, lokala föreningar och sociala företag m fl.

Laxfiske. Fotograf Camilla Abrahamsson
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7.5 Mål och urvalskriterier
Mål och insatsområden står utan inbördes ordning. Dessa kan sedan förfinas, justeras och vägas när vi
kommit längre i processen.
Insatsområde: Social ekonomi och lokal kapitalbildning
Fond
Landsbygdsfonden

Mål

Indikator:

Mer lokalt kapital i
omlopp

-Antal bygdebolag el
liknande enheter för
självfinansiering
-Antal initiativ
-Antal nya lösningar
-Antal projekt
-Antal nya företag
-Antal nya lösningar
-Antal nya/utvecklade
arbetstillfällen
-Antal nya/utvecklade
företag
-Antal nya lösningar
-Antal projekt
-Antal företag
-Antal arb. tillfällen
-Antal utv. och nya
mötesplatser
-Antal projekt
-Antal nya & bevarade
arbetstillfällen
-Antal nya företag
-Antal projekt
-Antal deltagande ftg.
-Antal arbetstillf.
-Antal projekt
-Antal nya företag
-Antal nya arbetstillf
-Antal företag/org som
fått stöd
-Antal nya lösningar
-Antal nyskapande
arbetstillfällen
-Antal företag/org som
fått stöd
- Antal nya innovativa
lösningar
-Antal företag och org.
som fått stöd
-Antal deltagare
-Antal utbildningsdagar
-Antal praktik- och
lärlingsplatser
-Antal företag och org
som fått stöd
-Antal deltagare
-Antal nya sociala ftg

Nya finansiella strukturer
Fler kollektiva lösningar
för att lösa lokala
problem
Fler hållbara lokala
företag

Ökad närvaro av varor
och tjänster

Utvecklade kreativa
mötesplatser

Havs- och
fiskerifonden

Nya kollektiva lösningar
inom fiske, förädling eller
diversifiering

Regionalfonden

Ökat entreprenörskap
inom social ekonomi
Nya kollektiva lösningar
med t ex mikrostöd

Innovativa lösningar

Socialfonden

Ökad delaktighet och
social inkludering

Bidra till fler sociala
företag

Målvärde
Målvärde
x
x
x

x

x
x

x

x

x
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Insatsområde 2: Företagande och entreprenörskap
Fond
Landsbygdsfonden

Mål

Indikator

Ökad besöksnäring

-Antal besöksnätter
-Antal nya besöksmål
-Antal nya företag
-Antal nya arbetstillf
-Antal nya produkter
-Antal nya företag
-Antal nya produkter
eller tjänster
-Antal arbetstillfällen
-Antal bygdebolag eller
enheter för
självfinansiering
-Antal projekt
-Antal deltagare
-Antal med F-skatt
-Antal nya
arbetstillfällen
-Antal bevarade
arbetstillfällen
-Antal produkter
-Antal nya arbetstillf
-Antal bevarade
arbetstillfällen
-Antal nya företag
-Antal nya och
bevarade arbetstillf
-Antal nya företag
-Antal nya och
bevarade arbetstillf.
-Antal skapade företag
-Antal arbetstillf.
-Antal projekt
-Antal nya företag
-Antal nya arbetstillf
-Antal företag/org som
fått stöd
-Antal nyskapande
arbetstillfällen
-Antal företag/org som
fått stöd
- Antal nya innovativa
lösningar
-Antal företag och org.
som fått stöd
-Antal deltagare
-Antal utbildningsdagar
-Antal praktik – och
lärlingsplatser
-Antal företag och org
som fått stöd
-Antal deltagare i
insatser
-Antal nya soc. Ftg.

Mer lokal mat
Mer förädling av lokala
råvaror
Mer lokalt kapital i
omlopp
Öka entreprenörskap i
föreningslivet

Havs- och fiskeri
fonden

Ökad diversifiering med
t ex besöksnäring

Ökad produkt-förädling

Ökad fiskerinäring

Utveckling av vattenbruk

Regionala fonden

Ökat entreprenörskap

Öka sysselsättning i
mikro-och småföretag
Innovativa lösningar

Sociala fonden

Insatser riktade till dem
som är långt från
arbetsmarknad

Bidra till fler sociala
företag

Målvärde
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Insatsområde 3: Tillgänglighet
Fond
Landsbygdsfonden

Mål

Indikator

Bredband till alla

-Antal projekt
-Antal etablerade
byanät med hjälp av
stöd
-Antal nya lösningar
-Antal projekt
-Antal företag
-Antal arb. Tillfällen
-Bibehållen service som
mack och lanthandel
-Antal nya lösningar
-Antal projekt
-Antal nya företag
-Antal nya/tillgängliga
bostäder/lägenheter
-Antal projekt
-Antal utv. och nya
mötesplatser
-Antal projekt
-Antal projekt
-Antal nya
arbetstillfällen
-Antal bevarade
arbetstillfällen
-Antal nya och
bevarade förs. kanaler
-Antal arbetstillfällen
-Antal projekt
-Antal nya företag
-Antal nya
arbetstillfällen
-Antal företag/org som
fått stöd
-Antal nya företag
-Antal nyskapande
arbetstillfällen
-Antal företag/org som
fått stöd
- Antal nya innovativa
lösningar
-Antal företag och org.
som fått stöd
-Antal deltagare
-Antal praktik- och
lärlingsplatser
-Antal deltagare
-Antal utbildningsdagar

Ökad närvaro av varor
och tjänster

Fler lokala
kommunikationslösningar
Fler lokala boendemöjligheter t ex
flerfamiljs
Utveckla kreativa
mötesplatser

Havs- och
fiskefonden

Fler försäljningskanaler
och marknader för
fiskeprodukter

Regionala fonden

Ökat entreprenörskap
inom social ekonomi
Nya kollektiva lösningar
med t ex mikrostöd

Innovativa lösningar

Sociala fonden

Ökad delaktighet och
social inkludering

Bidra till kompetensutveckling
Bidra till nya nätverk för
lokal samverkan

Målvärde

-Antal projekt
-Antal deltagare i
projekt
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Insatsområde 4: Natur- och kulturbevarande insatser
Fond
Landsbygdsfonden

Mål

Indikator

Miljö- och klimatsmarta
produkter från jord- och
skogsbruk
Bevarande och utv. av
öppna landskap
Mer ekoturism

-Antal nya produkter
-Antal nya företag

Gynna mångfalden i jordoch skogsbruk
Återställa biotoper
Öka tillgången till naturkultur och friluftsliv

Havs- och
fiskefonden

Förbättring av vatten och
biotopmiljö

Fler miljö- och
klimatsmarta produkter
från fiske, åar, sjöar och
hav.

Hållbart fiskebruk och
vattennäring

Regionala fonden

Ökat entreprenörskap
inom insatsområdet
Innovativa lösningar

Sociala fonden

Ökad delaktighet och
social inkludering

Bidra till kompetensutveckling

Målvärde

-Antal projekt
-Antal projekt
-Antal företag
-Antal arbetstillfällen
-Antal certifieringar
Antal projekt
Antal projekt
-Antal projekt
-Antal nya/bevarade
kultur- och natur
historiska objekt.
-Antal nya
arbetstillfällen
-Antal bevarade
arbetstillfällen
-Antal objekt med
förbättrad vattenmiljö
-Antal undanröjda
vandringshinder
-Antal produkter
-Antal nya
arbetstillfällen
-Antal bevarade
arbetstillfällen
-Antal nya företag
-Antal nya
arbetstillfällen
-Antal bevarade
arbetstillfällen
-Antalet nya företag
-Antal arbetstillfällen
-Antal projekt
-Antal nya företag
-Antal nyskapande
arbetstillfällen
-Antal företag/org som
fått stöd
-Antal nya innovativa
lösningar
-Antal företag och org.
som fått stöd
-Antal deltagare
-Antal praktik- och
lärlingsplatser
-Antal deltagare
-Antal utbildningsdagar
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8.

Finansieringsplan

Finansieringsplanen fylls i efter att strategin blivit godkänd.

9.

Organisation

9.1 Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift)
Det slutgiltiga upplägget kring vår organisation behöver beslutas av det LAG som ska leda och
styra vår verksamhet i den nya föreningen som ska bildas. LAG är ytterst ansvariga för att
kansliet fungerar och det både fungerar effektivt och har en bra arbetsmiljö. Sen kommer det
att finnas verksamhetsledare som ansvarar för den löpande driften och för att utföra LAGs
intentioner. Kansliets uppbyggnad och löpande arbete skall arbeta i enlighet med och
harmoniera med strategin, eftersom det är LAGs förlängda arm. Vi avser också att arbeta med
hållbarhet även ur ett personalperspektiv. Erfarenheten från innevarande period är att
arbetsmiljön behöver lyftas upp i fokus med tydligt nedskrivna dokument kring ansvar,
befogenheter och arbetsbeskrivningar. Vi ska vara en bra arbetsgivare och skapa trevliga
arbetsmiljöer med kreativa och dynamiska arbetsgrupper. Det arbetet kommer att hjälpa oss
att säkerställa kompetens som byggts upp. Då vi går in med två befintliga organisationer har vi
i startskedet en hög kompetens för igångsättning och drift av verksamheten. Det gör att vi har
tid att skapa en organisation och rekrytera de kompetenser vi eventuellt saknar. Då vi inom
regionen har förberett för ett regionalt samarbete mellan både LAG och drift, så kommer det
också att ge oss en säkerhet då vi kan stötta varandra vid sjukdom, uppsägningar eller andra
problem.
En modell kan vara att vi för att anpassa vår drift i enlighet med inriktningen på vår strategi,
och gör en blandmodell. Vi arbetar med ett centralt kontor på de områden där vi kan vinna
mest på kapacitetsutnyttjande. Kombinerat med det tänker vi oss små lokalkontor ute i
kommunerna för att nå bästa effekt och vara nära de lokala orterna och projektägarna. Det
här handlar om att dels garantera effektivitet utifrån ett kostnadsperspektiv, men också
effektivitet utifrån ett målperspektiv.
Modellen bygger på ett verksamhetsledarkontor som i funktionen skulle bestå av en
handläggare, en verksamhetsledare och eventuellt en projektsamordnare/kommunikatör på
totalt 1,5 tjänst. Verksamhetsledaren leder kansliet och ansvarar för att planering,
administration, ekonomi, verksamhetsuppföljning, beredning av projektansökningar sköts på
ett kvalitetssäkert sätt. Verksamhetsledaren arbetar på LAGs uppdrag med tydliga ansvar och
befogenheter och en arbetsledande funktion vilket också innebär attesträtt upp till en nivå
som beslutas av LAG. Den här modellen ger en arbetsgrupp som dels kan stötta varandra, dels
kan kompettera varandra i kompetenser inom respektive fonds mål och som också ger en
kreativ och inspirerande arbetsmiljö med landsbygden i fokus.
En tänkbar lösning i modellen kan vara att arbeta med fyra lokala projektinspiratörer.
Arbetsuppgiften är framförallt att arbeta för att informera och inspirera lokala aktörer.
Projektinspiratörerna arbetar på deltid med totalt 50 procents tjänst. Vi tror att resurser som
redan arbetar lokalt eller nära har bättre möjligheter att bygga upp nödvändiga kontakter
med målgrupperna, har ett bättre lokalt perspektiv och därmed möjlighet att stödja
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målgruppen att komma igång. Det sparar också in mycket restid som istället kan användas till
uppsökande verksamhet.
De lokala inspiratörerna skall jobba nära de lokala LAG ledamöterna för att på så sätt skapa
ett kreativt samarbete i det lokala sammanhanget. Det ger också LAG medlemmen både en
plats och en person att byta idéer och samverka med. Tillsammans med de lokala
inspiratörerna är det också möjligt att initiera projekt inom exempelvis socialfonden för vägar
in i arbete för människor som är långt från arbetsmarknaden. Genom samverkan med andra
utvecklingsområden i regionen är ambitionen att säkerställa kompetens och kapacitet där
fördelar och kostnadsbesparingar kan nås. Det kan även röra sig om att använda speciella
kompetenser som något område besitter och som gemensamt kan nyttjas. Vi eftersträvar en
mångfald vad det gäller till exempel kön och ursprung för alla som är anställda och
engagerade i projekten.
Vi har i vår strategi talat mycket om betydelsen av mötesplatsen. Leader Mittland plus egna
”kontor/mötesplatser” ska ha mobil teknik, gärna ligga på landsbygden och helst samverka
med befintliga resurser för att kunna erbjuda kreativa, och trivsamma mötesplatser för
företag, föreningar och enskilda inom vårt område. Här skall också finnas lokalutrymme för att
kunna arbeta med LAG-ägda projekt eller projekt som vill samlokalisera sig. Allt för att skapa
en kreativ atmosfär med olika typer av människor. Samma sak gäller de lokala inspiratörerna,
de ska ha lokala projektkontor enligt samma principer gärna samlokaliserade med lokala
befintliga lösningar.
På så sätt blir vår administration också ett led i vår egen strategi att skapa lokalbaserade
mötesplatser där innovativa idéer och tankar kan bytas och uppstå. Tanken är att alla som
arbetar i verksamheten skall ha en stark förankring i någon lokal verksamhet på landsbygden,
det vill säga i föreningsliv eller företagande. Det kan till exempel vara företagare eller andra
som jobbar deltid i olika verksamheter. Det ställer krav på vår organisation, men ger stor
synergieffekt i och med att en del av förankringen sker genom rekrytering. Vi bygger med
andra ord upp en organisation som är centraliserad där vi vinner effektivitet i stordrift och
decentralisering där vi vinner resultat genom lokal påverkan och lokalt nätverk.

