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Lokal utvecklingsstrategi för Utveckling Hälsingebygden
Sammanfattning
Lokala Utvecklingsstrategin för Utveckling Hälsingland (UH) tar sikte på EU:s
övergripande mål och prioriteringar i EU 2020. Denna utgör EU:s tillväxtstrategi för
en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor
social sammanhållning.
Utvecklingsstrategin ska användas för att styra Utveckling Hälsingebygdens och
LAGs arbete med prioriteringar, samordning med olika fonder och program,
prioriteringar och urval av ansökningar samt koppling till regionala och lokala
utvecklingsmöjligheter är bärande tankar i strategin.
Underifrånperspektivet tillämpas genom delaktigheten från invånarna i landskapet via
stormöten och Leader metoden som redskap för att få balans mellan
ovanifrånperspektivet och underifrånperspektivet.
Strategin har prioriterat ett antal områden för socialfonden och
landsbygdsprogrammet. Fonderna ska delfinansiera vårt utvecklingsarbete.
Grunden i strategin har sin bas utifrån genomförda SWOT- analyser där svagheter
finns definierade med bl.a. höga ohälsotal, hög arbetslöshet, fel kompetens och låg
utbildningsnivå.
SWOT analyserna beskriver goda möjligheter till utveckling av området där styrkor
finns som attraktivt landskap, stolthet för egna regionen, Världsarvet Hälsingegårdar,
närhet mellan stad och land, många småföretagare, en god turismutveckling,
engagerade aktörer och eldsjälar.
Strategin ska balansera möjligheterna till utveckling av definierade svagheter genom
ett väl genomtänkt åtgärdsprogram och definierade insatsområden, till detta skall våra
horisontella mål för Innovation, jämställdhet, integration och miljö & klimat läggas.
Internationellt finns redan upparbetade kontakter med Österbotten i Finland,
Katalonien i Spanien, Tyskland och Irland. Dessutom ska vi samarbeta inom ELARD
och inleda nya samarbeten.
Nationellt ska vi samarbeta inom Region Mitt, Landsbygdsnätverket och
Samordningsgruppen.
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Local development strategy for
Utveckling Hälsingebygden
Summary
The local development strategy for Utveckling Hälsingebygden (UH) focuses on the
EU's overall objectives and priorities of the EU in 2020. This is the EU's growth
strategy for a smart, sustainable and inclusive economy with high levels of
employment, productivity and social cohesion.
The development strategy will be used to guide the work of Utveckling
Hälsingebygden and Local Action Group (LAG's) with priorities, coordination with
various funds and programmes, priorities and selection of applications and connection
to regional and local development opportunities being considerations of the strategy.
The bottom-up perspective is applied through the participation of the inhabitants of the
province through assemblies and the Leader method as a tool to achieve a balance
between the perspective from above and the perspective from below.
The strategy has prioritised a number of areas for the Social Fund and the Rural
Development Programme. The funds will partially finance our development work.
The foundation of the strategy is based on conducted SWOT analyses in which
weaknesses are defined as including a high sickness rate, high unemployment,
incorrect skills and low level of education.
The SWOT analyses describe good opportunities for development of the area where
the strengths are an attractive landscape, regional pride, the World Heritage
Hälsingegårdar, proximity between city and country, the many small business owners,
good tourism development, committed players and enthusiasts.
The strategy will balance the potential for development of defined weaknesses through
a well thought out action programme and defined areas of intervention, to which our
horizontal objectives of Innovation, Equality, Integration and Environment & Climate
should be added.
Internationally, there are already established contacts with Ostrobothnia in Finland,
Catalonia in Spain, Germany and Ireland. We will also cooperate within ELARD and
initiate new partnerships.
Nationally, we will cooperate within Region Mitt, the Rural Development Network
and the Coordination Group.
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1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin
Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAGs arbete med prioritering och
urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål
Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s
tillväxtstrategi EU 2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i
strategin på de mål som är satt i de inblandade operativa programmen för struktur- och
investeringsfonderna.
Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till
insatsområden och specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. En
handlingsplan visar hur målen i insatsområden ska omsättas i aktiviteter.

3. Strategins framtagning
Vår arbetsgrupp för strategiarbetet, är representerad från trepartnerskapet offentlig,
ideell och privat sektor och har utsetts av LAG. Trepartnerskapet har varit aktivt
deltagande under arbetets gång. Regelbundna avstämningar och rapporteringar har
skett av strategiarbetets upplägg och innehåll. Som upptakt till strategiarbetet och
SWOT – analyser har stormöten anordnats i samtliga sju kommuner. Vid stormötena
och löpande i processerna har möjligheter funnits att göra inspel i strategiarbetet och
påverka innehållet i arbetsmaterialet. Ett transparent förhållningssätt har tillämpats i
hela framtagningsprocessen.
En utgångspunkt i strategiarbetet har varit att stämma av emot regionala planer
(RUS) samt Länsstyrelsens handlingsplan och SWOT- analysen. EU 2020:s mål har
varit vägledande för att ange färdriktningen för strategin. Vi har haft en fortlöpande
dialog med Länsstyrelsen och regionförbundet Gävleborg om pågående arbete. Vid
alla våra dialogmöten har kompletterande inspel mottagits från deltagarna.
Från kommunernas sida har tjänstemän utsetts med uppgift att stämma av analyserna
mot de kommunala handlingsplanerna samt göra kompletteringar utifrån lokala
behov. Kommunernas samlande organisation, Hälsingerådet har varit delaktiga i
arbetet och genom presentationer informerats om pågående aktiviteter.
Utöver dessa har representanter för Folkrörelserådet, Turism Hälsingland,
Världsarvet Hälsingegårdar, Näringslivskontoren i kommunerna,
flyktingmottagningarna och diverse ideella föreningar deltagit.
Vid en extra föreningsstämma har strategiarbetet förankrats och beslut fattats om
ansökan. För att se hela vårt stora partnerskap hänvisas till bifogad Excelfil, bilaga 4.
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4. Utvecklingsområdet
Totalt antal invånare i
utvecklingsområdet, inklusive tätorter >
20 000 invånare.

130 057

[Antalet bör ligga mellan 10 000 och
150 000 invånare. Om ni avviker från
detta ska ni motivera varför.]
Antal invånare i utvecklingsområdet,
exklusive tätorter > 20 000 invånare.

130 057

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

15 000

Områdets storlek i km2 utanför tätorter >
20 000 invånare.

15 000

Antal invånare per km2, inklusive tätorter.

8,67

Antal invånare per km2, exklusive tätorter.

8,67

Kommuner som omfattas av strategin.

Hudiksvall, Söderhamn, Ljusdal,
Bollnäs, Ovanåker, Nordanstig
kommuner samt församlingen
Överhogdal - Ytterhogdal –
Ängersjö i Härjedalens kommun
(236109 Församling.)

[Om delar av kommuner omfattas
redovisar ni församlingarna genom de
officiella församlingskoderna.]

Landskapstyper och landmärken

Skogslandskap, 85 %, älvdalar,
vattendrag, kust, blånande berg, rik
natur och levande kulturmiljöer
som fäbodar och Hälsingegårdar

Större tätorter och utvecklingscentra

Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs,
Söder-hamn, Edsbyn, Bergsjö,
Ytterhogdal

Befolkningsförändring åren 2007–2013


Flyttnetto

Flyttnetto: + 599



Födelsenetto

Födelsenetto: - 415

Arbetslöshet i procent

8,1 % kvinnor 9,2 % män

Arbetslöshet bland unga (18–24 år) i
procent *

25,00 %

Andel invånare med utländsk bakgrund i
procent *

7,64 %

Antal företag med direkt anknytning till
fiske och vattenbruk **
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Antal företag per 1 000 invånare ***

6,94

Antal nystartade företag per 1 000
invånare ***

4,47
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Andel av befolkningen i procent
16-24 år

11,49 %

25-44 år

20,15 %

45-64 år

27,2 %

65-

24,65 %

år

Övrigt nämnvärt som har betydelse för
områdets utveckling?

