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Sammanfattning 
 
Skellefteå Älvdal ska arbeta med två fonder. Regionalfonden ska kunna stödja projekt i hela området. 
För projekt i Landsbygdsfonden1 är Skellefteå centralort undantagen. Insatserna i strategin bidrar till 
att uppnå målen i Europa 2020. 
Leaderområde Vindelälven ska genom Havs- och fiskefonden verka i de delar av Skellefteå Älvdal som 
ingår i Vindelälvens avrinningsområde. 
Strategin utgör styrdokument för LAG:s 2 arbete med prioritering och urval av ansökningar för att 
skapa Lokalt ledd utveckling i området. LAG ansvarar för att genomföra strategin och består av 
representanter från ideell, privat och offentlig sektor i området. LAG kan vara initiativtagare för egna 
projekt och därigenom verka proaktivt för att skapa utveckling i området. 
 

Strategins vision 
Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, 
bo och verka. 
 

Strategins övergripande mål: 

 
En livskraftig del av Europa med innovativ service, logistik och kommunikationer  
Vi har, i samarbete mellan föreningar, företag och kommuner utvecklat förutsättningar för bra 
livskvalitet i form av innovativ lokal service, möjligheter till en aktiv fritid, fungerande logistik, bra 
kommunikationer och nya sociala mötesplatser.  
 
En innovativ och kreativ del av Europa 
Vi har skapat nya arbetstillfällen samt utvecklat nya produkter, besöksanledningar och befintliga 
näringar. Med djärva tankar har området utvecklats till en mer levande och företagsam bygd.  
 
En hållbar del av Europa 
Vi har ett samhälle där individer och deras förmågor tillvaratas och resurser används på ett sätt som 
möjliggör ekonomisk tillväxt med naturen och dess tillgångar som utgångspunkt. 
 
 

Local development strategy for Skellefteå Älvdal (Skellefteå River Valley)  
 

LEADER is a community-led rural development programme which aims to improve the quality of life 
and prosperity in rural communities through locally driven rural development initatives and projects. 
The programme is aimed at encouraging capacity building, i.e. developing the ability of local people 
to participate in the future development of their area, and using local initiative to improve the 
development potential of rural areas. 
 
LEADER in the Skelleftea Älvdal area is made possible through funding from the European Regional 
Development Fund (ERDF) and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).The 
ERDF aims to enhance the competitiveness of the regions and develop the economy, the EAFRD aims 
to provide support to develop rural areas.  
 

                                                             
1 Vi har valt att använda Landsbygdsfond som namn på Europeisk jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU 
2 LAG står för lokal aktivitetsgrupp vilket är detsamma som styrelse eller beslutsgrupp för den ideella föreningen 



4 
 

Skellefteå Älvdal (Skellefteå River Valley) is a LEADER area drawn to include three municipalities along 
the Skellefteå River (Skellefteälven); Skellefteå, Norsjö and Malå. The area covers the northeast part of 
the County of Västerbotten, north Sweden, and comprises a population close to 80,000. The 
municipalities of Malå and Norsjö are also part of Swedish Lapland. The Skellefteå Älvdal municipalities 
have a long tradition of well-functioning cooperation within and across the private, public and 
governmental sectors. 
 
The region’s rich nature is an asset with great potential to create many new jobs in the tourism industry. 
In Skellefteå Älvdal you can experience unique seaside environment, enjoy the silence and stillness of the 
accessible wilderness and encounter the fascinating Northern Lights. 
The region is also high-tech, with well-developed broadband networks. This makes it possible for citizens 
to both work and live in the countryside. With high-speed Internet you can easily work from home, also if 
you are an ICT systems developer operating on a global market. 
 
Skellefteå Älvdal Local Development Strategy is designed to meet the objectives of Europe 2020, the 
European strategy for smart, sustainable and inclusive growth.  The Local Development Strategy sets out 
how the Skellefteå Älvdal LEADER programme can be delivered and is a regulatory document  for the 
Local Action Group (LAG)  in the process of appraising and selecting projects to be funded by LEADER.  
LAG is responsible for implementing the local development strategy and consists of representatives from 
voluntary sector organisations, public bodies and private businesses working in the Skellefteå Älvdal 
LEADER area. 
 
The Local Development Strategy’s Vision: Skellefteå Älvdal will be an attractive, viable and sustainable 
part of Europe, that people find attractive to both live, work and stay in. 
 
Skellefteå Älvdal  Local Development Strategy focuses on three strategic objectives: 
 

 An open and inclusive part of Europe 
Skellefteå Älvdal shall be an open and inclusive part of Europe, developing by building on knowledge, 
hospitality and citzens´ active participation. 

 
To achieve this goal, we will focus on activities that strengthen the role of young people and young adults 
in the development of our region, and activities improving our hospitality. We will also focus on increasing 
our knowledge about development work and thus form a basis for future sustainable development work 
in Skellefteå Älvdal. 
 

 A vivid and accessible part of Europe 
Skellefteå Älvdal shall be a vivid and accessible part of Europe, with good social and functional 
conditions for living and working. 
 

To achieve this goal, we will focus on activities that showcase the good potential of the region and 
activities boosting the attractiveness of Skellefteå Älvdal  by easy living and working conditions for 
residents. We will also focus on efforts for social cohesion and meaningful leisure time activities.  
 

 An innovative and sustainable part of Europe 
Skellefteå Älvdal shall be an innovative and sustainable part of Europe, with strong entrepreneurship 
based on the area’s resources. 

 
To achieve this goal, we will focus on activities stimulating entrepreneurship that contribute to new 
products, services and tourism based on the area’s natural resources in terms of raw materials, natural 
and cultural environments.  
We will also focus on initiatives promoting sustainable rural development, where new ways of working 
and new entrepreneurs find space to develop while enabling coexistence and cooperation between 
different actors utilizing nature’s resources.  



5 
 

 

1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin 
 
Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av 
ansökningar samt för partnerskap, kommunikation och fondsamordning.  

2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål 
 
Alla projekt som prioriteras med hjälp av 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 satta 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. Framtagande av strategin 
 
En styrgrupp med representanter för de deltagande kommunerna samt Trekom Leader tillsattes 
under vårvintern 2014 för att leda processen. Arbetet har skett i samarbete med upphandlade 
konsulter. 
 
Områdets utvecklingsmöjligheter har analyserats av deltagare på tre allmänna möten, Skråmträsk, 
Bjurträsk och Rentjärn, ett i vardera kommun. Det har hållits fyra möten med representanter från 
kustområdet, olika fiskevårdsområden, Västerbottens Idrottsförbund och Leaderområde Vindelälven. 
Det har hållits fem möten med två referensgrupper med deltagare från företagarorganisationer, 
idéburna verksamheter och enskilda personer samt informationsmöten med Trekom Leaders LAG.  
Se bilaga 5, 6 a, 6 b. 
 
Strategins inriktning har valts utifrån lokala förutsättningar och behov, och knyter an till nationella 
och regionala strategier. Den regionala utvecklingsstrategin i Västerbotten tydliggör sambanden 
mellan EU-nivån och den regionala nivån.  
 
Exempel på områden i RUS:en som kopplar till EU2020 och Skellefteå Älvdals strategi: 
 
Samverkan och nya lösningar för service och tjänster. I Västerbottens län ska det arbetas för att 
utveckla funktionalitet och samverkan mellan tätorter och landsbygd för att öka tillgängligheten av 
service, tjänster och bostadsförsörjning. Regionförbundet anför att detta prioriterade område 
kopplar till Smart tillväxt och Tillväxt för alla på EU2020-nivån. Detta kopplar till Insatsområde två i 
Skellefteå Älvdals strategi. 
 
Levande kulturliv och social ekonomi samt att aktivt främja mångfald och jämställdhet. I 
Västerbottens län ska det arbetas för att utveckla och skapa långsiktigt regionalt mervärde av 
arrangemang och upplevelser inom social ekonomi och kulturliv. Det kopplar till Insatsområde 1 i 
Skellefteå Älvdals strategi genom att bidra till att unga vuxna är delaktiga i utvecklingen och ett 
bättre värdskap för att möta människor från olika kulturer till förmån för en förbättrad integration. 
Det här kopplar till EU2020 genom Tillväxt för alla. 
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4. Utvecklingsområdet 
 
I tabellen anges aktuella siffror december 2014. Utöver angivet antal invånare har vi i Skellefteå 
Älvdal 3 000 – 5 000 personer som ej räknas med i statistiken (asylsökande). 
 

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

79 319 invånare varav 
 
39 229 kvinnor 
40 090 män 
 

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

43 028 invånare 
 

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

10 219 km² 

Områdets storlek i km2 utanför tätorter > 20 000 
invånare. 
 

10 197 km² 

Antal invånare per km2, inklusive tätorter. 
 

7,7 invånare / km² 

Antal invånare per km2, exklusive tätorter. 
 

4,2 invånare / km² 

Kommuner som omfattas av strategin. 
 

Malå, Norsjö, Skellefteå  
 

Landskapstyper och landmärken Havsmiljö, skogslandskap, vattendrag som 
Skellefteälven, Åbyälven, Byskeälven, Bureälven, 
Kågeälven och Malån samt åar och sjöar 
 

Större tätorter och utvecklingscentra Malå, Adak 
 
Norsjö, Bastuträsk, Kusfors, Norsjövallen, 
Svansele 
 
Skellefteå, Ursviken, Boliden, Fällfors, 
Skelleftehamn, Byske, Bergsbyn, Bygdsiljum, 
Kåge, Bureå, Lövånger, Jörn, Burträsk, 
Drängsmark, Skråmträsk, Nedre Bäck, 
Storkågeträsk, Vebomark, Ragvaldsträsk, 
Kalvträsk, Ersmark, Kusmark, Sandfors 
 

Befolkningsförändring för hela området, för åren 
2007–2013 
 
Flyttnetto 
Födelsenetto 

 
Befolkningsförändring: - 446 personer 
 
Flyttnetto 2007- 2013: + 521 personer 
Födelsenetto 2007- 2013: - 971 personer 

Arbetslöshet i procent  Malå 7,2 % 
Norsjö 7,6 % 
Skellefteå 7,7 % 
 

Arbetslöshet bland unga (16 – 24 år) i procent  Andel av befolkning: 
Malå 5,3 % 
Norsjö 6,4 % 
Skellefteå: 11,7 % 
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Andel invånare med utländsk bakgrund i procent  Malå 6,8 % kvinnor och 5,5 % män 
Norsjö 8,2 % kvinnor och 8,0 % män 
Skellefteå 7,7 % kvinnor och 7,7 % män 
 

Antal företag med minst en anställd per 1 000 
invånare  

Malå: 85 företag 
Norsjö: 67 företag 
Skellefteå: 53 företag 
 

Antal nystartade företag per 1 000 invånare  Malå: 5,5 nystartade företag 
Norsjö: 3,4 nystartade företag 
Skellefteå: 4,1 nystartade företag 
 

Andel av befolkningen i procent 
16-24 år 
25-44 år 
45-64 år 
65-     år 

Malå 
16-24 år: 11,2 % 
25-44 år: 18,2 % 
45-64 år: 29,3 % 
65-     år: 25,2 % 
 
Norsjö 
16-24 år: 11,1 % 
25-44 år: 18,6 % 
45-64 år: 27,7 % 
65-     år: 25,5 % 
 
Skellefteå 
16-24 år: 11,7 % 
25-44 år: 22,4 % 
45-64 år: 26,5 % 
65-     år: 22,4 % 
 

 

4.1 Områdesbeskrivning 

 
Skellefteå Älvdal ligger områdesmässigt likt en solitär med särskilda förutsättningar och möjligheter i 
norra Västerbotten. Detta är ett funktionellt geografiskt område med ett väl fungerande samarbete 
på olika nivåer och Skellefteälven är en sammanbindande länk. Exempelvis har de tre kommunerna 
ett växande samarbete, företag har gemensamma marknads- och försäljningsorganisationer och 
området har varit uppdelat i två fullt fungerande Leaderområden, Trekom Leader och kustdelen av 
Skellefteå kommun som ingått i Mare Boreale.  
Området har många gemensamma utvecklingsområden och i många fall likartade förutsättningar. 
Det präglas av ett näringsliv som är baserat på malm, skog och energi. Skellefteå är av tradition ”vår 
stad” i hela området och här finns områdesgemensamma funktioner bl a inom utbildning, sjukvård 
och annan offentlig service. Andra gemensamma nämnare är dialekt, historia och kultur. Det finns 
samtidigt en spännande räckvidd mellan t ex det kustnära och inlandet med det samiska, 
traditionsrika verksamheter och växande verksamheter inom forskning och innovation, kulturella och 
kreativa näringar som till exempel mathantverk. Våra traditioner och vår bredd är områdets styrka 
som vi nu vill vidareutveckla. 
 
Näringslivet har historiskt sett utgått från områdets naturtillgångar. Skogsbruk, gruvdrift, jordbruk, 
rennäring, träindustri, metallbearbetning och vattenkraft har varit några grundkällor till försörjning. 
De har också skapat en stark drivkraft att hitta egna lösningar och innovationer på lokala utmaningar 
och tillvarata lokala förutsättningar. I modern tid har det inneburit en utveckling av en tydlig 
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entreprenörs- och innovationsanda i området. Här finns också en anrik folkrörelsetradition och det 
finns mer än 1 000 föreningar i området. För att nå gemensamma mål är man van att samarbeta. 
Föreningarna är i många fall en sammanhållande kraft och en naturlig mötesplats. 
 
I Skellefteå Älvdal finns ett rikt idrottsliv som bygger på ett stort antal idrottsföreningar. Det finns ett 
rikt utbud av idrotter, exempelvis fotboll, hockey, volleyboll, skidåkning, skytte, ridsport och 
motorsport. Idrottsföreningarna fyller även en viktig social funktion för integration. Idrottare och lag i 
elitklass inspirerar människor i området till idrott och friskvårdsaktiviteter. 
 
I Skellefteå Älvdal finns ett rikt kulturliv och utbud av kulturaktiviteter, som konst, skrivande, musik, 
teater och dans. Dessutom finns en konsthantverkstradition i bygden och en lokal musikkultur. 
 
Berättartraditionen är levande och grundar sig ofta i en dialektal särart. Ett flertal internationellt 
kända författare kommer från området, några exempel är Torgny Lindgren, Sara Lidman, P-O Enqvist, 
Martin Lönnebo och Åke Lundgren. 
 
Prospektering och exploateringen av Skelleftefältet 3 har gett upphov till en industrialisering som 
präglar området Skellefteå Älvdal, många gånger med olika naturtillgångar som bas. Näringslivet har 
ofta ett tydligt fokus på att exportera sina produkter på grund av en begränsad närmarknad. 
 
Strukturomvandlingar och allt större omvärldskrav och ekonomisk internationalisering har drivit 
utvecklingen till effektivare industrier och processer. Det har medfört att antalet arbetstillfällen inom 
dessa områden minskat under de senaste decennierna. Däremot har en tjänstenäring utvecklats i 
området, ofta kopplad till IT, som en följd av samhällets och industrins utveckling. Bredbandet är väl 
utbyggt i området. Nationellt utpekade områden särskilt lämpade för vindkraft har genererat 
storskaliga vindkraftsetableringar.  
 
Den rika naturen är en resurs som har potential att skapa många nya arbetstillfällen inom t ex 
besöksnäringen. Här kan man ta del av norrskenet, tystnaden, stillheten, unika havsnära miljöer och 
den relativt lättillgängliga vildmarken. Närheten till naturen präglar vår livsmiljö och till viss del vår 
livsstil. 
 
Vi ligger mellan två regionala centra, Luleå och Umeå. Skellefteå Älvdal har historiskt sett inte haft 
stora statliga verksamheter i form av till exempel regementen och universitet, vilket har påverkat 
samhällsutvecklingen. 
 
Skellefteå kommun kommer fr o m hösten 2015 att vara den enda kommunen med gymnasieskola. 
 
Pågående urbanisering, med allt fler människor som flyttar från landsbygden till centralorterna 
Skellefteå, Norsjö och Malå, eller andra orter utanför Skellefteå Älvdal, innebär minskad befolkning 
på landsbygden. Detta påverkar förutsättningarna att upprätthålla nivån för olika former av 
samhällsservice, till exempel vårdinrättningar, ambulanstransporter, tandläkare, dagligvaror, bank, 
post och annan statlig service. Detta har också lett till nedläggningar av byskolor och 
livsmedelsbutiker. 
 
Flygförbindelser till Stockholm finns från Skellefteå Airport samt från angränsande Lyckseles och 
Arvidsjaurs flygplatser. Skellefteå Airport har reguljärflyg till London och Barcelona och Arvidsjaur 
trafikerar säsongsvis Tyskland.  
 

                                                             
3 Ett av världens mineralrikaste områden med mycket gynnsamma förhållanden för gruvbrytning. 
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Från Bastuträsk och Jörn finns regional- och fjärrtågsförbindelser. Kollektivtrafiken knyter ihop de 
större orterna i länet, men också över länsgränserna. Utanför serviceorterna i Skellefteå kommun 
och i Malå och Norsjö kommuner finns bussturer anpassade för arbetspendling och för skolskjutsar. 
 
Vägarna i området håller en relativt bra standard men variationerna är stora vad gäller kvalitet och 
underhållsintervall.  
 
IT Västerbotten, kommunerna och ideella krafter i Skellefteå Älvdal har tillsammans gjort en av de 
största enskilda investeringarna i Sverige när det gäller bredband på landsbygden, vilket gjort att vi 
har kunnat följa med i samhällsutvecklingen. 
 

4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter 

 
Sammanfattning av SWOT-analys och omvärldsanalys 
SWOT-analysen som gjorts bygger på tre allmänna möten som hållits, fem möten med de två 
referensgrupperna, samt studier av de analyser som gjorts vid framtagandet av andra planer och 
strategier.  
 
Bilaga 1a SWOT-analys  
Bilaga 1 b Sammanställning av SWOT 
Bilaga 2 Omvärldsanalys 
 
Vid de möten som har hållits i arbetet med framtagandet av strategin har Skellefteå Älvdals 
förutsättningar diskuterats runt fyra områden. Inom dessa områden har man tagit fram styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. 
 
Natur 
 
Naturen präglar områdets livsmiljö och i många avseenden även livsstil. Här finns naturrikedomar 
som kan exploateras industriellt men även utgöra grund för fler och växande företag inom 
besöksnäringen.  
De naturvärden vi har kan ses som ett alternativ till och en förutsättning för de urbana miljöernas 
värden. Vi har möjlighet att visa på olika sätt att leva och kan dra nytta av det faktum att det numera 
inte enbart är arbete utan även livsmiljön i stort som påverkar var människor väljer att bo. Dessutom 
visar trenderna inom besöksnäringen på att upplevelserna är betydelsefulla rese- och 
besöksanledningar och att det man upplever ska vara äkta och naturligt. 
I områdets SWOT-analys framgår att naturen ses som en av områdets stora styrkor. Däremot finns 
det inte någon tydlig bild av hur naturens värden kan berika området ännu mer. En av våra 
utmaningar ligger i att öka vår insikt i vilka värden vi har och som vi lever mitt i så att vi bättre kan ta 
tillvara den rikedom vi anser oss ha i vår natur. I det här sammanhanget kan nysvenskar och 
kontakter i andra länder bidra till att öppna våra ögon och se nya möjligheter för utveckling. 
Naturens rikedomar kan nyttjas på olika sätt av olika näringsgrenar. Det är även viktigt att de olika 
intressena kan föra en konstruktiv dialog för att optimera nyttjandet och undvika intressekonflikter.  
 
Infrastruktur, samhällsstrukturer och service 
 
En grundläggande infrastruktur finns i form av bl a vägar, järnväg, flyg, telefoni och bredband. 
Infrastrukturen möjliggör för oss att resa, transportera och kommunicera både i närområdet men 
även globalt. Infrastrukturen skapar förutsättningar för utveckling inom en rad olika områden och 
förväntningarna i samhället är generellt sett höga på att infrastrukturen ska hålla en viss kvalitet. Det 
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gäller såväl vägnät, telefoni och bredband som tillgången till vård, omsorg och utbildning. 
Sammantaget är detta en betydelsefull del i en orts eller ett områdes attraktivitet. 
 
Inom Skellefteå Älvdal förekommer variationer i infrastrukturens kvalitet vilket avspeglar sig i 
genomförd SWOT. Vissa svagheter avseende infrastrukturen uppfattas t o m som hot mot utveckling.  
 
