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Insatsområde 3 – Tillgänglighet  
 

 

Kompetensutveckling, utanförskap, steg in i arbetslivet, nya nätverk – Socialfonden 

Vi som bor i glesbygd och landsbygd behöver och vill ha mer kontakt med varandra och med 

världen utanför. Det handlar om tillgänglighet med åtgärder för bredband, bättre service, 

kollektivtrafik och samordnade transporter samt mötesplatser och bostäder. Med tillgänglighet 

avses också tillgänglighet för personer med olika typer av funktionshinder.   

Det är en ojämlik situation som gäller avseende tillgång och närhet till livs- och drivmedel, 

vård, apotek, bank och post, kontantuttag, kläder, inredning och byggvaror mm. Med 

konventionella samhällsekonomiska kalkylmetoder och storstadsnormens perspektiv i 

offentlig verksamhet, företagsstrukturer och infrastrukturella lösningar tycks det allt svårare 

att uppnå lönsamma servicelösningar på landsbygden. Med sådana beräkningsgrunder som 

utgångspunkt når inte invånarantalet och den demografiska strukturen den kritiska massa som 

krävs för lönsamhet eller samhällsekonomiskt försvarbar servicenivå. 

Länsstyrelsen, kommuner och nätleverantörer planerar under strategiperioden att stötta 

byggandet av stomnät så att minst 90 % av innevånarna fram till år 2020 kan erbjudas 

bredbandsteknik fram till respektive bys gräns. Strategin kan stödja de byar som behöver 

externa resurser för att komma igång med mobilisering och projekteringen samt utforma 

ansökan om medel för att bygga lokala nät. 

Insatsområdet handlar om tillgänglighet med åtgärder för bredband, bättre service, 

kollektivtrafik och samordnade transporter samt mötesplatser och bostäder. Strategin kan 

stödja de byar som behöver externa resurser för att komma igång med mobilisering och 

projekteringen samt utforma ansökan om medel för att bygga lokala nät. 

Med leadermetoden i trepartssamverkan kan denna insats stödja försök och implementering 

av kollektivtrafiklösningar som minskar klimatpåverkan och ger ökad flexibilitet och 

kapacitet för både arbetspendling och fritid. Även implementering av laddningsställen för 

elbilar och tankställen för förnyelsebara drivmedel kan stödjas.  

Insatsen stödjer aktiviteter och lösningar för att organisera och underlätta resandet på 

landsbygden genom fler personer i varje bil och därmed minskade koldioxidutsläpp. 

Gemensamma pooler som utgår från befintlig bilpark eller miljöbilar, och kunskap om hur 

man samordnar sig i ett effektivt bokningssystem kan också stödjas.  

Åtgärder kommer att stödjas för att förbättra servicen, exempelvis genom samverkan mellan 

invånare, handlare, företagare och förening för att skapa en fast eller mobil servicepunkt med 

de funktioner som efterfrågas. Servicelösningar för landsbygden som initieras och erbjuds 

utanför leaderområdet kan också stödjas.  

o Infrastruktur för försäljning av fiske – Havs- och fiskerifonden 

o Bredband, kommunikationer, infrastruktur, mötesplatser – Landsbygdsfonden 

o Mikrostöd, entreprenörskap, forskning och innovation – Regionala fonden  

o Kompetensutveckling, utanförskap, steg in i arbetslivet, nya nätverk – Socialfonden 
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Insatsen stödjer aktiviteter som har till syfte att både förbättra tillgängligheten i området och 

öka delaktigheten och möjligheten till anställning för dem som står i utanförskap. 

Insatsområdet kan ge stöd till att anordna möten med syfte att utveckla området och skapa 

lösningar på lokala brister eller problem, och som gör att människor kommer samman. I 

insatsen är det också möjligt att stödja aktiviteter och organisationer som skapar eller frigör 

mötesplatser som möjliggör kreativa processer i olika former. Aktiviteter kan stödjas som har 

till syfte att tillgängliggöra lokaler för bostäder, mötesplatser, företagande och service, 

exempelvis förstudier, informationsinsatser, mäklare och upprustning av kulturmiljöer. Även 

insatser som tillgängliggör jordbruks- och skogsmark samt vattenområden kan stödjas.     
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Insatsområde 3: Tillgänglighet 
Budget Mål Indikator Målvärde 

 Landsbygdsfonden  

6 Mkr Programspecifika indikatorer som mäts på alla projekt 
-Antal nyskapade arbetstillfällen 

6 

Fler nya lokala produkter/tjänster inom 
tillgänglighet 

-Antal produkter & tjänster 
-Antal företagsstöd 

10 
5 

Fler nya hållbara försäljningskanaler  -Antal kanaler 5 

Ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället -Antal deltagande unga 
-Antal deltagande nysvenskar 
-Antal deltagare 

50 
50 
Räknas 

Ökad integrationen på landsbygden -Antal projekt 10 

Fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser -Antal nya mötesplatser 
-Antal utv. mötesplatser 

4 
8 

Ökad integration på landsbygden -Antal projekt 
-Antal deltagare 

3 
100 

Fler nya lokala boendemöjligheter -Antal projekt 
-Antal fysiska anl-/inv. 

5 
2 

Ökad tillgång på bredband -Antal förstudier 25 

Ökad tillgång på transporter -Antal projekt 
-Antal nya lösningar 
-Antal nya företag 

3 
1 
1 

Ökad tillgång på besöksmål & mötesplatser i natur -Antal besöksanledningar 10 

Ökad tillgång natur & friluftsliv f alla -Antal projekt 
-Antal dagbesökare 

10 
300 

 Havs- och fiskerifonden   

1 Mkr Fler försäljningskanaler och marknader inom fiske 
och vattenbruk  

-Antal kanaler 
-Antal nya arbetstillfällen 
-Antal bevarade arbetstillf. 
-Antal skapade företag 
-Antal miljöprojekt 
-Antal diversifieringsprojekt 

2 
Räknas 
0,25 
Räknas 
Räknas 
Räknas 

 Regionalfonden  

0,8 Mkr Programspecifika indikatorer som mäts på alla projekt 
-Antal nyskapade företag med 0-249 anställda 

-Antal nya arbetstillfällen i företag med 0-249 anställda 

 
Räknas 
1 

Nya försäljningskanaler -Antal kanaler 1 

Ökad tillgång på transporter -Antal nya lösningar 1 

Innovativa lösningar -Antal företagsstöd 
-Antal nya innov. lösningar 

2 
1 

 Socialfonden  

0,7 Mkr Programspecifika indikatorer som mäts på alla projekt 
-Antal anställda med förbättrad arbetsmarknadssituation efter åtgärd 

-Antalet arbetslösa och långtidsarbetslösa i sysselsättning efter åtgärd 

 
10 
10 

Ökad delaktivhet och social inkludering  -Antal deltagare 
-Antal projekt 
 

100 
1 

Bidra till nya nätverk för lokal samv. -Antal projekt 
-Antal deltagare 

1 
100 

Bidra till ökad integration på landsbygden -Antal projekt 
-Antal deltagare 

2 
150 

 

 