Hälsingland har statistiskt höga
ohälsotal, hög arbetslöshet och låg
utbildningsnivå
Åldrande befolkningsstruktur
Avfolkningsområden

*
fylls endast i vid val av socialfonden.
** fylls endast i vid val av havs- och fiskerifonden.
*** fylls endast i vid val av regionalfonden.
4.1 Områdesbeskrivning
Se bilaga 5
4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter
En sammanfattande analys visar att Hälsinglands invånare har mycket låg
utbildningsnivå jämfört med landet som helhet. Som en följd av detta har vi även höga
ohälsotal tillika arbetslöshet både bland unga och äldre. Av denna anledning ser vi ett
stort behov av att lyfta fram människorna i vår strategi. Analysen av områdets
utvecklingsmöjligheter omfattar även vår omvärldsanalys. Utflyttning av större
arbetsgivare som Cargotec Sweden AB/HIAB, Ericsson Cable och flygvapnet i
Söderhamn har varit grunden för den mycket höga arbetslösheten.
Trots den negativa bilden andas invånarna en stor optimism. Man visar på goda idéer
och pekar ut utvecklingsmöjligheter för bygderna inom de flesta områden som
arbetsmarknad och entreprenörskap, ökad samverkan mellan föreningar,
organisationer och företag, förbättrad folkhälsa, utveckling av socialt företagande,
kulturliv, ökad inflyttning, innovationslösningar, ökad turism och förädling av
lokalproducerade produkter. En stor tillväxtpotential finns inom de gröna näringarna.
Utveckling Hälsingebygden vill bl.a. satsa på sysselsättning, utbildning,
kultur/kulturarv, lokal utveckling och folkhälsa som kräver innovativt nytänkande för
idéer, samarbeten, metoder och utveckling av fler mötesplatser.
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Kompetensutvecklingen kan stärkas med tätare kontakter med FoU och högskolor och
med andra fortbildare som exempelvis gymnasieutbildningar med kompletterande
utbildningar.
Lokala servicelösningar och utvecklingsplaner blir viktiga instrument att använda i
utvecklingsarbetet.
Inom entreprenörskapet och att hitta nya innovativa idéer och produkter, tjänster ser
UH att det finns en stor potential att vidareutveckla och stödja dessa idéer med
fondlösningar via mikrostöd.
Turismen är en bransch som har stora möjligheter att utvecklas både inom landskapet
som helhet liksom mellan kust och inland. Strategiska val kan här vara att förstärka
varumärken och destinationer med nytt innehåll från lokalbefolkningen.
Vår strategi ska stödja utvecklingen av innovationer på flera olika sätt; nya
samarbeten, nya metoder, processer, innovativa insatsområden och åtgärder.

5. På vilket sätt är strategin innovativ?
Utveckling Hälsingebygden antar ett innovativt förhållningssätt som tar fasta på
människors vilja och förmåga att omsätta identifierade behov till verklighet. Det är
den inneboende kraften i människorna som förändrar och ger förutsättning för tillväxt.
Att skapa monument är inte tillväxtskapande i sig, om dessa inte grundar sig på reella
behov, förändringsvilja och upplevelsen av att få förtroendet att prova nya vägar. Det
är detta förtroende Utveckling Hälsingebygden kan skapa och bekräfta.
Mötet mellan grupper innebär att de som inte har lärt känna varandra ska ges möjlighet
att göra så. Det är i mötet som energi att förstå, förändra och utveckla alstras. Det kan
vara traditionella grupper t ex som åldersrelaterade grupper, grupper i stad och
landsbygd eller grupper inom olika verksamheter. Det kan vara grupper med olika
kulturellt ursprung. I Hälsingebygden finns en resurstillgång i de många invandrare
som stannar kvar och det är ännu fler som endast är här en kortare tid som
asylsökande. Mötet mellan kulturer stimulerar och skapar värden för livet hos alla som
möts. Den hälsingska ungdomsgenerationen ges möjlighet att förstå och värdesätta
olikheter. Några ser en glimt av världen utanför och stimuleras att vilja ta del av den.
Många återvänder senare i livet, berikar sin hembygd och låter nästa generation
utvecklas i denna miljö.
Människor från andra länder som deltar i dessa möten upplever tiden här som
stimulerande och inspirerande. Det ger trygghet och självkänsla som bidrar till lokal
tillväxt. Det innovativa i strategin för Utveckling Hälsingebygden ligger i att tillämpa
detta genom att satsa på människor, dess egen förmåga och drivkraft samt styrkan i att
involvera och att samverka.
Erfarenheten visar att aktörer inom lokal utveckling gör det, till stor utsträckning, utan
att samverka eller dra nytta av varandras arbeten. Det finns två huvudsakliga
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målgrupper; lokala utvecklingsgrupper och samhällets formella aktörer. I båda
kategorierna finns behov av nya sätt att involvera de berörda och förmå dem att
samverka.
Utveckling Hälsingebygden kommer prioritera ett kreativt och innovativt arbete både
inom respektive grupp och mellan grupperna. Som stöd för detta kommer LAG söka
aktivt samarbete med aktörer LAG traditionellt inte brukar samarbeta med. Exempel
på sådana aktörer är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ESF, utbildningsenheter,
FoU, kommunernas näringslivsenheter, företag, finansiella aktörer etc.
Projektstöd
Området omspänner idéfasen via utveckling av projektidén till en ansökan,
genomförandet av projektet och fram till slutredovisning och utvärdering. Avsikten är
att nå kvalité i genomförandet av projekt och ökad förmåga att nå satta projektmål. En
sekundär positiv effekt är att fler personer i området utvecklar sin förmåga att driva
utvecklingsprojekt.
Innovativt angreppssätt
Val av insatsområden sammanfaller med analyserade behov för området. Utveckling
Hälsingebygden tillämpar ett transparent, innovativt angreppssätt för lokal tillväxt som
leder till långsiktig hållbar utveckling. I följande matris beskrivs grunderna för
kommande utvecklingsarbete.
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6. Vision
Människor skapar utveckling, tillsammans utvecklar vi Hälsingebygden.
Utveckling Hälsingebygden kraftsamlar genom samverkan och stärker människorna i
hälsingebygden.
Människor skapar utveckling när de ges möjligheter att mötas och utbyta erfarenheter
och hjälper varandra i utvecklingsarbetet. Det stimulerar människor att växa genom
engagemang och aktivt deltagande kring sysselsättning, utbildning, lokal utveckling,
folkhälsa samt nationellt/internationellt samarbete och kultur/kulturarv.

7. Insatsområden, mål och urvalskriterier
7.1 Övergripande mål för området
Övergripande mål för strategin.
Ett attraktivt konkurrenskraftigt område som ger sysselsättning och attraherar
människor och företag genom lokalt ledd utveckling.
De övergripande målen leder till UHs vision och har koppling till SWOT-analysens
behov och spegling emot EU 2020 målen. Länsstyrelsens handlingsplan och regionala
utvecklingsstrategin står som en garant för en långsiktig hållbar utveckling.
De strategiska insatsområdena, de horisontella målen och den långsiktiga hållbarheten
ska genomsyra all verksamhet som UH stöttar. En handlingsplan och en urvalsprocess
har arbetats fram. Insatsmålen har valts ut ur dessa för att ge betydande förändring i
området och påverka sysselsättning, utbildningsnivå, innovationer, den lokala
utvecklingen och internationella samarbeten.
Horisontella mål
Övergripande horisontella mål för hela
strategin
Innovation
Jämställdhet
Integration
Miljö/klimat och hållbar utveckling

Indikatorer
Se under respektive horisontellt mål
”””-

Horisontella mål
Utveckling Hälsingebygden kommer att utveckla metoder/checklistor för fyra
horisontella mål med syftet att stödja projektarbetet inom de sex insatsområdena. Detta
är en innovativ struktur för ökad projektkvalité och långsiktighet.
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Innovation
Europeiska Unionen fokuserar kraftfullt i Europa 2020 strategin för smart, håll-bar och
tillväxt på ökad forskning & innovation. 3 % av EUs BNP ska investeras i FoU för att
stärka Europas konkurrenskraft i världen. Utveckling och tillväxt baseras på kunskap
om historik och nuet. Dessutom krävs nyskapande förmåga att tänka ett steg längre.
Forskningen kan bidra i alla dessa steg. Utveckling Hälsingebygden tar ett innovativt
ansvar för detta på den lokala nivån genom att sammanföra innovativa aktörer från
näringsliv, arbetsliv, akademi och civilsamhälle.
• Mål
Bidra till sysselsättning och tillväxt. Bidra till att utveckla och kommersialisera nya
produkter och tjänster. Målvärde för insatsområdet är att alla projektansökningar ska
kommentera hur projektet är innovativt och med 25 % ska bidra till förbättrade
innovativa insatser. Målet följs upp i samband med poängbedömning för prioritering
av varje ansökan. Innovation är ett poängsatt kriterium i bedömningsmallen.
• Indikatorer
- Antal arbetstillfällen
- Antal bevarade arbetstillfällen
- Antal nya företag
- Antal innovativa lösningar
- Antal företag som får stöd
- Antal innovationer inom grön eller blå tillväxt
- Antal nätverkande företag
• Fonder
Landsbygdsfonden ska stödja landsbygdsföretagare. Socialfonden ska stödja
kompetensutveckling. I övrigt gäller våra horisontella mål alla ansökningar från alla
fonder.