Liksom när det gäller utvecklingspotentialen i våra naturvärden har vi inte heller sett och tagit tillvara 
de möjligheter som vår infrastruktur ger i fråga om arbetspendling med rimliga restider samt 
förutsättningar att jobba lokalt med världen som arbetsfält på de platser som har högst standard på 
IT-infrastrukturen. Boende längs större pendlingsstråk har jämförelsevis goda möjligheter att pendla 
till universitetsorter. På många håll är det betydligt svårare att kombinera studier med att bo där 
man bor. Distansstudier med IT-stöd underlättar ett livslångt lärande då kompetensbehoven i 
samhället förändras över tid.  
 
Vi behöver insatser som bidrar till att tydliggöra de utvecklingsmöjligheter som finns inom området, 
bl a genom att testa och utveckla nya lösningar för att leverera och konsumera service av olika slag. 
Testplattformar av olika slag kan också bidra till att sätta fokus på efterfrågade 
infrastruktursatsningar som inte kan tillgodoses inom Lokalt ledd utveckling.  
 
Det starka och breda föreningslivet lyfts fram som en styrka för området men på många platser 
kämpar föreningarna för sin fortlevnad. Intresset för traditionellt föreningsliv minskar, och 
individualiseringen ökar. Människor söker sig i högre grad till sammanhang baserade runt ens egen 
livsstil och intressen. Många aktiviteter, besöksmål och idrottsanläggningar drivs idag av aktiva 
föreningar. Föreningsvärldens välmående spelar stor roll när det gäller områdets sociala, kulturella 
och idrottsliga utbud men även i fråga om besöksnäringens utbud.  
 
Vi måste vara öppna för förändringar i samhället och för nya människor med andra idéer och annan 
bakgrund. Sociala mötesplatser av olika slag kan utgöra viktiga arenor för kommunikation människor 
emellan som kan vitalisera befintliga organisationer och ge utrymme för nya.  
 
Befolkning och boende 
 
Vi är få och bor i ett glesbefolkat område. Befolkningen blir här liksom i många andra länder och 
regioner allt äldre. Glesheten och framför allt demografin är allvarlig och ett reellt hot. Detta kan 
också utgöra en av våra stora möjligheter. Det finns rent fysiskt utrymme för fler människor. 
 
Vi har stora utmaningar i fråga om hur vi lyckas tydliggöra vårt områdes kvaliteter och visa oss som 
ett alternativ till storstäderna i fråga om bl a social stabilitet, kultur- och fritidsutbud och attraktiva 
boendemiljöer. Den allra största utmaningen kan ligga i att tydliggöra våra förutsättningar för oss 
själva så att vi tillsammans skapar utrymme för fler människor på alla plan.  
 
GIS kan vara ett hjälpmedel för att åskådliggöra våra resurser och förutsättningar 
 
Det finns hus med bra standard, i vacker miljö och till låga priser och därmed låga omkostnader. Allt 
är dock beroende av vilka värden man sätter högst vid val av boende. De låga huspriserna signalerar 
samtidigt liten efterfrågan vilket ger helt motsatta signaler. Den nuvarande låga efterfrågan ger 
dessutom begränsade möjligheter att låna pengar till ett boende. För nybyggande är 
förutsättningarna om möjligt ännu sämre.  
 
Inflyttare från andra länder har kompetenser och erfarenheter inom områden där vi har, eller 
kommer att få, brist på arbetskraft men vi har ingen tradition att ta vara på denna resurs. Personer i 
olika åldrar och med olika bakgrunder behöver dock stöd i form av förutsättningar att komplettera 
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sin utbildning. Synkroniseringen mellan arbetskraft och arbetskraftsbehov behöver stärkas och här 
måste olika sektorer i samhället arbeta tillsammans. 
 
Vi behöver förändra den bild vi har av oss själva och visar upp utåt vilket fordrar ett systematiskt och 
långsiktigt arbete. Vi måste bli bättre värdar och ambassadörer för vår bygd och inte rädas att ta del 
av andras kunskaper och av nya metoder och tekniker för att nå resultat.  
 
Näringsliv 
 
Naturens rikedomar har länge varit, och ses fortfarande, som grunden i vårt näringsliv. Vårt näringsliv 
verkar, i stora delar, på en global marknad. Vi har förutsättningar att vidareförädla råvaror inom 
matkultur, jord- och skogsbruk, trä- och gruvindustrin men också att skapa nya aktiviteter och 
besöksanledningar med naturen som bas. Det finns en stor utmaning i att möjliggöra finansiering av 
satsningar och när det gäller besöksnäringen handlar det återigen om förmågan att se den potential 
vi har i vår natur. För att möjliggöra en långsiktig hållbar utveckling, i global konkurrens, behövs en 
effektiv energianvändning. 
 
Vi har på många orter en stark företagsanda men med en allt äldre skara företagare. Många företag, 
inte minst småföretag, drivs av personer som är 55 år och äldre. Om man inte hittar någon 
efterträdare vid pensionering riskerar många företag att försvinna och därmed viktiga inslag i orters 
utbud av service.  
 
För att öka den unga befolkningen måste vi skapa arbetstillfällen för de unga, både de som bor kvar 
under studietiden men även för dem som återvänder efter studier och de som önskar bosätta sig i 
vår bygd. Det är viktigt att göra både befintliga och nya arbetstillfällen attraktiva för både kvinnor och 
män. 
 
Generationsväxling är en intressant fråga men på flera sätt svår att angripa då den rör enskilda 
personer och företag. Samtidigt är det viktigt att inte undvika frågan eftersom det är en del i 
processen att skapa möjligheter för yngre att få en utkomst och för att behålla och förnya olika 
former av service. Generationsväxlingsproblematiken rör både privat och offentlig sektor och därmed 
både företagande och anställningar.  
 
Det finns ett flertal aktörer med inriktning på näringslivs- och arbetslivsutveckling. Bland dessa 
aktörer har leadermetoden använts i mycket begränsad omfattning. Den skapar genom sin 
utformning möjligheter för nya arenor och samarbeten där flera samhällsperspektiv kan läggas på 
varandra och nya utbyten berika medverkande parter. I Skellefteå Älvdal har leadermetoden inte 
tidigare använts på detta sätt och kan därför betraktas som en outnyttjad möjlighet. Näringslivs- och 
arbetslivsutveckling är komplexa områden där många parter bidrar inom sina respektive inriktningar 
och överlappande regelverk. Samverkan och samsyn ger andra förutsättningar att nå framsteg och 
att bl a ta tag i generationsväxlingsfrågorna. Hur svår den än kan tyckas vara, så utgör de en hittills 
dåligt utnyttjad möjlighet. 
 
Sammanfattning 
 
Vi har goda förutsättningar för att jobba med leadermetoden. Det finns ett tydligt intresse av mer 
och fördjupat samarbete mellan olika aktörer och sektorer i syfte att utveckla området. Det finns 
förväntningar på att det ska leda till resultat och samarbetet i sig ses som något gott. Vi har även 
fördelar i att det är nära till både lokala och regionala beslutsfattare.  
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Våra största utmaningar ligger i hur vi ser på oss själva och hur vi därmed beskriver oss själva för 
andra. Vi behöver arbeta med både våra och andras attityder samt ta mod till oss att ta till oss det 
nya, i fråga om människor och idéer.  
 
En framgångsfaktor är att få upp ögonen för våra utvecklingsmöjligheter som idag beskrivs i vaga 
ordalag men som samtidigt förväntas finnas där. Vi kan nå längre om vi samarbetar, lär av andra, 
testar nya metoder, modeller och tekniker och öppnar upp för nya människor och nya idéer. 
 
Vår bedömning är att utvecklingsstrategin leder till en attraktiv, livskraftig och hållbar utveckling i 
Skellefteå Älvdal. 

5. På vilket sätt är strategin innovativ? 
 
Vår strategi är innovativ därför att vi i vårt arbete har utgått från ett mycket tydligt 
underifrånperspektiv. Det är människor som getts stort utrymme genom att delta i referensgrupper 
och allmänna möten, och det utgör underlaget till strategin.  
Dessa har i stort sett arbetat fram hela underlaget genom sin medverkan, sina tankar och idéer.  
 
Vi tror att genom att arbeta med innovation som en plattform kan vi samtidigt skapa förutsättningar 
för en balanserad och nyskapande landsbygdsutveckling där alla är aktiva och deltar.  
Möten mellan människor genererar idéer, och när människor med olika bakgrund och historia gör 
saker tillsammans föds nya idéer och referensramarna vidgas. Det kommer att leda till nya aktiviteter 
och verksamheter i byarna. 
 
Utvecklingsstrategins roll är att skapa förutsättningar i ett tydligt sammanhang. Det sammanhanget 
fungerar som ett ramverk som människor kan förhålla sig till och initiera, testa och förverkliga sina 
idéer. Det ger också en större chans till utväxling. Utgångspunkten är att människor ska känna att de 
har makt över sin egen situation. En synergieffekt kan vara att detta leder till nya lösningar på 
utmaningar i glesbygden och gör att människor blir engagerade och integrerade vilket utvecklar hela 
bygden.  
 
Skellefteåregionen har ett väl utbyggt bredbandsnät. Det ger möjligheter för unga människor att 
verka och leva på landsbygden i och med att man kan arbeta på distans, utveckla tjänster via nätet o 
s v. LAG:s uppgift blir att synliggöra det som är möjligt för olika grupper, i synnerhet unga vuxna, och 
visa på att en virtuell arbetsmarknad är en reell möjlighet. Man kan utveckla tjänster som kan 
konkurrera på en global marknad och ändå göra detta utifrån en landsbygdsmiljö. Vi måste visa på 
goda exempel när det gäller företagsutveckling i glesbygd inom t ex kulturella och kreativa näringar, 
turism- och besöksnäring och lokalt odlad mat.  

6. Vision 
 
Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, 
bo och verka. 

7. Insatsområden, mål och urvalskriterier 
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7.1 Övergripande mål för området 

 
De övergripande målen för området är: 
 

 En öppen och inkluderande del av Europa  
 

 En levande och tillgänglig del av Europa 
 

 En innovativ och hållbar del av Europa 
 

I processen med framtagandet av strategin har funnits en stor samsyn om regionens möjligheter och 
styrkor som kan utvecklas vidare samt de svagheter och hot som behöver förändras och förebyggas. 
Resultaten stämmer väl överens med lokala kommunala strategier som finns eller som håller på att 
arbetas fram. Det finns också tydliga kopplingar till regionala utvecklingsstrategier i Västerbotten och 
därigenom en koppling till nationella strategier och Europa 2020-strategin.  
 
Regionens demografiska utmaningar påverkar utvecklingsinsatsernas prioritering och utformning. En 
minskad befolkning och en högre andel äldre ger minskade skatteintäkter och ett mindre utbud av 
anställningsbar kompetens vilket riskerar att skapa negativa spiraler med minskad service och än mer 
utflyttning. De demografiska utmaningarna kan inte ses som ett isolerat problem utan måste tas an 
från flera håll för att skapa en attraktiv miljö där människor från hela världen vill bo.  
 

 En öppen och inkluderande del av Europa 

Skellefteå Älvdal är en öppen och inkluderande bygd som utvecklas genom kunskap, värdskap 

och delaktighet. 

Skellefteå Älvdal ska vara en öppen och inkluderande bygd som utvecklas genom kunskap, värdskap 
och delaktighet. För att nå målet ska vi arbeta med insatser som stärker ungdomars och unga vuxnas 
roll i utvecklingen av vår bygd och med att förbättra vårt värdskap. Vi ska öka kunskaperna om 
utvecklingsarbete och därigenom stärka och grundlägga ett hållbart utvecklingsarbete.  
 

 En levande och tillgänglig del av Europa 

Skellefteå Älvdal är en levande och tillgänglig bygd med goda sociala och funktionella 

förutsättningar att leva och verka.  

Skellefteå Älvdal ska vara en levande och tillgänglig bygd med goda sociala och funktionella 
förutsättningar att leva och verka. För att nå målet ska vi arbeta med insatser som visar upp bygdens 
goda potential, underlättar för boende och gör bygden mer attraktiv. Vi ska också arbeta med 
insatser för social sammanhållning och meningsfull fritid.  
 

 En innovativ och hållbar del av Europa 

Skellefteå Älvdal är en innovativ och hållbar bygd med entreprenörskap baserat på områdets 

resurser. 

Skellefteå Älvdal ska vara en innovativ och hållbar bygd med entreprenörskap baserat på områdets 
resurser. För att nå målet ska vi arbeta med insatser som stimulerar entreprenörskap och bidrar till 
nya produkter, tjänster och besöksanledningar baserade på områdets naturliga resurser i form av 
råvaror och natur- och kulturmiljöer. Vi ska även arbeta med insatser som främjar en hållbar 
landsbygdsutveckling där nya arbetssätt och entreprenörer finner plats att utvecklas och det finns 
goda förutsättningar för samexistens och samverkan mellan olika aktörer som nyttjar naturens 
resurser. 
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De mål som satts upp är: 
 

- Specifika då de grundar sig på analys av områdets behov och förutsättningar 
- Mätbara utifrån fastställda målvärden 
- Accepterade då de är kända och förankrade 
- Realistiska då de är anpassade till målgruppen för strategin 
- Tidssatta och ska vara genomförda när strategin slututvärderas 

 
Landsbygdsfonden 

- 38 nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) under hela perioden 
- 712 deltagare under hela perioden 
- 107 företag och organisationer som får stöd genom deltagande i aktivitet eller projekt under 

hela perioden 
 
Regionalfonden 

- 16 nyskapade arbetstillfällen (omräknat till heltidsstjänster) i små och medelstora företag 
(SMF) under hela perioden  

- 52 företag och organisationer som får stöd genom deltagande i aktivitet eller projekt under 
hela perioden 

 

7.2  Horisontella mål 

 
Övergripande horisontella mål  
för hela strategin 
 

Indikatorer  
(ingår i indikatorerna för strategins insatsområden) 

Miljö, klimat och biologisk mångfald Antal projekt med hållbarhetsinriktning, 7 st 
 

Antal projekt med inriktning mot biologisk mångfald, 3 
st 
 

Antal innovativa lösningar, 15 st 
 

Antal deltagare, 76 deltagare 
varav kvinnor, 35 
varav män, 41 
 

Jämställdhet Antal projekt med konkret normkritiskt 
förhållningssätt, 15 st 
 

Antal deltagare, 120 deltagare 
varav kvinnor, 60 
varav män, 60 
 

Likabehandling och icke-diskriminering Antal projekt med konkret normkritiskt 
förhållningssätt, 15 st 
 
Antal deltagare, 120 deltagare 
varav kvinnor, 60 
varav män, 60 
Därav deltagare med utländsk bakgrund: 
Kvinnor, 30 
Män, 30 
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7.3  Miljö, klimat och biologisk mångfald 

 
I Skellefteå Älvdal ska utvecklingsarbetet bedrivas med sikte på det hållbara samhället. En effektiv 
ekonomi, att bruka resurserna utan att förbruka dem och sträva efter en god social sammanhållning, 
så att demokratiska grundvärden respekteras är förutsättningarna för en hållbar utveckling.  
Våra basnäringar och besöksnäringen använder områdets naturtillgångar på olika sätt, ett 
samnyttjande av resurser är en viktig faktor för framgångsrik utveckling. Naturtillgångarna är också 
en avgörande förutsättning för vår livskvalitet nu och i framtiden. Vi ska uppfylla vår generations 
behov utan att förstöra för kommande generation att kunna tillgodose sina behov. Den kunskap vi 
har och kan utveckla inom området miljö, klimat och biologisk mångfald har ett stort värde för oss 
själva och kan även bli en exportvara.  
 
Utvecklingsarbetet inom Skellefteå Älvdal ska syfta till förbättrad miljö, minskad klimatpåverkan och 
bevarad biologisk mångfald, så att: 
 

 den biologiska mångfalden säkras och stärks 

 förutsättningarna förbättras för samexistens mellan areella näringar och andra 
naturgeografiska brukare av mark och vatten 

 innovativa lösningar skapas som ökar förutsättningarna för resurseffektiv och hållbar 
landsbygdsutveckling 

 medvetenheten ökar om resurseffektiv och hållbar landsbygdsutveckling 

 nya lösningar skapas som bidrar till förbättrade miljö och mer effektiv energianvändning 
 

7.4  Jämställdhet 

 
I Skellefteå Älvdal har vi en minskande befolkning och en könssegregerad arbetsmarknad. Detta 
lägger hinder för områdets utveckling och förutsättningarna blir sämre att uppnå en situation där 
kvinnor och män har samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv.  
Ett normkritiskt förhållningssätt ska därför genomsyra de utvecklingsinsatser som strategin 
möjliggör. Verksamhetskontorets personal och LAG ska utbildas i normkritik och jämställdhetsarbete. 
Normkritik ska vara en metod vid bedömning av projekt inför beslut. Kunskap behövs även för att 
stötta projekt så att ett normkritiskt tänkande genomsyrar projektens genomförande och resultat.  
 
Utvecklingsarbetet inom Skellefteå Älvdal syftar till ökad jämställdhet så att:  
 

 kvinnor och män har samma möjligheter att verka och leva på landsbygden  

 kvinnor och män har samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare 

 kvinnor och män har samma rätt och möjlighet till ekonomiska resurser 

 kvinnor och män har samma möjligheter till utbildning och betalt arbete 

 kvinnor och män tillsammans ansvarar för hemarbetet 
 

7.5  Likabehandling och icke-diskriminering 

 
Diskriminering på grund av bostadsort, kön, könsidentitet, eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder får inte förekomma i 
vårt land. Likabehandling och frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. 
Vi ska sträva efter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. För att vårt område ska utvecklas ska vi se människors olikheter som en tillgång och ta 
tillvara på alla kompetenser och erfarenheter. 
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Ett normkritiskt förhållningssätt ska därför genomsyra de utvecklingsinsatser som strategin 
möjliggör. Verksamhetskontorets personal och LAG ska utbildas i normkritik och normkritik ska vara 
en metod vid bedömning av projekt inför beslut. Kunskap behövs även för att stötta projekt så att ett 
normkritiskt tänkande genomsyrar projektens genomförande och resultat.  
 
Utvecklingsarbetet inom Skellefteå Älvdal syftar till likabehandling och icke-diskriminering så att: 
 

 alla människor har samma möjligheter att verka och leva på landsbygden  

 alla människor har samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare 

 att vi får en jämnare fördelning av makt och inflytande 

 alla människor har samma rätt och möjlighet till ekonomiska resurser 

 alla människor har samma möjligheter till utbildning och betalt arbete 
 
 

7.6 Insatsområden 

 

7.6.1  Insatsområde 1 Kunskap, värdskap och delaktighet 

Ett öppet samhälle där alla ges möjlighet att vara delaktiga, påverka och bidra till utveckling är en 
viktig faktor för utveckling. Här finns plats för fler och framtidens Skellefteå Älvdal måste få sin prägel 
av unga människor och nyinflyttade från olika trakter och länder.  
Ve behöver ge unga människor ökade möjligheter att påverka och skapa framtidens Skellefteå Älvdal. 
Då ökar chansen att de känner sig stolta över sin hembygd och vågar tro och satsa på den. 
Här finns gott om plats för fler människor, både rent fysiskt, i arbetslivet och i sociala sammanhang. 
Med nya människor följer också kompetens, nya synsätt och nya idéer som kan berika vårt område.  
Ett gott värdskap gentemot alla – de som bor här, de som väljer att flytta in eller som besöker 
området – är viktigt för att vi långsiktigt ska kunna bli fler invånare. Nära värdskapet ligger 
integrationen, många av de som flyttar hit har sin bakgrund i andra länder och världsdelar.  
Med ökade kunskaper värdskap och om andra kulturer underlättas att nyinflyttade känner sig 
välkomna och snabbt får kännedom om och blir en del av lokalsamhället.  
 
För att ytterligare stärka Skellefteå Älvdals befolkning och utvecklingsmöjligheter behöver vi lära 
nytt, hela livet och lägga grunden för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Det kan ske 
genom omvärldsbevakning, ökad samverkan mellan olika grupper och aktörer i samhället samt 
genom nya kunskaper om arbetsmetoder och processer. 
 