9.2 Partnerskap och föreningen
Hösten 2013 inleddes på var sitt håll arbetet i Leader Mittland och Leader Timråbygd inför
denna strategi. SWOT-analyser, möten med partnerskapet och utvärderingar av genomförd
programperiod och genomförda projekt var en del av det arbetet. I respektive förening
resulterade det i ett beslut om att söka ett flerfondsalternativ. Under sensommaren 2014
stod det klart att de båda föreningarna skulle slås ihop pga. att Timråbygd ansågs som ett för
litet område av Jordbruksverket. Under hösten 2014 har också Västernorrlands kustområde
med tillrinningsområden tillkommit för Havs- och fiskefonden.
Förankringsprocessen har accelererat under hösten med många idéer och förankringsmöten
för att fånga tankar och förslag från hela området. Dessa har sedan bearbetats för att göra en
samlad bedömning om vad målgrupperna vill och stämts av mot lokala och regionala
strategier, visionsdokument och de fyra investerings- och strukturfonderna för att synka
inriktning och mål, och för att säkerställa att det kan finnas resurser för genomförande.
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inriktning och mål, och för att säkerställa att det kan finnas resurser för genomförande.
Partnerskapet och förening under förankringsprocessen har varit både våra Ideella föreningar,
då dessa gemensamt lämnar in strategin. Respektive område dvs Leader Mittland och Leader
Timråbygd har trepartnerskap som är valda av sina respektive föreningar på årsmöten. De
representerar i sin tur föreningar, företag och offentlig sektor inom sitt geografiska område.
Föreningens namn Mittland Plus är en signal och ett uttryck för att sammanslagningen är
positiv och berikande för utvecklingen av området och inte minst för målsättningen att vi ska
bli fler. Vi kommer efter strategins godkännande att bilda en ideell förening. Vi kommer att
bjuda in alla intresserade via annonser, men speciellt partnerskapet dvs aktörer i våra båda
nuvarande föreningar och de som deltagit i förankringsprocessen under strategiarbetet. Den
nya föreningen kommer att tillsätta valberedning vid bildandemötet för att föreslå kandidater
till LAG på årsmötet, med hänsyn till geografi, kompetens, trepartnerskap.
Följande aktörer är några av alla de som har deltagit i framtagandet av strategin och kommer
att ingå i partnerskapet.
Bräcke kommun, Sundsvalls kommun, Timrå kommun och Ånge kommun. Landstinget
Västernorrland, avd. Regional Utveckling, Kommunförbundet Västernorrland samt andra
regionala organ och statliga myndigheter på regional/lokal nivå som, Länsstyrelsen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Mittuniversitetet.
Västernorrlands Kustfiskareförening, Hushållningssällskapet i Västernorrland, lokala
företagarföreningar i t.ex. Njurunda, Matfors, Bräcke, Timrå, Ånge, lokala LRF-organisationer,
t.ex. LRF Timrå och lokala företagare. Västernorrland idrottsförbund, Medelpads
Hembygdsförbund, Hela Sverige Ska Leva (Västernorrland), Winnet, lokala byalag och
bygdeföreningar m.fl.

9.3 LAG - den lokala aktionsgruppen
•

•

•

•

Styrelsen/LAG tillsätts på ett årsmöte efter förslag från valberedningen och skall bestå av
12 ordinarie ledamöter samt 8 ersättare med närvarorätt med en fördelning av minst
60/40 % mellan kvinnor och män. Ingen av sektorerna ideell, företag eller offentlig får ha
mer än 49 % av rösterna vid enskilda beslut. Sektorerna är jämt fördelade.
Valberedningen kommer att få i uppdrag att få en adekvat fördelning av olika
grupperingar inom de olika sektorerna dvs. ambitionen finns att få in olika yrkesgrupper,
kön, nytänkande entreprenörer, olika åldrar och olika kulturell bakgrund.
Tre ordinarie ledamöter ska komma från varje kommun samt två ersättare. Bland de tre
ordinarie ledamöterna ska det finnas en av varje från offentliga, ideella samt
företagssektorn.
Under styrelsen finns ett arbetsutskott, AU, för löpande ledningsfrågor. AU ska bestå av
ordförande plus en ledamot från varje kommun, samt fem personliga ersättare. Det blir
valberedningens uppgift att se till att partnerskapet i arbetsutskottet uppfylls.
• Valberedningen som tillsätts före första årsmötet ska ha jämn könsfördelning där alla
sektorer och kommuner (geografiska områden) är representerade, varav en ledamot
väljs till ordförande. Kunskap om strategin och leaderarbetet skall vara hög i
valbredningen och rutiner för detta kommer att utarbetas. (Valberedningen skall utses
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•

•

•

•

•

så tidigt som möjligt, för att förbereda föreningens årsmöte 2015). Varje kommundel
väljer tre representanter dvs en från varje sektor och en av dessa representerar
kommunen vid gemensamma möten i området.
Valberedningen ska genom sitt förslag säkerställa att det finns adekvat kompetens i
styrelsen med representation från olika sektorer inom offentlig förvaltning, föreningar
samt företag. Den ska se till att styrelsen speglar dagens samhälle med avseende på
kön, ålder och etnisk tillhörighet. Valberedningen skall också ta hänsyn till olika
kompetenser som krävs för beslut inom arbetet med de olika fonderna.
Valberedningen kommer att få en endagsutbildning i starten av sitt uppdrag.
Ordförande ska väljas på 2 år. Den som är mest lämplig skall väljas vid varje enskilt
tillfälle på årsmötet. Övriga ledamöter väljs också för två års mandattid, utom vid
föreningens första årsmöte när hälften av ledamöterna väljs på ett år.
För att säkerställa representation för fiskerifonden, sociala fonden och regionala
fonden skall referensgrupper tillsättas som bereder ärenden åt LAG. Avseende
fiskefonden kommer där bland annat att ingå representanter från Yrkesfiskarnas
förening i Västernorrland, Hushållningssällkap, Länsstyrelsernas fiskevårdskonsulenter,
fiskevårdsområden, enskilda entreprenörer inom fiske och enskilda yrkesfiskare.
LAG kommer också att inbjuda andra ledamöter att sitta med som adjungerade. Det
kan t ex vara representanter för offentliga sektorn som ansvarig på tjänstemän på
respektive kommun, Länsstyrelsen och Landstinget eller specifika experter som kan
behövas för olika ärenden.
För att säkerställa ungdomars och nysvenskars delaktighet behövs ofta en brygga t ex i
form av referensgrupper eller råd. Når vi inte dessa grupper via vanlig tillsättning skall
denna form tillämpas.

Genom samverkan med andra utvecklingsområden i regionen är ambitionen att genomföra
gemensamma utbildningar av LAG och valberedningen, dels för att ge ledamöterna en god
bild av betydelsen av uppdraget och dels få dem att känna gemenskap med andra ledamöter i
andra områden. Ambitionen är även att tillsammans med andra utvecklingsområden i
regionen tillsätta gemensamma referensgrupper kopplade till de olika fonderna, även en
gemensam beredningsgrupp kan komma ifråga. Även om strategierna i respektive
utvecklingsområden skiljer sig åt finns gemensamma grunder att förhålla sig till. Utbyten
mellan LAG-grupper är värdefullt i utvecklingsarbetet och kan bidra till en högre
måluppfyllelse.
Avseende referensgrupper som ska säkra särintressens inflytande i LAG, se avsnitt 7:4 där vi
beskriver arbetet med LAG och projektbeslut mer ingående.
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10. Samverkan mellan fonder och med andra aktörer
Vi bedömer att det finns en stor potential i och synergieffekter att uppnå med
flerfondsfinansiering. Vår strategi visar att vårt Leaderområde har många utmaningar att
hantera. Därför är det bra att ha tillgång till flera olika fonder, eller verktyg om man så vill. De
ger oss möjligheten att i olika parallella projekt kunna fokusera på var sin del av lösningen och
därmed ge värdeadderade effekter 1+1=3. Om utmaningen är att kunna leverera en komplett
närproducerad matkasse från landsbygden till staden med både grönt, rotsaker, baljväxter,
kryddor, fisk, kött, chark, mejeriprodukter, svamp, sylt så krävs samverkan mellan fonderna
för såväl råvaruförsörjning och förädling som service, marknadsföring och distribution. Här
bör flera fonder samverka i olika projekt för att utmaningen ska bli en smart, innovativ,
effektiv och hållbar lösning.
Projektidéer innehåller ofta aktiviteter som kräver finansiering från flera olika fonder. Leader
Mittland Plus kan med flerfondsfinansiering erbjuda blivande projektägare fler möjligheter till
finansieringshjälp för att genomföra sina projektidéer i olika projekt och därmed få till stånd
de förändringar som strategin vill uppnå.