Jämställdhet
Jämställdheten är ett av de horisontella målen som ska genomsyra alla projektbeslut
och vara en värdegrund för bedömning av kommande projekt.
Vårt jämställdhetsperspektiv innebär att synliggöra kvinnors och mäns villkor och
förhållanden. Visa hur dessa beaktas i projektet och analysera de planerade
konsekvenserna för såväl kvinnor som män både på kort och lång sikt. Man kan
argumentera för jämställdhet utifrån olika aspekter. Dels en rättviseaspekt vilken utgår
från de av regeringen fastställda målen som anger att kvinnor och män skall ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Dels EU:s direktiv
som handlar om lika möjlighet till ekonomisk självständighet för kvinnor och män,
jämställdhet i beslutsfattande och värdighet, integritet.
Det är också en fråga om resursutnyttjande som utgår från nyttan av att både kvinnor
och män kommer till tals och finns representerade inom olika områden. Det kan
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innebära fler kvinnor inom traditionellt manliga områden eller tvärtom. På så sätt får
man ett större urval och chansen ökar att få rätt person på rätt plats. Vår svenska
jämställdhetspolitik bygger på att vårt samhälle präglas av en s.k. könsmaktsordning,
som innebär att manlig norm är överordnad kvinnlig norm. Med det menas att mäns
intressen och villkor generellt är överordnade kvinnors.
Det här området syftar till att öka medvetenheten om att jämställdhet är en tillgång och
framgångsfaktor för projektet.
• Mål
Bidra till att öka kunskapen om jämlikhet. Skapa metodutvecklingsprojekt för
jämställdhetsintegrerad verksamhet. Målvärde för insatsområdet är att alla
projektansökningar ska kommentera hur projektet är jämställt och med 25 % ska bidra
till förbättrade jämställdhets- insatser. Målet följs upp i samband med
poängbedömning för prioritering av varje ansökan. Jämställdhet är ett poängsatt
kriterium i bedömningsmallen.
• Indikatorer
- Antal utbildningar inom jämställdhet
- Antal deltagare i utbildning inom jämställdhet
- Antal metodutvecklingsprojekt med målet att skapa en jämställdhetsintegrerad
verksamhet
• Fonder
Socialfonden för metodutvecklingsprojekt i övrigt gäller våra horisontella mål alla
ansökningar från alla fonder.

Integration
Projektidéer ska inkludera detta horisontella mål på ett konkret sätt i
utvecklingsprojekt. Integration innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund att delta. Att bejaka mångfald,
ömsesidig tolerans och respekt för varandras olikheter innebär bl.a. att
arbetsmarknader öppnas för människor från andra länder och kulturer. Arbete med
integration är en framgångsfaktor och tillgång i vårt arbete
• Mål
Bidra till att nya metoder utvecklas som skapar inkludering och möten för människor
med olika etnisk eller kulturell bakgrund. Målvärde för insatsområdet är att alla
projektansökningar ska kommentera hur projektet är integrerat och med 25 % ska
bidra till förbättrade integrationsinsatser. Målet följs upp i samband med
poängbedömning för prioritering av varje ansökan. Integration är ett poängsatt
kriterium i bedömningsmallen.
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• Indikatorer
- Antal metodutvecklingsprojekt med syfte att inkludera personer med olika
utländsk bakgrund
- Antal utvecklingsprojekt lokalt
- Antal utbildningar inom integration
• Fonder
Landsbygdsfonden och Socialfonden i första hand, i övrigt gäller våra horisontella mål
alla ansökningar från alla fonder.

Miljö/klimat och hållbar utveckling
Miljö/klimat och hållbar utveckling är ett övergripande horisontellt mål. I
utvecklingsprojekt ska särskild hänsyn tas till att främja människors hälsa, värna den
biologiska mångfalden och naturmiljön. Bevarandet av ekosystemets långvariga
produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med naturresurser är
tillväxtskapande.
Vi ska fokusera på erfarenhet och samarbete med enskilda och organisationer med
erfarenhet av miljö och klimat för hållbar utveckling. I enlighet med EU 2020-målen
kommer UH att arbeta för att öka kunskapen och verka för att all verksamhet
genomsyras av hållbar utveckling. Verksamheter där lokala lösningar utvecklas som
inte äventyrar hållbarheten och miljön skall prioriteras.
• Mål
Bidra till att fler lokala lösningar utvecklas för att möta globala behov. Målvärde för
insatsområdet är att alla projektansökningar ska kommentera hur projektet är hållbart
utvecklat och ska med 25 % bidra till förbättrad miljö/klimat och hållbara
utvecklingsinsatser. Målet följs upp i samband med poängbedömning för prioritering
av varje ansökan. Miljö/klimat och hållbar utveckling är ett poängsatt kriterium i
bedömningsmallen.
• Indikatorer
- Antal miljöprojekt
- Antal projekt som ska utveckla system för t ex miljön som är nyskapande
- Antal projekt som är målinriktade för att hitta lösningar på globala miljö- och
klimatproblem
• Fonder
Gäller Landsbygdsfonden och Socialfonden.
I övrigt gäller våra horisontella mål alla ansökningar från alla fonder.
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Checklistor
Varje projektidé eller projektansökan kommer att prövas mot vår plan för horisontella
mål och långsiktiga urvalskriterier. En idé eller ansökan förväntas svara mot UHs
strategiplan och checklistor.
Checklistor utarbetas utifrån UHs strategiplan kompletterade med anvisningar från
Jordbruksverket.
7.2 Insatsområden
Strategin har identifierat ett antal områden där utvecklingsinsatserna ska ske.

