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Sammanfattning 

SPIRA MARE 2020 utgörs av femkantkommunerna Boden, Luleå, Kalix, Piteå och 
Älvsbyn plus kustdelen av Haparanda kommun, ett skärgårds- och kustnära område i 
den unika och efterfrågade destinationen Swedish Lapland. 

SPIRA MARE 2020 är en sammanslagning av de tidigare Leader-områdena Mare 
Boreale (exklusive Skellefteå kommuns kust och skärgårdsområde), Spira Fyrkanten och 
Polaris-området norr om E4 i Kalix kommun. 

SPIRA MARE 2020 är ett naturligt utvecklingsområde för samverkan inom offentlig och 
näringslivsverksamhet, med en strategisk position för utveckling av lokalsamhället och 
besöksnäringen i norra Sverige. Tillsammans med utvecklingsmotorn Swedish Lapland 
har samhället utanför tätorterna, alla dess företagsamma människor och identifierade 
tematiska områden en stor utvecklingspotential. Ett sådant område är Bottenvikens 
skärgård, den nordligaste delen av Östersjön. Ett aktivt deltagande från partnerskapets 
tre sektorer ökar förutsättningarna för största möjliga nytta. 

SPIRA MARE 2020 finansieras ur tre fonder, för landsbygdsutveckling i icke tätorter från 
Landsbygdsfonden (91 000 invånare), och för samhällsutveckling i hela området från 
Regionalfonden och Socialfonden (171 000 invånare). 

Framgångsfaktorer är Leader-metodens trepartnerskap och underifrånperspektiv som 
skapar närvaro, engagemang och långsiktighet i utvecklingsarbetet.  

Kritiska framgångsfaktorer för att nå unga, unga vuxna, utlandsfödda, småföretagare 
och andra nyckelgrupper är tillgång till mobilitet, bredband, kommunikationer, service, 
värdskap, entreprenörskap och skapandet av aktiviteter.  

Landsbygdens stora och små eldsjälar bär på många små- och storskaliga drömmar 
som väntar på att förädlas och förverkligas med stöd av fonderna.  

Ett ökat deltagande av landsbygdens företagare ökar förutsättningarna för att nå 
uppsatta sysselsättnings- och verksamhetsmål, samt övergripande horisontella mål. 
Den privata sektorns närvaro som utvecklingsmotorer ger spinoff-effekter. 

Den regionala förankringen i länets utvecklingsplan kommer att vara avgörande för 
resultatet, där samverkan med framför allt Länsstyrelsen är viktig för att nå EU-mål, 
nationella, regionala och egna mål. 

Swedish Lappland Visitors Boards strategiska plan fram till 2020 pekar ut 
samhällsutvecklingen på landsbygden som avgörande för att destinationen ska kunna 
svara upp mot den ökade efterfrågan som finns att besöka norra Sverige. De unika 
värden som nationella och internationella kunder efterfrågar finns till allra största 
delen utanför tätorterna, och samtidigt som vi förtätar och urbaniserar vårt samhälle 
ökar intresset att på fritiden nyttja och vistas ute på landsbygden 
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Summery 

SPIRA MARE 2020 consists of the pentagon municipalities Boden, Luleå, Kalix and Piteå 
plus the coastal part of Haparanda, the archipelago and the coastal area of unique and 
in-demand destination Swedish Lapland. 

SPIRA MARE 2020 is a merger of the previous Leader areas Mare Boreale (excluding 
Skellefteå Municipality's coastal and island area), Spira Fyrkanten and Polaris area 
north of E4 in Kalix Municipality. 

SPIRA MARE 2020 is a natural development for collaboration in the public and business 
activities, with a strategic position for the development of the local community and the 
visitor industry in Northern Sweden. Along with the development of motor Swedish 
Lapland is the community outside the urban areas, all of its enterprising people and 
identified thematic areas a great development. One such area is the Bay of Bothnia 
archipelago, the northernmost part of the Baltic Sea. The active participation of the 
partnership's three sectors increases the chances for maximum benefit. 

SPIRA MARE 2020 is funded from three fund for rural development in non-urban areas 
from the rural development fund (91 000 inhabitants), and community development in 
the entire region from the Regional Fund and the Social Fund (171 000 inhabitants). 

Success factors LEADER method three partnership and bottom-up approaches that 
create presence, commitment and continuity in development.  

Critical success factors for reaching young people, young adults, immigrants, small 
business owners and other key groups, access to mobility, broadband, communications, 
service, hospitality, entrepreneurship and the creation of activities. 

Rural and small enthusiasts carries many small and large scale dreams waiting to be 
refined and implemented with the support of the Funds.  

The increased participation of rural entrepreneurs increases the chances of achieving 
established employment and business goals, as well as global horizontal objectives. The 
private sector's presence as development engines provide spin-offs.  

The regional roots of the county's development will be crucial for the outcome, where 
cooperation with primarily Administrative Board is essential to achieve EU objectives, 
national, regional and own goals. 

Swedish Lapland Visitors Board Strategic Plan for 2020 points to community 
development in rural areas as crucial to the destination will be able to meet the 
increased demand that is visiting northern Sweden. The unique value of national and 
international customers are asking for is for the most part outside the urban areas, and 
while we densify and urbaniserar our society is increasing interest in the use of leisure 
time and staying in the countryside. 
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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 EUs och Sveriges mål 

Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå 
tillväxtstrategin EU2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i strategin 
på de mål som är satt i de inblandade operativa programmen för struktur- och 
investeringsfonderna. 

Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till insatsområden och 
specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. En handlingsplan visar hur målen i 
insatsområden ska omsättas i aktiviteter. 

 

3. Strategins framtagning 

Spira Mare 2020 har under oktober-november 2014 genomfört en noga planerad 
förankringsprocess med ett stort antal identifierade samhällsaktörer från privat, ideell 
och offentlig sektor som kommer att vara samverkanspartners under programperioden 
2014-2020. I och med att Regionalfonden och Socialfonden kommer att komplettera 
Landsbygdsprogrammet har kontakter tagits med nya partners för att hjälpa oss att 
förverkliga målen. Vi har även haft kontakter med partners inom fisket men tilldelades 
tyvärr inte medel från Havs och fiskerifonden.  

I berörda kommuner har ett 60-tal träffar genomförts med näringslivsutvecklare, 
politiker, företagare, företagarföreningar, byaråd, ideella föreningslivet, tidigare 
projektägare och ledare, besöksnäringens företrädare med flera. 

Regionalt har träffar genomförts med representanter för Swedish Lapland Visitors 
Board och dess medlemsföretag, Bottenvikens skärgård, Hela Sverige ska leva, 
Lantbrukarnas Riksförbund, Sportfiskeklubben Börstingen, Norrbottens 
Kustfiskareförbund, Företagarna, Arbetsförmedlingen, Entreprenörscentrum, 
Länsstyrelsen, Norrbottens Läns Landsting, Luleå tekniska universitet, Ung 
Företagsamhet, Svenska Kyrkan, Röda Korset, Norrbottens Fotbollsförbund, Industriellt 
Utvecklingscentrum (IUC) Norrbotten, Hushållningssällskapet, Lärcentra, Upplevelse-
centrum, Tillväxtverket, ESF-rådet, NENET, Arvsfonden, Landsbygdsnätverket, 
Nationella Samordningsgruppen med flera mindre aktörer.  

Andra involverade i utvecklingsprocessen har givetvis varit interimistiska styrelsen i Spira 
Mare 2020, LAG-styrelserna i Leader Spira Fyrkanten och Leader Mare Boreale, kommande 
näraliggande LLU-områdena Polaris 2020, Tornedalen och Fiskeområde Tornedalen. Till den 
interimistiska styrelsen har ordförande för Mare Boreale, Spira Fyrkanten och Polaris varit 
adjungerade.  

Förankringsprocessen är en viktig startprocess, den bidrar i ett tidigt stadium till att 
information kommer ut om vad som är på gång och förbereder intresserade att delta i projekt 
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för att förverkliga sina och andras drömmar. Det har kommit fram nya förslag på projekt, och 
steg 2 av genomförda projekt och mycket mer väntas när verksamheten startas.   

 

4. Utvecklingsområdet 

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

 

170 497 

Fördelning     totalt        landsbygd        tätort  
Boden           27 816           27 816 
Haparanda     1 481             1 481 
Kalix               16 381          16 381 
Luleå              75 289          19 939          55 350 
Piteå               41 336         17 135          24 201 
Älvsbyn            8 194            8 194                       
                      170 497         90 946          79 551 

Antal invånare i utvecklingsområdet, 
exklusive tätorter > 20 000 invånare 

90 946 

Områdets totalstorlek i km2, inklusive 
tätorter > 20 000 invånare 

25 668  

Områdets storlek i km2 utanför 
tätorter > 20 000 invånare 

24 168 

Antal invånare per km2, inkl. tätorter 6,64 

Antal invånare per km2, exklusive tätorter 3,76 

Kommuner som omfattas av strategin Hela kommuner (ett inarbetat utvecklings-
område benämnt 5-kantkommunerna):  

Boden, Kalix, Luleå, Piteå, Älvsbyn 
 
Delad kommun (söder om E4, exkl. tätorten, 
byarna 
Seskarö/Salmis/Säivis/Nikkala/Vuono):  

Haparanda  

Större tätorter och utvecklingscentra Luleå      55 350 
Piteå      24 201 

Arbetslöshet (%) 9,2      

Arbetslöshet unga 16–24 år (%) * 10,5    oktober 2014  

Andel invånare utländsk bakgrund (%) 
* 

9,7      betydligt fler närmare finska gränsen  

Antal företag med direkt anknytning 
till fiske och vattenbruk ** 

52       yrkesfiske, exkl. Haparanda 

20       sportfiske, exkl. Haparanda 

Antal företag per 1 000/inv. *** 124     registrerade, inkl. 

binäringsföretagare 

Antal nystartade företag/ 1 000 inv. 
*** 

8,6      Norrbotten (2013)  

 



Jordbruksverket 2016-03-09  
 

8(58) 

 

 

*      fylls i vid val av Socialfonden.  

**    fylls i vid val av Havs- och fiskerifonden.* 

**  fylls endast i vid val av Regionalfonden. 

  

Landskapstyp 

Mestadels ett kust- och skärgårdsområde med inslag av älv- och inlandslandskap 

Exempel på landmärken 

Världsarvet Gammelstads kyrkstad är Sveriges största och bäst bevarade kyrkstad.  

Torneälven, Kalixälven och Piteälven är tre av Sveriges fyra nationalälvar, skyddade i 
svensk grundlag. Kalixälven är genom bifurkationen en av två FN-skyddade flodsystem i 
världen. Torneälven och Kalixälven reproducerar 85 % av Östersjöns vilda laxar.   

Luleälven är en av Europas största vattenkraftälvar medan Råneälven, Töreälven och 
Sangisälven är små älvar efter kusten.  

Bottenvikens skärgård är ett unikt bräckvattenområde som präglas av klimatet, 
geografin, landhöjningen, kulturen och friluftslivet. I skärgårdsområdet finns för 
kustbygden säregna fiskelägen, kapell, labyrinter, ett 20-tal naturskyddsområden och 
fritidsstugor.  

Kalix Löjrom, som utvinns inom området, har Europas starkaste livsmedelsskydd genom 
Skyddad ursprungsbeteckning (EU-SUB) och fisket efter siklöjan är MSC-certifierat för 
hållbart fiske.  

Ön Sandskär söder om Haparanda är en nationalpark.   

Malören och Rödkallen är två före detta fyrplatser i yttre skärgården.  

Östersjöns nordligaste punkt ligger i Töres hamnområde, där en rundningsboj är 
placerad.   

Bodens fästning och Kalixlinjen med militärhistoriska värden ligger inom området som 
ett klassiskt försvar mot angrepp från öster.  

Storforsen efter Piteälven nordväst om Älvsbyn är Europas största oreglerade fors.  

Markbygdens vindpark i Piteåbygden planerar för 1101 vindkraftverk vilket gör den till 
Europas i särklass största vindparketablering.  
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Luleå tekniska universitet räknas som ett av Europas bästa lärosäten för den nära 
kopplingen mellan samhälls- och näringslivsforskning.  

Luleå Airport är en av Sveriges mest trafikerade flygplatser, Luleå Hamn är Sveriges femte 
största djuphamn och Kalix Hamn i Karlsborg är Östersjöns nordligaste djuphamn. 

Övrigt nämnvärt som har betydelse för områdets utveckling 

Sveriges näst största besöksmål Swedish Lapland är koncentrerat service- och 
kommunikationsmässigt till området. Swedish Lappland är idag ett av landets absolut 
starkaste varumärken och starkt bidragande till att besöksnäringen är den starkast 
växande näringen i landet med en enorm regional utvecklingspotential de närmaste 
åren.  

 
 

Investeringar i ”den här fabriken” flyttar inte utomlands.  

Området är världens nordligaste arktiska område med ett välutvecklat och tillgängligt 
samhälle, tack vare Golfströmmen, på samma breddgrad som norra Alaska i 
Nordamerika.  

Swedish Laplands behov av regional samhällsutveckling för att stärka positionen och 
besöksanledningarna för inhemska och internationella gäster sammanfaller väl med 
landsbygdens behov av utveckling.  

Swedish Lapland kan liknas vid ett lok där landsbygdens entreprenörer och ideella 
krafter hoppar på vagnarna för att förverkliga sina drömmar.  

 

Femkanten är ett inarbetat samarbete där kommunerna Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn 
och Kalix fokuserar på gemensam utveckling inom samhälle och näringsliv.  

      

Bottenvikens skärgård är ett annat naturligt samarbete i området som har utvecklats 
till en riksintressant tematisk destination inom Swedish Lapland med unika natur- och 
besöksvärden som har en stor utvecklingspotential.  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.swedishlaplandtourism.com/grafisk-profil/&ei=bgLAVLbSMIjCywPlo4HICw&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNGWPpanYRxdKWJS0q07DVHB9UbBmA&ust=1421956065547319
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Svensk exportmogen basindustri med högteknologiska moderna underleverantörer är 
verksamma i området, och i närområdet, i nära samverkan med framtidsinriktad 
forskning på Luleå tekniska universitet. Den här industrin är en utvecklingsmotor för 
sysselsättning, lönsamhet och välfärd. Att till exempel förädla basindustrins produkter 
och tjänster med stöd av smart elektronik skapar nya affärer och i vissa fall 
tekniksprång.  

Minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska är närvarande i området, där 
kommunerna Haparanda, Kalix och Luleå har medborgarservice på finska och 
meänkieli.  Samebyar i fjälltrakterna har egna vinterbeten nere vid kusten och ute i 
skärgården, där de samsas med lokala samebyar.  

  

Facebooks serverhallar är en stor-internationell etablering i området (tack vare god 
tillgång på elkraft, kyla och kompetens) vilket bidrar till att området kan utvecklas till 
ett europeiskt Silicon Valley. Nämnda etablering i Luleå har följts upp av bolagen KNC 
Miner och Hydro 66 till Boden, och fler väntas.  

 

Handelsområdet Haparanda – Torneå på gränsen mellan Sverige och Finland är 
världsunikt, där två kommuner på vardera sidan om en landsgräns samverkar kring 
etableringar, investeringar, energiproduktion och samhällsservice.  

Gamla Haparandabanan mellan Haparanda och Boden via Vitvattnet och Morjärv är 
en järnvägssträcka som lyfts fram som testjärnväg för framtidens tågset men även för 
utveckling av besöksnäringen i området.  

 

Barentsområdet är närvarande för kommunerna med affärs- och vänskapsförbindelser, 
vänorter och olika samverkansformer mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland 
(Kolahalvön).  