I insatsområde 1 finns 3 delmål: 
 

 Insatser som bidrar till att göra bygden mer öppen och inkluderande och som genom sitt 
genomförande och resultat stärker ungdomars och unga vuxnas roll i utvecklingen av vår bygd. 
Exempelvis projekt som bidrar till:  
- att ungdomar och unga vuxna är delaktiga i utvecklingen och känner att de kan påverka den 
- ett bättre värdskap för att möta människor som kommer till området 
- att nyinflyttade snabbare får kännedom och blir en del av lokalsamhället 

 

 Insatser som bidrar till ökade kunskaper om utvecklingsarbete och till förutsättningar för ett 
livslångt lärande. Exempelvis projekt som bidrar till: 
- utökat erfarenhets- och idéutbyte med övriga Europa, i syfte att utveckla vårt eget område  
- möjliggörande av livslångt lärande 
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 Insatser för att undersöka förutsättningar för, samt stärka och grundlägga ett hållbart 
utvecklingsarbete. Exempelvis projekt som bidrar till: 
- ökade kunskaper om processer, metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete  

 
Målgrupp: Samhälls- och byaföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, näringsidkare, 
företagarföreningar, inflyttar-, integrations-, barnomsorgs-, äldreomsorgs-, bygg-, ungdoms-, kultur- 
och fritidsansvariga i kommuner och regionala aktörer. 
Fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden  

 

7.6.2  Insatsområde 2 Service, boende och kommunikation 

I Skellefteå Älvdal finns plats för fler människor och förutsättningar för livskvalitet i många 
bemärkelser men även utmaningar som behöver antas för att vi ska kunna bli fler som bor här.  
Det behövs insatser som underlättar att bo på landsbygden och som gör bygden attraktiv, exempelvis 
innovativa lösningar för service och kommunikation genom samordning, samverkan och användning 
av ny teknik. Det behövs även koncept som underlättar att det skapas nya bostäder på landsbygden.  
Parallellt med detta behövs insatser för att skapa en positiv attityd till området bland 
lokalbefolkningen. Hemmablindhet kan bara ett hinder, ibland ser vi inte skogen för alla träd. Om 
lokalbefolkningen visar stolthet och tilltro till sin bygd så är det en trovärdig och effektiv 
marknadsföring gentemot besökare och potentiella inflyttare.  
 
För att vara en attraktiv bygd behövs även insatser som bidrar till ökad social sammahållning och en 
meningsfull fritid. Föreningslivet har en betydande del i arbetet med mötesplatser och 
fritidsaktiviteter men även föreningarna behöver ny energi för att möta nutidens utmaningar. Det 
kan t ex behövas nya sätt att organisera sig och nya konstellationer att organisera sig i för att bevara 
och utveckla ett rikt aktivitetsutbud.  
 
I insatsområde 2 finns 3 delmål: 

 

 Insatser som underlättar att bo på landsbygden och gör bygden attraktiv genom lösningar för 
service, kommunikation eller boende (ej bostadsbyggande) samt aktiviteter för att behålla och 
locka människor till bygden. Exempelvis projekt som bidrar till: 
- innovativa lösningar för service och kommunikation 
- medvetandegöra oss själva och andra om potentialen i att bo här, i syfte att behålla och locka 

fler människor, speciellt yngre och nyanlända, att bo i området  
- nya lösningar som underlättar boende på landsbygden 
- nya lösningar för boende i området 

 

 Insatser som bidrar till ökad social sammanhållning och meningsfull fritid. Exempelvis projekt 
som bidrar till: 
- skapande av nya mötesplatser  
- stärkt och utvecklat utbud av aktiviteter som ger möjligheter till en aktiv fritid 

 

 Insatser för att undersöka förutsättningar för, samt stärka och grundlägga ett hållbart 
utvecklingsarbete. Exempelvis projekt som bidrar till: 
- ökade kunskaper om processer, metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete 

 
Målgrupp: Samhälls- och byaföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, näringsidkare, 
företagarföreningar, branschorganisationer inom handeln, näringslivs- och kommunikationsansvariga 
i kommuner och regionala aktörer. 
Fonder: Landsbygdsfonden 
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7.6.3  Insatsområde 3 Entreprenörskap, innovation och miljö 

I Skellefteå Älvdal finns rika resurser i vår natur och vårt kulturarv. Historiskt har dessa resurser 
utgjort grunden för både företagande och upplevelser. Det finns goda förutsättningar att utveckla 
nya företag och unika besöksanledningar. Det behövs därför insatser som stimulerar 
entreprenörskap och bidrar till nya produkter, tjänster och besöksanledningar baserade på områdets 
naturliga resurser i form av råvaror och natur- och kulturmiljöer. Besöksnäringen är en bransch som 
bedöms ha stor potential. 
Speciellt fokus bör läggas på att stimulera entreprenörskap bland ungdomar, kvinnor och nysvenskar.  
 
I Skellefteå Älvdal har under många århundraden bedrivits renskötsel, jord- och skogsbruk, under det 
senaste århundradet även mineralutvinning och energiproduktion. Det är viktigt att dessa 
näringsgrenar kan utvecklas och att det kan ske parallellt med en växande besöksnäring. Det gäller 
att finna bra vägar till samexistens mellan aktörer som på olika sätt nyttjar naturens resurser.  
 
Med nya kunskaper och ny teknik som stöd finns förutsättningar för en hållbar och resurseffektiv 
landsbygdsutveckling med förbättrad miljö, mer effektiv energianvändning och ökad vidareförädling 
av råvaror som finns i området. 
Det relativt väl utbyggda bredbandsnätet är en styrka och insatser kan göras för ett mer 
entreprenöriellt nyttjande av bredbandet. Det är önskvärt att områdets invånare, inte minst de 
yngre, i högre grad ser möjligheter att arbeta lokalt men på en global marknad.   
 
För näringslivet i Skellefteå Älvdal finns utmaningar i form av generationsskiften och brist på lokalt 
finansiellt kapital. Det är viktigt att lyfta dessa frågor ur ett samhällsperspektiv. Service och 
sysselsättning hotas om inte livskraftiga företag kan drivas vidare på grund av att generationsväxling 
inte kan ske eller att det inte finns tillgång till kapital för att starta och utveckla företag.  
 
I insatsområde 3 finns 3 delmål: 
 

 Insatser som stimulerar individers entreprenörskap, främjar skapande av nya produkter och 
tjänster samt stärker besöksnäringens utveckling. Exempelvis projekt som bidrar till: 
- stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster 
- att stärka besöksnäringen med förbättrad tillgänglighet, nya besöksanledningar, starkare 

varumärke och utökad samverkan 
- att fler människor lokalt i området ser möjligheten att arbeta, på en global marknad 
- lösning av generationsskifte för livskraftiga företag 

 

 Insatser som främjar företagande och användande av naturresurser i form av råvaror och 
naturmiljöer för en hållbar utveckling. Exempelvis projekt som bidrar till: 
- stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster 
- omställning till en resurseffektiv och hållbar landsbygdsutveckling 
- Lösningar som kan bidra till en förbättrad miljö, och en mer effektiv energianvändning  
- ökad vidareförädling av råvaror som finns i området  
- förbättrade möjligheter till samexistens mellan areella näringar och andra naturgeografiska 

brukare av mark och vatten 
- Stödja introduktion och bildande av organisationer vars syfte är att förbättra tillgången på 

lokalt kapital för utveckling av landsbygdens näringar 
 

 Insatser för att undersöka förutsättningar för, samt stärka och grundlägga ett hållbart 
utvecklingsarbete. Exempelvis projekt som bidrar till: 
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- ökade kunskaper om processer, metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete 
 
Målgrupp: Samhälls- och byaföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, företagarföreningar, 
näringsidkare, turistföretagare, turistorganisationer, lantbrukets organisationer, näringslivs-, 
kommunikations och miljösansvariga i kommuner och regionala aktörer. 
Fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden  
 
7.6.4  Samarbetsåtgärden 

Under arbetet med att ta fram strategin har det i flertalet sammanhang kommit fram att en av våra 
största utmaningar ligger i hur vi ser på oss själva och våra utvecklingsmöjligheter. Arbetsprocessen 
med strategin har också visat att det finns ett tydligt intresse av mer och fördjupat samarbete mellan 
olika aktörer och sektorer i syfte att utveckla området. Vi kan nå längre om vi samarbetar, lär av 
andra, testar nya metoder, modeller och tekniker och öppnar upp för nya människor och nya idéer. 
 
Samarbetsåtgärden kan ge en extra dimension i det utvecklingsarbete som strategin omfattar. 
Nyttan av samarbetsåtgärden ska landa inom Skellefteå Älvdal och stärka arbetet med att uppfylla 
strategins mål. 
 
Samarbetsåtgärdens insatser ska bidra till att utmana och bryta gamla mönster i lokala processer, 
metoder och arbetssätt. Insatserna ska även bidra till att skapa långsiktiga, hållbara och innovativa 
erfarenhets- och idéutbyten med övriga Europa. 
 
 

7.7 Handlingsplan 

 
Vi eftersträvar ett konstruktivt användande av de fonder som strategin arbetar med. Synergieffekter 
kan uppnås genom parallella, samverkande, projekt inom olika fonder. 
 
Vi ser nödvändighet i att använda den Regionala fonden och Landsbygdsfonden i strategin och i 
genomförandet. Kombinationen ger oss möjligheten att inom samma insatsområde kunna arbeta 
både med näringslivet med koppling till högre utbildning och forskning, samtidigt som vi arbetar med 
det lokala föreningslivets förutsättningar.  
Kombinationen ger oss också möjlighet att arbeta med utveckling med såväl lokala organisationer 
som näringslivet eller andra organisationer för att utvecklingsarbetet på landsbygden fortsätter även 
efter programmets slut. Men också för att stärka aktörerna under programmets genomförande. 
 
Regionalfonden kommer sannolikt att ha liknande organisationer som huvudaktörer. Regionalfonden 
bidrar till nya möjligheter till kunskap och kompetens utifrån för att utveckla landsbygdsområdet och 
Skellefteå Älvdal. 
 
Landsbygdsfonden kommer sannolikt att användas av de lokala organisationer som finns i området 
för den lokala utveckling som strategin omfattar. 
 
Ett stöd i genomförandet av strategin för Skellefteå Älvdal är de tidigare erfarenheterna av 
Leaderprogram. Vi är övertygade om att det finns en stor efterfrågan av de möjligheter som Lokalt 
ledd utveckling ger. Vi är också övertygade om att tidigare aktiva organisationer kommer att 
engagera sig igen och att möjligheten kring programmet också att spridit sig så att fler och nya 
aktörer kommer att engagera sig. 
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Underifrånperspektivet kan stödjas med ett jämförande helikopterperspektiv för att optimalt 
tillvarata och utveckla innovativa idéer. 
 
Ett sätt att utveckla nya idéområden är att få influenser från andra delar av Europa.  
 
Samspel mellan verksamhetskontor och samarbetspartners är viktigt. Exempel på samarbetspartners 
är näringslivsansvariga, förvaltningschefer samt ungdomsansvariga i kommunerna, regionala 
turistorganisationer, LRF:s kommungrupper, samt övriga idéburna organisationer som driver 
samhällsutveckling på landsbygden. 
 
Samarbete  
Vid samarbete med andra Lokalt ledd utvecklingsområden nationellt och internationellt – ska 
projekten alltid i grunden vara lokalt väl förankrade. Utifrån en SWOT- analys har övergripande mål 
och insatsområden tagits fram som speglar områdets särdrag. Det är därför viktigt att det är utifrån 
dessa områden som eventuella samarbeten kommer att utvecklas.  
 
Metoder och tillvägagångssätt 
En av framgångsfaktorerna för lokalt ledd utveckling är förmågan att fånga upp lokala initiativ och 
idéer. Här ingår även hjälp med att hitta former för hur en idé ska kunna realiseras och dessutom få 
kraft att leva vidare efter projektets slut. Det kan handla om att bistå projektet med idéer om hur de 
kan skapa ett starkt partnerskap, tipsa om kompetens som de kan tillföra eller lämpliga nätverk som 
de kan ingå i.  
 
Det är viktigt att LAG och verksamhetskontoret anpassar sig efter de behov som finns och hittar 
former som underlättar för målgruppen att söka stöd. Exempel på detta kan vara paraplyprojekt, en 
form som kan användas när LAG vill fokusera på en särskild inriktning och samtidigt göra det möjligt 
för småskaliga projekt. 
 
En kontinuerlig uppföljning av verksamheten, insatser inom strategin och måluppfyllelsen ska göras. 
Lärandet ska återföras till verksamheten. 
 
Tillvägagångssätt: 
 

 En projektidé utvecklas av initiativtagaren och diskuteras med verksamhetsledaren 

 Ansökan om projektstöd görs av projektägaren i samråd med verksamhetsledaren 

 Verksamhetsledaren handlägger och förbereder ansökan inför beredningsmöte med LAG, ger 
också förslag på vilken fond som är aktuell 

 LAG utreder och beslutar om stöd och beslutar vilken fond som är lämplig  

 Projektansökan tillsammans med LAG:s beslut skickas till jordbruksverket. 

 Jordbruksverket och respektive fond fattar ett myndighetsbeslut 

 Beslut skickas till stödmottagare och LAG 

 Projektet genomförs 

 Ansökan om utbetalning av projektstöd 

 Jordbruksverket utreder och fattar beslut om utbetalning 

 Beslut om utbetalning skickas till stödmottagaren och till LAG 

 LAG skickar underlag för utbetalning 

 Jordbruksverket betalar ut projektstödet 
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7.8  Urvalsprocess 

 
LAG:s uppgift är att säkerställa att uppsatta mål nås och att projektet faller inom ramarna för 
utvecklingsstrategin. 
 
LAG ska vara väl insatt i utvecklingsstrategin, och i regelverk för att undvika intressekonflikter som till 
exempel jävsregler, horisontella mål/kriterier, målen för Europa 2020, samt vad LAG:s roll och ansvar 
innebär. 
 
Inkommen ansökan diarieförs i ordinarie diarium och i det administrativa systemet. Ansökan ska gå 
att följa under hela processen från inkommen ansökan till slutrapportering. Verksamhetsledaren har 
kontakt med projektägaren under ansökningsprocessen och ser till att det finns en tämligen komplett 
ansökan när den lämnas över till en beredningsgrupp som gör en skriftlig bedömning av ansökan. Om 
ansökan uppfyller de krav som ställts lämnas den över till LAG som fattar beslut om vilken storlek på 
medel som kan beviljas. 
 
Vid beslut i LAG protokollförs beslutet, och ett beslutsdokument skrivs. Beslutsdokumentet 
innehåller uppgifter om projektet, projektägare, beviljat projektstöd och en beslutsmotivering. Detta 
skickas till projektägaren och läggs som bilaga till protokollet. 
 
Urval av projektansökningar sker utifrån en prioriteringsmall. Se bilaga 11. 
 
Beslut om projektstöd tas vid ordinarie beslutsmöten. LAG har i god tid fått tillgång till relevanta 
beslutsunderlag. 
 
LAG kommer att använda sig av både generella och tematiska utlysningar. Tematiska utlysningar är 
ett verktyg för att säkerställa måluppfyllelsen i utvecklingsstrategin. 
 
Adjungerade experter och referensgrupp  
 
I handläggningsprocessen som verksamhetskontoret gör ingår, där det är relevant, kontakt med en 
adjungerad expert. Den adjungerade experten lämnar ett skriftligt utlåtande, till exempel om 
behovet av att projektet genomförs eller om projektet stämmer överens med och uppfyller målen i 
andra relevanta strategier i området.  
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7.9  Mål och urvalskriterier 

 
Mätningar av indikatorerna görs enligt bilaga 10. 
Inför varje projektbeslut bedöms kopplingen till utvecklingsstrategin och dess målsättning. 
 

Insatsområde 1 Kunskap, värdskap och delaktighet 
 

Delmål: 
Insatser som bidrar till att göra bygden mer öppen och inkluderande och som genom sitt 
genomförande och resultat stärker ungdomars och unga vuxnas roll i utvecklingen av vår 
bygd. Exempelvis projekt som bidrar till: 
 

 

Fond Urvalskriterium Indikator Målvärde 

Landsbygds-
fond 

Att ungdomar och unga vuxna är 
delaktiga i utvecklingen och känner att 
de kan påverka den  
 
 

Antal nya nätverk 
Antal deltagare totalt 
varav deltagande ungdomar (kvinnor) 
varav deltagande ungdomar (män) 
varav deltagande unga vuxna (kvinnor) 
varav deltagande unga vuxna (män) 

5 
110 
35 
35 
20 
20 

Landsbygds-
fond 

Ett bättre värdskap för att möta 
människor som kommer till området  
 

Antal aktiviteter 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
varav kvinnor med utländsk bakgrund 
antal deltagande män 
varav män med utländsk bakgrund  

5 
50 
25 
10 
25 
10 

Landsbygds-
fond 

Att nyinflyttade snabbare får kännedom 
och blir en del av lokalsamhället  
 

Antal projekt 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
varav kvinnor med utländsk bakgrund 
antal deltagande män 
varav män med utländsk bakgrund 

6 
60 
30 
15 
30 
15 

Delmål: 
Insatser som bidrar till ökade kunskaper om utvecklingsarbete och till förutsättningar för 
ett livslångt lärande. Exempelvis projekt som bidrar till: 
 

 

Fond Urvalskriterium Indikator Målvärde 

Landsbygds-
fond 

Utökat erfarenhets- och idéutbyte med 
övriga Europa, i syfte att utveckla vårt 
eget område  

Antal aktiviteter 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 

2 
20 
10 
10 

Landsbygds-
fond 

Möjliggörande av livslångt lärande  

 

Antal projekt 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 

3 
30 
15 
15 

Delmål: 
Insatser för att undersöka förutsättningar för, samt stärka och grundlägga ett hållbart 
utvecklingsarbete. Exempelvis projekt som bidrar till: 
 

 

Fond Urvalskriterium Indikator Målvärde 

Landsbygds-
fond 

Ökade kunskaper om processer, metoder 
och arbetssätt för utvecklingsarbete  

 

Antal utbildningstillfällen 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 

5 
50 
25 
25 
10 
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Antal unga vuxna av deltagare totalt 
Antal ungdomar av deltagare totalt 
 
Antal attitydundersökningar 

4 
 
5 
 

 
 
 

Insatsområde 2 Service, boende och kommunikation 
 

Delmål: 
Insatser som underlättar att bo på landsbygden och gör bygden attraktiv genom lösningar 
för service, kommunikation eller boende (ej bostadsbyggande) samt aktiviteter för att 
behålla och locka människor till bygden. Exempelvis projekt som bidrar till: 
 

 

Fond Urvalskriterium Indikator Målvärde 

Landsbygds-
fond 
 

Innovativa lösningar för service och 
kommunikation  
 

Antal innovativa lösningar  
Antal nya årsarbetskrafter 
Antal bevarade årsarbetskrafter 
Invånare som får tillgång till förbättrad 
service 

10 
3 
5 
 
1 500 

Landsbygds-
fond 
 

Medvetandegöra oss själva och andra om 
potentialen i att bo här, i syfte att behålla 
och locka fler människor speciellt yngre 
och nyanlända att bo i området 

Antal insatser för att öka attraktiviteten 
Antal attitydundersökningar 
Statistik, flyttnetto 
 

25 
3 
+ 280 

Landsbygds-
fond 

Nya lösningar som underlättar boende på 
landsbygden  

Antal nya idéer som testats  
Antal nya idéer som införts. 
Invånare som får tillgång till förbättrad 
service 

7 
3 
 
200 

Regional- 
Fond 

Nya lösningar för boende i området  Antal nya lösningar för boende 3 

Delmål: 
Insatser som bidrar till ökad social sammanhållning och meningsfull fritid.  
Exempelvis projekt som bidrar till: 
 

 

Fond Urvalskriterium Indikator Målvärde 

Landsbygds-
fond 
 

Skapande av nya mötesplatser  

 

Antal nya mötesplatser 
Antal nya tjänster/ service 
 
Invånare som får tillgång till förbättrad 
service 

20 
50 
 
 
6 000 

Landsbygds-
fond 
 

Stärkt och utvecklat utbud av aktiviteter 
som ger möjligheter till en aktiv fritid  
 

Antalet nya aktiviteter. 
Antal deltagare totalt, som blir nya 
utövare 
antal deltagande kvinnor 
varav kvinnor med utländsk bakgrund 
antal deltagande män 
varav män med utländsk bakgrund 

10 
 
70 
35 
15 
35 
15 

Delmål: 
Insatser för att undersöka förutsättningar för, samt stärka och grundlägga ett hållbart 
utvecklingsarbete. Exempelvis projekt som bidrar till: 
 

 

Fond Urvalskriterium Indikator Målvärde 

Landsbygds-
fond 

Ökade kunskaper om processer, metoder 
och arbetssätt för utvecklingsarbete  

Antal insatser 
Antal deltagare totalt 

3 
50 



24 
 

  antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal unga vuxna av deltagare totalt 
Antal ungdomar av deltagare totalt 
 
Antal attitydundersökningar  

25 
25 
10 
3 
 
3 

 
 
 

Insatsområde 3 Entreprenörskap, innovation och miljö 
 

Delmål: 
Insatser som stimulerar individers entreprenörskap, främjar skapande av nya produkter 
och tjänster samt stärker besöksnäringens utveckling. Exempelvis projekt som bidrar till: 
 

 

Fond Urvalskriterium Indikator Målvärde 

Landsbygds-
fond 

 

Stimulering av entreprenörskap och 
framtagande av nya produkter och 
tjänster.  