Insatsområden
1. Sysselsättning
Området har under flera decennier präglats av en strukturrationalisering inom dess
huvudnäringar jord och skogsbruk samt mekanisk industri. De större industrierna har
länge rationaliserat hårt för att möta världskonkurrensen. Detta har inneburit ökad
industriell tillväxt och reducerad sysselsättning. Stora delar av denna industri är idag
outsourcad till mindre entreprenörer. Lokala entreprenörer har mycket små möjligheter
att värja sig mot företagens konkurrensutsättning av underleverantörer samt
bemötande av konjunktursvängningar. På flera olika sätt söker offentliga aktörer att
motverka dessa effekter och stimulera till innovativa nya arbeten. Här kan mikrostöd
fungera som stimulans till nya affärsidéer.
Utveckling Hälsingebygden avser att samarbeta med dessa aktörer genom att lyfta
fram människans förmåga till kreativt och innovativt tänkande och stödja nätverk
mellan företagare. Lokalproducerat, besöksnäring och distansoberoende tjänster är
några av de verksamhetsområden som är aktuella att prioritera.
2. Forskning - Utbildning
Utbildningsnivån är i området under riksgenomsnittet. Ett stort antal avgångs-elever
från högstadiet saknar behörighet till eftergymnasiala studier. Länets främsta
utbildningsenhet för eftergymnasial utbildning, Högskolan i Gävle, tvingas av staten
att reducera antalet utbildningsplatser och näringslivet söker expertkompetens allt
längre bort från det egna geografiska området. Flera ledande företag på landsbygden
talar om risken att behöva flytta verksamheten dit kompetensen finns.
Utveckling Hälsingebygden vill göra skillnad i motivationsprocessen för utbildning
hos såväl svenskar som invandrare och flyktingar i alla åldrar. Genom samverkan
inom skola, föreningsliv och näringsliv samt genom aktivt arbete på ungdomars
mötesplatser kan trenden brytas.
Forskningen ska beredas tillfälle att analysera möjligheter till utveckling.
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3. Lokal utveckling
Allt utgår från individerna i bygderna. Människan befinner sig i det lokala rummet
med två dimensioner. Det förflutna, som har format vägen till idag och det framtida,
vägen vidare. Det är i detta lokala rum som olika individer kan se vilka behov som
behöver mötas. Det är där den kan finna drivkraft och energi att förändra. Utveckling
Hälsingebygden gör skillnad för enskildas och gruppers förmåga att mobilisera ett
förändringsarbete tillsammans med andra. Leader-metoden ska användas som
instrument för att förändra.
Utveckling Hälsingebygden stödjer processer och skapar fysiska förutsättningar med
utvecklingsmiljöer liksom investering i det lokala rummet för att nå förändring. UH
ska stödja processer, framtagande av utvecklingsplaner och lokalekonomiska analyser.
Via pilotprojekt som tar sikte på nya servicelösningar och utveckling av den lokala
ekonomin ska både bygd och individer stärkas.
4. Folkhälsa
Tydliga samband finns mellan folkhälsa och tillväxt. Lägre folkhälsa påverkar
samhällskostnaderna direkt och tillväxten indirekt. Hälsingebygden ligger lågt i denna
statistik gentemot riket. Att i projekt inkludera moment som stärker folkhälsan i bred
mening förväntas ge positiva effekter i det enskilda utvecklingsprojektet liksom på sikt
för hela området.
Utveckling Hälsingebygden vill stimulera till möten och insatser för organisationer
och föreningar som vill utveckla och förändra folkhälsan i positiv mening.
5. Nationellt och internationellt samarbete
Hälsingebygden är en del av världen. Världen är en del av Hälsingebygden. Med det
dubbla synsättet ges större motivation för sin samtid och hur Hälsingebygden kan
interagera med sin omvärld, d.v.s. såväl övriga Sverige som utanför Sverige. Samtliga
övriga fyra insatsområden har på olika sätt beröring med insatsområde fem, inom
vilket det ges möjlighet att fördjupa sig i just kontaktskapandet med vår omvärld.
Utveckling Hälsingebygden vill stimulera upptäckandet av nya innovativa vägar för
samarbete och förståelse för olika förutsättningar. Inom detta insatsområde kan även
kontaktskapande möten med parter utanför Hälsingebygden genomföras. Dessa möten
förväntas leda till fortsättningsprojekt inom insatsområdena eller som
utvecklingsprojekt. Kontakter med ELARD och andra upparbetade kontakter med
Leader-organisationer i Europa är viktiga för utbyte av erfarenheter och att bredda det
internationella perspektivet.
6. Kultur och kulturarv
Hälsinglands landskap och området kring Ytterhogdal har ett omfångsrikt utbud av
kultur och kulturarv. I Hälsingland finns de stora Hälsingegårdarna vars traditioner går
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ända tillbaka till medeltiden. Mängden av välbevarade interiörer och hus har förklarats
som världsarv på Unescos världsarvslista. Det rika kulturlivet skapar förutsättningar
för att attrahera kompetens, turism och att hälsingar trivs och vill bo kvar. Kulturen är
en nyckel till delaktighet och verktyg till att spegla och förstå. Kultur skapar även
ekonomiska värden för utövare, förmedlare av olika slag, platser och andra näringar.
Utveckling Hälsingebygden ska stimulera till fler gränsöverskridande samarbeten runt
kulturen och stödja insatser som kan stärka världsarvets gårdar i en kommersiell
utveckling. Andra insatser som behöver stärkas är ungdomars delaktighet i kulturella
händelser, från evenemang till skapande åtgärder.
Kulturutbytet med andra kulturer och möten mellan inflyttade nysvenskar och
landskapets befolkning ska stimuleras.
7.3 Handlingsplan
Utveckling Hälsingebygden ska genom projektstödet följa projekten från idé till
färdigt resultat.
I arbetet är kontakterna med samtliga kommuner i området viktiga för detta arbete.
Kontakter med Region Gävleborg är också betydelsefulla och såväl kommuner som
Region kan stödja LAGs och verksamhetskontorets arbete med att informera, stödja
projektidéer och aktörer som söker projektstöd.
Möten mellan människor både lokalt, nationellt och internationellt leder till nya
lärdomar, företagsamhet och innovationer. Därför kommer UH att underlätta för
lokala, nationella och internationella utbyten. För projektgrupper, LAG och
verksamhetskontor som är kopplade till insatsområdena får utbytena stor betydelse.
UH har även påbörjat och vill fördjupa samarbeten med Högskolan i Gävle samt andra
FoU-organisationer.
1. Sysselsättning
Målgrupp: Företag, entreprenörer, individer, föreningar.
Fonder: Landsbygdsfonden och Socialfonden.
Tilltänkta partners: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länets
näringslivskontor, studieförbunden och Hälsingelivs.
Aktiviteter:
-

Mikrostöd till nystart av företag.

-

Förstudieidéer som behöver utvecklas.

-

Stödja innovationer, affärsplaner, marknadsföringsinsatser samt
affärsutvecklingsinsatser mellan flera företag.

-

Samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med syfte att
stödja initiativ som stärker anställningsbarhet och start av företag.
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-

Samverka med kommunernas näringslivsenheter för att stimulera till
entreprenörskap och generationsskifte i företag.

-

Erbjuda stöd till affärsidéer, investeringar eller marknadsföringsinsatser och
stödja nätverk mellan företagare.

-

Stimulera utvecklingen av lokalproducerade produkter och tjänster, besöksnäring och distansoberoende tjänster.

-

Skapa mötesplatser för individer och företagare.

-

Utveckling av företagsnätverk.
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2. Forskning & Utbildning
Målgrupp: Individer/arbetslösa, utbildnings-/samhällsorganisationer och företag.
Fonder: Landsbygdsfonden och Socialfonden.
Tilltänkta partners: Högskolan Gävle, X-jobb, utbildningsorganisationer, Komvux,
flyktingenheterna och Starta eget utbildningar.
Aktiviteter:
-

Aktiviteter för att utveckla motivationsprocesser som leder till utbildning för
såväl svenskar som invandrare i alla åldrar oavsett kön.

-

Samverka inom skola, föreningsliv och näringsliv för att stimulera till
exempelvis entreprenörskap, kompetensutveckling samt ett välkomnande
arbetsliv.

-

Aktivt arbeta för nya och på befintliga mötesplatser för ungdomar i syfte att
skapa integration, studiemotivation och personlig utveckling.

-

Forskningen ska beredas tillfälle att delta i den lokala utvecklingen för att
verifiera historik och nuläge samt analysera möjligheter till utveckling.

-

I samarbete med målgrupperna skapa utbildningsmiljöer för innovativt
arbetssätt.

3. Lokal utveckling
Målgrupp: Föreningar, utvecklingsgrupper, samhällsentreprenörer,
Fonder: Landsbygdsfonden och Socialfonden
Tilltänkta partners: Kommunernas Landsbygdsutvecklare, Hela Sverige ska
leva/regionalt, Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Coompanion och Skogsstyrelsen
Aktiviteter:
-

Medverka och stimulera till att ta fram lokala utvecklingsplaner och
lokalekonomiska analyser.
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-

Delta i nätverksträffar, samverka med länsbygderåden och Hela Sverige ska
leva.

-

Skapa pilotprojekt som tar sikte på nya servicelösningar.

-

Ta fram undersökningar och analyser om historik, nuläge, framtid och
omvärld.

-

Stödja nyskapande innovativa metoder och processer för att stimulera lokal
utveckling inom ekonomi, social verksamhet och företagande.