Fram tills mitten av 1800-talet bedrevs den viktigaste handeln i öst-västlig riktning på 
Barentsområdet.  
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5. Nulägesbeskrivning 

Natur- och kultur 
Inom Spira Mare finns stora områden av skogar, älvar, berg och myrar orörda. 
Tillgången på fisk i sjöar och i älvar är rik, med såväl naturliga som inplanterade 
bestånd. Älvarna härbärgerar även mer sällsynta och skyddade arter som 
flodpärlmussla, utter och flodkräfta. Markerna är också rika på vilt; älg, skogsfågel, hare 
och björn. Vidare erbjuder skärgård och kusten en rad naturupplevelser för såväl 
befolkningen som besökande. De ljusa sommarnätterna vid havet, den mörka årstidens 
vackra stjärnhimlar, vårisarnas möjligheter till skidåkning, hundspann, skoterturer med 
norrsken eller vackra vårhimlar är ytterligare exempel på upplevelser i Spira Mare-
området.  

I området finns ett rikt kulturarv, med början i medeltiden och fram till våra dagar, 
bestående av fornlämningar, avtryck från den agrara kulturen, industriella lämningar 
och en spännande etnologi mm. Kulturarvet är en väsentlig tillgång för utveckling av 
besöksnäringen. Kulturarvet är även ett viktigt inslag i livsmiljön för boende och som 
faktor för att stärka den lokala identiteten. Byars lokaler och andra samlingslokaler är 
andra viktiga fysiska tillgångar. Lokalerna är betydelsefulla mötesplatser för människor 
att samlas i, men de är ofta även kulturbärare i sig. På många håll är det här man 
samlar bygdens historia och byggnaderna är inte sällan gamla nedlagda skolor eller 
andra för trakten historiska centrala byggnader. I området finns också lokaler som 
tjänat ut sin roll och inte används, utan kostar pengar och energi för alla inblandande. 
Samekulturen och då främst skogssamekulturen är en viktig del av områdets kultur och 
kulturarv.  I området finns skogssamebyar som bedriver renskötsel kombinerat med 
turism, hantverk, jakt och fiske. Skogssamebyarna i området för det samiska 
kulturarvet vidare. 

Områdets geografiska läge innebär att årstidernas växlingar är tydliga med tidvis 
strängt klimat. Vintrarna är kalla och mörka medan sommarmånaderna å andra sidan 
bjuder på ljus dygnet runt. Dessa speciella förhållanden ger vissa fördelar för turism 
och besöksnäring, men medför också en kort intensiv odlingssäsong och en känslig 
natur. 

Näringslivet och arbetsmarknaden 

Regionalt är näringslivet differentierat med basindustrier som förädlar skogen och 
malmen, med leverantörsnätverk till dessa. Den moderna högteknologiska it- och 
elektronikindustrin växlar med stöd av forskningen upp traditionella produkter och 
tjänster till nya produkter. Även besöksnäringen och upplevelseindustrin uppvisar flera 
framgångsrika företag som finns på landsbygden och som drivs av hängivna 
entreprenörer. Antalet internationella gäster ökar stadigt, främst från Tyskland, 
Storbritannien, Finland och Frankrike. Under 2015 hade norra Sverige drygt 200 000 
kommersiella internationella gäster. Handel och service däremot visar en ökande 
koncentration till större handelsområden och internet mm. Ny teknik underlättar och 
möjliggör idag för fler företag att etablera sig utanför tätorterna. Den absoluta 
merparten av sysselsättningstillfällena skapas dock i tätorterna. 
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Arbetsmarknaden i området är tydligt könsuppdelad. Kvinnor är överrepresenterade i 
de traditionellt kvinnliga branscherna vård, omsorg och utbildning. Män är 
överrepresenterade i traditionellt manliga branscher som byggverksamhet, transport, 
magasinering, tillverkning och utvinning, energi- och miljö samt inom jord-, skog-, och 
fiskenäringarna.  

Områdets näringsliv består till största delen av små företag, och majoriteten av dessa 
är så kallade mikroföretag med färre än 10 anställda. Männen är i större utsträckning 
än kvinnor egenföretagare. Flest företag som drivs av kvinnor återfinns inom juridik, 
ekonomi, vetenskap, teknik, kultur, nöje, fritid, service och handel.  

I området är flera skogssamebyar verksamma.  De samiska företagen kan bestå av en 
eller flera renägare. Eftersom renkött är eftertraktat, både nationellt och 
internationellt, finns en möjlighet för tillväxt i rennäringsföretagen och företagen som 
producerar livsmedel av ren. Förutom rennäringen är hantverket, jakt, fiske och turism 
viktiga inkomstkällor för samerna. 

Infrastruktur och service 

Kommunikationerna inom de centrala delarna av Spira Mare är goda med ett väl 
utbyggt vägnät mellan centralorterna och större tätorter. I de mer glest bebyggda 
områdena är kommunikationer och vägstandarden sämre. Järnväg med gods- och 
persontrafik förbinder området mot söder med daglig trafik söderut samt norrut mot 
Kiruna och Narvik. När planerna på Norrbotniabanan förverkligas ska järnvägstrafiken i 
nord-sydlig riktning kunna gå snabbare och smidigare, med högre kapacitet för person- 
och godstransporter. Området ligger även inom rimligt pendlingsavstånd från Luleå 
Airport som är en statlig flygplats med möjlighet att ta emot även större fraktflyg. 
Pendling med buss är möjlig mellan centralorterna, men är besvärlig för boende i byar 
som inte ligger mellan två centralorter. Flera initiativ har genomförts för att underlätta 
eller i alla fall förbilliga för människor att pendla till arbete och studier med buss. För 
att tillmötesgå näringslivets, besöksnäringens och allmänhetens krav och behov måste 
det på många håll till grundläggande investeringar. Områdets kommunikationer, både 
transporter och mobilitet, är en kritisk framgångsfaktor för utveckling och överlevnad. 

Bredbandsnätet är bristfälligt i många av byarna och det finns stora skillnader mellan 
kommunerna. Elförsörjningen fungerar relativt bra medan områdets mobiltäckning 
fortfarande är både bristfällig och ojämn över dygnet.  

Många av investeringarna, som gjordes på hamnar för 50-60 år sedan, saknar 
fortfarande tanken på besöksnäringens och moderna båtägares behov av hamn-
tjänster. Idag är det mer vanligt att båtägare har båten eller vattenskotern på vagn 
eller släp för att sjösätta i hamnar där de vill åka ut över dagen. Samhället ställer 
omfattande krav på miljöstationer i hamnarna. Besökare i skärgården vill uppleva och 
informeras där de gör sina strandhugg. Det medför att överallt finns det behov av 
parkeringsplatser (för bilar, husbilar, husvagnar, båtvagnar och släp), rastplatser, 
vindskydd, toaletter, sittbänkar, grillplatser, vandringsleder, sophantering, färskvatten, 
lastbryggor, skyltningar, informationsplatser, skyddsräcken, spångar, mötesplatser, 
labyrinter mm.  

Samhället och näringslivet har en trygg elförsörjning i området som de närmaste åren 
kommer att visa sig än mer värdefull vid stora etableringar. Parallellt med detta satsas 
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kraftfullt på ny hållbar energiproduktion (biobränsle, markvärme, sol och vind) och 
smart energieffektivisering inom industri och boende.  

 
Föreningslivet och byautveckling 

Föreningslivet på landsbygden kämpar för att hålla sig levande, att få folk att ställa upp 
på förtroendeposter. Sett till underifrånperspektivet är det mycket viktigt att 
föreningarna är aktiva, att de överlever, och bidrar till samhällsutvecklingen. En trend 
under 2000-talet är att allt färre människor i byarna är verksamma i många föreningar, 
en annan att föreningar på mindre orter slås ihop och minskar sitt utbud, en 
problematik som inte är lika tydlig på större orter. Föreningslivet äger många 
anläggningar och fastigheter som med ideella krafter skapar livskraft i bygderna.  

Landsbygden har för få ungdomar och unga vuxna som är aktiva i landsbygdens 
samhällsutveckling även om de deltar i aktiviteter som skapas över generationsgränser. 
Alltför många har vant sig att vara mottagare av det som erbjuds, än att engagera sig 
för att erbjuda något i lokalsamhället. Men förutsättningarna är goda, den lokala andan 
är övervägande positiv med en allt bättre tillit och tro på framtiden. Oberoende om 
man bor och verkar i tätorter eller på landsbygden söker man hellre möjligheter att 
positivt påverka vardagen och fritiden än det negativa.  

De sociala förutsättningarna att bo och verka på landsbygden ökar tack vare internet 
och sociala media. Den demografiska snedfördelningen av befolkningen kompenseras 
av närheten till världen och vänner genom internet, Skype, Facebook och andra 
”klickbara kompisar”. Det långsiktiga hotet är att för många flyttar till större orter, att 
vardagslivet i byarna tystnar i takt med att de som bor kvar blir äldre och äldre. De små 
orternas skattekraft minskar, liksom kompetensförsörjningen till näringsliv, 
föreningsliv, vård, skola och omsorg.  

 

Angränsande områden 

Spira Mare 2020 gränsar till utvecklingsområdena Tornedalen i öster, Polaris i norr, 
Lappland i väster och Skelleftebygden i söder samt överlappar i Haparanda kommun 
med fiskeområde Tornedalen. Området ingår också i Barentsområdet, vilket innebär en 
närhet till handels- och utvecklingsmöjligheter i Nordnorge, Norra Finland och i 
Ryssland Kolahalvön och Karelen.  
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6. Behov och utvecklingsmöjligheter  

Spira Mare 2020 kommer att verka inom ett geografiskt område med många 
efterfrågade och unika besöksanledningar som måste upplevas på plats, till exempel 
tystnad, ljus, mörker, midnattssol, is och snö, regionala och lokala matråvaror, 
hantverk, nära-naturen-upplevelser i skogs-, lantbruks- och skärgårdslandskap mm. 
Vidare erbjuder miljön kring älvarna unika möjligheter för rekreation och utveckling av 
upplevelsebaserade näringar.  

Nya innovativa hållbara produkter måste identifieras och utvecklas där 
framgångsfaktorn är att bygga vidare på regionens unika värden, som i de flesta fall 
finns i vår närhet men där vi av hemmablindhet inte ser saluvärdet av dem. Området 
behöver kontinuerlig tillförsel av värdeskapande inslag som stärker befintliga och nya 
produkter och tjänster som paketeras, marknadsförs och säljs. Exempel på inslag är 
värdskap, servicekänsla, storytelling, guidekompetens, språkkunskaper och 
samordnade kommunikationslösningar. Även de gamla hantverken, som är kopplade 
till lantbruket, skogen och fisket, är intressanta och bevarandevärda.  

Befintliga produkter och tjänster kan göras bättre, diversifieras, förädlas med nya 
samverkande eller tekniska lösningar, paketeras, marknadsföras, säljas, exporteras 
mm. Insatser måste riktas så att produktutveckling resulterar i nya produkter, tjänster 
och företag samt sysselsättning i alla led. Kunskapen finns till stor del om behovet och 
möjligheterna men mycket är ogjort, och det som görs kan göras mer och bättre. Även 
områdets kulturella och kreativa utbud, med många särpräglade unika inslag, är 
avgörande viktiga att fortsätta produktutveckla tillsammans med branscherna 
arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, 
måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebart lärande. Vidare 
finns det stor potential inom fortsatt vidareförädling av lokala råvaror och 
närproducerad mat.  

Områdets tillväxt är förutom utvecklingen inom befintliga verksamheter starkt 
beroende av att nya idébärare tillvaratas och att nya företag startas och utvecklas. 
Genom att stimulera till nyföretagande och innovationsverksamhet inom både 
traditionella och nya näringslivsområden kan ett mångsidigt lokalt näringsliv skapas.  

Det är viktigt att företagen kan delta i utvecklingsarbetet, att nya producenter och 
entreprenörer får möjlighet att testa och förädla sina idéer. Detta kommer bidra till att 
befintliga arbetstillfällen säkras och att nya skapas. Vidare kan nya samverkande 
företag bildas med stöd av produkt- och tjänsteutveckling, vilket kan leda till att några 
ensamföretagare kan anställa sina första personer, gärna unga, unga vuxna, 
hemvändare eller nyanlända utlandsfödda. Ett eget företagande gör det möjligt att bo 
kvar eller flytta ut på landsbygden, att skapa sitt eget arbetstillfälle. Särskilt viktigt ser 
vi att stötta kvinnors företagande och entreprenörskap på landsbygden. 

Vi kommer verka för att färre unga människor lämnar landsbygden och att fler 
människor med rätt kompetens bidrar till områdets utveckling. Resultatet av den 
demografiska utvecklingen ger stora kommunala utmaningar och ett skriande behov av 
nya kompetenser och tjänster. Det moderna samhällets utveckling med ny teknik, nya 
metoder och arbetssätt, tror vi ökar möjligheten för unga människor och individer 
utanför arbetsmarknaden att fungera i vardagen på landsbygden.  
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Även en lyckad integration av invandrare och deras familjer kommer att positivt bidra 
till en balanserad samhällsutveckling. Genom att skapa mötesplatser för vänskaps- och 
erfarenhetsutbyte kommer strategin kunna bidra till att utveckla nya metoder för 
integration och arbetskraftsförsörjning. De regioner som uppvisar de bästa 
förutsättningarna för utvecklingen av en långsiktig hållbar tillväxt är de som 
kännetecknas av mångfald, öppenhet och tolerans.  

Områdets service och infrastruktur på landsbygden är bristfällig, och går inte att 
jämföra med tätorternas men det är inte heller målet. Det finns ett stort behov av 
nytänkande, samverkande lösningar, som kan leda till mer varaktiga förbättringar. 
Insatser måste göras för att motverka att lanthandlare och servicepunkter tvingas lägga 
ner sina verksamheter. För att tillmötesgå näringslivets, besöksnäringens och 
allmänhetens krav och behov måste det till nya lösningar för att kunna skapa 
aktiviteter och sysselsättning.  

Insatser krävs även för att öka tillgängligheten till skärgården, exempelvis så att 
turbåtar och gästbåtar får bättre tillgång till hamnanläggningar med turbåtskajer och 
gästplatser. Vidare finns många av våra natur-och kulturvärden utanför tätorter och för 
att kunna utveckla dessa som besöksmål behövs en bra infrastruktur och service. En 
hämmande faktor för utvecklingen av besöksnäringen är att samordningen inom de 
trafikmässiga kommunikationerna inte stödjer behovet av transfers mellan flyg, bussar, 
tåg, båt mm.  

Områdets digitala kommunikationer är livsnödvändiga för utveckling och överlevnad. 
Boende och företagare måste ha tillgång till fungerande bredband, mobilitet och 
trådlösa internetuppkopplingar för dator, mobil, teve, Skype, sociala media, post och 
bankärenden. Besökare i området måste kunna kommunicera med omvärlden. Om 
befolkningen ska kunna bo kvar på landsbygden och ta del av utvecklingen inom e-
hälsa och övrig vård, skola och omsorg krävs moderna kommunikationslösningar. Så är 
det inte idag, det är för stora brister, också en trygghets- och säkerhetsfråga. Om 
landsbygden ska lyckas generationsväxla fasta och fritidsboenden samt skapa 
sysselsättning genom småföretagande måste de som bor och verkar där kunna 
kommunicera med minimala störningar. 

Det finns en allt större efterfrågan på småskaliga energilösningar, system för 
markvärme, luftvärme, luftvattenvärme och solenergi. På landsbygden värms många 
affärslokaler, servicebyggnader, besöksnäringsbyggnader, bygdegårdar och 
samlingslokaler med gårdagens tekniska lösningar.  

Framtidens kulturaktiviteter kommer i högre grad än idag präglas av våra ungdomar, 
unga vuxna, nysvenskar och minoritetsföreträdare med deras kulturyttringar, samt av 
det digitaliserade samhället med dess produkter och tjänster. Det finns ett spännande 
uppdrag att väva ihop vårt kulturarv med framtidens kulturyttringar, vilket garanterat 
kommer att skapa helt nya produkter och tjänster för boende i området, närturismen 
och långväga gäster.  

