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Om föreningen 
Leader Mittland Plus ideell förening har till ändamål att aktivt arbeta för landsbygdsutveckling inom 
kommunerna Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvall. Föreningens arbete skall bedrivas med leadertankens 
fundament som grund vilket innebär underifrånperspektiv och samverkan i ett jämbördigt partnerskap 
mellan den ideella, den offentliga och den privata sektorn i området.   

Medlem i Leader Mittland Plus kan enskilda personer, företag eller organisationer som accepterar och 
respekterar föreningens ändamål och stadgar vara. Vid 2017 års slut hade Leader Mittland Plus 31 
medlemmar. 

Den lokala utvecklingsstrategin 
Två Leaderområden, Leader Timråbygd och Leader Mittland, enades om att gå samman till ett nytt 
gemensamt leaderområde. En ny leaderförening Leader Mittland Plus bildades i augusti 2015.  

Under 2015 har Leader Mittland Plus jobbat i partnerskap med att ta fram en utvecklingsstrategi 
gemensam för hela det geografiska området Ånge, Timrå och Sundsvall samt Bräcke kommun. För Havs- 
och fiskerifonden omfattar strategin även Ångermanlands kustland med tillrinningsområden. 

Den 22 december 2015 kunde Jordbruksverket, efter ett antal kompletteringar från området, godkänna 
den lokala utvecklingsstrategin och Leader Mittland Plus fick sitt startbesked. I startbeslutet fick 
leaderområdet totalt 58 miljoner kronor att fördela för genomförandet av den lokala strategin för 
landsbygdsutveckling. 

Utvecklingsmedlen kommer till stor del från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Europeiska fonden för social utveckling, Havs- och 
fiskerifonden samt Jordbruksverket. Medfinansierar gör också Landstinget Västernorrland, Region 
Jämtland, Kommunförbundet Västernorrland samt Sundsvalls, Timrå, Ånge och Bräcke kommun. För 
Havs- och fiskerifonden medfinansierar även Örnsköldsviks, Kramfors och Härnösands kommun.  

Kansli och personal 
Leaderföreningens kansli har under 2017 bemannats med verksamhetsledare på 100 % och en 
administratör på 50 %. Kanslifunktionen utgår från Idrottens hus, Sundsvall där kontoret finns. I 
Idrottens hus finns också Västernorrlands idrottsförbund, SISU, Medelpads fotbollsförbund, Korpen 
samt ett flertal andra föreningar.  

Utöver kanslifunktionen har föreningen också haft fyra lokala inspiratörer anställda på 10 % vardera. 
Inspiratörerna är LAG-ledamöter som har haft uppdrag i sin egen hemkommun att jobba för fler 
leaderprojekt. 

Under året har både styrelseledamöter och kanslipersonal deltagit i centralt arrangerade utbildningar och 
informationsmöten. Styrelsen har även genomgått en utbildning i lokal ekonomi samt jämställhet.   

Kansliet har också drivit LAG-ägda projekt under 2017. Dels har föreningen genomfört en förstudie inför 
paraplyprojekt med tema integration, där Anna Svedin varit projektledare på 50 %, och dels har 
föreningen gått in i ett transnationellt samarbetsprojekt om säl- och skarv, där Sten-Olov Altin anställts 
som projektkoordinator på 10 %. Förstudien för integration har avslutats, och samarbetsprojektet pågår 
fram till 2019. 
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Kommunikationsinsatser 
Under året har informations- och dialoginsatser genomförts, bland annat genom webb och genom att 
jobba utåtriktat med stormöten tillsammans med andra föreningar och med individuell coaching för 
stödsökande. En stor del av arbetstiden används till individuell coaching, både via telefon och i fysiska 
möten. 

Pressinformation har under verksamhetsåret skett i samband med samtliga projektbeslut fattade av 
Jordbruksverket.  

Under våren besökte FARNET Magazine, ett europeiskt magasin för leaderområden med finansiering från 
Europeiska havs- och fiskerifonden, leaderområdet och ett flertal projekt med inriktning på social 
inkludering. Besöket resulterade i en artikel i tidningen, som spridits i fiskenätverken. 

Flerfondssamverkan så som leaderområdet utnyttjat två fonder för det lokala projektet Framtidscentrum 
Matfors har fått uppmärksamhet genom Landsbygdsnätverket. 

Leader Mittland Plus modell för lokal förankring genom lokala inspiratörer uppmärksammades särskilt vid 
den nationella leaderträffen i Sollefteå. 

Projektansökningar 
Alla formellt inlämnade projektansökningar har kommit digitalt via Jordbruksverkets hemsida.  