-

Anpassningar av lokaler för att möjliggöra nyskapande initiativ.
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4. Folkhälsa
Målgrupp: Individer, företag och föreningar
Fonder: Landsbygdsfonden och Socialfonden.
Tilltänkta partners: Studieförbunden, Folkhälsoråden, Region Gävleborg,
Försäkringskassan.
Aktiviteter:
-

Stödja insatser som förebygger ohälsa hos målgrupperna.

-

Kompetensutveckling som leder till högre grad av hälsoinriktat arbete.

-

Stimulera till möten och samarbete mellan organisationer och föreningar för att
utveckla och förändra folkhälsan i positiv mening.

5. Nationellt & Internationellt samarbete
Målgrupp: Individer, företagsgrupper och föreningar.
Fonder: Landsbygdsfonden.
Tilltänkta partners: ELARD, Aktion Österbotten i Finland, näringslivskontoren,
Central Sweden och folkhögskolorna.
Aktiviteter:
-

Underlätta för lokala, nationella och internationella utbyten där
erfarenhetsutbyten får stor betydelse.

-

Delta i nätverksträffar nationellt och internationellt.

-

Etablera kontakter och utveckla samverkan med befintliga och nya kontakter
nationellt och internationellt genom ömsesidiga utbyten mellan individer och
föreningar.

-

Skapa förutsättningar till kontakter och affärsutbyten mellan företagsgrupper i
området och vår omvärld.
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6. Kultur & Kulturarv
Målgrupp: Individer, företag och föreningar
Fonder: Landsbygdsfonden
Tilltänkta partners: Hälsingegårdar, Region Gävleborg, konstgillen, läns-teatern
Gävleborg, invandrarorganisationer, lokala teaterföreningar, föreningar och
hantverksorganisationer.
Aktiviteter:
-

Stimulera till fler gränsöverskridande samarbeten runt kulturen.

-

Stödja insatser som kan stärka kulturarvet i en kommersiell utveckling.

-

Stimulera kulturutbytet och möten mellan olika kulturer.

-

Insatser som kan stärka ungdomars delaktighet i kulturella händelser, från
evenemang till skapande åtgärder.

-

Insatser som stimulerar till nyskapande kulturella arrangemang.

-

Stödja insatser för att tillsammans med nästkommande generation överföra
kunskap och kompetens inom traditionellt lokalt hantverk.

7.4 Urvalsprocess
Utlysningar
Utveckling Hälsingebygden har för avsikt att årligen genomföra 4-6 utlysningar.
Dessa ska vara öppna för ansökan i alla insatsområden och fonder. Vid behov på
grund av programtekniska skäl kan LAG besluta om att ersätta ett eller flera generella
utlysningar med tematiska utlysningar eller begränsning i sökbara insatsområden och
fonder. LAG kan även av programtekniska skäl besluta om att ställa in en eller flera
utlysningar. Information om utlysningar ska finnas tillgänglig via Utveckling
Hälsingebygdens hemsida och ska på anmodan även kunna erhållas via kansliet samt
via offentlig annonsering.
Urval och dokumentation av handläggning
Handläggning av ansökningar ska ske av kansliet och dokumenteras genom
”checklista för handläggning”. Checklistan ska säkerställa att ansökningarna
handläggs och bedöms objektivt och icke diskriminerande. Urval ska göras baserat på
att ansökningarna påvisar att projekten har en tydlig förankring i programmets
insatsområden, att de har en påverkan på de strategiska stöd-processerna. Det är även
viktigt att projekten i ansökan kan påvisa hur väl de uppfyller de horisontella
kriterierna samt att de främjar de lokala aktörernas kapacitet att utveckla och
genomföra insatser som gynnar den lokala utvecklingsmiljön.
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Prioriteringar
Prioriteringar av de ansökningar som uppfyller de formella kraven enligt urvalet ska
ske baserat på hur väl förankrade projekten är i programmets insatsområden, påverkan
på de strategiska stödprocesserna samt hur väl de uppfyller de horisontella kriterierna
samt att de främjar de lokala aktörernas kapacitet att utveckla och genomföra insatser
som gynnar den lokala utvecklingsmiljön.
Särskilda urvalskriterier finns för att ge LAG möjlighet att bedöma projekten.
Om skäl uppstår att kunna särskilja projekt med inbördes likartade mål och
verksamhet inom samma insatsområde och fond används respektive projekts
poängsumma för urvalskriterierna. Vid samma summa prioriteras det projekt som fått
högst poäng för det högst viktade kriteriet. Där efter det näst högsta osv. I sista hand
prioriteras det projektet som har det äldsta ansökningsdatumet.
Beslutsförfarandet:
Förslag på prioriteringar ska tas fram av kansliet i samverkan med en beredning utsedd
av LAG gruppen. Beredningen leds av LAG-gruppens ordförande och består av 7
ledamöter.
Beslut av ansökningarna tas baserat på de förslag på prioriteringar som lämnats av
kansliet och beredningen. Beslut tas av LAG-gruppen som består av 24 ordinarie
ledamöter och som för att vara beslutsfattande vid varje enskilt beslutstillfälle till mer
än 50 % måste bestå av representanter från ideell och privat sektor.
Bedömningen och prioritering av ansökningarna ska dokumenteras i särskilda
protokoll samt i ”checklista för handläggning”.
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7.5 Mål och urvalskriterier, Bilaga 7
1. Sysselsättning
Mål
1.1
Ökad sysselsättning och
tillväxt

Fonder: Landsbygdsfonden, Socialfonden
Indikator
- Antal nya arbetstillfällen

Fonder
EJFLU

Målvärde
38

- Bevarade Arbetstillfällen

EJFLU

31

- Antal nya företag

EJFLU

7

- Antal anställda deltagare med
förbättrad ställning på
arbetsmarknaden

ESF

16

- Antal arbetslösa deltagare som är
sysselsatta efter insats

ESF

15

1.2
Underlätta generationsskifte
i ägarrollen av företag

- Antal genomförda
generationsskiften

EJFLU

6

1.3
Företagssamverkan

- Antal nya företagsnätverk

EJFLU

10

- Antal nya mötesplatser för
företagare

EJFLU

10

1.4
Innovation & nyföretagande

- Antal beviljade projektstöd

EJFLU

12

1.5
Utveckling av nya tjänster
med lokala råvaror och
produkter

- Antal nya tjänster med lokala
råvaror och produkter

EJFLU

12

1.6
Nya Innovativa lösningar i
företag

- Antal innovationer i företag

EJFLU

6

- Antal företag och organisationer
som får stöd

EJFLU

6

1.7
Skapa fler besöksmål

- Antal gästnätter

EJFLU

70

- Antal nya besöksanledningar

EJFLU

14
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Fonder: Landsbygdsfonden, Socialfonden
Indikator
- Högre andel gymnasieutbildade

Fonder
ESF

Målvärde
+ 10 %

ESF
EJFLU
ESF

25
12
2

Referensvärde 21,67 %,
källa SCB 2015

- Antal deltagare i vuxenstudier
2.2
- Antal genomförda aktiviteter
Ökad samverkan mellan skola,
föreningsliv och näringsliv
2.3
Utbildningsmiljöer för
innovativt arbetssätt

- Antal deltagare i innovativa
utbildningsinsatser

ESF

100

2.4
Aktiviteter för att utveckla
motivationsprocesser som
leder till utbildning för såväl
svenskar som invandrare

- Antal genomförda aktiviteter

ESF

20

2.5
Samverkan mellan Högskolan,
föreningar, företag och
organisationer

- Antal genomförda projekt

EJFLU
ESF

4
1
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Fonder: Landsbygdsfonden, Socialfonden
Indikator
- Antal nya nätverk och utbyten

Fonder
EJFLU

Målvärde
15

- Antal nya mötesplatser

EJFLU

15

- Antal deltagare i lokala,
regionala, nationella eller
internationella nätverksträffar

EJFLU

80

- Antal utvecklingsplaner och
lokalekonomiska analyser

EJFLU

11

- Antal metodutvecklingsprojekt

EJFLU

5

- Antal deltagare i
utvecklingsprojekt

EJFLU

45

3.3
Bidra till ökad inflyttning

- Ökad nettoinflyttning.