10.1 Samverkan mellan fonder Lokalt ledd utveckling
Leader Mittland Plus ska använda en fyrfondslösning i arbetet med Lokalt ledd utveckling.
Enligt intresseanmälan för Lokalt ledd utveckling 2014-07-04 och kartutdraget från
Jordbruksverkets hemsida nedan omfattas områdena
•
•

57 och 58 av Landsbygdsfonden (EJFLU), Socialfonden (ESF) och Regionalfonden (ERUF)
57, 58 och 59 omfattas av Havs- och fiskefonden (EHFF).

Kartutdraget från Jordbruksverkets hemsida baserad på intresseanmälan för Lokalt ledd utveckling 2014-07-04

Havs- och fiskerifonden administreras inom Leader Mittland Plus och överlappar Leader Höga
Kusten, (område 59), som inte har denna fond med i sin strategi. Om kansliet gör
bedömningen att flera fonder kan vara aktuella för samma projekt får berörda
referensgrupper bereda och samverka om beslutsförslag. Det är inte möjligt att blanda
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finansiering från flera fonder i samma projekt. Därmed gäller ett projekt – en fond. Ett projekt
kan däremot stödja målen i flera fonder.
Avgränsningen mellan fonderna ska vara enligt följande: Det är i första hand innehållet i idén
som avgör om projektet hör hemma i fonden – inte geografisk avgränsning. Kansliet gör en
första bedömningen av i vilken fond projektet hör hemma. Exempel. Är fokus i projektet
utveckling av individers ställning på den lokala arbetsmarknaden hör projektet hemma i
Socialfonden. Är inriktningen näringslivsutveckling och entreprenörskap hör det hemma i
Regionalfonden. Projekt som har sin utgångspunkt i utveckling av jordbrukssektorn och
hållbar landsbygdsutveckling i allmänhet kopplas till Landsbygdsfonden. Projekt som rör
yrkesfisket och vattenmiljön hör hemma i Havs- och fiskefonden. Om ett projekt är
områdesövergripande kommer samarbete sökas med angränsande områden.
För att undvika sammanblandning och dubbelfinansiering, kommer regelbundna
avstämningar göras fondspecifika urvalskriterier att användas/tillämpas.
Insatsområde 1 Social ekonomi, lokal kapitalbildning och
och samarbete
Här avser vi att arbeta med alla fyra fonderna. Avgränsning sker enligt följande
•

•
•
•

Mikrostöd, entreprenörskap, forskning och innovation - Regionala fonden
Kompetensutveckling, utanförskap och steg in i arbetslivet - Socialfonden
Insatser inom fiskerinäring - Havs- och fiskefonden
Mötesplatser, lokal mobilisering, kooperativ – Landsbygdsfonden

Insatsområde 2 Företagande och utvecklat entreprenörskap
Här avser vi att arbeta med alla fyra fonderna. Avgränsning sker enligt följande
•

•
•
•

Mikrostöd, entreprenörskap, forskning och innovation samt inkubatorer – Regionala
fonden
Kompetensutveckling, utanförskap och steg in i arbetslivet – Socialfonden
Utvecklande och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk, lokal mat och diversifiering blå
näringar, skärgårdsutveckling – Havs- och fiskefonden
Förstudier, marknadsinsatser, lokala besöksmål, startgas, lokal mat och diversifiering
gröna näringar och insatser för synergieffekter inom flera fonder – Landsbygdsfonden

Insatsområde 3 Tillgänglighet
Här avser vi att arbeta med alla fyra fonder. Avgränsning sker enligt följande
•
•
•
•

Mikrostöd, entreprenörskap, forskning och innovation – Regionala fonden
Kompetensutveckling, utanförskap, steg in i arbetslivet, nya nätverk – Socialfonden
Infrastruktur för försäljning av fiske – Havs- och fiskefonden
Bredband, kommunikationer, infrastruktur, mötesplatser – Landsbygdsfonden
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Insatsområde 4 NaturNatur- och kulturbevarande insatser
Här avser vi att arbeta med alla fyra fonder. Avgränsning sker enligt följande.
•

•
•
•

Fiskesamhällen, kustområden, skärgårdsområden och förutsättningsskapande åtgärder
för fiske – Havs- och fiskefonden
Jord- och skogsbrukslandskapet, klimatsmarta produkter från gröna näringar, ekologisk
odling, ekoturism – Landsbygdsfonden
Entreprenörskap, innovationer och forskning – Regionalfonden
Kompetensutveckling, steg in i arbetslivet och utanförskap – Socialfonden

En särskild referensgrupp med kompetens inom bl.a. yrkesfiske, vattenvård och förädling av
fisk kommer att bereda de projekt som berörs av havs- och fiskefonden och kan med hjälp av
ett prioriterings- och urvalssystem som baseras på fondens och strategins intentioner och
ramverk, säkerställa att fondens medel används till rätt insatser. Inför varje prioritering ska en
avstämning göras med Leader Höga Kusten för att säkerställa att ingen dubbelfinansiering
uppstår.
Stöd från Sociala fonden kommer att beslutas på likande sätt med representanter för
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, representanter från arbetsmarknadsenheter, lokala
föreningar och sociala företag m.fl. med ett poängberäkningssystem som ska ge rätt
prioriteringar.
För den Regionala fonden kommer det finnas en referensgrupp som kan näringslivs- och
tillväxtfrågor. Även den gruppen kommer att använda en prioriteringsmall för att säkerställa
att ansökningar prioriteras sakligt. Gruppen kan komma att bestå av representanter för t ex,
LRF, yrkesfiskarna, näringslivskontoren, Landstinget, Företagarna, enskilda företag m fl.

10.2 Avstämning med andra aktörer
Den strategi som vi nu har format bygger i stor utsträckning på underifrånperspektivet men
också på de planer och strategier som länsstyrelserna och kommunerna arbetar med. Vår
samverkan med länsstyrelsen i Västernorrland, kommunerna, kommunförbundet och
landstingen i området har etablerats redan under föregående programperiod. Länsstyrelsen i
Västernorrland tagit initiativ till bred samverkan med och mellan länets leaderområden
genom att sammankalla till gemensamma möten med olika inriktning. Samtidigt har
Leaderrepresentanter varit inbjudna att delta i Länsstyrelsens egna process i planeringen för
programperioden 2014-2020, vilket har underlättat en samsyn och förståelse. Detta
samarbete kommer förhoppningsvis att fortsätta och utvecklas under 2014-2020. Vi har också
årligen haft periodiska avstämningar och möten med Landstinget och Kommunförbundet
avseende utvecklingsfrågor, något vi planerar att vidareutveckla under nästkommande
period.
På lokal nivå arbetar vi med offentliga aktörer från varje kommun i LAG, dessa sitter i sin tur
ofta i många andra sammanhang med regionalt utvecklingsansvar och fungerar både som
”förankrare” och förmedlare inom många områden avseende kommunala och regionala
utvecklingsstrategier. Kommunerna deltar ofta som projektägare och/eller medfinansiärer i
projekt finansierade av andra regionala program, exempelvis bredbandsutbyggnad,
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infrastruktur och entreprenörskap. Vi kommer att ha en nära kontakt kring kommunernas
utvecklingsplaner och kommer att ha avstämning med t ex destinationsutvecklare,
näringslivsutvecklare, fritidsförvaltningar, kulturförvaltning mm vid enskilda projekt där det
bedöms nödvändigt. Samtidigt sker en regelbunden information till kommunstyrelsen för
varje kommun om programmets utveckling och inriktning på en övergripande nivå för att vi
ska förstå varandra och kunna uppnå effektivitet och synergieffekter.
Avsnittet kommer att kompletteras när strategin har blivit antagen.

10.3 Jämställdhet och icke-diskriminering
Ett av strategins två horisontella mål är jämställdhet och icke-diskriminering. Arbetet med att
genomföra strategin ska utgå från ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv som ska
genomsyra både kansliets arbete och LAG:s beslutsfattande.
Det kan konkret innebära både att t.ex. utforma informationsmaterial- och insatser
inkluderande så att de tar hänsyn till exempelvis kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsskillnader, sexuell läggning och
ålder, men också att granska projektansökningar utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Kansliet har
en viktig roll när det gäller att stötta och lotsa projekten i detta. Det kan exempelvis göras
genom att aktivt ställa frågor kring hur olika personers villkor i området gynnas av att ett
projekt genomförs och därmed väcka tanken hos projektsökande. Ett annat konkret sätt kan
vara att i informationsinsatser gentemot projektsökande påvisa fördelarna med att arbeta
normkritiskt och utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Det är viktigt att kansliet för statistik över antal kvinnor och män som deltar i projekten och
har i åtanke att många av landsbygdens arbetsmarknader är könsegregerade. Det kan också
vara aktuellt att föra statistik över om män eller kvinnor är projektägare/projektledare eller
ingår i projektgruppen, för att följa upp hur stöden fördelas inom strategin. Projektens
resultat ska följas upp och utvärderas löpande för att kunna korrigera eventuella
snedvridningar. Detta är särskilt prioriterat för projekt som finansieras av Socialfonden, men
är aktuellt även i de andra fonderna. Kansliet ska löpande analysera verksamheten utifrån ett
jämlikhetsperspektiv; om lika mycket pengar satsas på kvinnor och män, om satsningarna som
görs har likvärdig effekt, och om olika personer bemöts och behandlas likvärdigt i kontakten
med kansliet. En viktig förutsättning för kansliets arbete är utbildning i frågorna, men
förutsättningarna för allt uppföljningsarbete beror på vilken budget området blir tilldelad.
Ett viktigt urvalskriterium I LAG:s beslutsfattande är att titta på hur besluten den fattar
påverkar olika personers och gruppers villkor i området. För att kunna göra bra bedömningar
av detta är det viktigt att LAG får utbildning i normkritik och konkret jämställdhetsarbete. Det
är också en viktig faktor hur representationen av olika grupper ser ut i LAG. Om LAG består av
många olika typer av personer ger det en större kontaktyta att nå ut till med information om
möjligheten att söka stöd, vilket kan främja att fler olika typer av grupperingar och projekt
söker stöd från Leader. Kompetens inom jämställdhet och icke-diskriminering kommer vara
ett perspektiv att väga in vid rekryteringen av personal till kansliet.