Spira Mares område har de bästa förutsättningarna för livskvalitet, som ungdomar, 
unga vuxna och nyanlända uppskattar mer och mer. En avstressande miljö för hela 
familjen med närhet till fritidsaktiviteter i naturen, frisk luft och möjligheter att leva 
sunt. Här finns livsrum, där själen hinner ikapp våra stressade kroppar som ilar fram i 
vardagen.  
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Det är viktigt att fler unga, unga vuxna och nyanlända får möjlighet att delta i områdets 
utveckling. Det är även viktigt att fler unga ges möjlighet att driva egna projekt. 

Spira Mare 2020 har ett brett nätverk av aktörer inom offentlighet, näringsliv, 
lärosäten, branscher, ideella sektorn, finansiella sektorn mm som ska erbjudas att 
samverka för att kvalitetssäkra processerna.  

Spira Mare 2020 har många svenska och nordiska landsbygdsutvecklare att samverka 
med, inom leader- och fiskeområden.  

En viktig erfarenhetsbank för lärande är våra genomförda projekt 2008-2014 i Spira 
Fyrkanten, Mare Boreale och Polaris, samt från den nationella och internationella res 

  

7. På vilket sätt är strategin innovativ?  

 

Strategin är innovativ (1) genom Spira Mare har tilldelats utvecklingsmedel ur tre 
fonder. Regionalfonden och Socialfonden kommer att bidra till att projektvärdet växlas 
upp i Landsbygdsfonden, där mest troligt huvudprojekten ligger.  

Strategin är innovativ (2) genom att det blir möjligt för mindre företag att äga, driva 
och medfinansiera (med uppväxling) projekt som gagnar fler än det egna företaget. 
Företagares kompetens, entreprenörskap, engagemang, nätverk, maskiner, kapital och 
eventuell personal borgar för mer resultatinriktade processer. Företagare bör även 
engageras som konsulter i ideellt drivna projekt för att öka sysselsättningseffekter och 
kvalitetssäkra resultat.  

Strategin är innovativ (3) genom en betydligt närmare samverkan med 
besöksnäringen, som Spira Mare har identifierat som den viktigaste 
samverkanspartnern för samhällsutveckling på landsbygden. Swedish Laplands 
strategiska analys och behovskartläggning har stora likheter med våra swot-analyser. 
Samtidigt som det sker en tydlig urbanisering av samhället, längtar folket ut till landet, 
till oss.  

Strategin är innovativ (4) genom att vi mer aktivt än tidigare ska samverka med nya 
målgrupper för att nå unga och integrerade, kring projektansökningar och i tematiska 
grupper, i jakten på nya metoder, nya produkter och tjänster, högre lönsamhet mm. 
Det ska bidra till att vi når uppsatta mätbara mål som inte bara kan nås utan även 
överträffas.  

 

8. Vision för Spira Mare 2020 

 

 ”Tillsammans förädlar vi vardagen till nya möjligheter” 

För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart vi vill komma. Därför har vi arbetat fram 
en vision som handlar om hur vi i Spira Mare 2020 området vill ha det i framtiden. 
Visionen ska vara en inspirerande ledstjärna som påverkar genomförandet av vår 
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strategi. Förhoppningen är att visionen även ska inspirera människor och 
organisationer i vårt område att vara med och skapa möjligheternas landsbygd.  

Vår vision bygger på tre tankar: 

Tillsammans –  Vi ska söka nya samarbetspartners och människor som tillför nya tankar 
och hjälper till att bryta de gamla strukturerna. 

Förädla vardagen – Vi tar vara på de resurser, kunskaper och kompetenser som finns 
lokalt och omvandlar dessa till något som gagnar hela bygden.  

Nya möjligheter –  Vi ska bidra till förverkligandet av lönsamma varaktiga 
företagsetableringar och arbetstillfällen på landsbygden, i samverkan mellan stad och 
land. 

 

9. Insatsområden, mål och urvalskriterier  

 

9.1  Övergripande mål för området  

 

Mål 1: Det finns fler och starkare företag som kan verka och växa på landsbygden. 

Mål 2: Näringslivet och boende på landsbygden har tillgång till service och 
infrastruktur samt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.     

Mål 3: Företag, föreningar och boende på landsbygden deltar i utvecklingen av det 
lokala samhället. 

 

Spira Mare 2020 har valt att arbeta utifrån tre övergripande målsättningar som väl 
överensstämmer med de behov och möjligheter som har identifierats i området.  

Det lokala näringslivet har stor betydelse för landsbygdens utveckling eftersom de 
arbetstillfällen som skapas där bidrar till att fler kan bosätta sig på landsbygden. Det finns 
idag onyttjad potential, inte minst kopplad till områdets natur- och kulturvärden, som kan 
bidra till att de befintliga företagen kan växa och nya kan skapas. Även inom kreativa näringar 
och socialt företagande finns möjligheter att driva framgångsrikt företagande på 
landsbygden. Strategin vill stimulera tillväxten hos befintliga företag och verka för utveckling 
av nya företagsidéer och företag.  

Utvecklingen på landsbygden är beroende av olika former av stödjande strukturer. För 
näringslivet och boende på landsbygden är det viktigt att det finns fungerande 
infrastruktur och service. Dagens lösningar är inte optimala och därför finns ett fortsatt 
behov av utvecklingsinsatser. Förutom fungerande infrastruktur och service behöver 
det i området finnas tillfredställande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett områdes 
attraktivitet avgörs i högsta grad av dess förmåga att erbjuda upplevelser och 
rekreation för boende och besökare. Kulturen kan också användas till att stärka 
människors kreativitet och till att skapa lokalt engagemang och identitet. Strategin vill 
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därför stimulera bred samverkan, både på lokal och på regional nivå, för att hitta nya 
lösningar som förstärker landsbygdens attraktivitet.  

Byar och regioner i området har kommit olika långt när det gäller lokal utveckling och 
därför ser behovet av utvecklingsinsatser olika ut mellan områden. Vissa har redan 
fungerande lokal samverkan och ser därför behovet för utökad samverkan med 
exempelvis närliggande områden. Andra däremot behöver ta första steget för att börja 
samverka och skapa engagemang på lokal nivå. Därför är det viktigt att strategin har 
möjlighet att stödja den lokala utvecklingen utifrån respektive områdes utvecklingsnivå 
och behov. 

Övergripande horisontella mål 

Övergripande horisontella mål för 
hela strategin 

Indikatorer  

Kvinnors företagande på 
landsbygden har blivit stärkt 

Antal företag som deltagit i insatser 

- Ägd av kvinnor 

- Ägd av män 

- Blandat ägande 

Antal deltagande kvinnor med nya 

affärsidéer (potentiella företagare) 

Antal kvinnor som deltagit på 

kompetensutvecklingsinsatser 

 Ökat antal projekt med hållbarhets- 
och tillgänglighetstänkande. 

Antal projekt som arbetar med miljömässig 
hållbarhet och tillgänglighet kopplat till 
infrastruktur och service 

Fler ungdomar och nyanlända 
invandrare har deltagit i  det lokala 
utvecklingsarbetet.  

Antal ungdomar (15-24 år) som aktivt 
deltagit i insatser 

Antal ungdomar (13-24) som aktivt deltagit 
i insatser 

Antal nyanlända invandrare/asylsökande 
som deltagit i insatser 

 

Inom insatsområde 1 Entreprenörskap på landsbygden kommer särskilt fokus läggas på 
kvinnors företagande. Projekten kan antingen rikta sig direkt på att utveckla kvinnors 
företagande alternativt att det finns planerade insatser som syns i ansökan.  

Inom insatsområde 2 Attraktiv landsbygd stöds insatser kring infrastruktur och service. De 
genomförda investeringarna ska vara miljövänliga och tillgänglighetsanpassade. Vid 
framtagandet av investeringsplaner ska det i planen inkluderas en beskrivning av hur de 
framtida investeringarna kan göras mer tillgängliga och miljövänliga. 

Insatsområde 3 Inkluderande samhällsutveckling på landsbygden syftar till att öka 
delaktigheten i det lokala utvecklingsarbetet. Projekten uppmuntras att göra insatser som 
bidrar till att fler unga människor och nyinflyttade invandrare/asylsökande får möjlighet att 
delta i aktiviteter.  

Det kommer att finnas ett särskilt urvalskriterium med tillhörande anvisningar kopplat till de 
horisontella kriterierna. De övergripande horisontella målen kommer att följas upp med hjälp 
av specifika indikatorer.    
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9.2 Insatsområden 

 

1 – Entreprenörskap på landsbygden 

1:1 Företag och entreprenörer utvecklar lokalt företagande på landsbygden 

1:2 Företag på tätorter samarbetar med företag/entreprenörer på 
landsbygden. 

1:3 Företag och föreningar på landsbygden förstärker sin kompetens inom 
entreprenörskap. 

 

Insatsområdet Entreprenörskap på landsbygden syftar dels till att förstärka 
konkurrenskraften hos företag som verkar på landsbygden och dels till att skapa nya 
affärsmöjligheter. Insatsområdet riktar sig både till befintliga och potentiella företagare 
(entreprenörer). I de lokala föreningarna kan det finnas drivande personer som med stöd från 
omgivningen kan förverkliga sina produkt- och företagsidéer. Området har unika natur- och 
kulturvärden som kan förädlas till nya produkter och tjänster. Särskilt fokus kommer därför 
att läggas på företagande och produktutveckling inom natur, kultur och kulturarv men även 
företagande inom andra områden kan stöttas genom strategin. Exempelvis inom socialt 
företagande och kreativa näringar finns det potential att utveckla lönsamt företagande på 
landsbygden. Ett mer diversifierat näringsliv ger en bredare arbetsmarknad vilket ökar 
områdets attraktivitet och lockar exempelvis de unga människorna att stanna kvar i regionen. 

 

Området har två så kallade tätorter med mer än 20 000 invånare (Piteå och Luleå). 
Utvecklingen i de lokala landsbygds- och glesbygdsområdena kan förstärkas genom 
samverkan med dessa tätorter. Speciellt viktigt är det att utveckla näringslivssamarbetet 
mellan tätorts-och landsbygdsföretag. Exempel på aktiviteter som kan stöttas är gemensam 
produktutveckling, affärssamarbete och nätverksskapande. Ansökningarna, som kommer från 
tätorter och berör utveckling av affärssamarbete, finansieras med stöd från regionala fonden 
(delmål 1.2) 

 

Det finns ett identifierat behov av kompetensutvecklingsinsatser som dels ökar de lokala 
företagens konkurrenskraft och dels bidrar till att fler startar företag på landsbygden. Insatser 
kring entreprenörskap och regelverk kring företagande kan riktas både till befintliga företag 
och till potentiella företagare som idag är anställda. Vidare kämpar många lokala landsbygds- 
och glesbygdsområden med befolkningsminskning och andelen äldre människor blir högre 
samtidigt som färre ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden. Detta leder till att det i 
framtiden kan bli svårare för företagen i området att hitta rätt kompetens. Tillgång till 
arbetskraft och en fungerande arbetsmarknad är därför en viktig förutsättning för områdets 
framtida utveckling. Ett sätt att möta framtidens utmaningar är att öka utrikesföddas och 
ungdomars delaktighet i arbetslivet och i lokal utveckling. Individer som befinner sig långt 
från arbetsmarknaden får möjlighet att utvecklas och skapa nätverk vilket ökar deras 
möjligheter att få anställning eller att skaffa utbildning. Detta kan också underlätta 
generationsväxlingen i det lokala näringslivet och i större utsträckning locka till 
egenföretagande 
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2 – Attraktiv landsbygd  

2:1 Lokala/regionala aktörer utvecklar nya lösningar för service och 
infrastruktur på landsbygden.  

2:2 Lokala/regionala aktörer utvecklar det lokala utbudet av kultur- och 
fritidsaktiviteter.  

 

Insatsområdet ”Attraktiv landsbygd” bygger på två aspekter. Den ena är att stödja utveckling 
av fungerande infrastruktur och service och den andra tar fasta på vikten av att öka områdets 
attraktivitet genom utveckling av det lokala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.   

 

Inom service och infrastruktur stöttas insatser som bidrar till utveckling av nya lösningar för 
områdets behov av fungerande infrastruktur och service. Utvecklingen av infrastruktur 
innefattar både insatser som kopplar ihop landsbygdsområden med övrig region och insatser 
som förbättrar den lokala infrastrukturen. Strategin vill stimulera samarbetet mellan lokala 
och regionala aktörer för att hitta nya kreativa lösningar för området. Insatserna kan bland 
annat handla om utredningsarbete kring en infrastruktursatsning eller samverkan kring 
alternativa lösningar för transport, kommunikationer eller energiförsörjning. Investeringar i 
infrastruktur kan i många fall göras effektivare och med högre kvalitet om det görs förstudier 
eller andra samordnande insatser före själva investeringen. Det finns även möjlighet att söka 
stöd för mindre investeringar som förstärker funktionaliteten hos befintlig infrastruktur. 
Investeringarna kan till exempel handla om små insatser kring hållbart nyttjande av lokala 
natur- och kulturvärden, småskaliga energilösningar eller digital kommunikation. Samverkan 
kring lokal service och handel handlar om att skapa nya lösningar som leder till mer varaktiga 
förbättringar för företag och boende på landsbygden. Även här stöds förstudier och 
koordinerande insatser.   

 

Det finns ett behov att utöka det lokala utbudet av fritids- och kulturaktiviteter på 
landsbygden. Lokala aktörer kan tillsammans med näringslivet utveckla aktiviteter som bidrar 
till utveckling, tillväxt och attraktionskraft. Samnyttjande av lokaler och utrustning till olika 
verksamheter och samverkan med andra byar/områden är några exempel på varaktiga och 
kostnadseffektiva sätt att utöka det lokala utbudet av fritids-och kulturaktiviteter.  

 

 

3 – Inkluderande samhällsutveckling på landsbygden 

 

3:1 Föreningar och ideella organisationer verkar för ökad delaktighet i 
lokal utveckling 

 

Insatsområdet Inkluderande samhällsutveckling på landsbygden riktar sig huvudsakligen till 
den ideella sektorn som har en stor betydelse för lokal utveckling och samhörighet. Det har 
dock blivit svårare att rekrytera människor till föreningslivet och överhuvudtaget till ideellt 
arbete och därför behövs det insatser som bidrar till ökat intresse för förenings- och 
byautvecklingsarbete. Vidare finns det skillnader mellan olika byar och områden när det 
gäller graden av lokalt engagemang och samverkan. Att få igång samverkan och kreativiteten 
kan ibland vara avgörande för det lokala samhällets överlevnad. Med Leadermetoden främjas 
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underifrånperspektivet där boende på landsbygden, föreningar och företag uppmuntras driva 
utvecklingsfrågor. Ökad dialog mellan föreningsliv, företag och lokal befolkning kan bidra till 
att den lokala kompetensen används mer effektivt och att verksamheten bättre matchas med 
det lokala behovet och intresset. Det lokala föreningslivet kan också bidra till att skapa 
mötesplatser för utlandsfödda och lokal befolkning. Exempel på insatser som kan stöttas är 
framtagandet av lokala utvecklingsplaner och organisering av aktiviteter som bidrar till 
ömsesidigt lärande och ökad sammanhållning.  