EJFLU
ESF

65
5

3.4
Lokal utveckling av
servicelösningar samt
lokalanpassning för
nyskapande initiativ

- Antal nya servicelösningar

EJFLU

7

- Antal projekt för lokalanpassning
för nyskapande initiativ

EJFLU

3

3.5
Bidra till samverkan inom
lokalt ledd utveckling

- Antal paraplyprojekt

EJFLU

4

3.2
Bidra till nyskapande
innovativa metoder och
processer för
landsbygdsutveckling

4. Folkhälsa
Mål
4.1
Förbättrad folkhälsa

Referensvärde lokal statistik
presenterad i projektansökan.

Fonder: Landsbygdsfonden
Indikator
- Antal deltagare i hälsoinriktade
projekt.

Fonder
EJFLU

Målvärde
75

- Antal projekt som ska förbättra
folkhälsan

EJFLU

5

- Kartläggning av ohälsotalen.

EJFLU

3

4.2
Främja social utveckling

- Antal samverkansprojekt mellan
organisationer och föreningar

EJFLU

10

4.3
Kompetensutveckling inom
hälsoinriktat arbete

- Antal deltagare i
kompetensutvecklande
hälsoinriktat arbete.

EJFLU

40
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Fonder: Landsbygdsfonden

Mål
5.1
Den lokala nivåns ökade
samarbete nationellt och
internationellt
5.2
Affärsutbyten

Indikator
- Antal erfarenhetsutbyten
- Antal nya nätverk

Fonder
EJFLU
EJFLU

Målvärde
3
3

- Antal deltagande företag
- Antal affärsutbyten

EJFLU
EJFLU

5
5

5.3
Nationellt och internationellt
utbyte

- Antal utbytesprojekt
- Nya samarbetsprojekt

EJFLU
EJFLU

4
4

6. Kultur & Kulturarv

Fonder: Landsbygdsfonden

Mål
6.1
Gränsöverskridande
samarbeten och utveckling
av kulturen

Indikator
- Antal gränsöverskridande
kulturarrangemang och
evenemang
- Antal nya kultursamarbeten

Fonder
EJFLU

Målvärde
7

EJFLU

7

6.2
Kommersialisering av det
fasta kulturarvet
6.3
Utveckling av
hantverksprodukter

- Antal insatser för
kommersialisering av det fasta
kulturarvet
- Antal utvecklingsprojekt med
hantverksprodukter för
kommersiellt ändamål

EJFLU

7

EJFLU

3

6.4
Utveckling av nyskapande
arrangemang

- Antal nyskapande kulturella
arrangemang

EJFLU

10

6.5
Stärka ungdomars
delaktighet i kulturella
händelser

- Antal deltagande ungdomar i
kulturella händelser
- Antal projekt som stärker
ungdomars delaktighet i
kulturella händelser

EJFLU

70

EJFLU

7

6.6
Överföra kunskap och
kompetens inom lokalt
hantverk

- Antal projekt som går ut på att
EJFLU
överföra kunskap och kompetens
inom lokalt hantverk så väl
mellan generationer som
internationellt.

5
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8. Finansieringsplan
Delåtgärd

Fond

%

Drift

Landsbygdsfonden

23 % av vår
totalbudgets
utgifter

8 807 560

Samarbeten

Landsbygdsfonden

4%

1 531 749

Socialfonden

0,5 %

Landsbygdsfonden

69,39 %

26 572 025

Socialfonden

3,11 %

1 190 935

100 %

38 293 737

Genomförande av
strategin

Summa

SEK

191 468

9. Organisation
Nuvarande styrdokument bifogas, bilaga 6
9.1 Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift)
Administrativa arbetet ska organiseras i första hand med en verksamhetsledare och en
ekonomiansvarig. Ytterligare kapacitet kan behövas för att säkra kansli-funktion och
webbhantering. En särskild plan som reglerar rutinerna mellan Lag och kansli skall
finnas med. För att säkra kompetensen och effektiviteten ska en särskild
utvecklingsplan finnas för såväl kansli som LAG. Vid rekrytering av personal till
kansliet kommer att finnas en kravspecifikation för att säkra kompetens och kunskaper
om de nya fonderna.
Rekommenderade utbildningar kommer att följas.
Verksamhetskontorets säte är i Bollnäs med en verksamhetsledare (VL) och en
administratör.
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9.2 Partnerskapet och föreningen
Bilaga 4
Partnerskapet som står bakom strategin är representerade från medverkande
kommuner och representanter från ideell och privat sektor. Strategin har arbetats fram
med ett brett processarbete och dialog med alla områden i Hälsingebygden. Utöver
detta har en skrivargrupp funnits med. LAG har medverkat i process-arbetet.
Föreningens medlemmar är väl representerade i partnerskapet.
LAG kommer att driva processen vidare tills nuvarande förening är ombildad.
9.3 LAG – den lokala aktionsgruppen
LAG – den lokala aktionsgruppen
LAG utses vid föreningsstämman och företräder föreningen, bevakar dess intressen
och har arbetsgivaransvar. LAG ansvarar för genomförandet av strategin och beslutar
om vilka projekt som ska prioriteras inom ramen för strategin. Det krävs att LAG är en
aktiv och transparent grupp som tillför kunskap utifrån respektive kompetensområde
och strategin som helhet. Eftersom LAGs beslut inte går att överklaga så har LAG ett
tungt ansvar för att besluten som fattas är välgrundade utifrån UHs strategi.
LAGs sammansättning
Sammansättningen i LAG utgår från att samla personer som är verksamma och har
kompetens inom olika områden och sektorer för att på bästa sätt driva lokal utveckling
i området och fatta välgrundade beslut om stöd till projekt inom Landsbygdsfonden
och Socialfonden.
LAG ska bestå av högst 24 ordinarie ledamöter inklusive ordförande i ett lokalt
trepartnerskap fördelat enligt följande:
-

Sju ledamöter från den offentliga sektorn
Sju ledamöter från den ideella sektorn (som föreslås av valberedningen)
Sju ledamöter från den privata sektorn (som föreslås av valberedningen)
samt en ledamot från Region Gävleborg och en ledamot som representerar
referensgruppen från Havs- och Fiskerifonden.

De 24 ledamöter som valberedningen föreslår bör ha en jämn fördelning mellan kön,
ålder och utländsk bakgrund som baseras på hur befolkningsstrukturen ser ut i
området.
Ordföranden väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år utom
vid första ordinarie föreningsstämman, då hälften av ledamöterna väljs på ett år och
hälften på två år.
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Ledamöterna ska vara geografiskt spridda i verksamhetsområdet och tillsammans ha
erfarenhet av att arbeta med samtliga fonder.
Mängden medel från respektive fond ska spegla kompetensen i LAG. Leaderkompetensen säkerställs genom att beakta detta.
Dessutom ska kompetens samt erfarenhet eftersträvas inom de mål och
insatsområden som UH ska arbeta inom nämligen:
• Horisontella mål
- Jämställdhet
- Hållbar utveckling
- Innovation
- Integration
• Insatsområden
1. Miljö/klimat och hållbar utveckling
2. Sysselsättning
3. Forskning & Utbildning
4. Lokal utveckling
5. Kultur & Kulturarv
6. Nationellt och Internationellt samarbete
Röstningsförfarande i LAG
Enighet i alla beslut skall eftersträvas, dock gäller majoritet som grund för beslut.
Ordförande ansvarar för att två sektorer inte sätter i system att uppenbart rösta ned den
tredje sektorn. Om ordförande uppmärksammar ett sådant system föreligger skyldighet
att underrätta Jordbruksverket.
Ordförande och vice ordförande ansvarar bl.a. för
-

Övergripande medfinansieringsdiskussioner/förhandlingar med
kommunledningar samt Region Gävleborg.

-

Personalärenden som berör VL.