41

11. Kommunikation
Syfte och mål med kommunikationen
Kommunikationens syfte är att sprida kunskap om hållbar landsbygdsutveckling i Mittland
Plus i Lokalt ledd utveckling med Leader-metoden. Målet är att föreningar, privata företag,
offentliga organisationer och privatpersoner ska se nyttan av att arbeta med Leadermetoden
och vilja delta.
Övergripande information

Övergripande information om Mittland Plus ska finnas på organisationens hemsida, facebook
och i en informationsfolder. Informationen ska innehålla uppgifter om:
- strategins vision, mål, insatsområden och indikatorer
- lokalt ledd utveckling med Leader-metoden
- strategins finansiering genom EU: s struktur- och investeringsfonder och övriga
finansiärer
- hur man söker projektstöd och när
Fysiska möten mellan LAG: s medlemmar, kansliets personal med inspiratörer och
målgrupperna är också en viktig informationskanal.
Målgrupper

•
•

•
•

Personer och organisationer som söker stöd
Vidareförmedlare som kultur - turism och fritidsansvariga, arbetsmarknadsenheter,
företagare, företagarorganisationer, turistorganisationer, föreningsråd,
ungdomsutvecklare, föreningsliv etc.
Samarbetspartners och finansiärer som kommuner, länsstyrelsen, regionala och lokala
aktörer inom t.ex. ungdomsfrågor, besöksnäring och lokal mat.
Allmänheten - personer som bor och verkar i eller berörs av vad som händer i
området.

Prioriteringar

Olika kommunikationsinsatser för olika faser
Under uppstartsfasen fokuserar kommunikationen på att nå ut till alla i huvudmålgruppen för
att informera om metoden och målen med lokalt ledd utveckling. Under genomförandefasen
handlar det fortsatt om att kommunicera med huvudmålgruppen, men också att reagera på
de kommunikationsbehov som uppstår och som samarbetspartners och vidareförmedlare
uppmärksammar. Slutfasen har fokus på att sprida resultat från programmet. Då är det
angeläget att nå alla målgrupper, så att de förstår vad som skett i programmet och hur
medlen har använts.
Budskap

Eftersom kommunikation alltid sker på mottagarens villkor är det viktigt att tänka igenom
budskapen som kommuniceras. Budskapen utformas utifrån de olika målgrupperna:
Målgrupp: Personer som söker stöd
Budskap: Tillsammans med andra bidrar du till att din landsbygd/ditt kustområde lever och
utvecklas.
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Målgrupp:: Vidareförmedlare
Budskap:: Vi jobbar tillsammans och lär oss av varandra för att bidra till en hållbar lokal
utveckling
Målgrupp:: Samarbetspartners
Budskap:: Vi jobbar tillsammans och lär oss av varandra för att bidra till en hållbar lokal
utveckling.
Målgrupp:: Allmänheten
Budskap: Leader bidrar till en hållbar samhällsutveckling

Strategier
Aktiviteter och verktyg för kommunikationen

• Inspiratörer och interna ambassadörer
• Möten
• Hemsidan
• Positiv uppmärksamhet i medierna
• Sociala medier
• Story-telling

• Nyhetsbrev
• Presentationsmaterial
• Föreläsningar, seminarier, workshops,
nätverksträffar och event
• Annonsering
• Andra marknadsföringsinsatser

Interna ambassadörer

Det är viktigt att alla som arbetar med Mittland Plus känner en stolthet och ser sig själv som
goda ambassadörer. Alla måste ha kunskap och utbildning om vad strategin innebär och står
för, samt vad målet med strategin är innan vi kan förvänta oss att omvärlden ska förstå det.
Välinformerade medarbetare, som känner delaktighet och engagemang, är projektets bästa
vidareinformatörer eftersom det mänskliga mötet, ”mun mot mun metoden”, är den bästa
informationsvägen. Inspiratörer är en särskilt viktig grupp som kommer att möta
målgrupperna med information om vad strategin kan erbjuda och vad andra gör.
Möten

Vid alla typer av möten ska vår kommunikation och marknadsföring lägga stor vikt vid
relationer och vara relationsorienterad. Att fokusera på möten ligger i linje med strategins
syfte. Därför är det viktigt att inför varje möte tydliggöra syftet och målet med mötet. Detta
för att säkerställa att rätt personer deltar vid mötet, undvika onödiga möten och möten ”för
mötets skull”.
Hemsidan

Hemsidan är en viktig informationskanal för att nå våra olika målgrupper. Det är viktigt att
varje målgrupp känner att det finns information av värde för just dem. En ny hemsida ska
arbetas fram. Den ska vara kortfattad, konkret och tydlig. Besökaren ska få en tydlig överblick
av Mittland Plus och vad vi erbjuder. Sidan ska vara lätt att orientera sig runt på med tydliga
menyer, ingångar och länkar.
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En uppdaterad och aktuell sida

En hemsida som inte uppdateras på länge upplevs inte som en trovärdig sida för hämtning av
information. Ett kontinuerligt flöde av nyheter ska därför prägla hemsidan så att den ska
kännas uppdaterad och aktuell. Målet bör vara att uppdatera sidan med minst en nyhet varje
vecka.

Kommunikationsplan
Strategin kompletteras med kommunikationsplan om den blir godkänd.

12. Uppföljning och revidering
Kompletteras när strategin blivit godkänd.

13. Bilagor
Bilaga 1: SWOT-analys
Bilaga 2: Omvärldsanalys
Hänvisning till utdrag 4. Några aktuella omvärldsförhållanden ur Framtid
Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020.
Huvuddokument RUS 2011-12-16 Dnr 100-274-10

Fler fönster ska lysa i Mitt Land Plus, fotograf Lena Liljemark
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ŝůĂŐĂϭ͘




^tKd͗Ăƌ






>ĞĂĚĞƌDŝƚƚůĂŶĚ 
&ƂƌůĂŶĚƐďǇŐĚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐŝƌćĐŬĞ͕ ŶŐĞŽĐŚ^ƵŶĚƐǀĂůů


^tKdͲE>z^ϮϬϭϯͲϭϬͲϮϱ^DDE^d >>E/E'͗
^ƚǇƌŬŽƌ͗










'ĞŽŐƌĂĨŝƐŬƚůćŐĞůćŶŐƐǀćŐϭϰ

DŝƚƚŶŽƌĚĞŶͲŬŽƌƌŝĚŽƌĞŶćƌĞŶƉƵůƐĊĚĞƌ

'ƌĞĞŶ,ŝŐŚǁĂǇ


EǇĂƐǀĞŶƐŬĂƌŝŽŵƌĊĚĞƚćƌĨƂƌĞƚĂŐƐĂŵŵĂ 
EĂƚƵƌĞŶ͕ƌĞŶůƵĨƚ͕ƌĞŶƚǀĂƚƚĞŶ͕ŐůĞƐŚĞƚ

,ƂŐĂŶĚĞůƐŵĊĨƂƌĞƚĂŐ


>ćƚƚƉƌŽĨŝůĞƌĂDŝƚƚŶŽƌĚĞŶůĞĚĞŶͬ^ƚKůŽĨƐůĞĚĞŶ
ůǀĚĂůĂƌŶĂƐƐƚƌćĐŬŶŝŶŐƂƐƚͲǀćƐƚ

ĞƐƂŬƐĨŝƐŬĞŽĐŚŵĊŶŐĨĂůĚ 

^ƚŽƌƐŽĐŝĂůŐĞŵĞŶƐŬĂƉ





















^ǀĂŐŚĞƚĞƌ͗










ǀĨŽůŬŶŝŶŐ 


DŝŶƐŬĂƚƐĞƌǀŝĐĞƵŶĚĞƌůĂŐ

<ĂƉŝƚĂůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ 

ŐŶĂƐŬǇŐŐůĂƉƉĂƌ


>ĊŐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĨƂƌŵĊŐĂ


ĊůŝŐƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂƚƚƐĂŵǀĞƌŬĂ

ĞŶƚƌĂůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌƵƚĨŽƌŵĂƐĞũĨƂƌůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶ
KŬƵŶƐŬĂƉŚŽƐĂŶĚƌĂŽŵůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶƐǀŝůůŬŽƌ
^ǀĂŐƚĐŝǀŝůƚƐĂŵŚćůůĞ


ƌŝƐƚĂŶĚĞŽŵǀćƌůĚƐďĞǀĂŬŶŝŶŐ













,Žƚ͗

>ĂŶĚƐďǇŐĚĞŶŐůƂŵƐďŽƌƚǀŝĚŽĨĨ͘/ŶƐĂƚƐĞƌͬĊƚŐćƌĚĞƌ;ϱƉͿ
͟dĂƉƉĂĚĞƐƵŐĂƌ͟;ϯƉͿ





&ŽƌƚƐĂƚƚĂǀĨŽůŬŶŝŶŐ;ϯƉͿ 



^ĞŐƌĞŐĂƚŝŽŶ;ϮƉͿ




<ŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ;ϮƉͿ 



<ŽůůĞŬƚŝǀƚƌĂĨŝŬĨƂƌƐǀĂŐĂƐ;ϮƉͿ



>ĂŶĚƐďǇŐĚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĨŝǆĞƌĂƐǀŝĚũŽƌĚďƌƵŬŽĐŚĂŶĚƌĂŶćƌŝŶŐĂƌŐůƂŵƐ;ϮƉͿ

KĨĨĞŶƚůŝŐƐĞŬƚŽƌĐĞŶƚƌĂůŝƐĞƌĂƌ;ϭƉͿ




hŵĊůƐƚǇƌʹŐĞƌŵĊŶŐĂĨƂƌďƵĚ;ϭƉͿ




ĚŵŚŝŶĚĞƌďƌŽŵƐĂƌƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ;ϮƉͿ 


:ĂŶƚĞůĂŐĞŶ;ϭƉͿ




ŽƐƚĂĚƐďƌŝƐƚŝĨƌĂŵƚŝĚĞŶ;ϭƉͿ



<ůŝŵĂƚĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĞŶƐĞĨĨĞŬƚĞƌ;ϭƉͿ



ǀǀĞĐŬůŝŶŐĂǀũŽƌĚďƌƵŬĞƚ;ϭƉͿ




>ĊŐĂĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐƉƌŝƐĞƌĨƂƌƐǀĊƌĂƌůĊŶͬŶǇŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ;ϭƉͿ 


<ŽŵŵĞƌƐŝĞůůĂĂƐƉĞŬƚĞƌďůŝƌĂůůƚǀŝŬƚŝŐĂƌĞ 












>ĞĂĚĞƌDŝƚƚůĂŶĚ
dĞůĞĨŽŶϬϳϬϯϭϲϮϯϲϲ
ͲƉŽƐƚůĞĂĚĞƌ͘ŵŝƚƚůĂŶĚΛƚĞůŝĂ͘ĐŽŵ
ŽǆϴϵϬ͕ϴϱϭϮϰ^ƵŶĚƐǀĂůů&ĂǆϬϲϬϱϲϲϯϳϬ,ĞŵƐŝĚĂǁǁǁ͘ůĞĂĚĞƌŵŝƚƚůĂŶĚ͘ƐĞ
ĞƐƂŬƐĂĚƌĞƐƐ'ćƌĚĞŚŽǀ:ŽŚĂŶĞĚĂůƐǀϭϮϭ^ƵŶĚƐǀĂůů