 

Antal aktiviteter 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 

10 
100 
50 
50 

Landsbygds-
fond 

 

Att stärka besöksnäringen med förbättrad 
tillgänglighet, nya besöksanledningar, 
starkare varumärke och utökad 
samverkan  

Antal nya besöksanledningar.  
Antal nya årsarbetskrafter 
Antal besökare 
Antal nya 
samarbeten/samarbetspartners 

20 
8 
2 030 
 
40 

Landsbygds-
fond 

 

Att fler människor lokalt i området ser 
möjligheten att arbeta, på en global 
marknad  

Antal nya årsarbetskrafter 
Antal nya tjänster/produkter 
Antal nya samarbeten  

22 
3 
10 

Regional- 
fond 

Lösning av generationsskifte för 
livskraftiga företag  

Antal projekt med inriktning för 
generationsskifte 

 
3 

Delmål: 
Insatser som främjar företagande och användande av naturresurser i form av råvaror och 
naturmiljöer för en hållbar utveckling. Exempelvis projekt som bidrar till: 

-  

 

Fond Urvalskriterium Indikator Målvärde 

Regional- 
fond 

Stimulering av entreprenörskap och 
framtagande av nya produkter och 
tjänster.  

Antal nya små- och medelstora företag 
(SMF) med 0-249 anställda per 1000 
invånare, medelbefolkning (16-64 år) 
 
Antal nyskapade arbetstillfällen 
(omräknat till heltidsstjänster) i små och 
medelstora företag (SMF), totalt 
antal arbetstillfällen för kvinnor 
antal arbetstillfällen för män 
antal arbetstillfällen för ungdomar  
antal arbetstillfällen för unga vuxna 
antal arbetstillfällen för personer med 
utländsk bakgrund 
 
Antal aktiviteter 
Antal deltagande företag/organisationer  
Antal nya produkter/tjänster  

 
 
5 
 
 
 
10 
5 
5 
2 
3 
 
3 
 
40 
40 
50 

Landsbygds-
fond 

Omställning till en resurseffektiv och 
hållbar landsbygdsutveckling  

Antal nya årsarbetskrafter  
Antal aktiviteter 
Antalet innovativa lösningar 

5 
50 
10 
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Antal projekt med hållbarhetsinriktning 
Antal projekt med inriktning mot 
biologisk mångfald 
 

3 
 
3 
 

Regional- 
fond 

Lösningar som kan bidra till en förbättrad 
miljö, och en mer effektiv 
energianvändning  

Antal nya lösningar.  
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal projekt med miljöinriktning 
Antal projekt med vidareförädling av 
lokala råvaror 

5 
26 
13 
13 
2 
 
2 

Regional- 
fond 

Ökad vidareförädling av råvaror som finns 
i området  

Antal nyskapade arbetstillfällen 
(omräknat till heltidstjänster) i små och 
medelstora företag (SMF), totalt 
antal arbetstillfällen för kvinnor 
antal arbetstillfällen för män 
antal arbetstillfällen för ungdomar  
antal arbetstillfällen för unga vuxna 
antal arbetstillfällen för personer med 
utländsk bakgrund 
 
Antal företag och organisationer som får 
stöd 
Antal nya produkter 

 
 
6 
3 
3 
1 
1 
 
1 
 
 
12 
12 

Landsbygds-
fond 

Förbättrade möjligheter till samexistens 
mellan areella näringar och andra 
naturgeografiska brukare av mark och 
vatten 

Antal aktiviteter 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal projekt med hållbarhetsinriktning 

9 
50 
25 
25 
2 

Landsbygds-
fond 

Stödja introduktion och bildande av 
organisationer vars syfte är att förbättra 
tillgången på lokalt kapital för utveckling 
av landsbygdens näringar  

Antal nya organisationer 
Antal företag som fått stöd av ny lokal 
organisation 

1 
 
10 

Delmål: 
Insatser för att undersöka förutsättningar för, samt stärka och grundlägga ett hållbart 
utvecklingsarbete. Exempelvis projekt som bidrar till: 
 

 

Fond Urvalskriterium Indikator Målvärde 

Landsbygds-
fond 

Ökade kunskaper om processer, metoder 
och arbetssätt för utvecklingsarbete  

Antal insatser 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal unga vuxna av deltagare totalt 
Antal ungdomar av deltagare totalt 
Antal deltagare med utländsk bakgrund 
av deltagare totalt 
 
Antal attitydundersökningar 

3 
20 
10 
10 
3 
3 
 
3 
 
3 
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Samarbetsåtgärden 
 
Fond Urvalskriterium Indikator Målvärde 

Landsbygds 
fond 

Insatser för ökade kunskaper om 
processer, metoder och arbetssätt för 
utvecklingsarbete. 

Antal insatser 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal unga vuxna av deltagare totalt 
Antal ungdomar av deltagare totalt 
Antal deltagare med utländsk bakgrund 
av deltagare totalt 
 
Antal attitydundersökningar 

3 
20 
10 
10 
3 
3 
 
3 
 
3 

Landsbygds 
fond 

Utökat erfarenhets- och idéutbyte med 
övriga Europa, i syfte att utveckla vårt 
eget område 
 

Antal projekt 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 

1 
20 
10 
10 

Landsbygds 
fond 

Konferenser, workshops och 
erfarenhetsutbyten för LAG 
nationellt och transnationellt 
 

Antal projekt 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 

3 
32 
16 
16 

 

8. Finansieringsplan 
 

Delåtgärd Fond  % SEK 

Drift Landsbygdsfond 25%  av de 
sammanlagda 
offentliga 
utgifterna.  
 

8 500 000  

Samarbeten Landsbygdsfond 6,47 % 2 200 000  

Regionalfond 0 % 0  

   

   

Genomförande av 
strategin 

Landsbygdsfond 62,75% 21 335 038  

Regionalfond 5,78% 1 964 962  

   

   

Summa  100% 34 000 000  

 

9. Organisation 
 

9.1 Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) 

 
Ett verksamhetskontor kommer att upprättas och bemannas med en heltidsanställd 
verksamhetsledare och en ekonomiansvarig på deltid, alternativt köpt tjänst. Verksamhetsledaren 
kommer att arbeta aktivt i hela det geografiska området.  
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Vi har i tidigare programperiod haft en nära, kontinuerlig kontakt med främst de övriga 
leaderområden i Norr- och Västerbotten. Vi har haft samverkansträffar tillsammans med 
Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten minst två gånger per år, då vi diskuterat/informerat om 
nyheter, frågor, problem och lösningar. På dessa träffar har även andra organisationer och aktörer 
inbjudits. Vi har även deltagit på nationella nätverksträffar, vilket vi ser som en stor nytta.  
 
All erfarenhet och kompetens som vi har upparbetat under tidigare period önskar vi ta med oss både 
när det gäller kontakt/nätverk/utbyte med andra aktörer men också när det gäller sättet att arbeta 
på. Det är av största vikt att LAG är uppdaterad, kompetent och har gått de utbildningar som erbjuds. 
Att alla berörda kontinuerligt utbildas och uppdateras i de förändringar som sker och de nyheter som 
kommer. Att arbeta med två fonder ser vi som en utmaning och vi ser att kunskap om de olika 
fonderna måste ingå i LAG eller att man på annat sätt knyter till sej den kompetens som krävs. 
 
Verksamhetskontorets/verksamhetsledarens ansvar och uppgifter: 
 

 att inspirera och initiera till nya projekt 

 att tillhandahålla ansökningsblanketter, material och informera om hur man gör 

 att utbilda projektägare/ projektledare 

 att stötta LAG:s arbete att utifrån utvecklingsstrategin fatta rätt beslut 

 att bevaka att förordningar och regelverk följs 

 att säkerställa att de rutiner och system som finns för administration följs. Ex diarieföring, 
handläggning, rapportering, uppföljning, utvärdering, arkivering  

 att tillsammans med LAG hålla sig uppdaterad och informerad om andra stödformer, 
uppdateringar i regelverk och ansvar 

 att skapa mötesplatser och samverkan mellan olika parter, skapa nätverk.  

 att vara föredragande för LAG på berednings- och beslutsmöten 

 att hålla kontakt med myndigheter, organisationer och andra aktörer 
 

9.2  Partnerskapet och föreningen 

 
När Jordbruksverkets urvalskommitté prioriterat vilka strategier som ska godkännas, kommer den 
ideella föreningen att bildas. De som redan i dag deltagit i arbetet med framtagandet av strategin 
kommer att kontaktas för att erbjudas medlemskap i föreningen. Inbjudan kommer också att spridas 
via olika kontaktnät, byaföreningar och andra idéburna föreningar/ organisationer/nätverk, 
kommuner, organisationer m fl.  
 
Inför föreningsbildning kommer en valberedning att sättas samman. Valberedningen ska 
representera de tre sektorerna och ha en geografisk spridning. De ska informeras och utbildas om 
utvecklingsstrategin och de fonder som ingår för att underlätta deras arbete med att föreslå LAG:s 
sammansättning.  
 
Föreningen ska följa de av Jordbruksverket föreskrivna riktlinjerna. Föreningen ska verka för den 
geografiska spridningen, könsfördelningen och också aktivt söka personer under 28 år. Föreningen 
kommer efter bildandet att fatta beslut i tillbörlig ordning för en ideell förening och enligt 
rekommendationer och riktlinjer från EU och Jordbruksverket.  
 
Bilaga 7 Parter som ingått i framtagandet av utvecklingsstrategin 
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9.3 LAG – den lokala aktivitetsgruppen 

 
All erfarenhet och kompetens som vi har upparbetat under tidigare period önskar vi ta med oss både 
när det gäller kontakt/nätverk/utbyte med andra aktörer men också när det gäller sättet att arbeta 
på. Det är av största vikt att LAG är uppdaterat, kompetent och har gått de utbildningar som erbjuds. 
Att alla berörda kontinuerligt utbildas och uppdateras i de förändringar som sker och de nyheter som 
kommer. Att arbeta med två fonder ser vi som en utmaning och vi ser att kunskap om de olika 
fonderna måste ingå i LAG eller att man på annat sätt knyter till sej den kompetens som krävs, bl a 
utifrån Jordbruksverkets direktiv. Inom partnerskapet kommer det sannolikt att finnas ledamöter 
som har erfarenhet av arbeta med de tre strukturfonderna. 
 
LAG leder arbetet inom utvecklingsstrategin och är formellt ansvarig för vårt lokalt ledda 
utvecklingsområdet Skellefteå Älvdal. LAG är tillika styrelse och ansvarig för verksamheten i den 
ideella föreningen, som är den juridiska personen som ansvarar för hela programmet. LAG och 
styrelse ska vara samma personer för att undvika att ansvarsfrågan faller utanför den ideella 
föreningen.  
 
LAG:s ansvar omfattar: 
 

 Arbetsgivaransvar  

 Projektägaransvar för driftkostnadsåtgärden och andra egna projekt inom bland annat Lokalt 
ledd utveckling  

 At det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning  

 Att det finns en strategisk planering 

 Den ideella föreningens ekonomi 
 
Det är viktigt att LAG är medvetna om vilket ansvar som följer med uppdraget. De behöver kunskap 
om bland annat den lokala strategin, utvecklings-, personal- och ekonomifrågor samt prioriterade 
mål, målgrupper och regler kopplade till landsbygdsprogrammet. 
En viktig del av LAG:s uppdrag blir att arbeta för att information om utvecklingsarbetet når ut till hela 
området. Arbetet i LAG ska vara transparent och all information ska vara lättillgänglig, enkel och 
tydlig. Underifrånperspektivet är viktigt och därför ska alla kunna ta del av och tolka informationen.  
 
LAG och verksamhetskontoret ska arbeta med information till bland andra: 
 

 lokala grupper, idéburna organisationer och nätverk, näringsliv, offentliga aktörer etc. 

 media och andra former av sociala medier som facebook, twitter m fl. 

 det är av stor vikt att nå ut till det egna området men också att synas utanför våra egna 
gränser på olika sätt 

 andra aktörer för att underlätta spridning av erfarenheter, skapa nätverk och hitta nya 
samarbetspartners 

 

Ledningsstruktur 
 
LAG är det beslutande organet för att bedöma inkommande ansökningar och utgör ett lokalt 
trepartnerskap som beskrivs i strategin och i stadgarna för den ideella föreningen 
 
Beslut om antalet ledamöter i LAG tas när den ideella föreningen bildas. Från tidigare period, med ett 
välfungerande LAG ser vi att 11 personer har varit optimalt. Kompetens om de olika fonderna ska 
finnas med. 
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Förslaget nedan innebär att LAG utgörs av elva personer, sju personer från ideella organisationer och 
näringslivet samt fyra personer från kommunerna. Kommunerna kan nominera både tjänstemän och 
politiker. LAG ska ha en 40/60 könsfördelning, samt om möjligt en ledamot under 28 år.  
 
Ledamöterna till LAG, som föreslås ha följande sammansättning väljs på den ideella föreningens 
årsstämma: 
 

Område Privat sektor Ideell sektor Offentlig sektor 

Norsjö kommun 1 1 1 

Malå kommun 1 1 1 

Skellefteå kommun 1 2 2 

Totalt 3 4 4 

 
 

10. Samverkan mellan fonder och med andra aktörer 
 

10.1 Samverkan mellan fonder 

 
Skellefteå Älvdal ska arbeta med två fonder. Regionalfonden ska kunna stödja projekt i hela området. 
För projekt i Landsbygdsfonden är Skellefteå centralort undantagen. 
 
Kombinationen ger oss möjligheten att inom samma insatsområde kunna arbeta både med 
näringslivet med koppling till högre utbildning och forskning samtidigt som vi arbetar med det lokala 
föreningslivets förutsättningar.  
Kombinationen ger oss också möjlighet att arbeta med kompetensutveckling med såväl lokala 
organisationer som näringslivet eller andra organisationer för att utvecklingsarbetet på landsbygden 
fortsätter även efter programmets slut. Men också för att stärka aktörerna under programmets 
genomförande. 
 
Regionalfonden kommer sannolikt att ha liknande organisationer som huvudaktörer. Regionalfonden 
bidrar till nya möjligheter till kunskap och kompetens utifrån för att utveckla landsbygdsområdet och 
Skellefteå Älvdal. 
 
Landsbygdsfonden kommer sannolikt att användas av de lokala organisationer som finns i området 
för den lokala utveckling som strategin omfattar. 
 
Ett stöd i genomförandet av strategin för Skellefteå Älvdal är den tidigare perioden av 
Leaderprogram. Vi är övertygade om att det finns en stor efterfrågan av de möjligheter som Lokalt 
ledd utveckling ger. Vi är också övertygade om att tidigare aktiva organisationer kommer att 
engagera sig igen och att möjligheten kring programmet också att spridit sig så att fler och nya 
aktörer kommer att engagera sig. 
 

10.2  Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar 

 
Strategin har sin utgångspunkt i Västerbottens läns regionala utvecklingsstrategi, RUS 2014-2020. 
Den har även stämts av mot de tre kommunernas lokala utvecklingsstrategier 2014-2020. 
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Skellefteå Älvdal ska ha kontinuerliga informationsträffar med de tre kommunerna Malå, Norsjö och 
Skellefteå, de ska också representeras i LAG.  
 
Vi har för avsikt att arbeta på liknande sätt som i tidigare programperiod. Vi har då haft en nära, 
kontinuerlig kontakt med främst övriga leaderområden i Norr- och Västerbotten. Vi har haft 
samverkansträffar tillsammans med våra båda Länsstyrelser minst två gånger per år, då vi diskuterat 
och informerat om nyheter, frågor, problem och lösningar. På dessa träffar har även andra 
organisationer och aktörer inbjudits. Vi har även deltagit på nationella nätverksträffar av olika slag, 
vilket vi ser som en stor nytta.  
 
Då samråd och samarbete mellan olika parter är av största vikt för att använda kompetens och medel 
på effektivast sätt, så ska kontinuerliga träffar hållas med det regionala partnerskapet, Region 
Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Tillväxtverket, ESF-rådet, Skogsstyrelsen, LRF, Luleå tekniska 
universitet, idrottsrörelsen, studieförbund, Hela Sverige ska leva, Hushållningssällskapet m fl.  
 
Målen och insatserna i Skellefteå Älvdals utvecklingsstrategi ska bidra till att de större målen för 
regionen uppnås tillsammans med andra samarbetsparter.  För att öka kraften i insatserna kommer 
Skellefteå Älvdals även att förstärka de kommande insatserna genom samarbete med andra regioner 
och leaderområden, såväl nationellt som internationellt.  
 

10.3 Jämställdhet och icke-diskriminering 

 
I ett av de övergripande horisontella målen för strategin betonas att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Därför ska utvecklingsarbetet syfta till att öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män vilket därmed blir en mycket viktig parameter som ska 
beaktas i alla projekt.  
I ett annat övergripande horisontellt mål poängteras att likabehandling och frihet från diskriminering 
är en mänsklig rättighet. Det gäller att se människors olikheter som en tillgång. Diskriminering på 
grund av kön, könsidentitet, eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder får inte förekomma i projekt.  
 
Dessa mål ska genomsyra både verksamhetskontorets arbete, LAG:s beslutsfattande och de projekt 
som genomförs. 
Rent konkret kan detta bland annat innebära att både informationsmaterial och insatser utformas så 
att de tilltalar både kvinnor och män. Projektansökningarna ska även granskas utifrån ett normkritiskt 
förhållningssätt. 
 
Det är också viktigt att verksamhetskontoret för statistik över antal kvinnor och män som deltar i 
projekten och statistik över fördelningen kvinnor och män som projektledare. Verksamhetskontoret 
ska även analysera om lika mycket pengar satsas på kvinnor och män. 
Både kontorets personal och LAG ska utbildas i normkritik och jämställdhetsarbete. 
 

11. Kommunikation 
 

11.1 Kommunikationsmål 

 
Alla som på ett eller annat sätt berörs av Skellefteå Älvdals verksamhet ska ha tillgång till aktuell 
information om Skellefteå Älvdal. 
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Information om möjligheten att söka stöd för landsbygdsutveckling ska nå fram till målgrupper inom 
Skellefteå Älvdals geografiska område. 
 
Målgrupper 

 Projektägare 

 Allmänheten 

 Samarbetspartners 

 Medlemmarna i Skellefteå Älvdal Ideell förening 

 Kommunerna inom Skellefteå Älvdal 
 
Kanalstrategi 

 Webbplatsen  

 Sociala medier 

 Nyheter och artiklar 

 Möten 

 Ambassadörer 
 
För att vara framgångsrik i kommunikationen kommer vi att använda dessa kanaler: 
Befintliga upparbetade närverk, ex Trekom Leader, Mare Boreale, Skellefteå Byautvecklingsråd 
Blivande Byautvecklingsråd i Norsjö och Malå, företagsnätverk, kommunala nätverk och 
samarbetsparter med flera 
Se Bilaga 9, Kommunikationsplan för Skellefteå Älvdal 2014-2020 
 

11.1  Aktivitetsplan 

 
Aktivitetsplan framgår av Bilaga 9. 
 

12. Uppföljning och revidering 
 
Utvecklingsstrategin ska kontinuerligt följas upp. Vid varje beslutsmöte ska utvecklingsstrategin ligga 
som grund vid behandling och beslut av projektansökningar. Den ska under programperioden vara en 
del i verksamhetskontorets handläggning och i LAG:s beslut. 
LAG:s ledamöter ska vara väl inlästa på den. De ska kontinuerligt få information och utbildning om att 
de är ansvariga för genomförande, utveckling, övervakning och utvärdering.  
 
Uppföljningen ska ske i form av: 
 

 Verksamhetsrapportering till finansiärer  

 Kontinuerlig uppföljning av utvecklingsstrategin vid LAG möten 

 Kontinuerlig uppföljning av genomförandet av utvecklingsstrategin vid LAG möten.  

 Halvtidsutvärdering  

 Slututvärdering 
 
Utvecklingsstrategin ska, om LAG så anser, revideras. Anledningen är att förutsättningar snabbt kan 
förändras och att en bra strategi måste operera tätt på sin verklighet. Eventuell revidering av 
strategin kan bli möjlig först efter en grundlig analys och med en tydlig motivering. Revidering av 
strategin ska beslutas av Jordbruksverket. 
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Uppföljningen ska inkludera årliga uppföljningar som vilar på stor lyhördhet för både 
projektutvecklingen inom beviljade projekt liksom inför det som händer i omvärlden. Det är viktigt 
att skapa utrymme för kunskapsutbyte och reflektion inom LAG och kanske också mellan projekt som 
drivs inom området.  
 