-

Beredning av projektansökningar

Ordförande i LAG skall inte vara involverad i drivandet av projekt.
Adjungerande poster
LAG-gruppen adjungerar personer vid behov. Det kan till exempel handla om
expertkompetens som saknas i LAG vid ett aktuellt projektbeslut. Det kan också
handla om ett behov att adjungera representanter från FoU-organisationer för att
säkerställa ett effektivt utvecklingsarbete. Länsstyrelsen kommer ha fast adjungerad
plats för att skapa synergier och undvika dubbelfinansiering.
Även kommunala tjänstemän kan adjungeras vid enskilda projekt.
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Arbetsutskott
Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden före behandling i LAG samt andra
uppgifter som kan delegeras från LAG. Arbetsutskottet består av totalt fem personer,
ordförande, vice ordförande och tre ledamöter från LAG där en representant deltar från
varje sektor.
Valberedning
Den första valberedningen kommer att utses av sittande styrelse. Därefter sker val på
UHs föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av sju ledamöter en från respektive
kommun. En av dessa väljs som sammankallande
Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå de val som ska ske på
föreningsstämman. Den ska även föreslå arvoden och ersättningar till olika
föreningsfunktioner. Valberedningen arbetar utifrån ovan fastställda kriterier fram ett
förslag till årsmötet som fattar beslut om vilka som ska sitta i LAG.
Den eller de organisationer som företrädaren förväntas representera ska kontaktas
innan val.

10. Samverkan mellan fonder och med andra aktörer
10.1 Samverkan mellan fonder
Genom representation i LAG ifrån Region Gävleborg och Länsstyrelsen säkerställer vi
att samma insats inte får finansiering.
UH ska bedriva arbete inom Landsbygdsfonden och Socialfonden.
Hälsingebygdens område ingår i samma geografiska område för Havs- och
fiskefonden som Leader-områdena Gästrikebygden och Nedre Dalälven tillsammans.
Administrerande LAG är Leader Gästrikebygden för detta samarbete. Synergieffekterna med flerfondslösningar är många. Vi får ett bredare perspektiv och enklare
handläggning av projektansökningar. Tidigare har det funnits flera beslutsnivåer som
fungerat mindre bra. För att säkerställa och undvika dubbelfinansiering ska en person
från LAG/Utveckling Hälsingebygden ingå i Gästrikebygdens beredningsgrupp för
hela fiskeområdet.
10.2 Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar
En utgångspunkt i strategiarbetet har varit att stämma av emot regionala planen (RUS)
samt Länsstyrelsens handlingsplan och SWOT-analys. Länsstyrelsen och Region
Gävleborg har fått fortlöpande information om pågående arbete.
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Genom att dessa parter också deltar i LAG för vi en ständig dialog om visioner och
strategier från respektive part.
Tillsammans med Länsstyrelsen ingår vi i ett brett partnerskap för nya
Landsbygdsprogrammet där flera viktiga aktörer finns med såsom Almi, Hushållningssällskapet, Tillväxtverket, Socialfonden, Region Gävleborg, Coompanion och LRF.
Kommunerna är en viktig part då de ansvarar för lokala utvecklingsplaner och har
ansvar för bl.a. bygdeutveckling.
Med dessa partnerskap och nära dialog skapas ett mervärde och ökad kunskap hos alla
inblandade.
Alla parter är viktiga medspelare för att utveckla lokalsamhällena och skapa
mervärden.
För att löpande ge information om utvecklingen till hela partnerskapet kommer
digitala nyhetsbrev att ständigt uppdateras.
10.3 Jämställdhet och icke-diskriminering
Jämställdheten är ett av de horisontella målen som ska genomsyra alla projektbeslut
och vara en värdegrund för bedömning av kommande projekt. Vi ska använda
jämställdhetsmålet som ett verktyg för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet
beaktas vid projektansökningar och i de organisationer som söker stöd.
Regionen har en regional plan för att skapa långsiktig förståelse och kunskap om hur
och varför ett jämställdhetsperspektiv-genusperspektiv ska genomsyra genomförandet
av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
UH ställer sig bakom denna strategi och kommer i alla fonder och ansökningar beakta
åtgärderna för att främja lika möjligheter och förhindra diskriminering på grund av
kön, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller
sexuell läggning.

11. Kommunikation
Utveckling Hälsingebygden har sedan förra programperioden skapat ett brett nätverk
med personer och organisationer inom Hälsingland och Gävleborgs län från offentlig,
privat och ideell sektor. Intresset att driva projekt med Leader-metoden har varit
mycket stort och framgångsrikt.
Med kommunikationsplanen färdig kan Utveckling Hälsingebygden nå de nya
områden och grupper av personer vi ska arbeta med.

Jordbruksverket

2014-10-15 (rev. 2016-02-23b)

31(38)

Mål
Utveckling Hälsingebygden ska sprida information om möjligheterna med lokalt ledd
utveckling genom Leader-metoden i Hälsingland. Utöver detta ska målgruppsanpassad
information kunna ges. Ökad kunskap om Lokalt ledd utveckling är ett viktigt mål.
Strategin och inriktningar:
Kommunikation är inget självändamål utan ett medel att nå resultat i arbetet.
Målgruppsanalysen är avgörande för att lyckas med sin kommunikationsplan. Ser vi
möjligheterna med kommunikation och ser var målet och målgrupperna finns ökar
möjligheten att rikta informationen till behov och önskemål om Leader-metoden.
Allmänheten är en viktig grupp att nå för spridande av information. Här blir det
särskilt viktigt att använda de nätverk som finns för att vidareförmedla spridning av
utvecklingsplaner och insatser med aktuell information.
Nätverken består av de partnerskap vi har, med Regionen, Länsstyrelsen och
Hälsingerådet, samt andra förmedlare som kommunernas landsbygdsutvecklare.
LAGs ledamöter, projektledare och verksamhetsledare får en strategisk roll att sprida
information om Lokalt ledd utveckling och EU:s roll inom den lokala utvecklingen.
Nätverken och LAGs ledamöter samt projektledare, samarbetspartners och
verksamhetsledare är de ambassadörer vi ska använda när information ska
kommuniceras utåt.
Målgruppsanalysen är viktig för att nå skilda målgrupper. Hur vi identifierar
målgrupper och hur vi ska formulera vårt budskap blir bärande fundament för att nå
rätt grupper. Andra viktiga aspekter är vilka kanaler vi vill använda för att nå ut med
budskapen och hur genusperspektiven tillgodoses.
Målgrupper
Målgrupperna för kommunikationen är projekten, projektsökare, samverkande
organisationer i partnerskapet, våra medfinansiärer och allmänheten.
Personer och organisationer som söker stöd
-

Föreningar, kommuner, företagsnätverk, andra samverkande grupper

Kommunikationen:
- Sprida information om att Lokalt ledd utveckling finns
- Informera om projektstöden och hur ansökningar går till
- Informera om hur LLU ska bidra till förbättrade resultat och hur EU:s mål ska
kunna uppnås
- Informera om samverkansmöjligheter inom ett område
- Lyfta fram mervärdesprincipen och ge goda exempel
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Vidareförmedlare och samarbetspartners
-

Näringslivsutvecklare, kommunernas landsbygdsutvecklare, länsbygderåd och
kommunernas bygderåd, Region Gävleborg, föreningslivet samt
företagsorganisationer

Kommunikationen:
- Möjligheter med projektstöd
- Informera om Leader-metodens påverkan för landsbygden
Allmänheten
-

Personer som finns i området

Kommunikationen;
- Informera om möjligheterna med Leader-metoden via projekt
- Informera om Leader metodens möjligheter att påverka och förändra
utvecklingen
- Informera om Leader-metodens kopplingar till EU
Kanaler
-

Hemsidan ska användas som en levande webbportal där aktuell information
ska kunna ges. På hemsidan ska målgruppsintressenter, företag och
medfinansiär kunna följa vad som sker

-

Nyhetsbrev ska sändas ut minst 4 gånger per år med relevant information till
medlemmar och projektägare, våra målgrupper projektsökare,
vidareförmedlare och samarbetspartners