 

9.3 Handlingsplan 

Insatsområde 1 Entreprenörskap på landsbygden kommer att finansieras med samtliga 
tre fonder. Delmål 1.1 kommer att finansieras med landsbygdsfonden och den riktar sig 
på utveckling av företagande och entreprenörskap på landsbygden. Delmål 1.2 har i 
stort sett samma innehåll som delmål 1.1 men finansieras med regionala fonden.  Det 
finns två så kallade tätorter i området och enligt gällande regelverk kan inte insatser på 
tätorter med över 20 000 invånare finansieras med landsbygdsfonden. På grund av 
detta har vi valt att ansökningarna, som kommer från dessa tätorter och berör 
affärsutveckling mellan tätort och landsbygd, finansieras med regionala fonden. Delmål 
1.3 finansieras med socialfonden och riktar sig på kompetensutvecklingen av företag 
och potentiella företagare. Här kommer det också vara möjligt att söka stöd för 
insatser som ökar individers, som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, möjligheter 
att få anställning eller att skaffa utbildning. Vid beredning av ansökningar kommer 
Leaderkontoret att samverka med ESF-rådet och Tillväxtverket i syfte att hindra 
dubbelfinansiering av insatser. När det gäller utveckling av entreprenörskap kopplat till 
regionens natur- och kulturvärden kommer beredning av ansökningar ske i nära 
samverkan med berörda enheter på Länsstyrelsen (kulturmiljö och naturvården) och 
den regionala destinationsorganisationen Swedish Lappland. 

Inom insatsområde 2 Attraktiv landsbygd finansieras båda delmålen med 
landsbygdsfonden. Här ligger fokus i utveckling av nya infrastruktur- och 
servicelösningar samt utveckling av det lokala kultur- och fritidsutbudet. När det gäller 
infrastruktur och service kommer insatserna huvudsakligen att rikta sig på mindre 
investeringar och förberedande projekt inför exempelvis planerad större investering. 
Förberedande projekt ska utifrån lokalsamhällets behov undersöka förutsättningarna 
för planerade investeringar i infrastrukturen, och ta fram en relevant genomförande- 
och investeringsplan med tillhörande budget. Tanken är att de leader-finansierade 
insatserna ska leda till mer genomtänkta och koordinerade genomförandeprojekt som 
finansieras exempelvis genom landsbygdsprogrammet. Vid beredning av ansökningar 
kommer Leaderkontoret vid behov samverka med Länsstyrelsen och övriga relevanta 
regionala och nationella aktörer. 

Insatsområde 3 Inkluderande samhällsutveckling på landsbygden finansieras genom 
Landsbygdsfonden. Insatsområdet riktar sig huvudsakligen till miljöer där det idag finns 
ingen eller är svag lokal samverkan eller där det finns behov att utreda det framtida 
utvecklingsbehovet. Insatserna ska bland annat leda till ökad lokal samverkan och 
framtagandet av byautvecklingsplaner. Samverkansprojekten som genomförs av 
Leaderkontoret finansieras också genom detta insatsområde. Projekten kan också 
bjudas till att medverka i leaderkoordinerade insatser och erfarenhetsutbyte. 
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Generellt uppmuntras projekten att söka kontakt med andra leaderområden regionalt, 
nationellt och internationellt. Erfarenhetsutbyte med andra regioner är viktigt och det 
bidrar till nya idéer i det lokala utvecklingsarbetet. Det krävs dock att sökande vid 
ansökningstillfälle har identifierat ett område som de vill besöka. I ansökan ska det 
även anges motivering till varför man vill besöka det specifika området, vilka kommer 
att resa och kostnaden för resan. Vid ansökan om utbetalning ska en reserapport 
bifogas. 

Leaderkontoret kommer att följa upp genomförandet av respektive insatsområde och 
vid behov initiera extra insatser att få in ansökningar till insatsområden som visar svag 
utveckling. Det kommer även ske uppföljning av beviljade projekt till olika områden och 
stödsökande och även här kan det vid behov genomföras extra insatser. Kompetenser 
och erfarenheter som finns inom LAG kommer att användas i beredningsprocessen och 
vid behov kommer även extern expertis anlitas. 

Leaderkontoret kommer att fungera som stöd för sökanden under hela processen från 
ansökan till genomförandet av projektet. Sökande uppmuntras att i tidigt skede ta 
kontakt med Leaderkontoret för att kontrollera om deras projektidé är lämplig att 
genomföras via Leader-programmet eller om det finns andra program som är mer 
passande. Under själva ansökningsfarandet kommer kontoret att ge rådgivning kring 
hur man skriver en bra ansökan och hur själva ansökningsprocessen går till. På 
hemsidan kommer det finnas stödmaterial som tydliggör vilka resultat projekten 
förväntas uppnå. 

 

9.4  Urvalsprocess 

LAG kommer att tillsammans med verksamhetsledaren ta fram en beredningschecklista 
med anvisningar. Vid prioritering av projekt kommer det finnas urvalskriterier som  är 
särskilt anpassade till målen som finns under respektive insatsområde. 
Urvalskriterierna med tillhörande anvisningar kommer publiceras på Leader-området 
hemsida. De kommer även synliggöras i samband med informationsinsatser.   

En intresse- och kompetenskartläggning ska årligen genomföras i LAG efter varje 
årsmöte, som stöd för bland annat deltagande i de handplockade beredningsgrupper 
som tas ut med hänsyn till projektens art. Ledamöter som är jäviga avstår att bereda 
ärenden. Verksamhetsledaren föreslås delegeras uppdraget att kontakta dem som ska 
delta i beredning av ärenden. Beredningsprocessen ska präglas av trepartnerskapet och 
underifrånperspektivet, med representanter från privat, ideell och offentlig sektor som 
bemannar beredningsgrupperna, normalt bestående av 4-6 personer. De lämnar ett 
förslag till beslut, och en av dem som berett ärendet utses till föredragande vid 
styrelsemötet. Jäv ska meddelas av ledamöterna både till beredningstillfället och 
styrelsebeslutet, och vid styrelsemötet skrivs det in i protokollet att ledamoten anmält 
jäv och lämnat rummet.  

Experter kan kallas in till beredningsgruppen kring ansökningar inom till exempel 
företagande, forskning, energi, integration, ungdomar och fiske.  Ansvar för inkallande 
sker som samråd mellan styrelsens VU och verksamhetsledaren. Kompetens kommer 
att kallas in från Länsstyrelsen, Tillväxtverket och ESF-rådet när så behövs under 
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projektprocessen, beredning och beslutsprocess för att säkerställa kvaliteten, 
garantera det unika i ansökan och minimera dubbelfinansieringar av stödgivare.  

När verksamheten kommer igång ska det anordnas en träff för LAG och 
verksamhetsansvariga, med deltagande från Länsstyrelsen, Tillväxtverket, ESF-rådet, 
andra finansiärer och samverkanspartners kring landsbygdsutveckling med syftet att 
lära sig att avgränsa varandras ansvar och möjligheter. Den här typen av 
sammankomster kan ske tillsammans med näraliggande Leader-områden.  

Vid beslutsmötet kan de projektsökande erbjudas att i cirka tio minuter föredra 
ansökan inför LAG och svara på frågor, men får inte närvara vid beslutspunkter.  

En av ledamöterna utses till kontaktperson i beviljade projekt, med uppdraget att 
besöka projektet/projektledaren minst två gånger under projekttiden. Även 
verksamhetsledaren kan besöka projekten. Verksamhetsledaren meddelar 
projektägare vars projekt varit upp till beslut, dagarna efter beslutsmötet. Efter LAG-
beslutet dröjer det cirka en månad innan Jordbruksverket har myndighetsprövat 
beslutet.  

De som söker projekt har rätt att starta arbetet när ansökan har stämplats in på 
verksamhetskontoret, på egen risk, innan beslut har fattats i LAG och juridisk 
granskning av ansökan har skett hos Jordbruksverket. För säkerhets skull ska de 
sökande informeras av verksamhetsledare att vänta på godkännande och startbesked.  

 

9.5 Mål och urvalskriterier 

 

Fond Mål Indikator Målvärde  

Landsbygdsfonden 1.1 Företag och 
entreprenörer utvecklar 
lokalt företagande på 
landsbygden 

 

2.1 Lokala/regionala 
aktörer utvecklar nya 
lösningar för service och 
infrastruktur på 
landsbygden 

 

2.2 Lokala/regionala 
aktörer utvecklar det 
lokala utbudet av kultur- 
och fritidsaktiviteter 

 

3.1Föreningar och ideella 
organisationer verkar för 
ökad delaktighet i lokal 
utveckling 

 

 

Antal nyskapade arbetstillfällen 

 

Antal utvecklade produkter och 
tjänster kopplat till områdets 
natur- och kulturvärden 

 

Antal övriga utvecklade 
produkter, tjänster och/eller 
metoder 

 

Antal utvecklade affärsrelationer 

 

Antal framtagna affärsplaner 

 

Antal nätverk mellan tätort och 
landsbygd 

 

Antal företag som deltagit i 
insatser 

- Ägd av kvinnor 

37 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

20 

 

20 

 

35 

 

 

200 

55 
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- Ägd av män 

- Blandat ägande 

 

Antal deltagande kvinnor med 
nya affärsidéer (potentiella  
företagare) 

 

Antal nya och/eller förbättrade service- 
och/eller infrastrukturlösningar 

 

Antal investerings- och/eller 
utvecklingsplaner för ny service- 
och/eller infrastrukturlösning 

 

Antal projekt som arbetar med 
miljömässig hållbarhet och tillgänglighet 
kopplat till infrastruktur och service 

 

Antal ideella timmar i SEK 

 

Antal utvecklade kultur- och/eller 
fritidsaktiviteter 

 

Antal nätverk mellan företag och 
lokala föreningar 

 

Antal personer som deltagit i 
kultur- och/eller fritidsaktiviteter 

 

Antal ungdomar (15-24 år)som aktivt 
deltagit i insatser 

 

Antal byautvecklingsplaner 

 

Antal ungdomar (13-24) som 
aktivt deltagit i insatser 

 

Antal nyanlända invandrare/asylsökande 
som deltagit i insatser 

 

80 

65 

 

50 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

 

30 

 

 

7,3 milj. 

 

100 

 

 

30 

 

 

20 000 

 

 

100 

 

60 

 

300 

 

 

300 

Socialfonden Företag och föreningar 
på landsbygden 
förstärker sin kompetens 
inom entreprenörskap 

Antal anställda, inklusive 
egenföretagare, med förbättrad 
arbetsmarknadssituation, efter 
avslutad åtgärd 

 

Antal arbetslösa deltagare och 
långtidsarbetslösa som är i 

 

72 

 

 

10 
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sysselsättning, inklusive 
egenföretagande efter avslutad 
åtgärd 

 

Antal ungdomar (15-24 år) som 
aktivt deltagit i insatser 

 

Antal nyanlända 
invandrare/asylsökande som 
deltagit i insatser 

 

Antal kvinnor som deltagit på 
kompetensutvecklingsinsatser  

 

Antal nya företag 

 

 

 

 

100 

 

 

20 

 

 

800 

 

10 

Regionalfonden Företag på tätorter 
samarbetar med 
företag/entreprenörer på 
landsbygden 

Antal nyskapade arbetstillfällen 

 

Antal små- och medelstora 
företag med 0-249 anställda per 
1 000 invånare, medelbefolkning 
(16-64 år) 

 

Antal anställda i små- och 
medelstora företag, omräknat till 
heltidstjänster 

 

Antal nätverk mellan tätort och 
landsbygd 

 

Antal utvecklade produkter och 
tjänster kopplat till områdets 
natur- och kulturvärden 

 

Antal övriga utvecklade 
produkter och tjänster och/eller 
metoder  

 

Antal utvecklade affärsrelationer 

 

Antal framtagna affärsplaner 

 

Antal deltagande kvinnor med 
nya affärsidéer (potentiella  
företagare) 

 

 

 

5 

 

60 

 

 

 

100 

 

 

 

60 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

40 

 

10 

 

 

20 
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Antal företag som deltagit i 
insatser 

- Ägd av kvinnor 

- Ägd av män 

- Blandat ägande 

 

Antal ideella timmar i SEK 

60 

 

16 

24 

20 

 

1,1 milj. 

    

 

 Se bilaga 5 Definition av egna indikatorer  
 
Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar 
samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden har en tydlig koppling till den lokala utvecklingsstrategin och dess 
målsättningar.  

Spira Mare 2020 strategin har tre insatsområden med tillhörande delmål. Varje delmål 
har sina egna urvalskriterier, se bilaga 6. Urvalskriterierna är uppbyggda i två delar; 
generella urvalskriterier och urvalskriterier per delmål och fond. Projekten arbetar mot 
specifikt delmål och bedöms utifrån delmålets urvalskriterier. Ifall projektet har 
kopplingar till andra delmål som finansieras med samma fond, kommer projektet 
bedömas utifrån det delmålets urvalskriterier där projektets huvudsakliga inriktning 
finns.  

Varje urvalskriterium har en poäng och en viktning. Maximal poäng för de generella 
tillsammans med de specifika är 500 poäng och avslagsnivån är 200 – 250 poäng 
beroende på delmål. 
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10. Finansieringsplan 

Delåtgärd Fond  % Mkr SEK 

Drift 

Totalt 10 844 787  

Landsbygdsfonden  25,00  10 844 787    driftmedel 

Samarbeten 
samverkan mellan LLU-
områden, studiebesök mm 

Totalt 2 168 956 

Landsbygdsfonden   3,00   1 301 374     

Regionalfonden    1,00      433 791  

Socialfonden   1,00      433 791 

Genomförande av 
strategin 

Totalt 30 365 403 

Landsbygdsfonden 54,10 23 468 175     projektmedel 

Regionalfonden   8,55   3 708 029 

Socialfonden   7,35   3 189 199 

Summa  

Landsbygdfonden 

Regionalfonden 

Socialfonden 

100 

82,10 

  9,55 

  8,35 

43 379 146 

35 614 336 

  4 141 820  

  3 622 990  
Kommentar: Det som kan sparas in på driften, som maximalt får utgöra 25 %, av budgeten, överförs till 
genomförande av strategin.  
 

Procentuell fördelning mellan insatsområden och fonder Totalt 30 365 403 

Insats-
område 

Definition 
insatsområde 

Landsbygds-
fonden 

Regional-
fonden 

Social- 
fonden 

1 Entreprenörskap  
på landsbygden 

            60 
14 080 905 

       100 
3 708 029 

100 
3 189 199 

        2 Attraktiv  
Landsbygd 

            30 
7 040 453 

      - - 

3 Inkluderande samhälls-
utveckling på landsbygden 

            10 
  2 346 817  

           - - 

Summa  100 % 
23 468 175 

       100 % 
3 708 029 

100 %  
3 189 199 

Kommentar: Tyngdpunkten ligger på insatsområdet ”Entreprenörskap på landsbygden” som består av 
delområdena 1. Företag och entreprenörer utvecklar lokalt företagande på landsbygden, 2. Företag i tätorter 
samarbetar med små företag på landsbygden, 3. Företag och föreningar på landsbygden förstärker sin kompetens 
inom entreprenörskap.  

 

Procentuell fördelning av projektmedel per år 2016-2020 Totalt 30 365 403 

År 2016 2017 2018 2019 2020 

% 30 30 20 15 5 

SEK 9 109 621 9 109 621 6 073 081 4 554 810 1 518 270 

 
Kommentarer: Vi förväntar oss en kick-start första åren (60 % av budgeterade medel) och är beredd att söka mer pengar i 
mitten av perioden, eftersom söktrycket verkar vara större än tilldelningen av medel till området.  
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11. Organisation 

 

11.1  Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) 

 

SPIRA MARE 2020 har behov av mer än en verksamhetsledare, där den 
heltidsanställde är verksamhetsansvarig samtidigt som operativa arbetsuppgifter ska 
prioriteras. Köp av tjänster kan bli aktuellt.  

Det nya området är betydligt större till yta och befolkningsmässigt, efter samman-
slagning av områdena Spira Fyrkanten och Mare Boreale plus större delen av Kalix 
kommun från Polaris.  

Utöver detta finns det behov av ekonomi- och administrativa tjänster, för att 
garantera administrativa och bokföringsrutiner, antingen som upphandlade uppdrag av 
småföretagare eller anställning.  