Under verksamhetsåret 2017 har totalt 25 nya digitala ansökningar kommit in till Leader Mittland Plus, 
och totalt 62 ansökningar sedan starten.  

Vid 2017 års slut hade totalt 29 projekt prioriterats av LAG, 18 projekt fått avslagsbeslut, och 9 återtagits 
eller avvisats. Av de prioriterade projekten hade totalt 21 fått startbeslut innan årsskiftet, och tre projekt 
slutrapporterats. 

Ansökningar har kommit in från hela leaderområdet under verksamhetsåret, inklusive ansökningar till 
Europeiska havs- och fiskerifonden från Höga Kusten.  

Det finns prioriterade projekt i samtliga kommuner i leaderområdet och i samtliga fonder.  

Av LAG prioriterade projekt 

2016 

 Förstudie Lokala Favoriter 

 Leader Mittland Plus driftsprojekt 2015-
2023 

 Förstudie inför paraplyprojekt tema 
integration 

 Förstudie och upprustning av 
mountainbikeled Fränsta 

 "Svartvikstorn" i Myre trafikplats 

 Mikrofonden för social ekonomi i 
Västernorrland 

 Förstudie Lake Revsund 

 Förstudie Tillväxt Alnö 

 Kreativ Mötesplats Liden 

 Mobil samåkning - Timrå 

 Ökad tillgänglighet till hav och kust i 
Timrå Kommun 

 Förstudie Äventyrspark pilgrim-viking 
Stöde 

 Förstudie Kustvägen 2.0

 

2017 

 Framtidscentrum Matfors Industrihistoria 

 Framtidscentrum Matfors  

 Förvaltning av lax och öring i Moälven 

 Förstudie Stenhammaren 

 Hällesjö - djupkartor och mobilapp   

 Förstudie Tynderöleden 

 Nyspårat 

 Brattbytorpets aktivitetshus 

 Fiskodling Ramsjö 

 Samarbetsprojekt säl och skarv 

 Kultur och hälsa 

 Kustfiskarelyftet 

 Förlängning av Ljungandalsvägen 

 Skatans kulturarv för besöksnäringen 

 Färja - ett komplett besöksmål 

 Naturbussen - den mobila fritidsgården 

 

 

 



4 
 

 

Reserverat i fonderna 
Vid verksamhetsårets slut har cirka 45 % av Landsbygdsfondens medel reserverats, 6 % ur 
Regionalfonden, 38 % ur Fiskefonden och 15 % ur Socialfondens medel. Cirka 38 % av medlen, 
driftsmedlen undantagna, är reserverade. (Reservation för mindre avvikelser samt att alla tingade medel 
eventuellt inte utnyttjas.) I grafen nedan är totalsummorna avrundade. 

 

 
Fördelning av total pott och reserverade medel mellan de fyra fonderna vid slutet av 2017. (Driftsprojektet exkluderat.) 
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Indikatorer 
I den lokala strategin finns dels fondernas gemensamma indikatorer och även lokala indikatorer. 
Projektägare får i samband med ansökan uppskatta vilka mål just deras projekt kommer att kunna bidra 
till. De 29 projekt som prioriterats fram till sista december 2017 ska tillsammans leda till följande av de 
fondgemensamma indikatorerna nedan: 

Nya företag 41 

Arbetstillfällen kvinnor 22,35 

Arbetstillfällen män 20,35 

Ökad service/tillgänglighet 8 

Nya produkter 7 

Nya tjänster 10 

Nya anläggningar 6 

Nya mötesplatser 6 

Nya tekniker införda 2 

Nya kultur-/fritidsaktiviteter 17 

Nya nätverk/samarbetskonstellationer 34 

Nya virtuella mötesplatser 4 

Nya dagbesökare 9501 

Nya gästnätter 1425 

Bevarade arbetstillfällen 2 

Diversifiering verksamhet 1 

Positiva effekter för miljön 3 

Gynnar småskaligt kustfiske 2 
 
Projekten som prioriterats hittills skall enligt projektens uppskattning leda till följande lokala indikatorer: 

 
 
  

Besöksanledningar 3  Nya kollektiva lösningar 0 

Bevarade/utvecklade objekt 0  Utvecklade mötesplatser 3 

Miljöcertifieringar 0  Nyanställda nysvenskar 1 

Deltagande nysvenskar 701  Nyanställda unga 0 

Deltagande unga 1200  Projekt - socialt entreprenörskap 1 

Deltagare - inkludering i lokalsamhället 1930  Projekt - entreprenörskap 1 

Deltagare - integration på landsbygd 330  Projekt - integration på landsbygd 0 

Deltagare i kompetensutveckling 300  Projekt - nya boendemöjligheter 0 

Företagsstöd 0  Projekt - transporter 0 

Förstudier bredband 0  Projekt - mångfald jord- och skogsbruk 0 

Hållbara försäljningskanaler 0  Projekt - tillgång till natur och kultur 3 

Kollektiva företag 0    

Lärlingsplatser/praktik 45    

Nya lösningar 2    
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Styrelseledamöter/Lokal aktionsgrupp 
Den lokala aktionsgruppen LAG, tillika styrelsen för Leader Mittland Plus, har haft följande ledamöter 
under verksamhetsåret 2017. 