LAG är ansvariga för utveckling, genomförande och övervakning och utvärdering av 
utvecklingsstrategin. 
 
I slutet av programperioden ska utvecklingsstrategin utvärderas av en extern utredare. 
Se bilaga 8,  Tidplan för uppföljning och utvärdering 
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4 a Skellefteå Älvdals geografiska yta, excel 
4 b Skellefteå Älvdals geografiska yta, karta 
4 c Skellefteå Älvdals geografiska yta, Skellefteå tätort, karta, koder 
5 Möteslista 
6 a Deltagarlistor 
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7 Lista över parter som ingått i framtagandet av utvecklingsstrategin 
8 Tidplan för uppföljning och utvärdering 
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10 Definitioner av egna indikatorer 
11 Urvalskriterier  
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13.1 Bilaga 1a, SWOT-analys, Skellefteå Älvdal 

 

SWOT-analysen som gjorts bygger på tre allmänna möten som hållits, 5 möten med de två 
referensgrupperna, samt studier av de analyser som gjorts vid framtagandet av andra planer och 
strategier.  
 

Styrkor 

Den rika naturen spelar en nyckelroll när det gäller de styrkor som SWOT-analysen visar på. Det handlar 
då om allt från tillgången till fina råvaror till rekreation för invånare och turister. Midnattsolen, 
norrskenet, tystnaden, stillheten, bra tillgång till snö och närheten till vildmarken och som är relativt 
lättillgänglig. Dessutom finns unika havsnära miljöer. I området har man goda möjligheter till jakt och 
fiske. Naturen kan fungera som dragplåster för människor som vill lämna storstäder och bosätta sig på 
landsbygden. Dessutom finns potential att locka till sig stora mängder av internationella gäster.  
 
På landsbygden i området kan man köpa attraktiva hus för en kostnad som ligger långt under de priser 
som gäller för storstäderna. De som flyttar hit kan få goda förutsättningar för livskvalitet. Om byarna och 
de mindre samhällena får fler invånare skapas en kritisk massa som kan medföra bättre service. Detta är 
också en del av världen där barnen kan få en trygg uppväxtmiljö vilket är ett viktigt argument när det 
gäller att locka barnfamiljer. 
 
Tillgången till flygplatser med både nationella och internationella linjer är mycket positivt och vägnätet är 
också relativt väl utvecklat. Tillgången till järnvägstrafik på Stambanan genom övre Norrland är värdefull 
liksom att många byar på landsbygden har tillgång till bredband. Luleå tekniska universitet och Umeå 
universitet erbjuder högre utbildning på Campus Skellefteå och i Malå samordnar Akademi Norr högre 
utbildning via distansutbildning från ett flertal universitet och högskolor. Företagarandan i området är 
stark och det finns många driftiga innovatörer och entreprenörer. Besöksnäringen är under utveckling och 
det finns hög kompetens inom jord- och skogsbruket. 
 
Det starka föreningslivet är viktigt för landsbygden och här finns också ett rikt kulturliv och ett rikt 
kulturarv. 
 
Svagheter  

Den största utmaningen i området är att befolkningen på landsbygden minskat kraftigt, vilket försämrat 
underlaget för livsmedelsbutiker och andra typer av samhällsservice. Få ungdomar stannar kvar eller 
kommer tillbaka efter studierna. Medelåldern är oroväckande hög. Det alltför mansdominerade 
näringslivet är också en utmaning. De låga taxeringsvärdena på husen gör det svårt att belåna dem. Alltför 
många fritidshus skapar byar som somnar in säsongsvis. En brist är också att det finns få hyreshus på 
landsbygden. 
 
Det finns mycket mer att göra vad gäller turismen och ett genomgående ord för detta är 
”hemmablindhet”. Invånare, företag och beslutsfattare vet inte riktigt vilken ”skatt” området har i sin rika 
natur.  
 
I vissa delar av området är föreningslivet inte så starkt och det är svårt att rekrytera styrelseledamöter. 
Det finns även brister i samarbetet mellan föreningarna. Långa skolvägar för eleverna är också något som 
kommer fram i SWOT-analysen.   
Avvecklingen av den fasta telefonin har ställt till med problem och det finns en hel del vita fläckar för 
mobiltäckningen. Vissa byar saknar också tillgång till bredband.  
 
Vissa vägars bristande kvalitet, speciellt under tjällossningen, bristande synkronisering av tidtabeller för 
buss och tåg och svårigheten att komma ut till de havsnära miljöerna är andra svagheter.  
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Näringslivet har svårt med generationsväxlingen och det är alltför vanligt att äldre företagare som driver 
lönsamma företag inte hittar köpare när de slutar. Detta innebär en risk för att livskraftiga småföretag 
avvecklas.  
 
Det finns brist på intresse för vidareförädling och det tillkommer alltför få nya entreprenörer. På 
landsbygden finns dessutom få ändamålsenliga lokaler. Bristen på riskkapital och svårigheten för 
landsbygdsföretag att få låna pengar till investeringar är också en utmaning. 
 
Att det ofta saknas naturliga mötesplatser i mindre byar är en svaghet.  
Minskade polisresurser är en annan utmaning.  
 
Möjligheter 

Det är viktigt att utveckla jord- och skogsbruket och rennäringen som tillsammans starkt kan bidra med 
fler förnybara produkter, tjänster och upplevelser som samhället behöver framöver. Även natur- och 
kulturvärden i området kan generera stärkt lokal ekonomi samt uppfylla miljömål och sociala värden. 
 
Byaföreningarna kan på olika sätt öka insatserna för att få ökad inflyttning. Det gäller också att skapa ett 
mångkulturellt samhälle som är välkomnande för alla. Om det finns en ökad samsyn kring att staden och 
landsbygden behöver varandra blir det lättare att dra åt samma håll. Det finns också många 
synergieffekter att finna i en närmare relation mellan branscher och olika typer av föreningar. Även ett 
bättre samarbete mellan kommunerna kan bidra till en mer positiv utveckling av området.  
 
Turismen tillmäts en stor potential och då året runt. Och det är inte bara turismen som bör öka sin 
produktutveckling. Det gäller alla sektorer av näringslivet. Fler arbetstillfällen och praktikplatser behöver 
skapas för ungdomar och nyinflyttade. Dessutom bör fler få upp ögonen för möjligheten att arbeta med 
informationsteknologin på landsbygden. Att det kommer att finnas bredband i varje by och inga vita 
fläckar på mobiltefonikartan hjälper till med detta. Området kan även bli ledande när det gäller ”grön” 
landsbygdsutveckling och varför inte etablera forskningscentra med fokus på förädling av jordbruks- och 
skogsråvaror.  
 
Mötesplatser är viktiga på landsbygden och en satsning på sociala servicepunkter kan öka 
sammanhållningen i bygden och leda fram till nya idéer som skapar arbetstillfällen och framtidstro. 

 
Hot 

Förändrade produktionsmetoder i skogen och markanvändning i form av nya gruvor och nya 
vindkraftparker samt förändrat ägande hotar landskapet och den biologiska mångfalden. Minskat 
barnafödande är ett hot mot landsbygden där medelåldern riskerar att höjas ytterligare. Ointresse för att 
ta tillvara inflyttades kompetens lyfts också fram i SWOT-analysen. Det mansdominerade näringslivet 
ingår också i hotbilden, eftersom det kan vara svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare om inte både 
mannen och kvinnan kan hitta ett arbete. Det bristande intresset från lokalbefolkningen för ökad turism 
är en annan utmaning. 
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Styrkor  

Natur 
o Rik natur med potential för industrin, boende och 

besöksnäringen  
o Jakt, gott om jakträtter  
o Fiske, fina vattendrag  
o Inte överexploaterat 
o Fina stränder 
o Nära till vildmarken 
o Nära till staden och serviceorter 
o Tystnaden 
o Fina råvaror 
o Lättillgängligt, många småvägar 
o Flera säsonger 

o Midnattsol och norrsken 
o  

Infrastruktur och samhällsservice 
o E4, närhet till flygplatser, järnvägen, IT  
o Servicekvalitet  
o Starkt och brett föreningsliv  
o Aktiva byar 
o Nära till områdets beslutsfattare  
o Rikt kulturliv 
o Rikt kulturarv 
o Tillgång till universitet 

 

Befolkning och boende  
o Människor bryr sig om varandra  
o Gemenskap  
o Gemensamt kulturarv och känsla av tillhörighet  
o Trygg uppväxtmiljö 
o Låga huspriser 
o Det finns utrymme 

 

Näringsliv 
o Stark företagaranda, driftiga entreprenörer  
o Fixarmentalitet 
o Besöksnäringen under stark utveckling 
o Hög kompetens hos företagare inom jord- och 

skogsbruk  
o Alla är relativt välutbildade 
o Komjölkproduktivitet 
o Vandringsledspotential 
 

 
 
Svagheter 

Naturen 
o Hemmablindhet 

 

Infrastruktur och samhällsservice  
o Vägars kvalitet bristande, speciellt under tjällossning 
o Gående och cyklister trängs med bilister och 

långtradare 
o Ingen polis på landsbygden ger osäkerhetskänsla  
o Avveckling av fast telefoni 
o Vita fläckar för mobiltäckning 
o Bristfällig service, livsmedelbutiker, affärer  

 

Befolkning och boende  
o Få invånare  
o Få ungdomar som stannar kvar eller återvänder och 

ger utveckling 
o Få ungdomsaktiviteter 
o Få kvinnojobb  
o Demografin, hög medelålder 
o Låga taxeringsvärden, svårt att belåna husen 
o Sommarstugor skapar ”spökbyar” under vintern 
o Få alternativa boendeformer 
o Svårtillgängligt ut till öar 
o Långa skolvägar 
o Många ”sovande” byar 
o Svagt samarbete mellan föreningar 
o Svårt att rekrytera till ideella föreningar 
o Jante 
o Strandskyddet 

 

Näringsliv  
o Bristande intresse för vidareförädling  
o Få nya entreprenörer 
o Få ändamålsenliga industrilokaler 
o Utmaningen med generationsväxling. Äldre 

företagare hittar inte köpare när de slutar. Risk att 
livskraftiga småföretag avvecklas 

o Inga investerare 
o Besöksnäringen säsongbaserad  
o Området okänt internationellt 
o Få turister 
o Brist på riskkapital   
o Snedfördelning av resurser i länet – centralisering till 

Umeå 
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Möjligheter 

Naturen 
o Bevara och utveckla natur- och kulturvärden i 

området  
o Stödja de areella näringars kamp för kultur och 

naturvård 
o Inte överexploaterat 
o Skapa nya vandringsleder och utveckla de som redan 

finns 
 

Infrastruktur och samhällsservice  
(Inget angivet) 
 

Befolkning och boende  
o Attraktivt boende 
o Goda livsbetingelser där kropp och själ hinner med 
o Skapa och förstärka attraktionskraft för kvinnor och 

ungdomar  
o Utveckla det sociala kapitalet och öka livskvaliteten  
o Ökad inflyttning  
o Billigt boende  
o Mångkulturellt samhälle välkomnande för alla 
o Den bästa platsen att bo på för barnfamiljer 
o Bättre samarbete mellan kommunerna 
o Mer samsyn: landsbygden + stan = ett 
o Fungerande nätverk mellan byarna 
o Ökad stolthet för sin egen bygd 
o Fler möjligheter till samordnad samåkning i bil 
o Byaföreningar kan underlätta inflyttning till byn   

 

Näringsliv  
o Vidareförädling av produkter  
o Vidareutveckla lokalproducerade råvaror, mat  
o Ökad turism året runt 
o Sportfisketurism blir en motor för 

landsbygdsutveckling 
o Unika miljöer 
o Outvecklad internationell marknad för 

besöksnäringen 
o Samarbete inom besöksnäringen för ökade 

turistströmmar 
o Bra turismpaket som även synliggör de små företagen  
o Varumärkesbyggande 
o Nya tjänster inom besöksnäring och vidareförädling  
o Nya företagsformer 
o Marknadsföring av områdets särdrag i samverkan 
o Utveckla kulturen 
o Utveckla företag och företagande och 

entreprenörskapet  
o Unga entreprenörer 
o Stärka entreprenörskapet i alla näringar  
o Arbeta för nya egenproducerande energikällor  
o Hitta och sprida goda exempel, döda Jantelagen  
o Stötta nya vilda idéer  
o Utveckla användningen av naturskyddsområden  
o Ta emot ett stort antal utlandsfödda  
o Fler jobb och praktikplatser för ungdomar och 

nyinflyttade 
o Tillgång till bredband i alla byar 
o Mer möjligheter till vidareutbildning i närområdet 
o Mobil kommunikation som fungerar i hela området 
o Flera sociala servicepunkter 
o Få fler att arbeta med informationsteknologi på 

landsbygden 
o Bli ledande inom ”grön” landsbygdsutveckling   
o Bli självförsörjande av mat i området 
o Etablera forskningscentra i inlandet med fokus på 

förädling av jordbruks- och skogsråvaror 
o Skapa nya finansieringsformer för investeringar inom 

den idéburna sektorn 
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Hot 

Naturen  
o Förändrade produktionsmetoder och 

markanvändning samt förändrat ägande hotar 
landskapet och den biologiska mångfalden  

 

Infrastruktur och samhällsservice 
o Byråkratin  
o Minskat barnafödande leder till lägre invånarantal 

vilket i sig försämrar service  
o Dyrare bensin 

 

Befolkning och boende  
o Ingen tradition att ta tillvara inflyttades kompetens  
o Demografin, växande antal äldre  
o Brist på kvalificerade jobb 
o Svårt att låna pengar till nya hus 
o Låga huspriser  

 

Näringsliv  
o Brist på kvalificerad arbetskraft  
o Arbeten och arbetskraften har inte synkroniserats 

med befolkningen. De har inte den utbildning som 
behövs och efterfrågas.  

o Brist på utbildningsmöjligheter för kvalificerade 
specialyrken 

o Frånvaron av riskkapital  
o Attityder, Jantelagen  
o Negativ syn på främlingar, bristfällig mottagning av 

flyktingar  
o Blyghet inför det nya 
o Brist på samarbete över gränser  
o Höga kostnader för transporter 
o Dålig lönsamhet för mindre jordbruk 
o Ointresse från lokalbefolkningen för ökad turism 
o Avundsjuka 
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13.2 Bilaga 1b Sammanställning av SWOT - tematisk 

 

Naturen 

Styrkor 
o Rik natur med potential för industrin, boende och 

besöksnäringen  
o Jakt, gott om jakträtter  
o Fiske, fina vattendrag  
o Inte överexploaterat 
o Fina stränder 
o Nära till vildmarken 
o Nära till staden och serviceorter 
o Tystnaden 
o Fina råvaror 
o Lättillgängligt, många småvägar 
o Flera säsonger 
o Midnattssol och norrsken 

 

Svagheter 
o Hemmablindhet 

 

Möjligheter 
o Bevara och utveckla natur- och kulturvärden i 

området  
o Stödja de areella näringars kamp för kultur och 

naturvård 
o Inte överexploaterat 
o Skapa nya vandringsleder och utveckla de som redan 

finns 
 

Hot  
o Förändrade produktionsmetoder och 

markanvändning samt förändrat ägande hotar 
landskapet och den biologiska mångfalden  

 

 
 
Infrastruktur och samhällsservice 

Styrkor  
o E4, närhet till flygplatser, järnvägen, IT  
o Servicekvalitet  
o Starkt och brett föreningsliv  
o Aktiva byar 
o Nära till områdets beslutsfattare  
o Rikt kulturliv 
o Rikt kulturarv 
o Tillgång till universitet 

 

Svagheter 
o Vägars kvalitet bristande, speciellt under tjällossning 
o Gående och cyklister trängs med bilister och 

långtradare 
o Ingen polis på landsbygden ger osäkerhetskänsla  
o Avveckling av fast telefoni 
o Vita fläckar för mobiltäckning 
o Bristfällig service, livsmedelbutiker, affärer  

 

Möjligheter 
(inget angivet) 
 

Hot 
o Byråkratin  
o Minskat barnafödande leder till lägre invånarantal 

vilket i sig försämrar service  
o Dyrare bensin 
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Befolkning och boende 

Styrkor 
o Människor bryr sig om varandra  
o Gemenskap  
o Gemensamt kulturarv och känsla av tillhörighet  
o Trygg uppväxtmiljö 
o Låga huspriser 
o Det finns utrymme 

 

Svagheter 
o Få invånare  
o Få ungdomar som stannar kvar eller återvänder och 

ger utveckling 
o Få ungdomsaktiviteter 
o Få kvinnojobb  
o Demografin, hög medelålder 
o Låga taxeringsvärden, svårt att belåna husen 
o Sommarstugor skapar ”spökbyar” under vintern 
o Få alternativa boendeformer 
o Svårtillgängligt ut till öar 
o Långa skolvägar 
o Många ”sovande” byar 
o Svagt samarbete mellan föreningar 
o Svårt att rekrytera till ideella föreningar 
o Jante 
o Strandskyddet 

 

Möjligheter 
o Attraktivt boende 
o Goda livsbetingelser där kropp och själ hinner med 
o Skapa och förstärka attraktionskraft för kvinnor och 

ungdomar  
o Utveckla det sociala kapitalet och öka livskvaliteten  
o Ökad inflyttning  
o Billigt boende  
o Mångkulturellt samhälle välkomnande för alla 
o Den bästa platsen att bo på för barnfamiljer 
o Bättre samarbete mellan kommunerna 
o Mer samsyn: landsbygden + stan = ett 
o Fungerande nätverk mellan byarna 
o Ökad stolthet för sin egen bygd 
o Fler möjligheter till samordnad samåkning i bil 
o Byaföreningar kan underlätta inflyttning till byn   

 

Hot 
o Ingen tradition att ta tillvara inflyttades kompetens  
o Demografin, växande antal äldre  
o Brist på kvalificerade jobb 
o Svårt att låna pengar till nya hus 
o Låga huspriser  
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Näringsliv 

Styrkor 
o Stark företagaranda, driftiga entreprenörer  
o Fixarmentalitet 
o Besöksnäringen under stark utveckling 
o Hög kompetens hos företagare inom jord- och 

skogsbruk  
o Alla är relativt välutbildade 
o Komjölkproduktivitet 
o Vandringsledspotential 

 

Svagheter 
o Bristande intresse för vidareförädling  
o Få nya entreprenörer 
o Få ändamålsenliga industrilokaler 
o Utmaningen med generationsväxling. Äldre företagare 

hittar inte köpare när de slutar. Risk att livskraftiga 
småföretag avvecklas 

o Inga investerare 
o Besöksnäringen säsongbaserad  
o Området okänt internationellt 
o Få turister 
o Brist på riskkapital   
o Snedfördelning av resurser i länet – centralisering till 

Umeå 

 
Möjligheter 
o Vidareförädling av produkter  
o Vidareutveckla lokalproducerade råvaror, mat  
o Ökad turism året runt 
o Sportfisketurism blir en motor för landsbygdsutveckling 
o Unika miljöer 
o Outvecklad internationell marknad för besöksnäringen 
o Samarbete inom besöksnäringen för ökade 

turistströmmar 
o Bra turismpaket som även synliggör de små företagen  
o Varumärkesbyggande 
o Nya tjänster inom besöksnäring och vidareförädling  
o Nya företagsformer 
o Marknadsföring av områdets särdrag i samverkan 
o Utveckla kulturen 
o Utveckla företag och företagande och 

entreprenörskapet  
o Unga entreprenörer 
o Stärka entreprenörskapet i alla näringar  
o Arbeta för nya egenproducerande energikällor  
o Hitta och sprida goda exempel, döda Jantelagen  
o Stötta nya vilda idéer  
o Utveckla användningen av naturskyddsområden  
o Ta emot ett stort antal utlandsfödda  
o Fler jobb och praktikplatser för ungdomar och 

nyinflyttade 
o Tillgång till bredband i alla byar 
o Mer möjligheter till vidareutbildning i närområdet 
o Mobil kommunikation som fungerar i hela området 
o Flera sociala servicepunkter 
o Få fler att arbeta med informationsteknologi på 

landsbygden 
o Bli ledande inom ”grön” landsbygdsutveckling   
o Bli självförsörjande av mat i området 
o Etablera forskningscentra i inlandet med fokus på 

förädling av jordbruks- och skogsråvaror 
o Skapa nya finansieringsformer för investeringar inom 

den idéburna sektorn 
 

Hot 
o Brist på kvalificerad arbetskraft  
o Arbeten och arbetskraften har inte synkroniserats med 

befolkningen. De har inte den utbildning som behövs 
och efterfrågas.  

o Brist på utbildningsmöjligheter för kvalificerade 
specialyrken 

o Frånvaron av riskkapital  
o Attityder, Jantelagen  
o Negativ syn på främlingar, bristfällig mottagning av 

flyktingar  
o Blyghet inför det nya 
o Brist på samarbete över gränser  
o Höga kostnader för transporter 
o Dålig lönsamhet för mindre jordbruk 
o Ointresse från lokalbefolkningen för ökad turism 
o Avundsjuka 
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13.3 Bilaga 2, Omvärldsanalys 

 

En gemensam utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling i Skellefteå Älvdal är relevant inte minst 
utifrån att den ökade internationaliseringen skapar ett behov av en starkare regional sammanhållning. 
Enskilda kommuners utveckling blir i hög grad beroende av regionens konkurrenskraft i ett nationellt och 
internationellt perspektiv. Utvecklingsstrategin utgår ifrån EU:s strategi för 2020 och fokuserar på smart 
tillväxt, hållbar tillväxt samt tillväxt för alla och stärker dessa insatser för att möta krav och förväntningar 
från omvärlden, verksamma samt boende. Strategins inriktning har valts utifrån lokala förutsättningar och 
behov, och knyter an till nationella och regionala strategier.  
 