Det kan även bli tal om rekrytering av en administrativ funktion via Arbetsförmed-
lingen.  

I dagsläget har ingen överenskommelse om samordnad administration träffats med 
någon samverkanspartner, intresse har meddelats men frågan är inte aktuell förrän 
verksamheten ska startas.  

SPIRA MARE 2020 har sitt säte i Bodens kommun, verksamhetskontoret är placerat 
utanför tätorterna på Boden Business Park, i Sävast mellan Boden och Luleå.   

Kompetensen på verksamhetskontoret är helt avgörande för resultatet, så att den 
ideella föreningens styrelse = LAG och speciellt föreningens firmatecknare ska kunna 
lita på den verkställande funktionen.  

Det vardagliga arbetet ska kvalitetssäkras, där varje ansökan ska införas och hanteras 
digitalt, diarieföras med ett nummer som följer ärendet hela vägen från inlämnande 
fram till slutrapportering, statistikföring och arkivering.  

Kompetenssäkringen under hela perioden garanteras på följande sätt:  
- verksamhetsledaren kan med kort varsel ersättas av en ledamot ur LAG eller en 

tillfällig anställning 
- styrelsens ordförande kan ersättas av vice ordförande eller annan VU/LAG-ledamot 
- firmatecknare väljs som kan täcka upp för varandra  
- kassören kan ersättas av en extern resurs (en köpt kanske upphandlad tjänst eller 

en LAG-ledamot med god ekonomisk kompetens för uppdraget).  
 

 

11.2  Partnerskapet och föreningen  

Partnerskapet bakom strategin har bestått av föreningsstyrelserna i de två 
sammanslagna områdena Spira Fyrkanten och Mare Boreale, valda på årsmöten våren 
2014, och av den interimistiska styrelsen för SPIRA MARE 2020 som valdes 2014-06-26 
med ledamöter från de ideella föreningarnas styrelser. Till ordförande valdes Leif 
Engström, Boden.  
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Den interimistiska styrelsen har fram till ordinarie årsmötet 2015-11-16 bestått av  
- Leif Engström, näringslivsutvecklare, Bodens kommun (offentlig), ordförande,  
- Caroline Trapp, landsbygdsföretagare, Piteå (privat), kassör,  
- Ann Jonsson, specialist finansiering, Luleå tekniska universitet (ideell),  
- Jenny Axelsson, fritidschef, Piteå kommun (offentlig),  
- Ivan Åkerlund, pensionär, Älvsbyn (ideell) och  
- Reinhold Andefors, landsbygdsföretagare, Kalix (privat), sekreterare,  

med de berörda föreningarnas ordförande som adjungerade:  
- Bill Nilsson, Spira Fyrkanten,  
- Staffan Markström, Mare Boreale och  
- Jan Nilsson, Polaris.  

 
Styrelsen för SPIRA MARE 2020 valde i sin tur att utse en skrivargrupp med vardera en 
offentlig, privat och ideell ledamot, bestående av  
- Leif Engström, offentlig,  
- Reinhold Andefors, privat, och  
- Ivan Åkerlund, ideell. 

 
Den ideella föreningen SPIRA MARE 2020 kommer som ägare av verksamheten vara 
ryggraden i områdets lokalt ledda utveckling med ett övergripande juridiskt ansvar för 
LAG, administration, ekonomi och personal.  

SPIRA MARE 2020 registrerade 2014-09-19 en ideell förening hos Skatteverket, med 
org.nr 802490-6318.  

SPIRA MARE 2020 hade vid det ordinarie årsmötet 2015-11-16 i Boden Business Park 
38 medlemmar och fler intresserade har aviserat att de kommer söka medlemskap. 
Föreningen har under hösten 2015 aktiverat sig för  
- medlemsvärvning 
- rekrytering av styrelseledamöter  
- annonsering av verksamhetsledare 
- upprätta kanslifunktion 
- utsett firmatecknare  
- säkrat medfinansiering från kommuner, länsstyrelse och landsting.  

 

När Jordbruksverket lämnar det definitiva startbeskedet sätts föreningen i skarpt 
läge för att planera sammanträden och internutbildningar, delegationsordningar, 
kompetenskartläggning, jävsreglemente, start- och beslutandeprocesserna, 
informations- och marknadsföringsmaterial mm.  

En viktig nyordning för alla berörda att få klarhet om, och praktiskt kunna utföra, är 
kravet på digital handläggning av ansökningar.   

Den ideella föreningens styrelse tillsammans med anställd personal ska verka för att 
minimera verksamhetens driftkostnader.  
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11.3  LAG – den lokala aktionsgruppen 

LAG utformas genom att alla kommuner väljer var sin representant från vardera 
offentlig, privat och ideell sektor. Kommunen utser offentlig ledamot (tjänsteman eller 
politiker), ”företagarförening” utser privat ledamot (en landsbygdsföretagare) och 
föreningslivet utser en ideell ledamot.  

LAG består därmed av 18 ledamöter, där stadgarna reglerar beslutsförigheten, både till 
antal närvarande och per sektor.  

Valproceduren ska garantera metodens trepartnerskap och underifrånperspektiv. Se 
bilaga Valberedningens sammansättning och kompetens. 

Enbart ordinarie ledamöter väljs, inga ersättare.  

Hälften av styrelsens ledamöter väljs för en period av ett år, hälften två år, för att 
garantera kontinuitet i verksamheten.  

Alla ledamöter har en röst.  

Val av firmatecknare: ordförande, vice ordförande, sekreterare  och ledamot. 
Föreningens firmatecknare tecknar firman, två i förening, och i samtliga 
angelägenheter.  

Ett verkställande utskott (VU) väljs bestående av förslagsvis ordförande, sekreterare, 
kassör och 1-2 övriga ledamöter, där alla tre sektorer ska vara representerade och där 
ingen sektor är i majoritet.  

Adjungerade har närvaro- och förslagsrätt, däremot inte beslutsrätt. Om en 
styrelseledamot avsäger sig uppdraget mellan årsmöten kan styrelsen adjungera in en 
ersättare, som har närvaro- och yttranderätt, men inte beslutsrätt.  

Valberedningen kontaktar styrelsens VU inför de årliga valen till årsmöten för att ta 
reda på eventuella avsägningar och behovet av nya ledamöter. Kontakt tas även med 
kommunala företrädare för att identifiera lämpliga intresserade personer.  

Hänsyn vid valen ska tas till behovet av kompetens, ålder, kön, integration mm.  

Valda ledamöter ska tydligt företräda landsbygden, helst bo utanför tätorterna.  

För att väljas ska krav ställas på närvaro.  

Den ideella föreningens årsmöte väljer styrelse, medlemmar nominerar kandidater 
till förtroendeposterna som sedan väljs vid årsmötet. I undantags fall kan fyllnadsval 
ske vid extra inkallade årsmöten. 

Föreningens stadgar reglerar verksamheten.  

Delegationsordningar ska beslutas om för både föreningens firmatecknare och den 
verkställande ledningen.  

Jävsreglemente ska antas av föreningen för dess styrelseledamöter. I samband med 
beslutsärenden där en ledamot anmäler jäv ska detta skrivas in i protokollet samt att 
ledamoten under ärendet lämnar rummet.  
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Kvalitetshandbok upprättas redan från starten för Spira Mare 2020 som ett 
styrdokument för att kvalitetssäkra verksamheten, på liknande sätt som Mare Boreale 
och Spira Fyrkanten haft under den nu avslutade programperioden.  

Checklista ska upprättas som stöd i beslutsprocessen.  

Offentlighetsprincipen gäller. 

Inom LAG garanteras kompetensen i specialfrågor genom att  
- styrelsen bland sina ledamöter har efterfrågad kompetens,  
- styrelsen adjungerar efterfrågad kompetens,  
- styrelsen till beslutsmöten bjuder in experter i aktuella frågor,  
- styrelsen under processen köper konsulttjänster i aktuella frågor, eller 
- tillsätter tematiska arbetsgrupper 

 
Under programperioden kan behovet variera av expertkompetenser inom exempelvis 
integration, miljö & energi, ungdomar, jämställdhet och fiske.  
 
Se bilaga 5  

 

12. Samverkan fonder och andra aktörer 

 

12.1 Samverkan mellan fonder  

Risken att ansökningar inte dubbelfinansieras ska säkras genom att 

- Den sökande i sin ansökan får intyga att så inte är fallet 

- Representanter i nätverket från Länsstyrelsen, ESF-rådet, Tillväxtverket, 
Hushållningssällskapet, Hela Sverige ska leva, LRF eller annan instans kontaktas när 
oklarheter eller gränsdragningar kan förekomma 

Säkerställandet av ett effektivt utvecklingsarbete ska säkras genom att  

- Den sökande får besöka styrelsen och föredra ansökan, och därigenom skaffa sig 
en personlig relation till styrelse och verksamhetsledare  

- I tveksamma fall begära in de två senaste årens årsberättelser från föreningen eller 
företaget  

- Beviljade projekt villkoras med att en styrelseledamot utses till kontaktperson i 
projektet  

Förväntade synergieffekter vid flerfondssamverkan ska säkras genom att  

- Verksamhetsledaren tipsar den projektsökande om hur olika fonder kan användas 
för att kvalitetshöja resultatet, där ett tänkt projekt kan resultera i fler projekt för 
att lösa behoven (under deviset ”ett projekt – en fond). 

- Den projektsökande tipsas om erfarenhets- och samverkansmöjligheter med andra 
projektägare och andra Leader-områden, både näraliggande pågående (i Sverige 
och Finland) eller tidigare genomförda som finns att hämta information om från 
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regionala och nationella projektbanker. Det är onödigt uppfinna hjulet igen, plus 
möjligheter till samverkan och studiebesök.  

 

12.2   Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar 

SPIRA MARE 2020 har nära kontakt med Länsstyrelsen, Tillväxtverket, ESF-rådet och 
Norrbottens Läns Landsting samt med berörda kommuner.  

Verksamhetsledaren i första hand ansvarar för att minimera dubbelfinansiering, 
kvalitetssäkra och styra upp inlämnade projektansökningar, genom att i tveksamma fall 
kontrollera med Länsstyrelsen, Tillväxtverket, ESF-rådet, Arvsfonden med flera 
stödinstanser samt hänvisa till andra stödgivare om tveksamma ansökningar passar 
bättre för deras stödmöjligheter.  

Länsstyrelsens representanter är våra viktigaste kontaktpersoner som ansvariga för 
den största fonden, Landsbygdsfonden. Den huvudansvarige vill ha nära kontakt med 
vår organisation.  

Tillväxtverket, ESF-rådet och Norrbottens Läns Landsting ingår i vårt nätverk bland dem 
som kan tillföra expertkompetens kring fonderna i berednings- och beslutsprocesser. 
Regionförbund saknas i Norrbotten.  

Alla berörda sex kommuner ingår i nätverket som stöd och möjliggörare under 
strategiskrivningen och blir viktiga samverkanspartners när verksamheten kommer 
igång. Vi har upparbetade relationer med nyckelpersoner på nämnda platser.  

Verksamhetsledare, ordförande och kanske andra ledamöter ska uppmuntras att aktivt 
medverka i både regionala och nationella träffar för att informera om varandras 
verksamheter, i en lärande process.  

 

12.3 Jämställdhet och icke-diskriminering 

Jämställdhet kommer att vara en kontrollpunkt på checklistan 

I våra dagliga ansvarsuppgifter är det naturligt och viktigt att vårt arbete upplevs 
jämställt, det sitter liksom i ryggmärgen att det är en balans mellan könen och 
generationerna.  

Vi ska ändå vara på vår vakt så att det horisontella målet säkras.  

Det är inget absolut krav att eftersträva 50/50-fördelning, 60/40 åt något håll är 
godkänt, större obalans måste ha en godtagbar förklaring. Ibland är projekt mer 
mansdominerade till sin art, ibland är projekt inom till exempel Socialfondens 
stödformer mer kvinnodominerade.  

Vid internutbildning ska jämställdhet finnas på dagordningen.  

Icke-diskriminering kommer också att vara en kontrollpunkt på checklistan. 

Alla som vill vara med ska erbjudas möjligheten.  

Alla som blir delaktiga ska vara nyfikna, öppna och toleranta för det innovativa och den 
mångfald som skapas och erbjuds i utvecklingsprocesserna.  
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Alla kan bidra, alla kan överraska, för vi vet aldrig vem som kommer med den bästa 
idén eller den bästa lösningen – ofta är det den eller de som man minst förväntar sig.  

Våra kommuner i utvecklingsområdet har likvärdiga politiskt antagna policies för 
jämställdhet och icke-diskriminering som vi följer.  

 

13. Kommunikation 

Syftet med Spira Mare kommunikationsarbete är att göra vårt Leaderområde och det 
arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra det synligt lyfts vårt 
Leaderområdes behov och utvecklingsmöjligheter vilket i sin tur leder till att 
engagemang väcks hos grupper och individer att på olika sätt engagera sig i 
landsbygdsutveckling.  

Många av de personer och organisationer som söker projektstöd har erfarenhet av och 
kunskap om lokalt ledd utveckling. Men det finns också ett behov att nå de som inte 
har kännedom om metoden. De kan t ex finnas inom målgruppen allmänheten där alla 
så långt det är möjligt ska kunna ta del av information om Leadermetoden och Leader 
Spira Mare.  

Vår kommunikation ska hjälpa dem att:  

 Känna till att projektstöden inom lokalt ledd utveckling finns  

 Lätt hitta information om projektstöden 

 Lämna in kompletta ansökningar i tid 

  Känna till målen med lokalt ledd utveckling och EU:s roll inom 
landsbygdsutveckling 

 Förstå vilka mervärden projektstöd kan ge till bygden 

 Samverka med andra som söker eller har fått projekt stöd för att sprida 
kunskap om arbetssätt, hinder, möjligheter, resultat och effekter.  
 

Vidareförmedlare och samarbetspartners sprider information, kunskap och 
erfarenheter om lokalt ledd utveckling.  
 
Vår kommunikation ska hjälp dem att:  

 Känna till möjligheterna med lokalt ledd utveckling 

 Enkelt hitta information om lokalt ledd utveckling 

 Sprida information om möjligheterna med lokalt ledd utveckling 

 Känna till målen med lokalt ledd utveckling 

 Intressera sig för den lokala utvecklingen 

 Förstå att det är många som lär sig av varandra och samverkar för att nå målen 
med lokalt ledd utveckling 

 Förstå den egna rollen och sprida kunskap om arbetssätt, hinder, möjligheter, 
resultat och effekter 

 Känna till EU:s roll för lokalt ledd utveckling  
 

Allmänheten känner till arbetet med och effekterna av lokalt ledd utveckling samt EU:s 
roll inom den lokala utvecklingen  
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Vår kommunikation ska hjälpa dem att:  

 Känna till möjligheterna med lokalt ledd utveckling 

 Vi använder både begreppet lokalt ledd utveckling (genom Leadermetoden) 
och Leader. Dessutom använder vi benämningen Leader Spira Mare.  

 Känna till hur effekter av lokalt ledd utveckling påverkar utvecklingen av 
samhället 

 Känna till EU:s roll för lokalt ledd utveckling  
 
  
Leader Spira Mare kommunikationsinsatser har fyra målgrupper:  
 
1. Stödsökande:  

Personer och organisationer som söker stöd för projekt inom ramen för strategin. Här 
finns både de som har kunskaper sedan tidigare och de som saknar det.  

2. Vidareförmedlare: 

Den här målgruppen hjälper oss att nå ut med information om möjligheterna med 
lokalt ledd utveckling till de som söker projektstöd och de som vill bidra till lokal 
utveckling. Målgruppen är också viktig för att sprida kunskap om arbetssätt, hinder, 
möjligheter, resultat och effekter.  

I gruppen finns näringslivs- och landsbygdsutvecklare, besöksnäringens organisationer 
och nätverk, föreningar och deras nätverk, företagarorganisationer, gröna näringarna, 
ungdomsorganisationer m fl.  