WƌŝǀĂƚƐĞŬƚŽƌĐĞŶƚƌĂůŝƐĞƌĂƌ 

DŽƚƐƚĊŶĚŵŽƚĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ 

'ƌƂŶĂŶćƌŝŶŐĂƌƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐŽĐŚĂǀǀĞĐŬůŝŶŐ
DĊŶŐĂƐƚŝŵƵůĞƌĂƐƐƚĂƌƚĂĨƂƌĞƚĂŐƉĊďƌŝƐƚĨćůůŝŐĂŐƌƵŶĚĞƌ














DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ͗ hƚŶǇƚƚũĂŬŽƌƌŝĚŽƌĞŶŬƵƐƚƚŝůůŬƵƐƚʹDŝƚƚŶŽƌĚĞŶ;ϱƉͿ


hƚǀĞĐŬůŝŶŐĂǀ/dͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞƚĐ;ϱƉͿ 



ƌĂŵŽƚƚĂŐĂŶĚĞĂǀŶǇŝŶĨůǇƚƚĂĚĞ͕ŽĂǀƐĞƚƚƵƌƐƉƌƵŶŐ;ϯƉͿ 
<ŽŵƉĞƚĞŶƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐͬƐĂŵǀĞƌŬĂŶƚ͘Ğǆ͘ŵĞůůĂŶĨƂƌĞƚĂŐ;ϮƉͿ


͟KƐƐĂůůĂ͟ƐŽŵĂŵďĂƐƐĂĚƂƌĞƌ;ϭƉͿ




ŶŶǇ͟ŐƌƂŶǀĊŐ͟;ϭƉͿ




ŐĞŶƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ;Ăǀƚ͘ĞǆůŝǀƐŵĞĚĞůͿćƌŵƂũůŝŐ



ƌĂŶǇƚƚĂĂǀ͟ƵƚďŽƌ͟




&ƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀĞƚŽĐŚĨŽůŬƌƂƌĞůƐĞŬƵůƚƵƌĞŶ


sZ&PZ^<D/dd>EKDZ d'^Z^hZ^Z&PZhds<>/E'ͬPsZ>sE͍;hƚĂŶƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐͿ


,ƂŐƉŽƚĞŶƚŝĂůŝďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐĞŶ


ŝďĞŚĊůůĂďĞĨŝŶƚůŝŐƚƐĞƌǀŝĐĞƵŶĚĞƌůĂŐĨƂƌĚĞƐŽŵďŽƌŬǀĂƌнďĞƐƂŬĂŶĚĞ
^ĂŵǀĞƌŬĂŶŵĞůůĂŶůŽŬĂůĂĨƂƌĞƚĂŐ


DŝƚƚŶŽƌĚĞŶͲŬŽƌƌŝĚŽƌĞŶďĞŚƂǀĞƌƐƚƂĚũĞƉƵŶŬƚĞƌůćŶŐƐƐƚƌćĐŬĂŶ
^ƚĂƌŬƚŽŵůĂŶĚďĞŚƂǀƐƚƵŶƚĚĞƐƚƂƌƌĞŽƌƚĞƌŶĂ

ƚƚŝƚǇĚĞŶƚŝůůŽŵůĂŶĚĞƚƐǀćƌĚĞͬŚĞůŚĞƚĞŶƵƚǀĞĐŬůĂƐ

<ĂŶƵƚǀĞĐŬůĂŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚƐƚĂƌŬĂƐƚƂĚũĞƉƵŶŬƚĞƌ
^ĂŵƐǇŶĨŝŶŶƐŝŽŵƌĊĚĞƚ



&ƂƌĞƚĂŐƐĂŵŚĞƚĞŶŚĂƌĞƚƚƚǇĚůŝŐƚƵƚŚĊůůŝŐŚĞƚƐƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀ















s/<d/'WhE<dZ/E&ZDd/hds<>/E'^W>EͬͲ^dZd'/͗
ϭ͘ DĞƌǀĞƌŬƐƚĂĚ͕ŵĞƌƉƌĂŬƚŝŬ
Ϯ͘ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶŽĐŚŵĂƌŬŶĂĚƐĨƂƌŝŶŐŵŽƚŽŵǀćƌůĚĞŶ
ϯ͘ ^ĂŵĂƌďĞƚĞŽĐŚƐĂŵǀĞƌŬĂŶ
ϰ͘ /ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌŝŬĂƉŝƚĂůŽĐŚŵćŶŶŝƐŬŽƌ
ϱ͘ <ŽŵƉĞƚĞŶƐŽĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ


ŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶͬůŝƐƚŶŝŶŐĂǀŝĚĠĞƌĨƌĊŶĚĞŶďƌĂŝŶƐƚŽƌŵŝŶŐƐŽŵƌĞƐƵůƚĞƌĂĚĞŝĚĞƐƐĂĨĞŵƉƵŶŬƚĞƌĞůůĞƌ
ŚƵǀƵĚƌƵďƌŝŬĞƌĨŝŶŶƐŬǀĂƌƉĊ>ĞĂĚĞƌŬŽŶƚŽƌĞƚ͘ĞŶŬĂŶĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌĂƐŽĐŚƐŬƌŝǀĂƐƵƚŽŵƐĊƂŶƐŬĂƐŵĞŶƐĊŚĂƌ
ŝŶƚĞŐũŽƌƚƐŝĚĞŶŶĂƐĂŵŵĂŶĨĂƚƚŶŝŶŐ͘
^ĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐŐũŽƌĚϮϬϭϯͲϭϬͲϮϵ
ũƂƌŶEŽƌĚůŝŶŐ
>ĞĂĚĞƌDŝƚƚůĂŶĚ
dĞůĞĨŽŶϬϳϬϯϭϲϮϯϲϲ
ͲƉŽƐƚůĞĂĚĞƌ͘ŵŝƚƚůĂŶĚΛƚĞůŝĂ͘ĐŽŵ
ŽǆϴϵϬ͕ϴϱϭϮϰ^ƵŶĚƐǀĂůů&ĂǆϬϲϬϱϲϲϯϳϬ,ĞŵƐŝĚĂǁǁǁ͘ůĞĂĚĞƌŵŝƚƚůĂŶĚ͘ƐĞ
ĞƐƂŬƐĂĚƌĞƐƐ'ćƌĚĞŚŽǀ:ŽŚĂŶĞĚĂůƐǀϭϮϭ^ƵŶĚƐǀĂůů



/ĚĞĞůůĂĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶdŝŵƌĊďǇŐĚ

ǅ 
ϯŐĞŽŐƌĂĨŝƐŬĂŵƂƚĞŶ͗dǇŶĚĞƌƂ͕>ũƵƐƚŽƌƉŽĐŚ^ƂƌďĞƌŐĞ
Ϯϱ͕ϮϳŽĐŚϮϴĂƵŐƵƐƚŝ
dŽƚĂůƚϯϴƉĞƌƐŽŶĞƌŚĂƌŶćƌǀĂƌĂƚ͕ďůĂŶĚŶŝŶŐĂǀĨƂƌĞƚĂŐĂƌĞŽĐŚďŽĞŶĚĞŶ͘


/ĞƚƚĨƂƌƐƂŬĂƚƚƐĂŵŵĂŶĨĂƚƚĂŐƌƵŶĚƚĂŶŬĞŶŝĚĞƚƐŽŵĨƌĂŵĨƂƌƚƐǀŝĚŵƂƚĞŶĂƐĊŬćŶŶƐĚĞƚƐĊŚćƌ͗
^ƚǇƌŬŽƌ͗
,ćƌŚĂŶĚůĂƌĚĞƚŵǇĐŬĞƚŽŵŶćƌŚĞƚĞŶƚŝůůƐƚćĚĞƌ͕ĨůǇŐ͕ƚĊŐ͕ŵĂƌŬŶĂĚ͕ŶĂƚƵƌ͘,ĞůƚĞŶŬĞůƚĂƚƚŵĂŶƚǇĐŬĞƌ
ĂƚƚŵĂŶŚĂƌĞƚƚďƌĂůćŐĞŐĞŽŐƌĂĨŝƐŬƚ͘,ćƌŬŽŵŵĞƌŽĐŬƐĊŵǇĐŬĞƚŬƌŝŶŐůŝǀƐŵŝůũƂŶƵƉƉĚǀƐĂƚƚŵĂŶŚĂƌ
ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌĞƚƚďƌĂůŝǀůŝŬƐŽŵĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀ͘EĂƚƵƌĞŶŽĐŚĚĞƐƐĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌƉĊŽůŝŬĂƐćƚƚ
ŬŽŵŵĞƌŽĐŬƐĊŚƂŐƚƵƉƉ͘
^ǀĂŐŚĞƚĞƌ͗
,ćƌŬŽŵŵĞƌŵǇĐŬĞƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĨƌĊŐŽƌƵƉƉƐŽŵĚĊůŝŐŬŽůůĞŬƚŝǀƚƌĂĨŝŬ͕ĚĊůŝŐĂǀćŐĂƌ͕ĞũƚŝůůƌćĐŬůŝŐƚ
ƵƚďǇŐŐĚďƌĞĚďĂŶĚŽĐŚŵŽďŝůŶćƚ͘ǀƐĞĞŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞćƌĚĞƚĨƌĂŵĨƂƌĂůůƚćůĚƌĞďŽĞŶĚĞĨƌĊŐĂŶƐŽŵ
ŬŽŵŵĞƌƵƉƉ͘&ƂƌĨĊĂƌďĞƚƐƚŝůůĨćůůĞŶƐĞƐŽĐŬƐĊƐŽŵĞŶƐǀĂŐŚĞƚůŝŬƐŽŵĚĞŶĞŐŶĂŝŶƐƚćůůŶŝŶŐĞŶŝĨŽƌŵĂǀ
:ĂŶƚĞͬďƌƵŬƐŬƵůƚƵƌͬƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐĨŝĞŶƚůŝŐŚĞƚ͘
DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ͗
DƂũůŝŐŚĞƚĞƌĨŽŬƵƐĞƌĂƐŵǇĐŬĞƚƉĊŝŶĨůǇƚƚŶŝŶŐŽĐŚĚĞĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌŵĂŶŚĂƌŬƌŝŶŐŶćƌŚĞƚƚŝůůƐƚćĚĞƌ
ŽĐŚŶĂƚƵƌ͘ŶĂŶŶĂŶŐƌĞŶŵĞĚŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌćƌĨůĞƌƚƵƌŝƐƚĞƌŽĐŚƂŬĂĚďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐĨƂƌĂƚƚĚćƌŝŐĞŶŽŵ
ƐƚƂĚũĂƐĞƌǀŝĐĞŽĐŚĨƂƌĞƚĂŐĂŶĚĞ͘ŶƚƌĞĚũĞćƌŵĞƌĨƂƌĞƚĂŐĂŶĚĞŝĂůůŵćŶŚĞƚŽĐŚĚĊƉĞŬĂƐƚĞǆ
ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌŶŝƐĐŚĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌŝŶŽŵũŽƌĚďƌƵŬƐŽŵĨƂƌćĚůŝŶŐ͕ƐŵĊďƌƵŬŵŵƵƚ͘
,Žƚ͗
,ćƌƐĞƌŵĂŶĨƌĂŵĨƂƌĂůůƚŚŽƚŵŽƚĚĞƚƐŽŵŵĂŶƐĞƌćƌǀŝŬƚŝŐƚ͘DĂŶćƌƌćĚĚĨƂƌĞŶŵŝŶƐŬĂĚďĞĨŽůŬŶŝŶŐ
ĞůůĞƌƐŶĞĚĊůĚĞƌƐƐƚƌƵŬƚƵƌŽŵŵĂŶŝŶƚĞĨĊƌƌćƚƚĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌƐŽŵƚĞǆŐƌƵŶĚůćŐŐĂŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞ͕ďƌĂ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŝĨŽƌŵĂǀďƌĞĚďĂŶĚ͕ŵŽďŝůŶćƚ͕ǀćŐĂƌŽĐŚďƵƐƐƚƵƌĞƌ͕ĨƂƌĚǇƌŝŶŐĂǀďŝůĊŬĂŶĚĞ͕ĨƂƌĨƵůŶŝŶŐĂǀ
ŶĂƚƵƌĞŶŝĨŽƌŵĂǀŬĂůŚǇŐŐĞŶĞůůĞƌĨƂƌďƵƐŬŶŝŶŐĂǀƂƉƉŶĂůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘EĂƚƵƌůŝŐƚǀŝƐƐĞƌŵĂŶŽĐŬƐĊ
ŵŝŶƐŬĂĚĞĂƌďĞƚƐƚŝůůĨćůůĞŶŽĐŚŵŝŶƐŬĂƚĨƂƌĞŶŝŶŐƐĞŶŐĂŐĞŵĂŶŐƐŽŵĞŶƌŝƐŬƐŽŵƉĊǀĞƌŬĂƌ
ŝŶĨůǇƚƚŶŝŶŐͬƵƚĨůǇƚƚŶŝŶŐŽĐŚĚćƌŵĞĚŽĐŬƐĊĊůĚĞƌƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͘^ĂŵŵĂĨĂŬƚŽƌĞƌŬĂŶŽĐŬƐĊŝŵĊŶŐĂĨĂůů
ƉĊǀĞƌŬĂĞŶƐƉŝƌĂŶĚĞďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐŶĞŐĂƚŝǀƚ͘






^ƚƌĂƚĞŐŝĂƌďĞƚĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ

/ĚĞĞůůĂĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶdŝŵƌĊďǇŐĚ
^ǀĂƌƚсdǇŶĚĞƌƂ͕ƌƂĚс>ũƵƐƚŽƌƉ͕ďůĊс^ƂƌďĞƌŐĞ

ȋȌ
'ŽĚĂĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐ͕ŶćƌĂƚŝůůĂůůƚ͕ŐƌĂŶŶĞƚŝůůŵĂƌŬŶĂĚĞŶ͕ǀŝĨĊƌƉůĂƚƐ͕ƐƵǀĞƌćŶ
ůŝǀƐŵŝůũƂ͕ĞŶŐĂŐĞƌĂĚĞƐŵĊďĂƌŶƐĨƂƌćůĚƌĂƌ͕ďƌĂĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀ͕ŵƂƚĞƐƉůĂƚƐĞƌ͕ŬŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĞŶĂǀŚĂǀΘ
ůĂŶĚ͕ŵĂƐƐŽƌĂǀƚƌĞǀůŝŐŵćŶŶŝƐŬŽƌ;dǇŶĚĞƌƂͿ͕ŵĊŶŐĂŶĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚ͕ĚƵŬƚŝŐĂĨƂƌĞƚĂŐĂƌĞ͕ďƌĂůćŐĞƐŽŵ
ŐĞƌŐŽĚĂƵƚĊƚƌŝŬƚĂĚĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌ;ƚĊŐ͕ĨůǇŐ͕ϰ͗ĂͿ͕ƐŬŽůĂΘćůĚƌĞŽŵƐŽƌŐ͘

sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞϱĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗^ƵǀĞƌćŶůŝǀƐŵŝůũƂϭϮƌƂƐƚĞƌ͕ďƌĂůćŐĞƐŽŵŐĞƌŐŽĚĂ
ƵƚĊƚƌŝŬƚĂĚĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌϲƌƂƐƚĞƌ͕ŬŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŚĂǀͬůĂŶĚϲƌƂƐƚĞƌ͕ďƌĂĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀϰƌƂƐƚĞƌ͕ŶćƌĂ
ƚŝůůĂůůƚϰƌƂƐƚĞƌ
PƉƉĞƚůĂŶĚƐŬĂƉ͕ŶĂƚƵƌŶćƌĂ͕ŶćƌĂƐƚĂŶ͕ũĂŬƚΘĨŝƐŬĞ͕ƚǇƐƚŶĂĚΘŶĂƚƵƌůũƵĚ͕ĨŝƐŬĞůƵĨƚ͕ŵĂĐŬΘůĂŶƚŚĂŶĚĞů͕
ŵĂĐŬǀŝŬƚŝŐƚ͕ƐŬŽůĂΘĨƂƌƐŬŽůĂ͕ǀćŐĂƌ͕ƚƌǇŐŐŚĞƚ͕ĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀ͘
sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞϰĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗PƉƉĞƚůĂŶĚƐŬĂƉϱƌƂƐƚĞƌ͕ĨƌŝƐŬůƵĨƚϱƌƂƐƚĞƌ͕ƚǇƐƚŶĂĚΘ
ŶĂƚƵƌůũƵĚϯƌƂƐƚĞƌ͕ŶĂƚƵƌŶćƌĂϮƌƂƐƚĞƌ
ϵŵŝůŬƵƐƚ͕ŶŽƌƌĂĞƵƌŽƉĂƐƐƚƂƌƐƚĂĚĞůƚĂ͕ŶćƌŚĞƚŽĐŚŐŽĚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌƵƚ͕ƌŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĂŶƚ
ũŽƌĚďƌƵŬƐďǇŐĚŝ>ũƵƐƚŽƌƉ͕ƐƚĂƌŬƚĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀ͕ŶćƌĂǀŝůĚŵĂƌŬƐŽŵƌĊĚĞŶ͕ďƌĂĨŝƐŬĞǀĂƚƚĞŶ͕^ƂƌĊŬĞƌƐ
ĨŽůŬĞƚƐŚƵƐ͕/ƐŚŽĐŬĞǇ͕ƐŽůŬƵƐƚĞŶ͘
sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞĨĂŬƚŽƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗EćƌĂǀŝůĚŵĂƌŬƐŽŵƌĊĚĞŶϯƌƂƐƚĞƌ

ȋȌ
&ĊĨůǇŐĂǀŐĊŶŐĂƌ͕ĊůĚƌĂŶĚĞďĞĨŽůŬŶŝŶŐ͕ĚĊůŝŐĂŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌŝŶŽŵŽŵƌĊĚĞƚ͕ŽĞŶŐĂŐĞƌĂĚ
ďĞĨŽůŬŶŝŶŐ͕ƐǀĂŐĂĞŶƚƌĞƉƌĞŶƂƌĞƌŝďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐĞŶ͕ŬŽŵŵƵŶĞŶƐĞŬŽŶŽŵŝ͕ĚĊůŝŐĂǀćŐĂƌ͕ĚĊůŝŐ
ŵĂƌŬĂŶĚƐĨƂƌŝŶŐƵƚĊƚĂǀŬŽŵŵƵŶĞŶ͕ũĂŶƚĞůĂŐĞŶ͕ďƌƵŬƐŬƵůƚƵƌĞŶ͕ƉŽůŝƚŝƐŬƚǀŝůũĂΘĚŝƌĞŬƚŝǀ͕ŶĞŐĂƚŝǀƚ
ƵƚƚƌǇĐŬƐƐćƚƚ͘
sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞϯĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗ĊůŝŐĂǀćŐĂƌϭϮƌƂƐƚĞƌ͕ĚĊůŝŐĂŝŶƚĞƌŶĂ
ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌϵƌƂƐƚĞƌ͕ďƌƵŬƐŬƵůƚƵƌĞŶϴƌƂƐƚĞƌ
ĊůŝŐŬŽůůĞŬƚŝǀƚƌĂĨŝŬ͕ĚĊůŝŐĂǀćŐĂƌ͕ĨĊĂƌďĞƚƐƚŝůůĨćůůĞŶ͕ǀŝŶĚŬƌĂĨƚƐƉůĂŶĞƌ͕ŝŶŐĞƚćůĚƌĞďŽĞŶĚĞ͕ĚĊůŝŐ
ďƌĞĚďĂŶĚͲΘŵŽďŝůƚćĐŬŶŝŶŐ͕ĚĊůŝŐƚŶǇƚƚũĂŶĚĞĂǀďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐƐĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ͕ĨĊĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌĨƂƌƵŶŐĂ͕
ƚƌǇŐŐŚĞƚ͕ŝŶŐĞŶƐŬũƵƚďĂŶĂ͘
sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞϯĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗<ŽůůĞŬƚŝǀƚƌĂĨŝŬϰƌƂƐƚĞƌ͕ĨĊĂƌďĞƚƐƚŝůůĨćůůĞŶϰƌƂƐƚĞƌ͕
ŝŶŐĞƚćůĚƌĞďŽĞŶĚĞϰƌƂƐƚĞƌ͘
/ŶŐĂćůĚƌĞďŽĞŶĚĞŶƉĊůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶ͕ĚĊůŝŐĂǀćŐĂƌ͕ĚĊůŝŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŝĨŽƌŵĂǀǀćŐĂƌ͕ŵŽďŝůΘ
ďƌĞĚďĂŶĚ͕ĚĊůŝŐŬŽůůĞŬƚŝǀƚƌĂĨŝŬŝŶŽŵdŝŵƌĊ͕ƐƚĂƌŬũĂŶƚĞůĂŐсďůǇŐƐĂŵŚĞƚ͕ďƌƵŬƐŵĞŶƚĂůŝƚĞƚ͕
ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐĨŝĞŶƚůŝŐŬƵůƚƵƌ͕ůŝƚĞũŽďďƉĊůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶ͕ŵĞƌƐĂŵǀĞƌŬĂŶďĞŚƂǀƐ͕ĚĊůŝŐĂ͟ĚƌĂŐĂƌĞ͟ŝŶŽŵ
ďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐĞŶ͕ƉĞƐƐŝŵŝƐƚŝƐŬŵŝůũƂΘŵćŶŶŝƐŬŽƌ͕sŝǀƐƚĂ
sŝƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞϮĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗ĊůŝŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŝĨŽƌŵĂǀǀćŐĂƌ͕ŵŽďŝůΘďƌĞĚďĂŶĚϮ
ƌƂƐƚĞƌ͕ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐĨŝĞŶƚůŝŐŬƵůƚƵƌϮƌƂƐƚĞƌ͘
^ƚƌĂƚĞŐŝĂƌďĞƚĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ

/ĚĞĞůůĂĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶdŝŵƌĊďǇŐĚ

ÚȋȌ
PŬĂĚďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐͬĨůĞƌƚƵƌŝƐƚĞƌ͕ƂŬĂƚĨƂƌĞƚĂŐĂŶĚĞ;ŬŽŽƉĞƌĂƚŝǀ͕ƐŵĊĨƂƌĞƚĂŐ͕ďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐŵŵͿ͕ƂŬĂĚ
ƐĂŵǀĞƌŬĂŶŵĞůůĂŶƉŽůŝƚŝŬĞŶŽĐŚĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀĞƚ͕ŝŶĨůǇƚƚŶŝŶŐŵĞĚƉĞŶĚůŝŶŐĚǀƐĨŽůŬďŽƌŚćƌŵĞŶũŽďďĂƌŝ
ƐƚĂŶ͕ŽŵǀćƌůĚĞŶƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐŽŵůĞĚĞƌƚŝůůĞŶŐƌƂŶǀćŐ͕ƚƌĞŶĚĨƂƌƐƚĂĚƐŶćƌĂůĂŶĚƐďǇŐĚ͕ĨůĞƌ
ŬƌĞĚŝƚŐŝǀĂƌĞ͕h͘
sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀϱĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗dƌĞŶĚĨƂƌƐƚĂĚƐŶćƌĂůĂŶĚƐďǇŐĚϭϭƌƂƐƚĞƌ͕PŬĂĚ
ďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐͬĨůĞƌƚƵƌŝƐƚĞƌϭϬƌƂƐƚĞƌ͕ŝŶĨůǇƚƚŶŝŶŐŵĞŶƉĞŶĚůŝŶŐϴƌƂƐƚĞƌ͕ƂŬĂƚĨƂƌĞƚĂŐĂŶĚĞϯƌƂƐƚĞƌ͕ŵĞƌ
ƐĂŵǀĞƌŬĂŶƉŽůŝƚŝŬͬĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀϯƌƂƐƚĞƌ͘
:ŽƌĚďƌƵŬĂƌĞ͕ƚƌĞŶĚŵŽƚŵĞƌƐŵĊďƌƵŬĂƌĞ͕ŶŝƐĐŚĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌƚǇƉĞŬŽͬŶćƌŽĚůĂƚŵŵƂŬĂƌ͕ƂŬĂĚƚƵƌŝƐŵ͕
ĨůĞƌĨƂƌĞƚĂŐ͕ƂŬĂĚĨƂƌćĚůŝŶŐĂǀƌĊǀĂƌŽƌ͕ƂŬĂĚŝŶĨůǇƚƚŶŝŶŐĂǀďĂƌŶĨĂŵůũĞƌ͕ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐŽŵƚ
ĞǆƐŽůĞŶĞƌŐŝƂŬĂƌ͕ƐŬĂƚƚĞůćƚƚŶĂĚĞƌĨƂƌƐŽůĞŶĞƌŐŝ͘
sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞϰĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗&ůĞƌĨƂƌĞƚĂŐϰƌƂƐƚĞƌ͕ƂŬĂĚĨƂƌćĚůŝŶŐĂǀƌĊǀĂƌŽƌϰ
ƌƂƐƚĞƌ͕ƚƌĞŶĚŵŽƚŵĞƌƐŵĊďƌƵŬϯƌƂƐƚĞƌ͕ƂŬĂƚŝŶĨůǇƚƚŶŝŶŐĂǀďĂƌŶĨĂŵŝůũĞƌϯƌƂƐƚĞƌ͘
>ćŐĞƚŵĞůůĂŶϮƐƚćĚĞƌ͕/ŶĚĂůƐćůǀĞŶͬ>ũƵƐƚŽƌƉƐĊŶͬDũćůůĊŶ͕,ĂǀĞƚ͕ƂŬĂĚďĞƐƂŬƐŶćƌŝŶŐ͕ƂŬĂĚ
ƐŬćƌŐĊƌĚƐƚƵƌŝƐŵ͕ĨůĞƌĨƂƌĞƚĂŐĂƌĞ͕ƂŬĂĚŝŶĨůǇƚƚŶŝŶŐ͕ďƌĞĚďĂŶĚ
sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞϮĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗>ćŐĞƚŵĞůůĂŶƚǀĊƐƚćĚĞƌϮƌƂƐƚĞƌ͕ďƌĞĚďĂŶĚϮƌƂƐƚĞƌ

ȋȌ
DŽŵƐďĞůćŐŐŶŝŶŐĂǀŝĚĞĞůůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͕ĊůĚĞƌƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ŽǀŝůũĂĂƚƚƐćůũĂĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌ͕
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐǀćǆůŝŶŐĨƵŶŬĂƌĚĊůŝŐƚсŵĞƌƐŽŵŵĂƌƐƚƵŐŽƌ͕h͕ƐŬŽŐĞŶƐďĞƚǇĚĞůƐĞŵŝŶƐŬĂƌ͕
dǇŶĚĞƌƂƐƵŶĚĞƚǀćǆĞƌŝŐĞŶ͕ĚĊůŝŐĂǀćŐĂƌ͕ĂǀƐĂŬŶĂĚĂǀĂƌďĞƚƐƚŝůůĨćůůĞŶ͕ĚĊůŝŐĂŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌďĊĚĞ
ƌĞŶƚĨǇƐŝƐŬƚŽĐŚƉĊďƌĞĚďĂŶĚƐƐŝĚĂŶ͕ŵŝŶƐŬĂƚĨƂƌĞŶŝŶŐƐĞŶŐĂŐĞŵĂŶŐ͘
sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞϲĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗dǇŶĚĞƌƂƐƵŶĚĞƚǀćǆƚĞƌŝŐĞŶϭϬƌƂƐƚĞƌ͕ĚĊůŝŐĂ
ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌϴƌƂƐƚĞƌ͕ĚĊůŝŐĂǀćŐĂƌϳƌƂƐƚĞƌ͕ĂǀƐĂŬŶĂĚĂǀĂƌďĞƚƐƚŝůůĨćůůĞŶϱƌƂƐƚĞƌ͕
ĊůĚĞƌƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶϰƌƂƐƚĞƌ͕ŵŝŶƐŬĂƚĨƂƌĞŶŝŶŐƐĞŶŐĂŐĞŵĂŶŐϰƌƂƐƚĞƌ͘
KďĞďŽĚĚĂũŽƌĚďƵŬƐĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌ͕ĨƂƌďƵƐŬŶŝŶŐ͕ŵŝŶƐŬĂĚďĞĨŽůŬŶŝŶŐ͕ďĂƌŶƉůĂĐĞƌĂƌƉĊĨƌŝƐŬŽůŽƌƵƚĂŶĨƂƌ
ďǇŶ͕ůĊŐĂŚƵƐƉƌŝƐĞƌŐĞƌĨĞůŝŶĨůǇƚƚŶŝŶŐ͕ƂŬĂƚďĞŶƐŝŶƉƌŝƐŽĐŚďŝůƐŬĂƚƚ͕ƐƚŽƌƐƚĂĚƐĂŶƉĂƐƐĂĚĞƌŝŬƐďĞƐůƵƚƐŽŵ
ƉĊǀĞƌŬĂƌƉŽůŝƚŝŬ͕ĨƂƌĞƚĂŐĂŶĚĞŵŵ͕ŚƂũĚŬŝůŽŵĞƚĞƌƐŬĂƚƚ͕ŬĂůŚǇŐŐĞŶ͘
sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞϰĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗,ƂũĚŬŝůŽŵĞƚĞƌƐŬĂƚƚϲƌƂƐƚĞƌ͕ƂŬĂƚďĞŶƐŝŶƉƌŝƐŽĐŚ
ďŝůƐŬĂƚƚϯƌƂƐƚĞƌ͕ŵŝŶƐŬĂĚďĞĨŽůŬŶŝŶŐϯƌƂƐƚĞƌ͕ĨƂƌďƵƐŬŶŝŶŐϮƌƂƐƚĞƌ͘
'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐǀćǆůŝŶŐ͕ŵĂƌŬĊƚŬŽŵƐƚ͕ŬŽŵŵƵŶƐĂŵŵĂŶƐůĂŐŶŝŶŐ͕ƵƉƉŐŝǀĞŶŚĞƚ͕ŵŝůũƂƉĊǀĞƌŬĂŶ͕
ĐĞŶƚƌĂůŝƐĞƌŝŶŐ͕ďǇƌĊŬƌĂƚŝ͕ũŽƌĚďƵŬƐƉŽůŝƚŝŬ͕ƵƚĨůǇƚƚĂǀǇŶŐƌĞ͘
sŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐďůĞǀĨƂůũĂŶĚĞĨĂŬƚŽƌǀŝŬƚŝŐĂƐƚ͗hƉƉŐŝǀĞŶŚĞƚϯƌƂƐƚĞƌ