Den regionala utvecklingsstrategin i Västerbotten tydliggör sambanden mellan EU-nivån och den 
regionala nivån. Exempel på områden i RUS:en som kopplar till EU2020 och Skellefteå Älvdals strategi: 
 
- Samverkan och nya lösningar för service och tjänster. I Västerbottens län ska det arbetas för att 

utveckla funktionalitet och samverkan mellan tätorter och landsbygd för att öka tillgängligheten av 
service, tjänster och bostadsförsörjning. Regionförbundet anför att detta prioriterade område kopplar 
till Smart tillväxt och Tillväxt för alla på EU2020-nivån. Detta kopplar till insatsområde 2 i Skellefteå 
Älvdals strategi. 

- Levande kulturliv och social ekonomi samt aktivt främja mångfald och jämställdhet. I Västerbottens 
län ska det arbetas för att utveckla och skapa långsiktigt regionalt mervärde av arrangemang och 
upplevelser inom social ekonomi och kulturliv. Det kopplar till insatsområde 1 i Skellefteå Älvdals 
strategi genom att bidra till att unga vuxna är delaktiga i utvecklingen och ett bättre värdskap för att 
möta människor från olika kulturer till förmån för en förbättrad integration. Det här kopplar till 
EU2020 genom Tillväxt för alla. 

 

Trender 
 
Detta är några trender som beaktats i samband med framtagningen av utvecklingsstrategin för Skellefteå 
Älvdal:  
 
Globaliseringen 
Allt fler människor har möjlighet att ta del av ett ökat utbyte av idéer, arbete, religioner och kulturer vilket 
ger en allt större mångfald av livsstilar för människor. Globaliseringen innebär mycket för näringslivet i 
form av ökad handel och ekonomiskt utbyte. Företag anställer arbetskraft från utlandet i allt större 
utsträckning och alltfler företag kan beskrivas som multinationella och verksamma i flera länder. Detta 
ställer allt högre krav på företagen att vara konkurrenskraftiga och hänga med i utvecklingen och den 
globala konkurrensen. Man kan inte längre verka endast lokalt utan man måste agera globalt och lokalt 
samtidigt. 
 
Individualiseringen 
Individen har de senaste decennierna fått allt större krav på sig och möjligheter till att fatta egna beslut i 
vardagen. Tilltron till hierarkiska system som politiska partier, kyrkan och skolan har minskat samtidigt 
som det blivit allt viktigare att förverkliga sig själv. Människor inrättar sig inte självklart i system som 
andra har byggt upp utan vill istället göra sina individuella val. Den ökade individualiseringen och ökad 
kunskapsnivå bland medborgarna driver upp kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst 
välfärdstjänster. 
 
Teknikutvecklingen 
Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Det 
som präglat de senaste 15 åren är informationsrevolutionen som gjort att vi effektivt kan kommunicera 
enkelt med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har bland annat lett till att vi lättare kan välja var 
vi ska handla, när vi betalar räkningar och hur vi beställer resor. Det har också påverkat vårt sätt att mötas 
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och kommunicera med varandra, till exempel via sociala medier. Även inom områden som transporter, 
bostäder och energi har teknikutvecklingen varit en starkt bidragande faktor till att skapa nya smartare 
och effektivare lösningar. 
 
Klimatfrågan 
Klimatfrågan har kommit allt mer i fokus under de senaste åren. Frågan prioriteras alltmer politiskt såväl 
som av näringsliv och organisationer. Insikten växer sig allt starkare att vårt sätt att utnyttja jordens 
resurser behöver förändras. Den ökade fokuseringen på miljö- och hållbarhetsfrågorna har skapat flera 
olika krav från nationella myndigheter och allmänheten, till exempel ökade krav på ett grönare samhälle, 
ökade krav på hållbara gröna transporter, liksom ökade krav på att minska avfallsmängderna. Miljö- och 
klimatfrågan har dessutom gått från att handla om vad som orsakar problemen, och om forskningen 
verkligen stämmer, till att handla om vad som ska göras åt det. 
 
Rekordgenerationen går i pension 
År 2030 beräknas Sveriges samlade folkmängd vara drygt 10,3 miljoner och den åldersgrupp som växer 
mest är den med personer som fyllt 65 år. Samtidigt har denna ökande andel äldre krav på en hög 
livskvalitet genom hela livet. De kan bidra till samhället på andra sätt än genom förvärvsarbete eftersom 
många är starka konsumenter med god köpkraft. 
Samtidigt lämnar rekordgenerationen, födda 1945-54, arbetsmarknaden under 10-talet, vilket ofta 
omtalas som generationsväxlingen. Detta får konsekvenser för såväl enskilda arbetsgivare som för 
samhället i stort. Dels gäller det att hitta rätt kompetens och möjligheter när nya generationer ska ta över 
och förvalta eller förnya upparbetade verksamheter. 
 
Regionförstoring 
Den ekonomiska tillväxten i Sverige koncentreras allt mer mot större urbana regioner medan andra delar 
av Sverige avfolkas. De funktionella arbetsmarknadsregionerna inom vilka människor reser för att bo och 
arbeta, blir allt färre och allt större – med andra ord ökar pendlingsavstånden och kommuner blir mer 
integrerade med varandra.  
 
Urbanisering 
Allt fler flyttar till ett fåtal växande regioner. Storstäderna växer och i kommunerna växer tätorterna på 
bekostnad av landsbygden. I åldrarna 19 till 23 flyttar en stor del av ungdomarna till en något större 
kommun för att antingen studera eller arbeta. Vinnarna är storstäderna och 
universitets/högskolekommunerna. I åldrarna 24 till 28 går flyttströmmen från 
universitets/högskolestäderna till storstäderna. I åldrarna strax över 30 flyttar barnfamiljer från storstäder 
och regioncentra till mindre kommuner av förortskaraktär inom pendlingsavstånd till den större 
kommunen. Man kan se tydliga flyttmönster från inland till kust, från kust till storstad, och från storstad 
till utländsk storstad. 
Storstäderna växer och blir knutpunkter i det lokala nätverket. Stadsregioner som klarar att lägga 
förhållanden tillrätta för kunskapsarbetarna – genom bland annat social stabilitet, hög nivå på 
kulturutbudet och hög kompetens på forsknings- och utbildningsinstitutionerna är attraktiva och drar till 
sig kreativa människor. Det är inte längre tillgången till arbete som primärt styr var vi väljer att bosätta 
oss. Människor söker sig i större utsträckning till attraktiva boendemiljöer. Och dit folk flyttar, där föds 
också fler barn och underlaget för en bred arbetsmarknad säkerställs. 
 
Krav på infrastruktursatsningar  
En väl fungerande infrastruktur krävs för att skapa förutsättningar för tillväxt och företagande. Det är 
också avgörande för att människor ska kunna ta sig till och från jobbet samt få vardagen att fungera. 
Infrastrukturen är ofta ett mått på kvalitet, som avgör om en kommuns varumärke håller. Dagens 
invånare ser sig i allt större utsträckning som kunder till kommunen och kraven ökar på att allt ska 
fungera. Samma möjligheter ska finnas oavsett var i landet man bor. Exempelvis finns förväntningar om 
att underhåll av vägar, elnät och vatten ska fungera lika bra i fritidshuset på landet som i villan i staden. 
 
Arbete, fritid och mötesplatser 
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Behovet av kommunikation med omvärlden ökar, både virtuellt och fysiskt. Speciellt de yngre 
generationerna kommunicerar i nya mönster, inte minst via sociala medier. Både sociala och 
arbetsrelaterade relationer blir allt mindre platsberoende och gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. 
Att jobba på distans istället för på det klassiska kontoret blir allt vanligare liksom att jobba andra tider än 
vanlig kontorstid. Att ständigt vara uppkopplad blir en livsstil oavsett om man arbetar eller har kontakt 
med sina kompisar via nätet. 
Även traditionella mötesplatser är under förändring. Intresset för föreningsliv och traditionellt 
organiserade sammanslutningar minskar medan allt fler söker sig till sammanhang baserade runt ens egen 
livsstil och intresse. 
Spontana, informella mötesplatser, festivaler och olika typer av happenings ökar i popularitet. Människor 
väljer också att träffas mer utanför hemmet vilket skapar behov av offentliga mötesplatser.  
 
Ökad mångfald 
Mångfalden ökar i Sverige. Omkring 20 procent av Sveriges befolkning är idag första eller andra 
generationens invandrare och andelen ökar. Det är främst unga personer som invandrar till Sverige. Nya 
vanor och beteenden blir vanliga även i Sverige och kan ta sig uttryck i matlagning, kläder, musik och 
inredning. Samtidigt ser vi tecken på segregering när olika kulturella eller religiösa grupper samlas i 
samma område. 
 
Ökat behov av upplevelser 
En allt större del av konsumtionen läggs idag på upplevelser istället för på konsumtions- eller kapitalvaror. 
Att ha varit med om något värderas mer än att äga saker. Upplevelseindustrin växer sig större både 
nationellt och globalt. Men vi vill inte bara konsumera roliga upplevelser, vi vill också att upplevelserna 
ska vara livsstilsförändrande och ha någon verklig och äkta mening för oss som individer. Helst ska de 
också betyda något för någon annan person. I denna strävan efter verklig mening ingår trenden där 
sökandet efter äkthet och det naturliga ökar. Äktheten rymmer flera dimensioner som får allt större 
betydelse: etik, naturlighet, ärlighet, enkelhet, hållbarhet, skönhet och historia. Många är beredda att 
betala en extra slant för det som upplevs som äkta, naturligt och inte konstgjort. 
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Bilaga 3 

13.4 Bilaga 3, Motivering 

 

Skellefteå Älvdal ska arbeta med två fonder. Regionalfonden ska kunna stödja projekt i hela området. För 
projekt i Landsbygdsfonden är Skellefteå centralort undantagen.  
 
Vi har utifrån de analyser som gjorts ett behov av att genomföra utvecklingsinsatser inom dessa tre 
fonder. Utvecklingsinsatserna har fokus på:  
 
Landsbygdsutveckling, attraktiva boendemiljöer, kommersiell service mm (landsbygdsfond)  
 
Entreprenörskap, hållbart resursanvändande, ny teknik mm (regionalfond)  
 
Leaderområde Vindelälven ska genom Havs- och fiskefonden verka i de delar av Skellefteå Älvdal som 
ingår i Vindelälvens avrinningsområde. 
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Bilaga 4 a 

13.5 Bilaga 4a, Skellefteå Älvdals geografiska yta 

 

Kommunnamn 

Församlingskod 

2014 EJFLU ERUF ESF EHFF Kommentar 

Norsjö 241702 x x      

Malå 241801 x x      

Skellefteå Sankt Olov 248201 x x    

 Se bif.karta, 

ej inom 

centralort 

Skellefteå Sankt Örjan 248202 x x       

Skellefteå Bureå 248203 x x      

Skellefteå Landsförsamling 248204 x x    

 Se bif.karta, 

ej inom 

centralort 

Skellefteå Jörn Boliden 248205 x x      

Skellefteå Kågedalen 248206 x x      

Skellefteå Byske Fällfors 248207 x x      

Skellefteå Lövånger 248210 x x      

Skellefteå Burträsk 248211 x x      
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Bilaga 4 b 

13.6 Bilaga 4b, Skellefteå Älvdal, karta Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner 
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Bilaga 4 c 

13.6 Bilaga 4c, Skellefteå Älvdals geografiska yta, Skellefteå tätort, karta, koder 

 

 

 

 
 

 

  



49 
 

Bilaga 5 

13.7 Bilaga 5, Möteslista 

 

Tematiska möten har hållits i  

Skelleftehamn 
Skellefteå, fritidskontoret 
Kusfors, Norsjö 
Skellefteå 
 
 
Offentliga möten har hållits i 

Skråmträsk, Skellefteå 
Rentjärn, Malå 
Bjurträsk, Norsjö 
 
 
Referensgruppsmöten har hållits i 

1 möte i Malå 
2 möten i Norsjö 
2 Medlefors Folkhögskola Skellefteå 
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Bilaga 6 a 

13.8 Bilaga 6a, Deltagarlistor 

 

Styrgrupp för framtagandet av utvecklingsstrategi 

Ingrid Ejderud Nygren, Norsjö kommun, Bjurträsk, Norsjö 
Oskar Sjölund, Malå kommun, Svedjan, Malå, 
David Lidström, Skellefteå kommun, Sunnanå, Skellefteå 
Monica Marklund, Trekom Leader, Åbyn, Byske 
 
Konsulter: 
Jarkko Enqvist, Jarvist, Mörkrets och Kylans vänner, Ursviken 
Lars Westerlund, Westerlunds Reportagebyrå, Kusfors, Norsjö 
 
 
Referensgrupper: 

Dorina Larsson, Norsjö Företagarna, Norsjö 
Evy Andersson , Lövångerbygdens Utveckling,  Bjuröklubb, Lövånger 
Karin Axelsson , Bygdsiljum Utveckling AB, Bygdsiljum 
Björn Lundmark, Blk Ruben AB, Skellefteå Byautvecklingsråd, Östra Falmark 
Erika Wikström, Skellefteå Företagarna, Varuträsk 
Johannes Lindberg, Bureälvens nedre fiskevårdsområde, Bodan, Skellefteå 
Björn Berglund, Byske Båtklubb, Byske  
Niklas Johansson, Furuögrunds Hamncafe, Byske 
Daniel Sandström, Västerbottens Idrottsförbund, Byske IF, Byske 
Cecilia Wahlberg Roslund, LRF Norsjö Malå, Hushållningssällskapet, Malå 
Maria Larsson, Malå kommun, Malå IF 
Ulrika Renström, Malå Samiska förvaltningskommun, Malå 
Sofie Frohm, Långmyrliden, Norsjö 
Ivan Harnesk, NIDS, Norsjö idrott i samverkan, Norsjö  
Urban Jonsson, Unicef, FN, Svanheden, Norsjö  
Linnea Lilo, Kalvträsk, Burträsk 
Rose-Marie Lindfors, RM Utveckling, Skellefteå  
Ringvor Gustavsson, Vävskälets vänner, Ringvor i Rengård, Rengård  
Olaf Schneider, Hello Future, konsertpianist, Skelleftehamn  
P-O Lööv, Norsjö IF, Bjurträsk fotbollsförening, Norsjö  
Celia Ahlin, Ytterholmen, Skellefteå 
Björn Bergström, egenföretagare, Kalvträsk 
Daniel Wilén, företagare, Byske  
Hans Brettschneider, Hans Brettschneider Adventure, politiker, Kåge, Skellefteå 
Niklas Sandström, företagare, Norrlångträsk  
Gunnel Flinta, Älgliden, Jörn  
Mahmuda Akter, Global Helpline, Byske 
Maria Stenberg, Släppträsk, Malå  
Tomas Jonsson, Rentjärn, Malå 
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Trekom Leaders LAG 

Erna Forsman, Bureå 
Eva Enqvist, Selet, Lövånger 
Mikael Vestermark, Bodberg, Norsjö 
Ingela Karlsson, Kvavisträsk, Norsjö  
Leif Sundqvist, Sandfors, Skellefteå  
David Lidström, Sunnanå, Skellefteå, 
Birgitta Marklund, Malå  
Oskar Sjölund, Svedjan, Malå   
Anna Wallström, Ursviken, Skellefteå 
Ingrid Ejderud Nygren, Bjurträsk, Norsjö 
Harriet Österlund, Näsudden, Malå  
Monica Marklund, Åbyn, Byske 
 
 

 

  



52 
 

Bilaga 6 b 

13.9 Bilaga 6b, Kartbild över möten och deltagare 
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Bilaga 7 

13.10 Bilaga 7, Parter som ingått i framtagandet av strategin 

 

Norsjö Kommun 
Malå Kommun 
Skellefteå Kommun 
Trekom Leader ideell förening 
Jarvist 
Westerlunds Reportagebyrå 
Norsjö Företagarna 
Lövångerbygdens Utveckling 
Bygdsiljum Utveckling AB 
Skellefteå Byautvecklingsråd, ideell förening 
Skellefteå Företagarna 
Bureälvens nedre fiskevårdsområde 
Byske Båtklubb 
Furuögrunds Hamncafe 
Västerbottens Idrottsförbund 
LRF Norsjö Malå 
Hushållningssällskapet 
Adak Byaförening 
Malå Sameförening 
Malå Kulturförening 
Malå Sportfiskeklubb 
Malå Dragspelsklubb 
Nådagubbens Intresseförening 
Rökåbygdens Byaförening 
Släppträsk Intresseförening 
Malådalens Byaförening 
Skellefteå Drivecenter, Fällfors 
Skråmträsk Byaförening 
Svarttjärns Byaförening 
Östanbäcks Byaförening 
Storkågeträsk Byaförening 
Jörn Samhällsservice 
Malå if  
Malå Samiska förvaltningskommun 
Kalvträskbygdens Byaförening 
NIDS, Norsjö idrott i samverkan 
Unicef , FN 
Hello Future  
Norsjö Sportfiskeklubb 
Kalvträskgruppen HB 
Sandström Innovation 
Hans Brettschneider Adventure 
Global Helpline 
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13.11 Bilaga 8, Skellefteå Älvdal Tidplan för LAG:s uppföljning och utvärdering 

 

 Verksamhets-
rapporteirng till 
finansiärer, 
Jordbruksverket, 
Kommunerna,  
Länsstyrelsen / 
Region 
Västertotten 
 

Kontinuerlig 
uppföljning av 
utvecklingsstrategin 
vid LAG möten 
 
Uppföljning, 
utvärdering och 
underlag till 
årsrapporter 

 

Kontinuerlig 
uppföljning av 
genomförandet av 
utvecklingsstrategin  
vid LAG möten.  
 
Aktiviteter på 
LAG/utvecklings 
strateginivån 

 

Förberedelser,  
behov av  
information 

Förberedelser, 
planering av 
uppgiftsinsaml.  

Halvtids- 
utvärdering 
Slututvärdering 

2015 Planering av  
rapportering 

Planering av 
uppföljning 

Planering av årlig 
uppföljning av 
strategin 

Identifiera 
behov av 
information 
/uppgifter 

 

Planering av 
insamling av 
uppgifter  

Planering 

2016 Januari –februari 
Årsrapport 2015 
(grundversion) 

Start! Sedan  
kontinuerligt  
under året 

Årlig uppföljning av  
strategin  
kontinuerligt  
under året 

 

 Riktlinjer till  
projekten inför 
slutredovisning  
och slut- 
utvärdering 

 

 

2017 Januari – februari 
Årsrapport 2016  
(utökad version) 

Kontinuerligt  
under året 

Årlig uppföljning av  
strategin  
kontinuerligt  
under året 

 

   

2018 Januari – februari 
Årsrapport 2017 
(grundversion) 

Kontinuerligt 
under året 

Årlig uppföljning av  
strategin  
kontinuerligt  
under året  

 

Insamling av 
data inför 
halvtids 
utvärdering 

 Halvtids 
Utvärdering 

2019 Januari – februari 
Årsrapport 2018 
(utökad version) 

Kontinuerligt  
under året 

Årlig uppföljning av  
strategin  
kontinuerligt  
under året  

 Riktlinjer till  
projekten inför 
slutredovisning  
och slut- 
utvärdering 

 

 

 

2020 Januari – februari 
Årsrapport 2019 
(grundversion) 

Kontinuerligt  
under året 

Årlig uppföljning av  
strategin  
kontinuerligt  
under året 

 

   

2021 Januari – februari 
Årsrapport 2020  
(grund- version) 

Kontinuerligt  
under året 

Årlig uppföljning av  
strategin  
kontinuerligt  
under året  

 

Insamling av data inför 
slututvärdering 

Riktlinjer till  
projekten inför 
slutredovisning  
och slut- 
utvärdering 

 

2022 Januari – februari 
Årsrapport 2021 
(grundversion) 
Slututvärdering 

Kontinuerligt  
under året 
 
Slututvärdering 

Årlig uppföljning av  
strategin  
kontinuerligt  
under året 

 

  

 
Slututvärdering 

2023 Januari – februari 
Årsrapport 2022     ( 
grund version) 
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13.12 Bilaga 9, Kommunikationsplan för Skellefteå Älvdal 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationsplan  

för Skellefteå Älvdal 2014-2020 

 

 

 

Skellefteå Älvdal omfattar Malå kommun, Norsjö kommun och Skellefteå kommun. 
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Inledning 

Malå, Norsjö och Skellefteå har sedan ett flertal år tillbaka ett väl fungerande samarbete över 

kommungränserna, bland annat genom tidigare leader-projekt. En naturlig utveckling av detta samarbete är 

att kommunerna nu även fortsatt bildat ett gemensamt Leaderområde, ”Skellefteå Älvdal”, för att främja 

landsbygdsutvecklingen inom området. 