3. Samarbetspartners: 

För att kunna uppnå vår utvecklingsstrategis målsättningar behövs samverkan med 
myndigheter och andra aktörer. Vi lär oss av varandra genom att sprida kunskap om 
arbetssätt, hinder, möjligheter, resultat och effekter. Genom samverkan och i vissa fall 
gemensamma kommunikationsinsatser får olika målgrupper enkel, tydlig och relevant 
information.  

I gruppen finns Älvsbyns kommun, Bodens kommun, Piteå kommun, Luleå kommun, 
Kalix kommun och Haparanda kommun (området söder om E4), Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Norrbottens läns Landsting, regionala och lokala aktörer inom 
besöksnäring, gröna näringar, näringsliv, föreningsliv och organisationer m fl.  

4. Allmänhet: 

Det är viktigt att nå allmänheten (som vi här definierar som människor som bor i vårt 
Leaderområdes geografiska område eller som berörs av det som händer i området) 
med information om lokalt ledd utveckling och med resultaten av vårt arbete. Tanken 
med det är dels att nå nya personer som på olika sätt vill bidra till lokal utveckling men 
också få en förståelse hos allmänheten för varför EU, Sverige och Leader Spira Mare 
sex kommuner satsar på lokalt ledd utveckling och förtroende för hur arbetet 
genomförs. Att genom riktade insatser nå allmänheten är en utmaning som kan vara 
ganska kostsamt. Att följa med i tiden och använda sig av de kommunikationsmetoder 
som målgrupperna använder och genom att kommunicera med journalister, 
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beslutsfattare och andra opinionsbildare ökas möjligheter att nå en så stor del av 
allmänheten som möjligt.  

Programperiodens olika kommunikationsstrategiska faser 

Programperioden kan delas in i tre faser: införandefasen, genomförandefasen och 
slutfasen. Samtliga faser innebär kommunikationsinsatser som anpassas till det som 
den aktuella fasen kräver.  

Införandefasen  
Under införandefasen pågår många förberedelser inför programstarten. Alla 
målgrupper behöver nås med information om de stöd som man kommer att kunna 
söka och om målen med lokalt ledd utveckling och Leader Spira Mares arbete. LAG 
påbörjar sin verksamhet och samarbetet med olika lokala och regionala 
samarbetspartners påbörjas. Det är också något vi kommer att behöva berätta för 
samarbetspartners, vidareförmedlare och allmänhet. Det är viktigt att de som söker 
stöd ska uppleva att det finns en helhet i både administration och kommunikation och 
därför behöver vi samarbeta med andra som förvaltar, betalar ut och informerar om 
lokalt ledd utveckling. Leader Spira Mare ska därför söka dialog med strategiska 
samarbetspartners om möjligheter att samverka kring kommunikation. Under 
införandefasen tar det praktiska kommunikationsarbetet form genom att en hemsida 
byggs upp, en plan för närvaron i sociala medier tas fram och informationsmaterial 
utformas.  
 
Genomförandefasen  
Under genomförandefasen är det betydelsefullt att vi kommunicerar med de som 
söker stöd och med allmänheten. Då är det också viktigt att vi tar till oss de 
kommunikationsbehov som samarbetspartners och vidareförmedlare uppmärksammar 
och agerar på dem. Det måste finnas en god kontakt mellan Leader Spira Mare och 
samarbetspartners, vidareförmedlare och de som söker stöd så att vi mellan varandra 
kan förmedla kunskap om arbetssätt, hinder och möjligheter som gör att vi kan 
förbättra hur arbetet genomförs. Inte minst betydelsefullt är det att sprida goda 
exempel.  
 

Slutfasen  
I programmets slutfas ligger fokus på att sprida projektens och programmets resultat. 
Det är viktigt för alla målgrupper. Vidareförmedlare och de som söker stöd ska kunna 
följa programmets resultat och samarbetspartners behöver fånga upp erfarenheter och 
lärdomar inför nästa period. För allmänheten är det angeläget att få veta vad 
skattemedlen använts till.  

 
Se bilaga 8 Kommunikationsplan 
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14. Uppföljning och utvärdering 

 

Uppföljning av indikatorer  

Verksamhetsledaren har ansvar för att löpande samla in och bearbeta relevanta uppgifter om 
ekonomi och resultat för att kunna följa upp indikatorer per fond och insatsområde i 
strategin. En kortfattad uppföljning av hur målen i strategin uppfylls ska presenteras vid varje 
LAG-möte. Verksamhetsledaren ska leverera förslag på åtgärder för att uppnå de mål som 
riskeras att inte uppfyllas, eller föreslå en revidering av målen där förutsättningar eller behov 
har förändrats.  
 
Årlig uppföljning av strategin  
Förutom att följa utvecklingen i pågående projekt utifrån målen i strategin ska 
Leaderkontoret vart annat år (start 2018) göra en kvalitativ uppföljning av avslutade projekt. 
Detta utifrån om projektets resultat lever vidare efter projekttidens slut och vilka mervärden 
som skapats. Uppföljningen kan ske genom intervjufrågor via besök, per telefon eller via e-
post och ska dokumenteras skriftligt för att kunna följas upp och jämföras över tid. De 
resultat som efterfrågas till Jordbruksverkets årsrapport ska skickas in årligen och i sin tur 
bidra till utvärderingen av lokalt ledd utveckling på regional, nationell och EU-nivå.  
 
LAG:s utvärderingsmöten 
Ett längre LAG-möte, med ett mer utvecklande och lärande fokus, ska genomföras en gång 
per år. Där ses handlingsplan, kommunikationsplan, urvalskriterier och LAG:s arbetssätt över i 
förhållande till hur målen uppnåtts och utifrån vad som kommit fram vid de övriga 
uppföljningsmetoderna. Utvärderingsmötet blir också ett sätt att upptäcka eventuella 
svagheter i genomförandet och korrigera dessa i god tid.  
 

Extern utvärdering  
Utöver intern uppföljning och utvärdering, kommer Leader Spira Mare att göra utvärdering 
genom externa parter, exempelvis genom avrop från den utvärdering som Jordbruksverkets 
utvärderingssekretariat upphandlar.  
 

LAGs läroprocess  

Styrning av uppföljning och utvärdering av strategin LAG kommer att utse en styrgrupp för 

utvärdering och uppföljning i början av programperioden, där ledamöter ur LAG ingår 

tillsammans med verksamhetsledaren. Styrgruppen kan exempelvis bereda ärenden om vilka 

resultat som särskilt ska utvärderas eller ta fram underlag för avrop från upphandlad 

utvärderare. Det är viktigt att hela LAG har god kunskap om vad som krävs för att uppnå 

målen i strategin. De behöver ha inblick i och förståelse för hur strategin följs upp och hur 

LAG ligger till mot målen. Verksamhetsledaren ska därför regelbundet förse LAG med 

relevant information och det ska vara tydligt hur varje projekt som godkänns bidrar till att 

målen i strategin uppfylls.  
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Regionalt nätverkande och omvärldsbevakning  

Omvärldsbevakning sker genom ett tätt samarbete med nationella, regionala och lokala 

aktörer. Detta ger ett bra kunskapsunderlag om förändring, trender och utveckling i 

omvärlden och närområdet. Det ger också förutsättningar för att snabbt och smidigt kunna 

anpassa arbetssätt och praxis efter uppkomna behov.  

 
Projektledarträffar  

Projektledarträffar kan genomföras en eller flera gånger per år beroende på behov och 

efterfrågan bland projekten. Vid projektledarträffarna kan utvecklingskontoret och LAG fånga 

upp lärdomar från pågående projekt. Projekten kan också dela med sig av lärdomar mellan 

varandra. Träffarna kommer exempelvis att användas för utbildning i de horisontella målen.  

 

Revidering av strategin  
Utifrån en grundlig analys av resultatet av utvärderingar i kombination med mer generella 
läroprocesser kan LAG ta fram ett förslag på eventuell revidering av strategin. Revideringen 
beslutas sedan av Jordbruksverket.  
 

Kommunikation av resultat  

Verksamhetsledaren är ansvarig för att kommunicera ut både kvalitativa och kvantitativa 
resultat av utvärdering och uppföljning utifrån kommunikationsplan. Konkret kan resultaten 
användas för att berätta om goda exempel från projekt eller för att inspirera till nya projekt.  
 
Resursplanering  
Verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för att verkställa uppföljning när det 

gäller ekonomi och resultat. Det är viktigt att det vid programstarten tas fram en systematik 

för hur projekten ska bidra med att leverera in relevant data i samband med sina 

slutredovisningar. I slutet av programperioden, när antalet projekt som är igång minskar, 

kommer även LAG kunna avsätta mer tid för uppföljning, utvärdering och kommunikation av 

resultaten. För tidplan angående LAG:s uppföljning och utvärdering, se bilaga 10. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 SWOT-analys 

 

Området har ett geografiskt mycket intressant läge och en storslagen natur med 
många unika landmärken, destinationer, besöksanledningar, produkter, tjänster och 
människor som öppnar famnen för att erbjuda livskvalitet, livsrum, boende och 
aktiviteter.  Samtidigt finns det en stor potential till ökade kunskaper om 
projektledning, lönsamma helhetslösningar för service på landsbygden, produktions- 
och produktutveckling, tjänsteutveckling, värdskap, företagande och entreprenörskap, 
marknadsföring, försäljning mm. För att nå dit krävs ökade satsningar på bredband och 
mobilitet, kompetensutveckling, ungas och integrerades medverkan i 
samhällsutvecklingen samt ett jämställt samhällsklimat som lyfter fram dem som vill 
delta mm.   

Styrkor 

Geografiska läget, klimatet, åtta årstider, lokala matråvaror, skogen, mineraler, 
vattenkraft, tre nationalälvar, tre mindre älvar, glesheten, storslagen natur med många 
mjuka värden, stora fiskemöjligheter, samisk kultur, minoritetsspråk, besöksnätverket 
Swedish Lapland med medlemsföretagen, världsarvet Gammelstad, nationalparken 
Sandskär, attraktiva boendemiljöer, livskvalitet, livsrum, billigt boende, gränsnära 
samarbete, gröna skogs- och lantbruksföretag, kompetenta landsbygdsutvecklare, Kalix 
Löjrom, skärgårdsturer, duktiga kulturartister, jaktmöjligheter, stor flygplats, två 
Europavägar som korsar varandra, Bottenvikens nordligaste punkt, kompetenta ledare, 
Luleå tekniska universitet, Facebook-hallarna, stark elektronikindustri, Luleå en regional 
motor för utveckling, midnattssol, tystnad, ljus och mörker, värme och kyla, is och snö, 
fruset havsvatten, fast befolkning i skärgården, fyrplatser mm.  

Svagheter 

Bristande infrastruktur i kust- och skärgårdsområdet, inte tillräcklig förädling av 
produkter och tjänster, blygsamma exportsatsningar, avsaknad bredband, ojämn 
mobilitet, minskad befolkning utanför tätorter, negativt födelsenetto, underskott 
kvinnor, åldrande befolkning, långt till stora marknader, få exportföretag, för stark 
offentlig sektor, långa avstånd, svag marknadsföring av möjligheter till 
landsbygdsutveckling, ensidig syn på integration, låg förädlingsgrad av varor och 
tjänster, könsuppdelad arbetsmarknad, högt ohälsotal, hög arbetslöshet, saknar 
fiskehamn, dålig tillgänglighet till det vi har, för svag basservice, för få industrilokaler 
mm. 
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Möjligheter 

Fondsamverkan mellan fyra fonder 2014-2020, företagare kan växla upp stöden, 
riktade satsningar på unga och integrerade, identifiera rätt projektägare och 
projektledare, skapa fler arbetstillfällen, koldioxidsnåla transporter, energisnålare 
uppvärmning av samlingslokaler, utveckla tillväxtområden och livskraftiga 
destinationer, kvalitetsstyrd affärsutveckling, kompetenshöjande insatser till 
identifierade personer, förbättra it-stöd, guideutbildningar, bo på lantgård, behovsstyrd 
produkt- och tjänsteutveckling, nyskapande företagsidéer, nya samverkande företag, 
stärka attraktiviteten, ökad inflyttning, öka samverkan mellan beslutsfattare, förbättra 
integration och jämställdhet, öka internationalisering, omvandla nackdelar till fördelar, 
satsa på ungas nyfikenhet och kreativitet, skapa attraktiva boendemiljöer, utveckla nya 
smarta energilösningar, tillgång till riskvilligt kapital, utveckla fler digitala tjänster, 
nyttja sociala media och kommande bredbandskapacitet, obearbetade små- och 
storskaliga projektidéer och drömmar, sälja fisk från kaj, bättre informativa 
stannplatser för besökare, gör produkter av lokalhistoria mm. 

Hot 

Central seg byråkrati, föreningslivets likviditet, sena utbetalningar av stöd, dubbel 
myndighetsprövning på Jordbruksverket, skapandet av flyin-flyout-sysselsättning, 
slutkörda eldsjälar, låga fastighetsvärden, säsongsboende, negativ inställning, kvinnor 
flyr landsbygden, för svag inflyttning, kompetensbrist på nyckelpositioner, manliga 
traditionella maktstrukturer, ökade transportkostnader, för få entreprenörer, dålig 
lönsamhet, förtal av landbygden, bostadsbrist, klimathotet, ekonomiskt svaga 
kommuner mm.  
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Bilaga 2 Omvärldsanalys 

 

Spira Mare 2020 kommer systematiskt och nära samverka med besöks-
näringens ”tillväxtmotor” Swedish Lapland Visitors Board eftersom deras 
analyser och behov av strategiska utvecklingsinsatser i samhället sammanfaller med 
landsbygdens utvecklingsbehov. 

Spira Mare 2020 har en viktig roll att bidra med och effektuera de insatser som 
krävs för att Swedish Lapland ska nå sina högt ställda utvecklingsmål, mål som 
överensstämmer med EU- och nationella målen samt våra egna om ”smart och hållbar 
tillväxt för alla”.  

Kopplingen till den starkt växande besöksnäringen är stark redan under 
nuvarande programperiod där 40 procent av projekten inom Leader i landet kan sägas 
ha bidragit till att förstärka besöksanledningar, och denna andel beräknas öka till 
uppemot 60 procent i kommande programperiod. Besöksnäringen blir en allt viktigare 
näring för svenska handelsbalansen.  

Swedish Laplands tio anledningar att satsa på besöksnäringen är att näringen 

- Bidrar till de fem regionalt prioriterade områdena livsmiljö, innovation och 
förnyelse, tillgänglighet, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud samt 
strategiskt gränsöverskridande arbete 

- Är en lönsam historia och har en lysande framtid  
- Ökar och därför måste vi satsa nu för att marknadsföra destinationen och möta 

omvärldens efterfrågan 
- Nyanställer, skapar varaktiga och tillfälliga arbetstillfällen  
- Skapar levande samhällen, även utanför tätorterna  
- Stärker områdets attraktionskraft 
- Är en jämställd bransch, med en mjuk trivsam tjänsteutveckling 
- Bidrar till integration och mångfald, är en del av globaliseringen 
- Tar ansvar för miljö, klimat och energi  
- Har plats för unga, en lönsam investering för framtiden.  
 

Globala framtidstrender som påverkar är 

- Globaliseringen (vi är ständigt uppkopplade på nätet och tar del av och påverkas 
vare sig vi vill eller inte av omvärlden) 

- Klimat och miljö (vi är på vår vakt och vill att våra barn och barnbarn ska få ärva en 
planet och en närmiljö med till exempel hälsosamma livsmedel och ett bra 
grundvatten) 

- Teknisk utveckling och ökad digitalisering (vi deltar i en jakt på nya produkter, 
tjänster och metoder som är smarta, energisnåla, hållbara och långsiktiga) 

- Holistiskt välbefinnande (vi vill skapa livsbetingelser som ger oss ett 
helhetsperspektiv på allt från boende till utbildning, arbete, fritid och framtid) 

- Ökad urbanisering (vi erbjuder människor unika livsbetingelser vare sig de bor i 
tätorter eller på landsbygden, i närområdet eller utomlands, som i en framtid ska 
öka viljan att bo, leva och verka där det finns livsrum). 