Ordinarie ledamöter 
Under verksamhetsåret har Lars-Erik Nordin varit ordförande och Bodil Hansson vice ordförande fram 
till och med den 12 september 2017 då hon avgick ur styrelsen. Från den 12 september 2017 är Veronica 
Eklund vice ordförande.  

Privat sektor:   Elizabeth Persson, Bräcke  
Marie Holm, Timrå 
Ulf Broman, Sundsvall 
Mari Zidén, Ånge 

Ideell sektor:   Lennart Berggren, Bräcke 
Lars-Erik Nordin, Timrå 
Christin Strömberg, Sundsvall 
Lotten Rapp, Ånge  

Offentlig sektor:  Stefan Dalin, Timrå 
Bodil Hansson, Sundsvall t o m 12 september 2017 
Jan-Ola Andersson, Sundsvall fr o m 12 september 2017 
Åke Nylén, Ånge 
Veronika Eklund, Bräcke 

För fiskefrågor: Lars Bergman, Kustfiskareföreningen 
Revisorer:  PWC, genom Göran Ohlsson/Mattias Eriksson, auktoriserade revisorer  

Lars Karlsson, förtroendevald revisor 

Ersättare 
Privat sektor:  Hennie van Scherpenzeel, Bräcke 
  Dan Thornberg, Ånge 
Ideell sektor:  Märta Högstedt, Timrå 
  Lena Schmidt, Sundsvall 
Offentlig sektor:  Barbro Norberg, Bräcke 

Göran Ljungblom, Timrå 
  Peter Sjöbom, Sundsvall 
  Elisabet Larsson, Ånge 
Fiske:  Roger Edlund, fiskare och vattenbrukare 

Valberedning  
Lars Holm, Timrå, privat sektor (ordförande) 
Sirkku Heiskanen, Ånge, ideell sektor 
Jörgen Persson, Bräcke, offentlig sektor 
Hans Forsberg, Sundsvall, offentlig sektor 

Arbetsutskott 
Leader Mittland Plus har även haft ett arbetsutskott för beredning av vissa frågor.  

Arbetsutskottet har under verksamhetsåret bestått av Lars-Erik Nordin, Bodil Hansson/Ulf Broman, 
Marie Holm, Åke Nylén och Veronika Eklund som ordinarie ledamöter och Mari Zidén, Ulf Broman/Jan-
Ola Andersson, Lennart Berggren och Stefan Dalin som ersättare.  
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Protokollförda LAG-möten 
Under verksamhetsåret 2017 har LAG haft 9 protokollförda styrelsemöten och 2 arbetsutskottsmöten 
(AU). 

Extra årsmöte hölls i september 2017 med anledning av fyllnadsval för Bodil Hansson. 

Ekonomi och redovisning 
Föreningens ekonomi för 2017 har varit god. Föreningen har en eftersläpning på rekvisitioner för 
driftsmedel hos Jordbruksverket, som har haft lång handläggningstid. Då föreningens LAG-pott, dvs 
partnerskapets offentliga medel, betalas i förväg, har föreningen ändå god likviditet.  

Under 2017 har medel för föregående år rekvirerats i kvartalsvisa redovisningsblock. Då vi nu känner oss 
ganska trygga med nuvarande redovisningsmetod till Jordbruksverket redovisades 2017 års kostnader 
halvårsvis. Utbetalning för 2017 beräknas vara föreningen tillhanda först under andra halvan av 2018. 

I årsredovisningen har det överskott som genereras vid rekvisitioner avsatts till ändamålsbestämda medel. 
Summan för 2017 uppgår till 125 tkr och är en buffert för driftsprojektet. Överskott från avslutat projekt 
integration liksom överskott från föreningen, totalt cirka 29 tkr föreslås av styrelsen att föras över i ny 
räkning.  

 

Ordförandes tack 
Tack till samtliga medfinansiärer och till alla som söker stöd för landsbygdsutveckling i vårt område.  

LAG-gruppen riktar ett stort tack till vår professionella personal och inspiratörer för det redovisade 
verksamhetsåret. 

Tack LAG för kunniga och kloka inlägg vid våra LAG -möten! 

  

Lars-Erik Nordin 

Ordförande 


