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Landsbygdsutveckling med leadermedel – nu startar arbetet
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten (som omfattar Härnösands kommun, Kramfors kommun,
Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun) finns med bland de 48 leaderområden som fått sin
utvecklingsstrategi godkänd av Jordbruksverket. Nu startar arbetet med att bygga upp den
organisation som behövs för att få de 44 miljoner kr (inkl medfinansiering från kommunerna) man
tilldelats i medel att på bästa sätt arbeta för utveckling på landsbygden.
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten är arbetsnamnet på det nybildade leaderområde som är
resultatet av sammanslagningen av de tidigare leaderområdena Leader Höga Kusten och Leader
Sollefteå. De områdena har var för sig arbetat med landsbygdsutveckling under EU:s programperiod
2007 – 2013. För det nya leaderområdet har en utvecklingsstrategi processats fram genom ett
intensivt arbete under hösten 2014. Utvecklingsstrategin är i praktiken en handlingsplan med
inriktning och målsättningar för arbetet i leaderområdet under programperioden 2014 – 2020.
Bakom utvecklingsstrategin står ett partnerskap bestående av de fyra kommunerna, Höga Kusten
Turism AB, Landstinget Västernorrland och Västernorrlands idrottsförbund.
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten ska arbeta för en hållbar näringslivsutveckling och för attraktiva
boende- och besöksmiljöer. Den övergripande tanken är att arbetet ska bidra till hållbar tillväxt och
en breddad arbetsmarknad.
Här finns utvecklingsstrategin i sin helhet:
http://www.leaderhogakusten.se/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=11
6
Styrelse vald – och det praktiska arbetet börjar ta form
I dagarna har en styrelse för leaderområdet tillsatts. Den består av 15 kvinnor och män från ideell,
privat och offentlig sektor från hela leaderområdet. Här finns hög kompetens på områden som
behövs för att driva arbetet med att uppnå strategins mål. Det gäller t ex områden som
näringslivsutveckling, besöksnäring, entreprenörskap, service på landsbygden, bredband och
strategisk samverkan på flera plan.
”Genom vår nybildade förening och framför allt det breda partnerskapet mellan ideella föreningar,
privata företag och offentlig verksamheter i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks
kommuner så står vi nu väl rustade för att med ett tydligt underifrånperspektiv kunna omsätta EU:s
mångmiljonbidrag till landsbygdsutveckling till att faktiskt kunna ge förutsättningar för ett ökat
entreprenörskap, en ökad attraktivitet och inte minst en lokal utveckling i praktiken i Höga kustenområdet”, säger Jonny Lundin, ordförande i den nybildade föreningen.
Den nya styrelsen går in i arbetet i positiv anda och med stark framtidstro. Nu ska ett antal praktiska
frågor lösas för att leaderområdet ska bli verksamhetsklart. Ambitionen är att det ska ske så snart
som möjligt och tanken är att det ska bli möjligt att börja ta emot ansökningar under hösten 2015.
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