Jordbruksverket 2016-03-09  
 

41(58) 

 

 

 

Swedish Laplands fem affärskritiska insatsområden som sammanfaller med 
landsbygdsutvecklingens behov är 

- Exportmogna långsiktigt hållbara destinationer  
- Exportmogna affärsutvecklade företag 
- Exportmogna produkter och reseanledningar  
- Marknad och kommunikation 
- Distribution och försäljningskanaler.  
 

Andra viktiga framgångsfaktorer är att 

- Unga och unga vuxna människor måste få mer och bättre kunskap om 
besöksnäringens och landsbygdens utvecklingspotential så att de lockas att tala väl 
om, engagera sig i, utbilda sig för och arbeta inom 

- Ung företagsamhet tidigt inspirerar unga människor på gymnasienivå att testa, 
produkt- och tjänsteutveckla besöksnäringens och landsbygdens möjligheter (ett 
företagartänk leder bättre till ett lönsamhetsfokus och skapande av arbetstillfällen) 

- Utrikes födda och hemflyttare från utlandet erbjuds möjligheten att engagera sig i 
besöksnäringens utveckling med sin kompetens, sina erfarenheter, språkkunskaper, 
serviceegenskaper, värdskap, nätverk mm.  

 

Några fakta om och framtidsutsikter för besöksområdet Swedish Lapland  

- Destinationen motsvarar 25 procent av Sveriges yta 
- Omsättningen ökar från dagens ca 5 till drygt 8 miljarder fram till 2020 
- Omsättningen ökade 74 procent mellan 2000-2010  
- Antalet gästnätter är drygt 2,5 miljoner  
- Antalet jobb inom näringen ökar årligen med 15-20 procent  
- Antalet årsanställda ökade med 93 procent mellan 2000-2010 
- Närmare 4 av 10 gästnätter är av internationella besökare i området, vilket ska ses 

som exportintäkter där momsen betalas i landet  
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Bilaga 3 Motivering val av fonder 

 

I grunden ligger Landsbygdsfonden med sina breda stödmöjligheter och ett betydligt 
större kapital än vad Socialfonden och Regionalfonden kan prestera. 

Att nu få möjlighet att komplettera Landsbygdsfonden med Socialfonden för att växla 
upp projekten med kompetens och sociala mjuka värden som integration och 
jämställdhet, och Regionalfonden för ett närmare entreprenöriellt tänkande, har 
förutsättningar att resultera i bättre, mer varaktiga och lönsamma, 
sysselsättningsintensiva och resultatinriktade projekt. 
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Bilaga 4 Partnerskapets aktörer 

 
Bodens kommun 
Haparanda kommun 
Kalix kommun 
Luleå kommun 
Piteå kommun  
Älvsbyns kommun  
 
De sex kommunerna besätter LAG-styrelsen med vardera tre ledamöter från offentlig, 
privat och ideell sektor.  
Kommunerna finansierar tillsammans 23 % av medfinansieringen efter en fördelnings-
nyckel baserad på invånarantalet, medan Länsstyrelsen och Norrbottens Läns Landsting 
finansierar vardera 5 %, sammanlagt 33 % offentlig regional medfinansiering.  
 

Andra intressenter som har involverats under förankringsprocessen är:  
Länsstyrelsen i Norrbottens län  
Norrbottens Läns Landsting 
Swedish Lapland Visitors Board 
Bottenvikens skärgård 
Hela Sverige ska leva 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Sportfiskeklubben Börstingen 
Norrbottens Kustfiskareförbund 
Företagarna 
Arbetsförmedlingen 
Entreprenörscentrum 
Länsstyrelsen i Norrbottens län  
Norrbottens Läns Landsting 
Luleå Tekniska Universitet 
Ung Företagsamhet 
Svenska Kyrkan 
Röda Korset  
Norrbottens Fotbollsförbund 
Industriellt Utvecklingscentrum Norrbotten 
Kommunförbundet Norrbotten  
Hushållningssällskapet 
Upplevelsecentrum 
Tillväxtverket 
ESF-rådet 
Lärcentra 
Arvsfonden 
Landsbygdsnätverket 
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Bilaga 5 Definitioner av egna indikatorer    

 

Indikator (namn, benämning) Definition  Beskrivning av hur mätning 
kommer att göras inkl. hur 
uppgifterna kommer att 
kontrolleras/styrkas 

Antal utvecklade produkter 
och tjänster kopplat till 
områdets natur- och 
kulturvärden 

Nya eller förbättrade natur och/eller 
kulturbaserade produkter och 
tjänster som skapats genom 
projektet och är nya på marknaden 
och ger försäljningsintäkter 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter. Uppgifterna 
kan kontrolleras genom 
inskickat material (bilder, 
broschyrer etc eller på plats. 

Antal övriga utvecklade 
produkter och tjänster 
och/eller metoder 

Andra nya eller förbättrade 
produkter och tjänster som skapats 
genom projektet och är nya på 
marknaden och ger 
försäljningsintäkter 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter. Uppgifterna 
kan kontrolleras genom 
inskickat material (bilder, 
broschyrer etc eller på plats. 

Antal utvecklade 
affärsrelationer 

Nya samarbetskonstellationer 
mellan två eller flera  
parter som tillkommit genom 
projektet och som bedöms  
Fortsätta att existera även efter 
projekttiden. Innefattar köp eller sälj 
av varor och/eller tjänster. 
 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter. 

Antal nätverk mellan tätort och 
landsbygd 

Samarbetskonstellationer mellan två 
eller flera parter som tillkommit 
genom projektet och bedöms 
fortsätta att existera även efter 
projekttiden. Minst en av parterna är 
lokaliserad antingen på landsbygden 
eller i tätort. 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter.  

Antal framtagna affärsplaner En beskrivning av hur en affärsidé 
kan översättas i ett antal affärsmål, 
en bedömning av genomförbarheten 
och en plan för att uppnå målen.  

Redovisas i läges- och 
slutrapporter 

Antal deltagande kvinnor med 
nya affärsidéer (potentiella 
företagare) 

Kvinnor som deltar i 
utvecklingsprojektet och som har en 
idé som kan ge upphov till ny 
produkt, tjänst eller företag 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter. 
Deltagarförteckning bifogas. 
Uppföljning cirka 1-2 år 
efter avslutat projekt.  

Antal kvinnor som deltagit på 
kompetensutvecklingsinsatser 

Antal deltagare i projekt som berörs 
av kompetenshöjande  
insatser, kvinnor.  

Redovisas i läges- och 
slutrapporter 
Deltagarförteckning bifogas. 
Uppföljning av upplevd 
nytta genom enkätstudie.  

Antal företag som deltagit i 
insatser 

- Ägd av kvinnor 
- Ägd av män 

- Företag som deltagit i aktiviteter som 
organiserats genom projektet – 
kvinnors, mäns, blandat ägande 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter 
Deltagandeförteckning 
bifogas. Uppföljning av 
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- Blandat ägande 
 

upplevd nytta genom  
enkätstudie. 

Antal nya företag Nya företag som startats som en följd 
av projektet. 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter.  
Intyg registrerat företag. 
Uppföljning 1-2 år efter 
avslutat projekt. 

Antal nya och/eller förbättrade 
service- och/eller 
infrastrukturlösningar 

Service – och/eller 
infrastrukturlösningar som skapats 
eller förbättrats genom projektet 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter. Uppgifterna 
kan kontrolleras genom 
inskickat material (bilder, 
broschyrer etc eller på plats. 

Antal investerings- och/eller 
utvecklingsplaner för ny 
service- och/eller 
infrastrukturlösning 

Investerings – och eller 
utvecklingsplaner för en service- 
och/eller infrastrukturlösning som 
tagits fram genom projektet och som 
ligger som grund för ansökan om 
stöd från Landsbygdsprogrammet. 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter inkl. en kopia 
av utvecklingsplan. Status 
uppföljning cirka 1-2  år 
efter avslutat projekt – 
kontakt med projektägare. 

Antal projekt som arbetar med 
miljömässig hållbarhet och 
tillgänglighet kopplat till 
infrastruktur och service 

Beviljade infrastruktur och/eller 
service projekt som innefattar 
antingen konkreta insatser eller 
planer för förbättrat tillgänglighet 
och miljömässig hållbarhet 

Registreras av 
Leaderkontoret 

Antal utvecklade kultur- 
och/eller fritidsaktiviteter 

Aktiviteter som skapats genom 
projektet och som bedöms finnas 
kvar efter avslutat projekt 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter 

Antal nätverk mellan företag 
och lokala föreningar 

Nya samarbetskonstellationer 
mellan två eller flera  
parter, som tillkommit genom 
projektet och som har potential att 
utvecklas till en affärsrelation i 
framtiden.   

Redovisas i läges- och 
slutrapporter 

Antal byautvecklingsplaner Byautvecklingsplaner som skapats 
genom projektet 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter inkl. en kopia 
av utvecklingsplan. Status 
uppföljning cirka 1-2  år 
efter avslutat projekt – 
kontakt med projektägare. 

Antal ideella timmar i SEK 

 

Ideella timmar som privata aktörer 
lägger ner i projektet. 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter. 
Dokumentation genom 
tidrapporter som 
Leaderkontoret samlar in 
och arkiverar. 

Antal ungdomar (15-24 år)som 
aktivt deltagit i insatser 

Unga människor i åldern 15-24 år 
som deltagit i planeringen och/eller 
genomförandet av några av 
projektets aktiviteter 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter. 
Deltagarförteckning bifogas. 
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Antal ungdomar (13-24) som 
aktivt deltagit i insatser 

Unga människor i åldern 13-24 år 
som deltagit i planeringen och/eller 
genomförandet av några av 
projektets aktiviteter 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter. 
Deltagarförteckning bifogas. 

Antal nyanlända 
invandrare/asylsökande som 
deltagit i insatser 

Nyanlända invandrare/asylsökande 
som deltagit i aktiviteter som 
genomförts av projektet.  

Redovisas i läges- och 
slutrapporter. 
Deltagarförteckning bifogas 

Antal personer som deltagit i 
kultur- och/eller 
fritidsaktiviteter 

Boende och besökare som har 
kunnat ta del av kultur- och/eller 
fritidsaktiviteter som organiserats 
genom projektet. 

Redovisas i läges- och 
slutrapporter 
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Bilaga 6 Urvalskriterier insatsområden/delmål  

Insatsområde 1:  

Åtgärd 1.1 Företag och entreprenörer utvecklar lokalt företagande på landsbygden 

(Landsbygdsfonden) 

Urvalskriterium Poängsättning Viktning 

 Generella urvalskriterier 

Projektplan är tydlig och väl 

genomarbetad 

5 poäng: Projektet har en målinriktad och konkret plan som väl visar 

hur projektet kommer att genomföras 

3 poäng: Projektet har en plan som uppfyller grundkrav och som till 

viss del beskriver hur projektet kommer att genomföras 

 

 

5 

Projektplanen visar på ett 

långsiktigt och hållbart 

resultat 

5 poäng: Projektresultaten leder till varaktiga förändringar och 

fortsatt samarbete mellan parterna 

3 poäng: Projektresultaten leder till effekter för vidare utveckling 

inom området, samarbetet mellan aktörer har etablerats 

1 poäng: Eventuella effekter av projektet kan uppstå och ett 

kontaktnätverk har utvecklats 

 

 

5 

Projektet har flera 

samarbetspartners  

5 poäng: Projektet har tre eller fler samarbetspartners  

3 poäng: Projektet genomförs mellan två samarbetspartners 

 

15 

Specifika urvalskriterier 

Projektet stärker länkar 

mellan tätort och landsbygd 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

10 

Projektet bidrar till ökad 

sysselsättning 

5 poäng: Projektet skapar minst två helårsarbetskrafter per 1 miljon 

kronor i projektbudget 

3 poäng: Projektet skapar minst en helårsarbetskraft per 1 miljon 

kronor i projektbudget 

1 poäng: Projektet har en trovärdig och realistisk plan på hur det 

kommer att skapa sysselsättning 

 

 

10 

Projektet bidrar till nya 

affärsmöjligheter på 

landsbygden. 

5 poäng: Projektet bidrar till utveckling av nya produkter, tjänster, 

metoder och/eller affärsrelationer kopplat till områdets natur- och 

kulturvärden 

3 poäng: Projektet bidrar till övrig utveckling av produkter, tjänster 

och/eller affärsrelationer 

1 poäng: Projektet bidrar till utveckling av nätverk mellan företag 

 

 

30 

Projektet förstärker kvinnors 

företagande på landsbygden 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

 

25 

 100 

Avslagsnivå 200 
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Insatsområde 1:  

Åtgärd 1.2 Företag på tätorter samarbetar med företag/entreprenörer på landsbygden 

(Regionalfonden) 

Urvalskriterium Poängsättning Viktning 

Generella urvalskriterier 

Projektplan är tydlig och väl 

genomarbetad 

5 poäng: Projektet har en målinriktad och konkret plan som väl visar 

hur projektet kommer att genomföras 

3 poäng: Projektet har en plan som uppfyller grundkrav och som till 

viss del beskriver hur projektet kommer att genomföras  

 

5 

Projektplanen visar på ett 

långsiktigt och hållbart 

resultat 

5 poäng: Projektresultaten leder till varaktiga förändringar och 

fortsatt samarbete mellan parterna 

3 poäng: Projektresultaten leder till effekter för vidare utveckling 

inom området, samarbetet mellan aktörer har etablerats 

1 poäng: Eventuella effekter av projektet kan uppstå och ett 

kontaktnätverk har utvecklats 

 

 

5 

Projektet har flera 

samarbetspartners  

5 poäng: Projektet har tre eller fler samarbetspartners  

3 poäng: Projektet genomförs mellan två samarbetspartners 

 

15 

Specifika urvalskriterier 

Projektet stärker länkar 

mellan tätort och landsbygd 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

 

10 

Projektet bidrar till ökad 

sysselsättning 

5 poäng: Projektet skapar minst två helårsarbetskrafter per 1 miljon 

kronor i projektbudget 

3 poäng: Projektet skapar minst en helårsarbetskraft per 1 miljon 

kronor i projektbudget 

1 poäng: Projektet har en trovärdig och realistisk plan på hur det 

kommer att skapa sysselsättning 

 

 

10 

Projektet bidrar till nya 

affärsmöjligheter på 

landsbygden. 

5 poäng: Projektet bidrar till utveckling av nya och befintliga 

produkter, tjänster, metoder och/eller affärsrelationer kopplat till 

områdets natur- och kulturvärden 

3 poäng: Projektet bidrar till övrig utveckling av produkter, tjänster 

och/eller affärsrelationer 

1 poäng: Projektet bidrar till utveckling av nätverk mellan företag 

 

 

30 

Projektet förstärker kvinnors 

företagande på landsbygden 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

 

25 

 

Avslagsnivå 200 
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Insatsområde 1:  

Åtgärd 1.3 Företag och föreningar på landsbygden förstärker sin kompetens inom entreprenörskap 

(Socialfonden) 

Urvalskriterium Poängsättning Viktning 

Generella urvalskriterier 

Projektplan är tydlig och väl 

genomarbetad 

5 poäng: Projektet har en målinriktad och konkret plan som väl visar 

hur projektet kommer att genomföras 

3 poäng: Projektet har en plan som uppfyller grundkrav och som till 

viss del beskriver hur projektet kommer att genomföras 

 

5 

Projektplanen visar på ett 

långsiktigt och hållbart 

resultat 

5 poäng: Projektresultaten leder till varaktiga förändringar och 

fortsatt samarbete mellan parterna 

3 poäng: Projektresultaten leder till effekter för vidare utveckling 

inom området, samarbetet mellan aktörer har etablerats 

1 poäng: Eventuella effekter av projektet kan uppstå och ett 

kontaktnätverk har utvecklats 

 

 

5 

Projektet har flera 

samarbetspartners  

5 poäng: Projektet har tre eller fler samarbetspartners  

3 poäng: Projektet genomförs mellan två samarbetspartners 

 

10 

Specifika urvalskriterier 

Projektinsatsen bidrar till 
ökad jämställdhet och icke-
diskriminering?  