Skellefteå Älvdal har, i brett partnerskap med deltagare från offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor, 

tagit fram en ”Lokal utvecklingsstrategi för åren 2014-2020”. Strategin visar att arbetet i Skellefteå Älvdal ska 

inriktas mot tre olika insatsområden: 

 Kunskap, värdskap och delaktighet 

 Service, boende och kommunikation 

 Entreprenörskap, innovation och miljö 
 

Med denna kommunikationsplan är syftet att kommunicera Skellefteå Älvdals lokala utvecklingsstrategi. 

Förutom den lokala utvecklingsstrategin förhåller sig också kommunikationsplanen till Jordbruksverkets 

övergripande ”Kommunikationsstrategi för lokalt ledd utveckling 2014-2020”. 

 

Ansvar 

Den lokala aktivitetsgruppen (LAG-gruppen) för Skellefteå Älvdal har ansvar för att Kommunikationsplanen 

följs. 

 

Syfte 

Denna kommunikationsplan ska i huvudsak bidra till att informationen och kommunikationen om Skellefteå 

Älvdal är tydlig, tillgänglig och aktuell för målgrupperna. 

 

Övergripande mål 

Alla som på ett eller annat sätt berörs av Skellefteå Älvdals verksamhet ska ha tillgång till aktuell information 

om Skellefteå Älvdal. 

Information om möjligheten att söka stöd för landsbygdsutveckling ska nå fram till målgrupper inom Skellefteå 

Älvdals geografiska område. 
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Målgrupper 

Projektägare/projektledare 

Personer och organisationer som söker eller har fått stöd via Skellefteå Älvdal. 

 Känna till Skellefteå Älvdal och vilka möjligheter man har att söka stöd för lokalt ledd utveckling. 

 Enkelt kunna hitta information om Skellefteå Älvdal och hur man ansöker om projektstöd. 

 Få kunskap i projektupplägg, projektformulering och regler som ska följas för att projektet ska kunna 
godkännas. 

 Kunskap om hur man kan genomföra sina projekt på ett bra sätt både när det gäller administration och 
projektets verksamhetsinriktning. 

 Att kunna samverka och utbyta erfarenheter med andra som söker, eller har fått stöd. 
 

Allmänheten 

 Känna till att Skellefteå Älvdal jobbar med lokalt ledd utveckling. 

 Känna till effekterna av hur lokalt ledd utveckling påverkar utvecklingen av samhället. 
 

Samarbetspartners 

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Jordbruksverket etc. 

 Känna till målen med Skellefteå Älvdal och intressera sig för den lokala utvecklingen. 

 Sprida information om Skellefteå Älvdal. 
 

Medlemmarna i Skellefteå Älvdal Ideell förening 

Ideella föreningar, näringsliv, lokala aktivitetsgruppen etc. 

 Känna till målen med Skellefteå Älvdal och intressera sig för den lokala utvecklingen. 

 Enkelt kunna komma åt aktuella projekt inom Skellefteå Älvdal. 

 Enkelt kunna sprida information om projekt inom Skellefteå Älvdal.  
 

Kommunerna i Skellefteå Älvdal 

 Vara väl insatta i målen för Skellefteå Älvdal och intressera sig för den lokala utvecklingen. 

 Ska kunna företräda Skellefteå Älvdal och vara delaktiga i att sprida information om såväl 
leaderprojektet som beslutade utvecklingsprojekt. 

 

Budskap 

Budskapen ska vara enkla och tydliga, och framförallt ställas till rätt målgrupp. Fokus ska ligga på att 

kommunicera handling i projekten framför Skellefteå Älvdal som leaderprojekt.  

Det vill säga att vi lyfter fram de projekt som genomförs, de personer och organisationer som genomför dessa, 

samt dess betydelse för samhällsutveckligen. 
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De övergripande budskapen som ska genomsyra all kommunikation är: 

 

Projektägare/projektledare 

Tillsammans med andra bidrar du till att din landsbygd/ditt samhälle lever och utvecklas. 

 

Allmänheten 

Skellefteå Älvdal bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

 

Samarbetspartners 

Tillsammans med andra bidrar du till att din landsbygd/ditt samhälle lever och utvecklas. 

Vi jobbar tillsammans och lär oss av varandra för att bidra till en hållbar lokal utveckling. 

 

Medlemmarna i Skellefteå Älvdal Ideell förening 

Tillsammans gör vi det enklare för målgrupperna att arbeta med lokalt ledd utveckling. 

 

Kommunerna i Skellefteå Älvdal 

Tillsammans gör vi det enklare för målgrupperna att arbeta med lokalt ledd utveckling. 

Vi jobbar tillsammans och lär oss av varandra för att bidra till en hållbar lokal utveckling. 

 

Kanalstrategi 

Information och kommunikation kommer primärt att ske genom de egna och förtjänade kanalerna. Nedan 

följer en beskrivning av dessa och hur de ska användas. 

 

Webbplatsen  

Vårt nav för information. Här finns all bakgrund och fakta om Skellefteå Älvdal. Här finns också all information 

om hur projektstöd söks, hur projekt drivs mest effektivt etc. Kontaktuppgifter till Skellefteå Älvdals 

handläggare. 
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Sociala medier 

Facebooksidan och ev andra sociala medier används för att sprida aktuell och konkret information gällande 

både projekten och Skellefteå Älvdal. 

 

Nyhetsmedia 

Projekt som är aktuella sprids framförallt genom de olika kommunernas webbplatser/kanaler. Men även som 

pressmeddelanden via media. 

 

Möten 

Ett antal informella och formella möten kommer att bli oerhört viktiga i att sprida information om Skellefteå 

Älvdal. Här har handläggaren en sammanhållande och viktig roll. 

 

Ambassadörer 

Personer som är med i LAG, Skellefteå Älvdal Ideella föreningar och kommunrepresentanter har en viktig roll i 

att sprida den information som tas fram, och företräda Skellefteå Älvdal och dess vikt/roll för 

samhällsutvecklingen. 

 

Aktivitetsplan kommunikation 

Aktivitetsplanen är en levande del av detta dokument. Den kommer att uppdateras löpande med aktiviteter 

som följer och stärker Skellefteå Älvdals verksamhet. 

Generellt förhållningssätt för alla nedan nämnda aktiviteter: 

 Aktiviteten ska skapa nytta för målgruppen och ha ett tydligt syfte. 

 Aktiviteterna ska följa de övergripande kommunikationsmålen. 

 Aktiviteten ska kommunicera och stärka de tre insatsområdena som den lokala utvecklingsstrategin 
utgår utifrån. 

 Aktiviteterna ska genomsyras av respektive målgrupps budskap. 
 
 
Aktivitetsplan i tabellform, se nästa sida. 
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Aktivitetsplan kommunikation 

 
Aktivitet Målgrupper Årliga mål, perioden 

2015-2023 
Kanal 

Löpande uppdatera 
webbplats med 
projektövergripande 
information och 
kontaktuppgifter. 

Alla målgrupper Vid behov, samt 
översyn halvårsvis 

Webb 

Löpande informera om 
aktuella projekt. 

Allmänhet, 
projektägare/projektledare, 
samarbetspartners och  

1-2 
uppdateringar/vecka 

Webb, 

Sociala medier 

Medverkan på mindre 
möten (konferenser, 
mässor, informella) för 
att löpande hålla 
intressegrupper 
informerade om 
Skellefteå Älvdal. 

Projektägare/projekt-
ledare, medlemmar i 
Skellefteå Älvdal ideell 
förening, kommunerna i 
Skellefteå Älvdal 

8 möten per år Möten, webb, sociala 
medier, 

Pressmeddelande om 
varje beslut  

Allmänheten, 
projektägare/projektledare, 
medlemmar i Skellefteå 
Älvdal ideell förening 

4-6 gånger per år Nyhetsmedia 

Löpande nyhetsartiklar om 
pågående projekt. Lyfta 
fram projektägare och 
projektets betydelse för 
aktuellt 
samhälle/landsbygd. 

Allmänhet, 
projektägare/projektledare 
och medlemmar i Skellefteå 
Älvdal ideell förening 

6 nyheter per år i egna 
kanaler, varav ca 2 görs 
till pressmeddelanden 

Webb, sociala medier, 
nyhetsmedia beroende 
på projektets art 

Pressmeddelande utifrån 
årsrapport 

Samarbetspartners, 
projektägare/projektledare, 
medlemmar i Skellefteå 
Älvdal ideell förening, 
kommunerna i Skellefteå 
Älvdal 

1 gång per år Nyhetsmedia, webb, 
sociala medier, 
ambassadörer 

Årliga möten med 
finansiärer och 
samarbetspartners; 
återkoppling av resultat 
och aktuell status. 

Samarbetspartners, 
kommunerna i Skellefteå 
Älvdal 

1 gång år Möten, ambassadörer 

En gång per år hålls en 
inspirationsdag/kväll för 
projektledare. Syfte att 
utbyta idéer och 
erfarenheter från sina 
respektive projekt. 

Projektägare/projektledare 1 gång år Möten, webb, sociala 
medier 

Annonsering Allmänhet, 
projektägare/projektledare 

Vid behov Köpta kanaler 
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13.13 Bilaga 10. Skellefteå Älvdal Definitioner av egna indikatorer, som ingår i 
utvecklingsstrategin 

 
 

Indikator (namn, 
benämning) 

Definition  Beskrivning av hur mätning 
kommer att göras inkl. hur 
uppgifterna kommer att 
kontrolleras/styrkas 
 

Befolkningsökning.  
 

Skillnaden mellan invånarantalet inom 
området från 1 november 2015 – 1 
november 2022.  
Två värden refereras till, inkl. och exkl. 
Skellefteå C 
 

Statistik 

Antal deltagare 
 

Med deltagare avses personer som direkt 
har gynnats av en insats, som kan 
identifieras och kontaktas för att lämna 
uppgifter om sig själva, och för vilka 
särskilda uppgifter har öronmärkts. Alla 
uppgifter ska delas upp efter kön 
 

Deltagarlistor 

Antal deltagande kvinnor 
 

Med deltagande kvinnor avses personer 
som direkt har gynnats av en insats, som 
kan identifieras och kontaktas för att lämna 
uppgifter om sig själva, och för vilka 
särskilda uppgifter har öronmärkts.  
 

Deltagarlistor 

Antal deltagande unga 
vuxna 
 

Med deltagande personer mellan 20-30 år 
som direkt har gynnats av en insats, som 
kan identifieras och kontaktas för att lämna 
uppgifter om sig själva, och för vilka 
särskilda uppgifter har öronmärkts. 
 

Deltagarlistor 

Antal deltagare med 
utländsk bakgrund 

Med deltagande personer med utländsk 
bakgrund som direkt har gynnats av en 
insats, som kan identifieras och kontaktas 
för att lämna uppgifter om sig själva, och för 
vilka särskilda uppgifter har öronmärkts. 
”Utländsk bakgrund har personer som är 
utrikes födda eller inrikes födda med två 
utrikes födda föräldrar” 
 

Deltagarlistor 

Antal ungdomar i 
aktiviteter 

Antal ungdomar mellan 13-19 år, som 
deltar i aktiviteter. Behöver inte vara 
unika 
 

Deltagarlistor 

Antal nya årsarbetskrafter 
 

En redovisad sysselsättning på 1 720 timmar 
räknas som en årsarbetskraft. Antal timmar 
och/ eller tjänstgöringsgrad räknas om till 
årsarbetskraft. Arbetstillfället ska finnas kvar 
på längre sikt 
 

Statistik 

Antal bevarade 
årsarbetskrafter 
 

Antal arbetstillfällen som skulle upphört att 
existera om inte projektet genomförts 
 

Statistik 
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Antal nya årsarbetskrafter 
för kvinnor 

En redovisad sysselsättning på 1 720 timmar 
räknas som en årsarbetskraft. Antal timmar 
och/ eller tjänstgöringsgrad räknas om till 
årsarbetskraft. Arbetstillfället ska finnas kvar 
på längre sikt 
 

Deltagarlistor 

Antal nya årsarbetskrafter 
för unga vuxna, 20-30 år 

En redovisad sysselsättning på 1 720 timmar 
räknas som en årsarbetskraft. Antal timmar 
och/ eller tjänstgöringsgrad räknas om till 
årsarbetskraft. Arbetstillfället ska finnas kvar 
på längre sikt   
 

Deltagarlistor 

Antal nya årsarbetskrafter 
för ungdomar, 16-19 år 

En redovisad sysselsättning på 1 720 timmar 
räknas som en årsarbetskraft. Antal timmar 
och/ eller tjänstgöringsgrad räknas om till 
årsarbetskraft. Arbetstillfället ska finnas kvar 
på längre sikt.  
 

Deltagarlistor 

Antal nya årsarbetskrafter 
för personer med utländsk 
bakgrund 

En redovisad sysselsättning på 1 720 timmar 
räknas som en årsarbetskraft. Antal timmar 
och/ eller tjänstgöringsgrad räknas om till 
årsarbetskraft. Arbetstillfället ska finnas kvar 
på längre sikt. 
 ”Utländsk bakgrund har personer som är 
utrikes födda eller inrikes födda med två 
utrikes födda föräldrar” 
 

Deltagarlistor 

Antal aktiviteter  
 

Antal olika aktiviteter i projekt,. Behöver ej 
vara unika  

Inbjudan, info. material, annonser 
Deltagarlistor 
 

Antalet nya aktiviteter  
 

Antal nya aktiviteter i projekt . Aktiviteter 
som ej tidigare funnits i området. Behöver ej 
vara unika  
 

Inbjudan, info. material, annonser 
Deltagarlistor 

Antalet nya utövare av 
aktiviteter 
 

Antal deltagare i aktiviteterna. Behöver 
inte vara unika deltagare 

Inbjudan, info. material, annonser 
Deltagarlistor 

Antal utbildningstillfällen Utbildningstillfällen / 
kompetenshöjningstillfällen som skapats i 
projekt. 
 

Annonser om utbildningar/kurser, 
kursplan,  

Antal deltagare i 
utbildningar 

Deltagare är en person som går en 
utbildning, inte en som anordnar, från 16 år 
och äldre. Behöver ej vara unika deltagare 
 

Annonser om utbildningar/kurser, 
kursplan, Deltagarlistor 

Antal nya 
produkter/tjänster  
 

Nya produkter ( varor ) i lokal tillverkning 
och nya tjänster som producerats i lokalt 
område,  som skapats / framtagits i projekt, 
som är nya på marknaden och som ger 
försäljningsintäkter. 
 

Nya produktkataloger/broschyrer 
Annonser 
Försäljningsställen 

Antal nya tjänster/ service 
 

Nya tjänster som producerats i lokalt 
område, och som skapats/framtagits genom 
projekt, som är nya på marknaden och som 
ger försäljningsintäkter 

Fotodokumentation 
Marknadsföringsmaterial, annonser, 
flygblad 
Fysisk besiktning/besök 
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Antal invånare som får 
tillgång till förbättrad 
service / infrastruktur 

Befolkning som har möjlighet att nyttja 
service /infrastruktur som skapats eller 
planerats i projekt ( inte bredband) Man kan 
dubbelräkna dvs. flera projekt kan gynna 
samma befolkning. 
 

Statistik 
Uppskattning 
Enkätundersökning 

Antal innovativa idéer.  
 

Med innovativa idéer menas en ny idé som 
skapar nytta för lokalsamhället på ett eller 
annat sätt.  

Fotodokumentation 
Marknadsföringsmaterial, annonser, 
flygblad 
Fysisk besiktning/besök 
 

Antal nya idéer som testats  
 

Med nya idéer menas här något som ej 
tidigare testats i regionen och kan bidra till 
utveckling i lokalsamhället  

Fotodokumentation 
Marknadsföringsmaterial, annonser, 
flygblad 
Fysisk besiktning/besök 

Antal nya idéer som 
införts. 
 

Med nya idéer menas här något som testats 
och implementerats i regionen  

Fotodokumentation 
Marknadsföringsmaterial, annonser, 
flygblad 
Fysisk besiktning/besök 

Antal nya mötesplatser 
 

Mötesplatser, fysiska eller virituella 
(webbplatser, facebookgrupper, bloggar), 
som tillkommit genom projektet, och som 
kommer att finnas kvar. Kan också vara 
mötesplatser som funnits tidigare eller varit 
ur bruk, men som i projektet återställts. 
 

Fotodokumentation 
Marknadsföringsmaterial, annonser, 
flygblad 
Fysisk besiktning/besök 

Antal nya boendelösningar 
 

Nya boendelösningar kan gälla nya idéer för 
typer av boende, driftformer, 
upplåtelseformer, finansieringsformer 

Fotodokumentation 
Marknadsföringsmaterial, annonser, 
flygblad 
Fysisk besiktning/besök 
 

Antal nya nätverk 
 

Nya nätverk / samarbetskonstellationer 
(mellan två eller flera parter) som tillkommit 
genom projekt och som kommer att finnas 
kvar 
 

Inbjudan, info. material, annonser 
Deltagarlistor 

Antal företag som får stöd.  
 

Antal små och medelstora företag (varje 
företag räknas en gång) 
Företag: organisation som producerar 
produkter och tjänster för att tillfredsställa 
marknadens behov med syfte att göra vinst. 

Statistik 

Antal organisationer som 
får stöd  
 

Antal organisationer som får stöd . Med 
organisation menas andra än företag 
 

Statistik 

Antal deltagande företag 
/organisationer i 
aktiviteter 
 

Företag: organisation som producerar 
produkter och tjänster för att tillfredsställa 
marknadens behov med syfte att göra vinst. 
Med organisation menas andra än företag 
 

Deltagarlistor 
 

Antal nya organisationer 
 

Med organisation menas andra än företag 
(Företag: organisation som producerar 
produkter och tjänster för att tillfredsställa 
marknadens behov med syfte att göra 
vinst.) 
 

Statistik 
Organisationsnummer/bevis 
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Antal företag som fått stöd 
av ny lokal organisation 
 

Med detta menas företag som fått stöd av 
kreditgarantiförening eller motsvarande 

Statistik 

Antal nya besöksmål 
 

Byggnad, anläggning, plats i yttre miljö etc. 
som skapats/ återställts/ renoverats genom 
projektet 

Fotodokumentation 
Marknadsföringsmaterial, annonser, 
flygblad 
Fysisk besiktning/besök 

Antal nya övernattningar 
 

Antal nätter som turister övernattar, som 
tillkommit i projektet. 

Besökslogg 
Dokumentation 

Antal nya samarbeten / 
samarbetspartners 
 

Nya nätverk/ samarbetskonstellationer , 
mellan två eller flera parter, som tillkommit 
genom projektet och vilka bedöms kommer 
fortsätta att existera 

Dokumentation 

Antal nya företag i  
samarbeten 

Antal företag som ingår i samarbeten / lokal 
marknadsföring med andra aktörer i projekt. 
Dubbelräkning tillåten 
 
 

Protokoll/ anteckningar 
Marknadsföringsmaterial, annonser, 
foldrar 

Antal nya samarbeten / 
samarbetspartners inom 
samarbetsåtgärden 
 

Nya samarbetskonstellationer / nätverk, 
mellan två eller flera parter, som tillkommit 
inom samarbetsåtgärden genom projektet 
och vilka bedöms kommer fortsätta att 
existera 

Statistik 
Dokumentation 

Attitydundersökning. Undersökning av hur invånare uppfattar och 
bedömer olika insatser och faktorer inom 
området 
 

Enkätundersökningar 
Intervjuer 

Antal projekt med 
klimatinriktning 
 

Projekt som på ett konkret sätt vill minska 
klimatpåverkan och anpassa samhället efter 
det förändrade klimatet 
 

Statistik 
Deltagarlistor 

Antal projekt med 
miljöinriktning 
 

Projekt som tydligt vill bruka resurser utan 
att de förbrukas eller göra det lättare för 
andra att agera på sådant sätt 
 

Statistik 
Deltagarlistor 

Antal projekt med 
inriktning för biologisk 
mångfald 
 

Projekt som syftar till att öka 
variationsrikedomen för levande organismer 
eller skapa bättre förutsättningar för dessa. 