-

Informationsspridning i övrigt ska ske genom lokalradio, tv och tidningar

-

Informationsmöten kommunvis för spridning av informationen

-

Pressmeddelanden ska komplettera informationsspridningen

-

Sociala medier t ex Facebook

-

Digitala utskick

Kommunikation i olika faser
Kommunikationen initialt är betydelsefull där relevant information kan ges om den
nya perioden och möjligheterna med lokalt ledd utveckling. I en upptaktsfas anordnas
lokala möten i varje kommun. Vår vision och insatsområden ska så fort som möjligt
kommuniceras ut och riktas till olika målgrupper.
När verksamheten väl är igångsatt skall LAGs alla beslutsmöten kommuniceras ut till
allmänheten via pressmeddelanden.
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Genomförandet
UH ska under genomförandefasen ha en klar kommunikationsplan angiven i tid och
hur kommunikationen ska spridas vidare.
11.1 Kommunikationsplan
Bilaga 3

12. Uppföljning och revidering
LAG ska under programperioden följa upp, utvärdera och revidera strategin och
arbetssätt. Som stöd ska LAG och Leader-kontoret internt arbeta med detta och en
tidsplan och budget för extern utvärdering och revision.
Uppföljning
Det är LAGs uppgift att tillsammans med Leader-kontoret följa upp verksamheten
löpande och årligen. Utgångspunkten för uppföljningen är strategins mål, budget och
verksamhetsplan. Dessa ska följas upp av Leader-kontoret och redo- visas till LAG
inför varje beslutsmöte. Uppföljningen utgör också grunden för rapportering till
Jordbruksverket och övriga finansiärer. Det är LAGs ansvar att agera utifrån det
uppföljningen visar och vid behov (efter samråd med finansiärerna) justera
handlingsplan, prioriteringar eller strategins innehåll. Uppföljningsarbetet har ingen
egen budgetpost i driftsbudgeten då det ingår i ordinarie arbetsuppgifter och därmed i
budget för lön och arvoden.
Beviljade projekt ska följas upp regelbundet under projekttiden, minst var sjätte
månad. Projektuppföljningen genomförs av Leader-kontoret tillsammans med
representanter från LAG, som ska utses att följa varje beviljat projekt. Uppföljningen
ska ske med ett möte i samband med delredovisning av upparbetade kostnader och
genomförda aktiviteter. Mellan dessa uppföljnings- möten kan det bli aktuellt med
extra uppföljningar. Tidsplan för uppföljningen ska upprättas i samråd med varje
beviljat projekts ägare i samband med projekt- start. Vid slutredovisning ska uppnådda
resultat tydligt framgå och projektets slutrapport ska presenteras för LAG. Varje
slutfört projekt ska följas upp årligen under resten av programperioden för att säkra
långsiktiga överlevnad och effekter. Syftet med projektuppföljningen är dels att LAG
ska följa genomförande och måluppfyllelse men också för ömsesidigt lärande och en
möjlighet att erbjuda stöd och nätverksresurser till projektet.
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Utvärdering
Utvärdering ska ske dels internt i LAG efter varje verksamhetsår men också externt av
en anlitad utvärderare. Halvtidsutvärderingen planeras till hösten 2019 då
verksamheten varit igång aktivt i drygt 3 år. Syftet med den externa utvärderingen i
halvtid är att ge möjlighet till en objektiv värdering av läget utifrån vilket LAG kan
göra strategiska förändringar om det visar sig behövas. Slututvärdering planeras till
våren 2023 i syfte att ge LAG och andra intressenter en objektiv värdering av
uppnådda resultat och effekter. Den externa utvärderaren planeras vara en köpt tjänst
som med fördel kan upphandlas tillsammans med närliggande Leader-områden.
Kostnad för extern utvärderare finns budgeterat som en övrig kostnad inom ramen för
driftåtgärden.
Revision
Verksamheten ska enligt föreningens stadgar årligen revideras av en externt anlitad
godkänd revisor. Revisorns uppdrag är att granska att och hur LAG arbetat utifrån
föreningen stadgar, uppdrag och god ekonomisk redovisningssed. Resultatet av
revisionen ska delges föreningens styrelse/LAG och årsstämma. Den godkände
revisorn är en köpt konsulttjänst som är budgeterad som en indirekt kostnad i
driftåtgärden. Därutöver kan verksamheten bli föremål för extern revision kopplad till
finansiering och regelverk initierat av finansiärerna för programmet för lokalt ledd
utveckling genom Leader-metoden 2014-2020.
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13. Bilagor
Bilaga 1: SWOT-analys
Se bilaga 1, komplett SWOT analys
Styrkor
-

Engagerade aktörer, eldsjälar

-

Identitet, stolthet över den egna regionen

-

Ett starkt och rikt kultur- och föreningsliv

-

Närhet mellan stad och landsbygd

-

Småföretagande och diversifierat näringsliv

-

Starka basnäringar

-

Attraktivt landskap

-

Turism, besöksnäring

-

Världsarvet Hälsingegårdar och andra hälsingegårdar

-

Traditionsstarka varumärken

Svagheter
-

Hög arbetslöshet

-

Höga ohälsotal

-

Låg utbildningsnivå, fel kompetens

-

Låga valideringsmöjligheter

-

Könsuppdelad arbetsmarknad

-

Utflyttning – demografisk utveckling

-

Bristande integration

-

Brister i service och infrastruktur

-

Brist på samverkan och samordning

-

Befolkningen på landsbygden upplever sig icke-prioriterade

-

Ungdomars delaktighet är låg

-

Långa avstånd
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Möjligheter
-

Utveckling av besöksnäringen/turismen/fisket

-

Ökad samverkan lokalt mellan föreningar, organisationer och företag

-

Erbjuda attraktivt boende i öppna landskap samt attraktiv fritidsmiljö

-

(Ta tillvara orörd natur, obefolkade områden)

-

Entreprenörskap

-

Stärka föreningslivet

-

Infrastruktursatsningar (inkl. bostäder)

-

Innovationsmöjligheter

-

Inflyttning/integration som resurs

-

Förbättrad folkhälsa genom aktivt folkhälsoarbete

-

Kulturlivet

-

Utveckling av socialt företagande för välfärd, omsorg och service på
landsbygden

-

Ökat lokalt inflytande

-

Gröna näringar

-

Högskolan/FoU

-

Förädling av lokalproducerade produkter

Hot
-

Infrastruktur – byggs inte ut i rätt takt

-

Höga ohälsotal

-

Nedläggning av tillverkningsindustrin, offentlig och kommersiell service

-

Den demografiska utvecklingen fortsätter

-

Centraliseringen ökar

-

Rekryteringssvårigheter och generationsväxling

-

Förändrings-obenägenhet

-

Utbildningsnivå och kompetensförsörjning

-

Hållbarhetstänk

-

Näringslivsstruktur

-

Kapitalförsörjning

-

Bostadsstruktur
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Bilaga 2: Omvärldsanalys
Se bilaga 2
Motivering
UH ska arbeta inom Landsbygds- och Socialfond som finns för Lokalt ledd
utveckling.
Vår strategi ska gälla 2014-2020.
Landsbygdsfonden
är viktig att använda i våra strategiska insatsområden och kan stödja lokal utveckling
inom flera områden som exempelvis sysselsättning, lokal utveckling, nya nätverk och
utbyten, nya servicelösningar, nya internationella och nationella samarbeten, turism,
kulturutveckling mm.
Socialfonden
ger möjligheter inom våra strategiska insatsområden och stödjer möjligheter att
samarbeta med Försäkringskassa och Arbetsförmedling kring sysselsättning och
möjligheter att kompetensutveckla och kompetens höja personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Havs och fiskerifonden
Utveckling Hälsingebygden ingår i ett större geografiskt område som innefattar tre
Leader-områden, Utveckling Hälsingebygden, Leader Gästrikebygden och Leader
Nedre Dalälven.
Leader Gästrikebygden ansöker och administrerar Havs- och fiskerifonden för alla tre
områdena enligt överenskommelse.
Den gemensamma strategin för Havs – och fiskerifonden inlämnas av Leader
Gästrikebygden.
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Bilaga 3: Kommunikationsplan
Bilaga 4: Excel-fil med partnerskap och intressenter
Bilaga 5: Områdesbeskrivning
Bilaga 6: Församlingskoder kommunerna, Firmatecknare
Bilaga 7: Mål och urvalskriterier
Bilaga 8: Definitioner egna indikatorer
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