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

5 

Företag och föreningar på 

landsbygden förstärker sin 

kompetens inom 

entreprenörskap 

5 poäng: Projektet bidrar till kompetensutveckling inom natur- och 

kulturrelaterad entreprenörskap 

3 poäng: Projektet bidrar till kompetensutveckling inom andra 

verksamheter. 

 

20 

 

Projektet förstärker ungas, 

nyanlända invandrarnas och/ 

eller långtidsarbetslösa 

personers sysselsättning och 

entreprenörskap 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

 

30 

Projektet förstärker kvinnors 

kompetens inom företagande 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

 

25 

 

Avslagsnivå 250 
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Insatsområde 2 Attraktiv landsbygd 

Åtgärd 2.1 Lokala/regionala aktörer utvecklar nya lösningar för service och infrastruktur på 

landsbygden och åtgärd 2.2 Lokala/regionala aktörer utvecklar det lokala utbudet av kultur och 

fritidsaktiviteter 

 (Landsbygdsfonden) 

Urvalskriterium Poängsättning Viktning 

Generella urvalskriterier 

Projektplan är tydlig och väl 

genomarbetad 

5 poäng: Projektet har en målinriktad och konkret plan som väl visar 

hur projektet kommer att genomföras 

3 poäng: Projektet har en plan som uppfyller grundkrav och som till 

viss del beskriver hur projektet kommer att genomföras  

 

 

5 

Projektplanen visar på ett 

långsiktigt och hållbart 

resultat 

5 poäng: Projektresultaten leder till varaktiga förändringar och 

fortsatt samarbete mellan parterna 

3 poäng: Projektresultaten leder till effekter för vidare utveckling 

inom området, samarbetet mellan aktörer har etablerats 

1 poäng: Eventuella effekter av projektet kan uppstå och ett 

kontaktnätverk har utvecklats 

 

 

5 

Projektet har flera 

samarbetspartners  

5 poäng: Projektet har tre eller fler samarbetspartners  

3 poäng: Projektet genomförs mellan två samarbetspartners 

 

5 

Specifika urvalskriterier 

Projektet stärker länkar 

mellan tätort och landsbygd 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

5 

Förbättrad tillgång till service 

och infrastruktur på 

landsbygden 

5 poäng: Projektet resulterar en ny eller förbättrat service- och/eller 

infrastrukturlösning som tillgodoser det lokala näringslivets och/eller 

boendes behov av infrastruktur och/eller service 

3 poäng: Projektet resulterar nya kultur- och/eller fritidsaktiviteter 

som riktar sig till besökare och/eller boende 

1 poäng: : Projektet resulterar en investerings- och/eller 

utvecklingsplan för infrastruktur och/eller service 

 

 

30 

Projektet bidrar till ökad 

tillgänglighet och miljömässig 

hållbarhet 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

 

25 

Projektet förstärker unga 

människors (15-24 år) 

delaktighet i lokalt 

utvecklingsarbete 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

 

25 

 

Avslagsnivå 250 
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Insatsområde 3 Inkluderande samhällsutveckling på landsbygden 

Åtgärd 3.1 Föreningar och ideella organisationer verkar för ökad delaktighet i lokal utveckling 

 (Landsbygdsfonden) 

Urvalskriterium Poängsättning Viktning 

Generella urvalskriterier 

Projektplan är tydlig och väl 

genomarbetad 

5 poäng: Projektet har en målinriktad och konkret plan som väl visar 

hur projektet kommer att genomföras 

3 poäng: Projektet har en plan som uppfyller grundkrav och som till 

viss del beskriver hur projektet kommer att genomföras  

 

 

5 

Projektplanen visar på ett 

långsiktigt och hållbart 

resultat 

5 poäng: Projektresultaten leder till varaktiga förändringar och 

fortsatt samarbete mellan parterna 

3 poäng: Projektresultaten leder till effekter för vidare utveckling 

inom området, samarbetet mellan aktörer har etablerats 

1 poäng: Eventuella effekter av projektet kan uppstå och ett 

kontaktnätverk har utvecklats 

 

 

5 

Projektet har flera 

samarbetspartners  

5 poäng: Projektet har tre eller fler samarbetspartners  

3 poäng: Projektet genomförs mellan två samarbetspartners 

10 

Specifika urvalskriterier 

Projektet stärker länkar 

mellan tätort och landsbygd 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

5 

Projektet bidrar till ökad 

delaktighet i det lokala 

utvecklingsarbetet 

5 poäng: Projektet aktiverar lokala aktörer och boende i 

framtagandet av en gemensam byautvecklingsplan 

3 poäng: Projektet aktiverar lokala aktörer och boende i 

gemensamma aktiviteter.  

 

20 

Projektet förstärker unga 

människors (13-24 år) 

delaktighet i lokalt 

utvecklingsarbete 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

 

30 

Projektet har insatser som 

riktar sig till nyanlända 

invandrare/asylsökande 

5 poäng: Ja 

0 poäng: Nej 

 

25 

 

 Avslagsnivå 250 
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Bilaga 7 Styrelse Spira Mare ideell förening 

 

Vid ordinarie årsmötet 2015-11-16 valdes följande styrelse, inom parentes antal år: 

 Boden Leif Engström   520608 offentlig  (2)  

  Ingrid Stridfeldt 530207 ideell (2) 

                        Ann-Louise Lövgren Engström 550318 privat (1)  

 Haparanda Jessica Wennberg 870521 offentlig (2) 

  David Jordansson 810113 ideell (2)  

  Pär Innala  850819 privat (1)  

 Kalix Ann-Mari Andersson 540115 offentlig (1)  

  Lars Bergström 580213 ideell (1) 

  Reinhold Andefors 520304 privat (2)  

 Luleå Maria Bergman 670616 offentlig (2)  

  Ann Jonsson  511108 ideell (2) 

  David Sarden  761009 privat (1)  

 Piteå Brith Fäldt  520220 offentlig (1) 

  Britta Berglund 520404 ideell (2) 

  Britt-Louise Nyman 560811 privat (1)  

 Älvsbyn Tomas Egmark 630501 offentlig (1) 

  Ivan Åkerlund  390321 ideell (1) 

  Bill Nilsson  500621 privat (2)  
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Bilaga 8 Kommunikationsplan 

Kommunikationsplanen är ett levande dokument som vid behov förändras. Beroende på i dag inte kända behov kommer LAG 
och verksamhetsledaren tillsammans med områdets aktörer påverka planen.   

Kommunikation Aktivitet Målgrupp Kanal Genomförandeansvar 

INFÖRANDEFAS 2015-2016 

Sprida information om 
att Spira Mare 2020 
verksamhet startar och 
att det är dags att söka 
pengar till 
projektfinansiering 

Spridning av 
utvecklingsstrategin 

Samtliga målgrupper Hemsidan, Facebook, 
papper 

Verksamhetsledare och 
LAG i samverkan 

Populärversion av 
utvecklingsstrategin 

Samtliga målgrupper Hemsidan, Facebook, 
papper 

Verksamhetsledare 

Folder/broschyr Potentiella projektägare Hemsidan, papper i 
samband med olika 
informationsmöten 

Verksamhetsledare 

Information i media för 
ökad kännedom om Spira 
Mare 2020 

Pressmeddelande kring 
uppstart av verksamheten 

Samtliga målgrupper Lokal radio 

Lokal press 

Verksamhetsledare och 
LAG i samverkan 

GENOMFÖRANDE- OCH AVSLUTSFAS 2016-2023 

Stöd till de som söker 
projektstöd 

Löpande stödinsatser Potentiella projektägare Hemsidan, fysiska möten, 
telefon, mejl 

Verksamhetsledare 

Samverkan med 
offentliga 
utvecklingsaktörer för att 
möjliggöra 
synergieffekter och 
undvika 
dubbelfinansiering 

Möten på 
tjänstemannanivån 

Länsstyrelsen, 
Tillväxtverket, ESF-Rådet, 
berörda kommuner, 
Arbetsförmedlingen etc. 

Fysiska möten, mejl, 
telefon, länkning till 
hemsidor 

Verksamhetsledare 
och/eller Lag i samverkan 

Utbyte med andra 
Leaderområden och 
internationellt samarbete 

Nätverksträffar 

studiebesök 

Andra leaderområden 
regionalt, nationellt och 
internationellt 

Fysiska och digitala 
möten 

Verksamhetsledare och 
LAG i samverkan 
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Projekträffar Nätverksträffar  Projektägare Spira Mare, 
Projektägare 
angränsande 
Leaderområden 

Fysiska möten Verksamhetsledare 
och/eller i samverkan med 
verksamhetsledare i 
angränsande 
Leaderområden 

Spridning av resultat Kommunicering av 
resultat 

Samtliga målgrupper Hemsida, Facebook, lokal 
radio, lokal press, 
papper/folder 

Verksamhetsledare 
och/eller LAG 
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Bilaga 9  Valberedningens sammansättning och kompetens 

 

Spira Mare 2020 valberedning, valda 2015-11-16 

 

Kommun Nominerade  Sektor Man  Kvinna Ålder  Övrigt  

 Förtroendeuppdrag     Representerar, kompetens mm 

 

Luleå Kjell Eriksson (sammankallande)   Ideell x  65 Luleå Skärgårdsförening, före detta 
kommunsekreterare 

Piteå Caroline Trapp  Privat  x 66 Besöksnäringsföretagare, före detta LRF-
ordförande i Sverige  

Luleå Jan Unga  Offentlig x  59 Näringslivs- och landsbygdsutvecklare, Luleå 
kommun 

 

Interimistiska styrelsen, valda 2014-06-26 = valberedning inför årsmötet 2015-11-16 

 

Kommun Nominerade  Sektor Man  Kvinna Ålder  Övrigt  

 Förtroendeuppdrag   

 

Boden Leif Engström  Offentlig x  62 Näringslivs- och landsbygdsutvecklare, företagare 
(ordförande)  

Luleå Ann Jonsson  Ideell  x 61 Finansieringsspecialist Luleå tekniska universitet 
  

Kalix Reinhold Andefors Privat x  62 Företagare, journalist, marknadsförare, sjökapten 
(sekreterare)  

Piteå Jenny Axelsson  Offentlig  x 47 Kultur & fritidschef, Piteå kommun 

Piteå Caroline Trapp  Privat  x 65 Besöksnäringsföretagare, före detta LRF-
ordförande i Sverige 
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Älvsbyn Ivan Åkerlund  Ideell x  75 Pensionär, filosofie magister, föreningsaktiv, före 
detta lärare 

 

Hänsynstaganden vid nomineringsprocessen, årsmötet 2015-11-16  

Sektor Tre representanter per kommun     Trepartnerskapet (offentlig, privat, ideell)  6 + 6 + 6 = 18 

Kön Man respektive kvinna, ska hålla sig inom 60-40   Jämställdhet     9 + 9 = 18 

Ålder  Unga som kan representera och utvecklas  Generationsväxling inom landsbygdsutvecklingen   ok              4 st 

<40 år 

Utlandsfödda  Svensktalande om möjligt    Integration    

 förbättringspotential 

Ansvariga  Ordförande, sekreterare, kassör, VU, valberedning  Förtroendeuppdrag inom styrelsen, trepartnerskapet  ok   

Kompetenser  Fiske, besöksnäring, hållbart, mat, service, handel mm Kompetensinventering mot områdets fokus- och insatsområden  ok 

      sammanställs 

Fördelning  Val ett år respektive två år   För långsiktigheten i styrelsearbetet   9 + 9 = 18 
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Bilaga 10 Tidplan för LAG:s uppföljning och utvärdering  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

EU-rapporter, som 
Jordbruksverket ska 
leverera 

 Årsrapport 
(grundversion) 

Årsrapport 
(utökad 
version) 

Årsrapport 
(grundversion) 

Årsrapport 
(utökad 
version) 

Årsrapport 
(grundversion) 

Årsrapport 
(grund-version) 

Årsrapport 
(grundversion) 

Årsrapport 
(grund-
version) 

Slut-
utvärde

ring 

LAG ska bidra med 
underlag/uppgifter 

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förberedelser Identifiera behov 
av 
information/uppgif
ter 

Översyn av tillgången 
på data 

 Översyn av 
tillgången på data 

   Översyn av 
tillgången på 
data 

  

 Gå igenom och 
bestäm datakällor 

Komplettera  Komplettera    Komplettera   

 Planera 
insamlingen av 
uppgifter och skapa 
riktlinjer riktade till 
projekten 

  Översyn av 
insamlingen av data 

 Översyn av 
insamling av data 

 Riktlinjer till 
projekten inför 
slutredovisning 
och 
slututvärdering 

  

  Fortlöpande koordinering av uppföljning och utvärdering och bidrag till årsrapporter 

Aktiviteter på 
LAG/strateginivån 

 Årlig uppföljning av 
strategin 

Årlig 
uppföljning av 
strategin 

Årlig uppföljning 
av strategin 

Årlig 
uppföljning av 
strategin 

Årlig uppföljning 
av strategin 

Årlig uppföljning 
av strategin 

Årlig 
uppföljning av 
strategin 

Årlig 
uppföljning 
av strategin 

 

 Inledande uppföljning 
av genomförande  

Fortsatt 
uppföljning av 
genomförande 

Fortsatt uppföljning 
av genomförande 
 
 
Resultatanalys 

Fortsatt 
uppföljning av 
genomförande 

Fortsatt uppföljning 
av genomförande 
 
 
Resultatanalys 

Fortsatt 
uppföljning av 
genomförande 
 
Effektanalys  

Uppdatering av 
resultat 
 
Resultatanalys 
 
Komplettering 
effektanalys 

 
 
 
 
Komplettering 
effektanalys 

 

Styrning  Upprätta styrgrupp  
 
Direktiv för 
översyn/gransk-ning 
av uppstart 
 
 

Direktiv för 
översyn/gransk-
ning av 
genomförande 

Direktiv för 
översyn/granskning 
av genomförande 
och ev. revidering av 
strategin 

 Direktiv för 
uppdatering av 
strategins resultat 

Direktiv för 
utvärdering av 
strategins effekter 

   

  Bestäm utvärderings- 
ämnen (specifika för 
LAG/strategin) 

 Komplettera  
 
Genomgång av 
utvärderingsbehov 

 Komplettera 
 
Genomgång av 
utvärderingsbehov 

    

Självutvärdering Överenskommelse 
om verksamhets-
/ansvarsområde 

Översyn av start Översyn av 
genomförande 
LAG utvärdering 

LAG utvärdering LAG utvärdering LAG utvärdering LAG utvärdering LAG utvärdering   
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 Resursplanering Verkställa uppföljning, 
utvärdering och ev. 
översyn 

Verkställa 
uppföljning, 
utvärdering och 
ev. översyn 

Verkställa 
uppföljning, 
utvärdering och ev. 
översyn 

Verkställa 
uppföljning, 
utvärdering och 
ev. översyn 

Verkställa 
uppföljning, 
utvärdering och ev. 
översyn 

Verkställa 
uppföljning, 
utvärdering och ev. 
översyn 

Verkställa 
uppföljning, 
utvärdering  

Ev. verkställa 
uppföljning, 
utvärdering 

 

Extern utvärdering      Kontrakt/avtal Kontrakt/avtal    

 

 