Statistik 
Deltagarlistor 

Antal projekt med konkret 
jämställdhetsinriktning 
 

Varje projekt bör präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv: vilket innebär att 
informationen är analyserad ur ett sådant 
tänk och att projektet därmed belyser 
frågan 
 

Statistik 
Deltagarlistor 

Antal projekt med 
inriktning för 
generationsskifte 
 

Projekt som syftar till att underlätta och 
möjliggöra övergångar inom företag till 
nästa generation 

Statistik 

 

 
  



66 
 

13.14 Bilaga 11, Urvalskriterier LAG 

 

Insatsområde 1 Kunskap, värdskap och delaktighet 

Delmål/urvalskriterium Indikator Viktning Bedömningsgrund 

EJ 
FLU 

ERUF 

Projektet har en tydlig och  
väl genomarbetad projektplan:  
- tydliga och realistiska mål 
- projektlogik  
- lokal förankring   
- genomförandekapacitet   
- plan för hållbara resultat 

- 20  1.Projektet har en plan som uppfyller 
grundkraven och beskriver sin 
organisation 
5. Projektplanen visar på tydliga och 
realistiska mål. Alla delar i projekt-
planen är tydliga, logiska och väl 
beskrivna. Projektet beskriver också 
tydligt hur verksamheten kommer att 
bli bärkraftig och skapa långsiktiga 
hållbara resultat.  

Insatser som bidrar till att göra bygden mer öppen och inkluderande och 
som genom sitt genomförande och resultat stärker ungdomars och unga 
vuxnas roll i utvecklingen av vår bygd. Exempelvis projekt som bidrar till: 

 

att ungdomar och unga vuxna 
är delaktiga i utvecklingen och 
känner att de kan påverka 
utvecklingen. 
 

Antal nya nätverk 
Antal deltagare totalt 
varav deltagande ungdomar (kvinnor) 
varav deltagande ungdomar (män) 
varav deltagande unga vuxna 
(kvinnor) 
varav deltagande unga vuxna (män) 

15  1.ungdomar deltar 
3.Projektet syftar till att ungdomar är 
aktivt delaktiga i den lokala 
utvecklingen 
5. Ungdomar deltar aktivt i planering 
och genomförande, samt äger 
resultatet 

insatser för att få ett bättre 
värdskap för att möta 
människor som kommer till 
området 

Antal aktiviteter 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
varav kvinnor med utländsk bakgrund 
antal deltagande män 
varav män med utländsk bakgrund  

15  1. Grundläggande 
värdskapsutbildning  
3. Insatser som leder till ett bättre 
värdskap 
5. Insatser som konkret och 
långsiktigt förbättrar värdskapet.  

att nyinflyttade snabbare får 
kännedom och blir en del av 
lokalsamhället 

Antal projekt 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
varav kvinnor med utländsk bakgrund 
antal deltagande män 
varav män med utländsk bakgrund 
 

15  1. Insatser som kan ge nyinflyttade 
kännedom om lokalsamhället 
3. insatser som ger nyinflyttade 
kännedom om lokalsamhället 
5. insatser som konkret och 
långsiktigt förbättrar nyinflyttades 
kännedom om och inkluderas i 
lokalsamhället  

Insatser som bidrar till ökade kunskaper om utvecklingsarbete och till 
förutsättningar för ett livslångt lärande.  
Exempelvis projekt som bidrar till: 

 

ett utökat erfarenhets- och 
idéutbyte med övriga Europa, i 
syfte att utveckla vårt eget 
område 

Antal aktiviteter 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
 

5  3. Erfarenhets- och idéutbyten med 
övriga Europa. 
3. Innovativa erfarenhets- och 
idéutbyten med övriga Europa. 
5. Insatser som leder till långsiktiga 
och hållbara innovativa erfarenhets- 
och idéutbyten med övriga Europa.  

insatser för möjliggörande av 
livslångt lärande 

Antal projekt 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
 

5  1 Innovativa och långsiktiga, 
lösningar som underlättar det 
livslånga lärandet utreds. 
3. Innovativa och långsiktiga, 
lösningar som underlättar det 
livslånga lärandet testas. 
5. Innovativa och långsiktiga 
lösningar som underlättar det 
livslånga lärandet införs.  
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Insatser för att undersöka förutsättningar för, samt stärka och grundlägga ett 
hållbart utvecklingsarbete.  
Exempelvis projekt som bidrar till: 

 

insatser för ökade kunskaper 
om processer, metoder och 
arbetssätt för 
utvecklingsarbete. 

Antal utbildningstillfällen 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal unga vuxna av deltagare totalt 
Antal ungdomar av deltagare totalt 
 
Antal attitydundersökningar 

25  1 insatser för ökade kunskaper om 
processer, metoder och arbetssätt 
för utvecklingsarbete. 
3. Processer, metoder och arbetssätt 
för utvecklingsarbete testas 
5. Konkreta insatser som utmanar 
och bryter gamla mönster i lokala 
processer, metoder och arbetssätt  

 
Avslagsnivå: 150 

  
100 

  

 
 

Insatsområde 2 Service, boende och kommunikation 

Delmål/urvalskriterium Indikator Viktning Bedömningsgrund 

EJ 
FLU 

ERUF 

Projektet har en tydlig och  
väl genomarbetad projektplan:  
- tydliga och realistiska mål 
- projektlogik  
- lokal förankring   
- genomförandekapacitet   
- plan för hållbara resultat 

- 20 55 1.Projektet har en plan som uppfyller 
grundkraven och beskriver sin 
organisation 
5. Projektplanen visar på tydliga och 
realistiska mål. Alla delar i projekt-
planen är tydliga, logiska och väl 
beskrivna. Projektet beskriver också 
tydligt hur verksamheten kommer att 
bli bärkraftig och skapa långsiktiga 
hållbara resultat.  

Insatser som underlättar att bo på landsbygden och gör bygden attraktiv 
genom lösningar för service, kommunikation eller boende (ej 
bostadsbyggande) samt aktiviteter för att behålla och locka människor till 
bygden. Exempelvis projekt som bidrar till: 

 

innovativa lösningar för service 
och kommunikation 

Antal innovativa lösningar  
Antal nya årsarbetskrafter 
Antal bevarade årsarbetskrafter 
Invånare som får tillgång till 
förbättrad service 
 

20  1. innovativa lösningar för service 
och kommunikationer utreds 
3.innovativa lösningar för service och 
kommunikationer testas 
5.innovativa lösningar för service och 
kommunikationer införs 

att medvetandegöra oss själva 
och andra om potentialen i att 
bo här, i syfte att behålla och 
locka fler människor, speciellt 
yngre och nyanlända 
 

Antal insatser för att öka 
attraktiviteten 
Antal attitydundersökningar 
Statistik, flyttnetto 
 

20  1.Projektet riktar sig till en av 
målgrupperna 
3. Projektet riktar sig till några av 
målgrupperna 
5. projektet riktar sig till befintliga 
boende, besökare och inflyttande. Ett 
mätbart resultat förväntas 

nya lösningar som t ex 
underlättar boende på 
landsbygden 
 

Antal nya idéer som testats  
Antal nya idéer som införts. 
Invånare som får tillgång till 
förbättrad service 

10  1. Innovativa lösningar utreds 
3. Innovativa lösningar testas 
5. Innovativa lösningar införs 
 

att skapa nya lösningar för 
boende i området 
 

Antal nya lösningar för boende 
 

 45 1.Innovativa produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder utreds 
3. Innovativa produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder testas 
5. Innovativa produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder införs 
 

Insatser som bidrar till ökad social sammanhållning och meningsfull fritid. 
Exempelvis projekt som bidrar till: 
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skapande av nya mötesplatser  Antal nya mötesplatser 
Antal nya tjänster/ service 
 
Invånare som får tillgång till 
förbättrad service 
 

10  1 innovativa och långsiktiga, sociala 
service och mötesplatser utreds 
3. innovativa och långsiktiga, sociala 
service och mötesplatser testas 
5. innovativa och långsiktiga, sociala 
service och mötesplatser införs 

stärkt och utvecklat utbud av 
aktiviteter som ger möjligheter 
till en aktiv fritid 
 

Antalet nya aktiviteter. 
Antal deltagare totalt, som blir nya 
utövare 
antal deltagande kvinnor 
varav kvinnor med utländsk bakgrund 
antal deltagande män 
varav män med utländsk bakgrund 

10  1. Bredda befintliga aktiviteter  
3. Tillgängliggöra nya aktiviteter 
5. Tillgängliggöra och diversifiera ett 
bredare utbud av aktiviteter för fler 
samhällsgrupper.  
 

Insatser för att undersöka förutsättningar för, samt stärka och grundlägga 
ett hållbart utvecklingsarbete. Exempelvis projekt som bidrar till: 

 

insatser för ökade kunskaper 
om processer, metoder och 
arbetssätt för 
utvecklingsarbete. 

Antal insatser 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal unga vuxna av deltagare totalt 
Antal ungdomar av deltagare totalt 
 
Antal attitydundersökningar  

10  1. insatser för ökade kunskaper om 
processer, metoder och arbetssätt 
för utvecklingsarbete. 
3. processer, metoder och arbetssätt 
för utvecklingsarbete testas 
5. konkreta insatser som utmanar 
och bryter gamla mönster i lokala 
processer, metoder och arbetssätt  

 
Avslagsnivå EJFLU: 120 
Avslagsnivå ERUF: 320 

  
100 

 
100 

 

 
 

Insatsområde 3 Entreprenörskap, innovation och miljö 

Delmål/urvalskriterium Indikator Viktning Bedömningsgrund 

EJ 
FLU 

ERUF 

Projektet har en tydlig och  
väl genomarbetad projektplan:  
- tydliga och realistiska mål 
- projektlogik  
- lokal förankring   
- genomförandekapacitet   
- plan för hållbara resultat 

- 20 20 1 Projektet har en plan som uppfyller 
grundkraven och beskriver sin 
organisation 
5. Projektplanen visar på tydliga och 
realistiska mål. Alla delar i projekt-
planen är tydliga, logiska och väl 
beskrivna. Projektet beskriver också 
tydligt hur verksamheten kommer att 
bli bärkraftig och skapa långsiktiga 
hållbara resultat.  

Insatser som stimulerar individers entreprenörskap, främjar skapande av 
nya produkter och tjänster samt stärker besöksnäringens utveckling. 
Exempelvis projekt som bidrar till: 

 

stimulering av entreprenörskap 
och framtagande av nya 
produkter och tjänster 

Antal aktiviteter 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
 

15  1. Planering för insatser för 
stimulering av entreprenörskap, 
framtagande av nya produkter eller 
tjänster. Speciellt till ungdomar, 
kvinnor eller personer med utländsk 
bakgrund 
3. Införande av insatser för 
stimulering av entreprenörskap och 
framtagande av nya produkter och 
tjänster. Speciellt till ungdomar, 
kvinnor eller personer med utländsk 
bakgrund 
5. Införande av entreprenörskap och 
framtagande av nya produkter och 
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tjänster. Speciellt till ungdomar, 
kvinnor eller personer med utländsk 
bakgrund 

att stärka besöksnäringen med 
nya besöksanledningar, 
starkare varumärke och utökad 
samverkan. 

Antal nya besöksanledningar.  
Antal nya årsarbetskrafter 
Antal besökare 
Antal nya 
samarbeten/samarbetspartners 
 

20  1. Planerade insatser för långsiktiga 
hållbara resultat i form av 
besöksanledningar, stärkt varumärke 
eller utökad samverkan  
3. Testa insatser för långsiktiga 
hållbara resultat i form av 
besöksanledningar, stärkt varumärke 
eller utökad samverkan 
5. Insatser med långsiktigt hållbara 
resultat i form av besöksanledningar, 
stärkt varumärke eller utökad 
samverkan i syfte att stärka 
besöksnäringen 

att fler människor lokalt i 
området, ser möjligheter att 
arbeta på en global marknad. 

Antal nya årsarbetskrafter 
Antal nya tjänster/produkter 
Antal nya samarbeten  

10  1. Nya arbetstillfällen initieras 
3. Nya arbetstillfällen skapas 
5. Nya arbetstillfällen etableras 

lösning av generationsskifte för 
livskraftiga företag 

Antal projekt med inriktning för 
generationsskifte 
 

 20 1. Innovativ och överförbar lösning 
för generationsskifte utreds.  
3. Innovativ och överförbar lösning 
för generationsskifte testas. 
5. Innovativ och överförbar lösning 
för generationsskifte införs 

Insatser som främjar företagande och användande av naturresurser i 
form av råvaror och naturmiljöer för en hållbar utveckling. Exempelvis 
projekt som bidrar till: 

 

stimulering av entreprenörskap 
och framtagande av nya 
produkter och tjänster.  

Antal nya små- och medelstora 
företag (SMF) med 0-249 anställda 
per 1000 invånare, medelbefolkning 
(16-64 år) 
 
Antal nyskapade arbetstillfällen 
(omräknat till heltidsstjänster) i små 
och medelstora företag (SMF), totalt 
antal arbetstillfällen för kvinnor 
antal arbetstillfällen för män 
antal arbetstillfällen för ungdomar  
antal arbetstillfällen för unga vuxna 
antal arbetstillfällen för personer 
med utländsk bakgrund 
 
Antal aktiviteter 
Antal deltagande 
företag/organisationer  
Antal nya produkter/tjänster  

 20 1.Förutsättningar för nya företag, 
produkter och tjänster utreds och 
prövas. 
3. Nya produkter och tjänster utreds 
och prövas. Någon av målgrupperna 
omfattas. Länkar mellan stad och 
landsbygd stärks. 
5 Nya företag, produkter och tjänster 
skapas. Fler än en målgrupp 
omfattas. Länkar mellan stad och 
landsbygd stärks 
 

omställning mot en 
resurseffektiv och hållbar 
landsbygdsutveckling. 

Antal nya årsarbetskrafter  
Antal aktiviteter 
Antalet innovativa lösningar 
Antal projekt med 
hållbarhetsinriktning 
Antal projekt med inriktning mot 
biologisk mångfald 
 

10  1. Insatser för omställning mot en 
grön, resurseffektiv och hållbar 
landsbygdsutveckling utreds 
3. Insatser för omställning mot en 
grön, resurseffektiv och hållbar 
landsbygdsutveckling prövas 
5.Insatser för omställning mot en 
grön, resurseffektiv och hållbar 
landsbygdsutveckling införs 

nya lösningar som kan bidra till 
en förbättrad miljö, och en mer 
effektiv energianvändning 
 

Antal nya lösningar.  
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal projekt med miljöinriktning 

 20 1. Nya lösningar för en förbättrad 
miljö, och en mer effektiv 
energianvändning utreds 
3. Nya lösningar för en förbättrad 
miljö, och en mer effektiv 
energianvändning prövas 
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Antal projekt med vidareförädling av 
lokala råvaror 
 

5. Nya lösningar för en förbättrad 
miljö, och en mer effektiv 
energianvändning införs. 

ökad vidareförädling av råvaror 
som finns i området 
 
 
 

Antal nyskapade arbetstillfällen 
(omräknat till heltidstjänster) i små 
och medelstora företag (SMF), totalt 
antal arbetstillfällen för kvinnor 
antal arbetstillfällen för män 
antal arbetstillfällen för ungdomar  
antal arbetstillfällen för unga vuxna 
antal arbetstillfällen för personer 
med utländsk bakgrund 
 
Antal företag och organisationer som 
får stöd 
Antal nya produkter 

 20 1. Förutsättningar för ny 
vidareförädling av råvaror utreds och 
prövas. 
3. Ny vidareförädling av råvaror 
utreds och prövas. Lokala marknader 
breddas. 
5 Ny vidareförädling av råvaror 
etableras. Lokala marknader breddas. 
Länkar mellan stad och landsbygd 
stärks 

förbättrade möjligheter till 
samexistens mellan areella 
näringar och andra 
naturgeografiska brukare av 
mark och vatten. 

Antal aktiviteter 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal projekt med 
hållbarhetsinriktning 

5  1. förbättrade möjligheter till 
samexistens utreds 
3. förbättrade möjligheter till 
samexistens prövas 
5. förbättrade möjligheter till 
samexistens etableras 

att stödja introduktion och 
bildande av minst en ny 
organisation vars syfte är att 
förbättra tillgången på lokalt 
kapital för utveckling av 
landsbygdens näringar. 

Antal nya organisationer 
Antal företag som fått stöd av ny 
lokal organisation 

5  1. en ny organisation utreds 
3. en ny organisation prövas 
5. en ny organisation bildas 
 

Insatser för att undersöka förutsättningar för, samt stärka och 
grundlägga ett hållbart utvecklingsarbete. Exempelvis projekt som 
bidrar till: 

 

insatser för ökade kunskaper 
om processer, metoder och 
arbetssätt för 
utvecklingsarbete. 

Antal insatser 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal unga vuxna av deltagare totalt 
Antal ungdomar av deltagare totalt 
Antal deltagare med utländsk 
bakgrund av deltagare totalt 
 
Antal attitydundersökningar 

15  1. Insatser för ökade kunskaper om 
processer, metoder och arbetssätt 
för utvecklingsarbete. 
3. Processer, metoder och arbetssätt 
för utvecklingsarbete testas 
5.Konkreta insatser som utmanar och 
bryter gamla mönster i lokala 
processer, metoder och arbetssätt  
 

 
Avslagsnivå EJFLU: 110 
Avslagsnivå ERUF: 140 

  
100 

 
100 

 

 
 

Samarbetsåtgärden 

Delmål/urvalskriterium Indikator Viktning Bedömningsgrund 
EJ 
FLU 

ERUF 

Projektet har en tydlig och  
väl genomarbetad projektplan:  
- tydliga och realistiska mål 
- projektlogik  
- lokal förankring   
- genomförandekapacitet   
- plan för hållbara resultat 

- 30  1 Projektet har en plan som uppfyller 
grundkraven och beskriver sin 
organisation 
5.Projektplanen visar på tydliga och 
realistiska mål. Alla delar i 
projektplanen är tydliga, logiska och 
väl beskrivna. Projektet beskriver 
också tydligt hur verksamheten 
kommer att bli bärkraftig och skapa 
långsiktiga hållbara resultat.  
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Insatser för ökade kunskaper 
om processer, metoder och 
arbetssätt för 
utvecklingsarbete. 

Antal insatser 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
Antal unga vuxna av deltagare totalt 
Antal ungdomar av deltagare totalt 
Antal deltagare med utländsk 
bakgrund av deltagare totalt 
 
Antal attitydundersökningar 

25  1. Insatser för ökade kunskaper om 
processer, metoder och arbetssätt 
för utvecklingsarbete 
3. Processer, metoder och arbetssätt 
för utvecklingsarbete testas 
5. Konkreta insatser som utmanar 
och bryter gamla mönster i lokala 
processer, metoder och arbetssätt  

Utökat erfarenhets- och 
idéutbyte med övriga Europa, i 
syfte att utveckla vårt eget 
område 
 

Antal projekt 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
 

20  1. Erfarenhets- och idéutbyten med 
övriga Europa. 
3. Innovativa erfarenhets- och 
idéutbyten med övriga Europa. 
5. Insatser som leder till långsiktiga 
och hållbara innovativa erfarenhets- 
och idéutbyten med övriga Europa.  

Konferenser, workshops och 
erfarenhetsutbyten för LAG 
nationellt och transnationellt 
 

Antal projekt 
Antal deltagare totalt 
antal deltagande kvinnor 
antal deltagande män 
 

25  1. Insatser som leder till att skapa / 
utöka nätverk och som leder till 
informationsutbyte 
3. Insatser som leder till utveckling av 
området tex. kvalitetssäkring, 
förbättrade arbetssätt och metoder 
5. Konkret påverkan på genom-
förande av Lokalt ledd utveckling av 
stor vikt för LAG:s arbete 

 
Avslagsnivå: 180 

  
100 

  

 
 
 
 