^ƚƌĂƚĞŐŝĂƌďĞƚĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ

^tKdͲĂŶĂůǇƐŚĂǀƐͲŽĐŚĨŝƐŬĞƌŝĨŽŶĚĞŶDŝƚƚůĂŶĚƉůƵƐ

^ƚƌĞŶŐŚƚ
^ƚŽƌƚŝůůŐĊŶŐƉĊŽĚůĂĚůĂǆ;/ŶĚĂůƐćůǀĞŶ͕ ŶŐĞƌŵĂŶćůǀĞŶͿ
WŽƚĞŶƚŝĂůĨƂƌƂŬĂƚǇƌŬĞƐĨŝƐŬĞĞĨƚĞƌŽĚůĂĚůĂǆ
ZĞůĂƚŝǀƚƐƚŽƌŶćƌŵĂƌŬŶĂĚĨƂƌĨćƌƐŬĨŝƐŬ
'ŽĚƚŝůůŐĊŶŐƉĊƐƚƌƂŵŵŝŶŐ
PŬĂŶĚĞďĞƐƚĊŶĚĂǀƐŝŬ
^ƚŽƌƉŽƚĞŶƚŝĂůĨƂƌĨŝƐŬĞƚƵƌŝƐŵ
DĊŶŐĂǀĂƚƚĞŶŵĞĚƉŽƚĞŶƚŝĂůĨƂƌǀĂƚƚĞŶďƌƵŬ;ĞǆŬƌĂĨƚǀĞƌŬƐĚĂŵŵĂƌͿ
^ƵŶĚƐǀĂůůƐďƵŬƚĞŶĂǀƌŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌǇƌŬĞƐĨŝƐŬĞƚ
ƐƚŽƌƉŽƚĞŶƚŝĂůĂƚƚƌĞƐƚĂƵƌĞƌĂƐŬĂĚĂĚĞǀĂƚƚĞŶŵŝůũƂĞƌ
tĞĂŬŶĞƐƐ
ŝŽǆŝŶŚĂůƚĞƌŝŽĚůĂĚůĂǆ
,ƂŐŵĞĚĞůĊůĚĞƌďůĂŶĚǇƌŬĞƐĨŝƐŬĂƌĞ
^ǀĂŐƚďĞƐƚĊŶĚĂǀǀŝůĚůĂǆ;>ũƵŶŐĂŶͿŽĐŚŚĂǀƐƂƌŝŶŐ
>ĊŐĨƂƌćĚůŝŶŐƐŐƌĂĚĂǀůŽŬĂůĨŝƐŬĨĊŶŐĂĚĂǀǇƌŬĞƐĨŝƐŬĂƌĞ
/ŶŐĞŶŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂĚŵĂƌŬŶĂĚƐĨƂƌŝŶŐŽĐŚĨƂƌƐćůũŶŝŶŐĂǀĨŝƐŬĞƚƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵŬƚĞƌ
/ŶŐĞŶƉůĂŶĨƂƌǀĂƚƚĞŶďƌƵŬƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ
ĊůŝŐĂŬƵŶƐŬĂƉĞƌĂǀƐĞĞŶĚĞďĞŐƌćŶƐĂŶĚĞĨĂŬƚŽƌĞƌĨƂƌǀŝůĚůĂǆŝ>ũƵŶŐĂŶ;ďĞŚŽǀĂǀďŝŽůŽŐŝƐŬĂ
ƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĂƌͿ
&ĊůŽŬĂůĂĨŝƐŬďĞƌĞĚŶŝŶŐƐĨƂƌĞƚĂŐ
ĊůŝŐƚŝůůŐĊŶŐƉĊĨŝƐŬĞƉůĂƚƐĞƌ;ǇƌŬĞƐŵćƐƐŝŐƚĨŝƐŬĞĞĨƚĞƌŽĚůĂĚůĂǆͿ

KƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ
ćƚƚƌĞŶǇƚƚũĂŶĚĞĂǀŽĚůĂĚůĂǆ;ƐĞůĞŬƚŝǀƚĨŝƐŬĞͿ
,ƂŐƌĞĨƂƌćĚůŝŶŐƐŐƌĂĚůŽŬĂůĂǀĨŝƐŬĨĊŶŐĂĚĂǀǇƌŬĞƐĨŝƐŬĂƌĞ
^ƚŽƌƉŽƚĞŶƚŝĂůĂƚƚƐƚćƌŬĂďĞƐƚĊŶĚĞƚĂǀǀŝůĚůĂǆŽĐŚŚĂǀƐƂƌŝŶŐŐĞŶŽŵďŝŽƚŽƉĊƚĞƌƐƚćůůŶŝŶŐ
WƌŽĚƵŬƚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĨŝƐŬĞƚƵƌŝƐŵ
&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐͲŽĐŚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉůĂŶĞƌĨƂƌŬƵƐƚŽŵƌĊĚĞŽĐŚŝŶůĂŶĚƐǀĂƚƚĞŶ
^ǇŶĞƌŐŝĞĨĨĞŬƚĞƌĨŝƐŬĞƵƚǀĞĐŬůŝŶŐͬůĂŶĚƐďǇŐĚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ;ƐƚĂƌŬĂĨŝƐŬďĞƐƚĊŶĚͬĨŝƐŬĞƚƵƌŝƐŵͿ
WƌŽĚƵŬƚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐŽĚůĂĚůĂǆ
dŝůůĂǀĂƌĂƚĂĨŝƐŬƌĞŶƐ;ƉƌŽĚƵŬƚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐͿ
<ŽŵƉĞƚĞŶƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƉƌŽĚƵŬƚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕ŵĂƌŬŶĂĚƐĨƂƌŝŶŐ͕ĨƂƌƐćůũŶŝŶŐĞƚĐ
dŚƌĞĂƚƐ
ZŝƐŬĨƂƌƐũƵŬĚŽŵĂƌǀŝĚŚƂŐĂƚćƚŚĞƚĞƌĂǀŽĚůĂĚůĂǆ;ƂŬĂŶĚĞďĞƐƚĊŶĚͿ
&ƂƌĞŬŽŵƐƚĂǀƐćůŽĐŚƐŬĂƌǀ
<ŽƐƚƌĊĚĨƂƌŬŽŶƐƵŵƚŝŽŶĂǀĨŝƐŬ
DŝůũƂƉƌŽďůĞŵǀŝĚǀĂƚƚĞŶďƌƵŬ
&ĞůǀĂŶĚƌŝŶŐŽĚůĂĚůĂǆ;>ũƵŶŐĂŶŽĐŚ/ŶĚĂůƐćůǀĞŶŵǇŶŶĂƌŝƐĂŵŵĂŽŵƌĊĚĞͿ




SWOT-analys fisket i Bräcke kommun
Styrkor
Fina fiskevatten.
Öring/Harr
Många fiskevårdsområden.
Starka företrädare inom FVO
Stor potential för ökad fisketurism.
Gimån, ett starkt varumärke.
Revsundssjön en av Sveriges fiskerikaste sjöar.
Svagheter
Få ”fiskeentreprenörer”, guider, boende osv.
Många fiskekort.
Få bokningsbara produkter. Ingen organiserad marknadsföring och försäljning av
fisketurismprodukter.
Låg marknadsföring i andra länder pga avsaknad av översatt material samt kanaler för
marknadsföring.
Få som har fiskekort online.
Hög medelålder bland de medverkande i Fiskevårdsområdena.
Få fiskeintresserade ungdomar.
Saknas en fisketurismstrategi.
Saknas bra kartor/marknadsföringsmaterial.

Möjligheter
Produktutveckling och paketering av fisket.
Kompetensutveckling produktutveckling, marknadsföring, försäljning etc
Försäljning av bokningsbara paket.
Nya marknader.
Locka fiskeintresserade ungdomar.
Samverkan.
Fiskeskolor
Hot
Fiskekunskapen försvinner med de äldre.
Hög konkurrens.
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2011-2020
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4. Några aktuella omvärldsförhållanden
I vår omvärld sker allt snabbare förändringar i näringsliv och samhälle genom globalisering,
fortgående tekniksprång, urbanisering, miljö- och klimatpåverkan och ökad individualisering av
ansvar och initiativ. De demografiska förhållandena visar på en åldrande befolkning och svag
befolkningstillväxt hos oss, liksom i många av Europas regioner. Ingen del av Väs-ternorrland
undgår att beröras av de möjligheter och hot som denna utveckling representerar. Hur länet lyckas
utifrån sina givna förutsättningar beror på vår anpassningsförmåga, vår kapa-citet att se möjligheter
i det nya och hur vi kan samverka i gamla och nya kombinationer.
För att veta vart vi vill gå och hur vi ska prioritera behöver vi veta vilka omvärldsfaktorer som
påverkar oss mest och hur dessa i sin tur är drivande för andra starka trender. En allt mer genomgripande globalisering innebär att allt rör sig fortare och efter nya mönster. Centrum för-flyttar
sig och Asien med Kina och Indien i spetsen blir allt mer inflytelserika samtidigt som vår egen
arbetsmarknad förändras i allt snabbare takt. Fler och fler aktiviteter sker online och den
Internetbaserade kommunikationen fortsätter växa. Den fortsatt snabba teknologiska utvecklingen
bidrar till att behovet av att passa in i kollektivet försvinner. Idag är det status att vara unik och för
dagens unga är självförverkligande en kanske starkare drivkraft än tidigare. Vi har på kort tid gått
från ett kollektivt till ett mer individualiserat beteende. Parallellt ställer många av dagens allvarliga
samhällsproblem krav på gemensamma åtgärder. Den traditionella organisationstillhörigheten har
minskat i betydelse men det finns ett växande engagemang för att organisera sig kring specifika
samhälleliga frågor.
Det har vuxit fram ett ökat fokus på miljö- och klimatfrågorna, som reaktion på händelser som sker
runt omkring oss i världen. Olika katastrofer som oljeläckor, kemikalieutsläpp och översvämningar
avlöser varandra och ställer krav på att vi förebygger och hanterar risker. Klimat-förändringarna
påverkar oss på olika sätt och skapar behov av energieffektivisering och andra nya lösningar. Vi
måste alla bidra till en positiv utveckling och skapa förutsättningar för risk-hantering och
anpassning till de förändringar som sker samt att se att hot även kan innebära möjligheter till
utveckling och affärer.
De demografiska förhållandena visar tydligt att vi blir fler och fler äldre och relativt sett färre unga
människor. Många andra regioner i Europa delar numera samma problematik och sam-ma behov
av tillskott av människor i arbetsför ålder. Samtidigt har många unga svårt att kom-ma in på
arbetsmarknaden. För närvarande har Västernorrland en mycket hög ungdomsarbetslöshet, inte bara
i ett svenskt men också Europeiskt perspektiv. Det har lett till att ungdomars inträde och etablering
på arbetsmarknaden radikalt har flyttats upp i åldrarna. Vi vet även att det ofta tar lång tid för utrikes
inflyttare att etablera sig i det svenska samhället, vilket kan bidra till att de söker sig till andra länder
och/eller storstadsregioner. Flyttningsrörelserna präglas av en tydligt ökad urbanisering vilket
påverkar den demografiska strukturen ytterliga-re i områden som ligger utanför storstadsregionerna
och inte lika lätt attraherar inflyttare.

Bilaga 3

Landsbygdsavdelningen

Underlag för att ta fram leaderområdets geografiska yta
Den yttre gränsen för leaderområdet samt eventuella exkluderade områden inom leaderområdet ska omvandlas till digitala geografiska ytor med församlingskoder som
underlag. När dessa digitala ytor är framtagna kan både ni och vi hämta hem statistik på individnivå från SCB.
Gör så här
Ange namn på kommun och församlingskoder för alla ingående församlingar. Använd församlingar 2014. Ange också vilka fonder som är aktuella för respektive
församling genom att sätta ett kryss i respektive ruta nedan. Aktuella församlingskoder finns på SCB:s webbplats http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regionalstatistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Forsamlingar/
Om området inte följer församlingsgränser ska ni tydligt markera aktuell gräns på separat karta. Där det går kan ni med fördel förtydliga gränsen med t.ex. namn på väg
eller vattendrag i särskild kolumn nedan. Om ett leaderområde har en annan avgränsning än administrativa gränser, det vill säga om gränsen skär genom en församling,
ska detta förtydligas genom en markering på en karta över aktuellt område. Ni kan till exempel göra en tydlig markering direkt på en papperskarta som ni sedan
skannar in om ni inte har ett kartprogram. Karta och detta underlag ska skickas in till Jordbruksverket i samband med ansökan om att bilda leaderområde. Har ni
beskrivit gränsen genom församlingen på annat sätt kan ni även bifoga den.
Namn på leaderområde:
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Tätortsdelen ingår ej, se insänd karta
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