
Nomineringen sker i kategorin: 
Insatser som bidragit till smarta lands- och kustbygder (Smart Villages) 
 
Namn 
Bygd och stad i balans - Leader 
 
Motivering till nomineringen 
Arbetet med att skapa bygd och stad i balans i Örnsköldsviks kommun är ett helhetsgrepp där man in 
trepartnerskapet lyckas öka attraktiviteten, skapa miljöer för kreativitet och entreprenörskap, samt 
öka inkludering och minska utanförskapet. Bygdsam, ortsvandringar och bygdernas Växtplatser är 
konkreta exempel på detta. 
 
Konkreta resultat 
1. Bygdsam, samverkansföreningar där offentliga aktörer, bygdernas föreningar och företagare 
tillsammans jobbar för attraktivitet, entreprenörskap och inkludering i bygderna. 2. Växtplatser, 
närarbetsplatser, mötesplatser och kreativa verkstäder ute i bygderna där idéer frodas och utveckling 
utifrån ortens behov skapas. Stärkt attraktivitet, bland annat med ett "handla lokalt-koncept". 
Ortsvandringar där konkret nytta skapats som också skapar attraktivitet, tilltro till varandra 
(trepartnerskapet), lokal stolthet, konkret handling (det händer grejer när vi gör/säger nåt!) och visar 
på möjligheterna. Ökad digitalisering och användning av ny teknik. Ett nytt socialt företag har skapats 
och fler är på gång. Fastighetspriserna har ökat. 
 
Bakgrund och målgrupp 
Örnsköldsviks kommun med sina 67 kvadratmil består av en stor andel landsbygd och nästan hälften 
av invånarna i kommunen bor på landsbygden. För att kommunen ska fortsätta att utvecklas och att 
det skapas tillväxt så behöver både staden och landsbygden bidra. Landsbygden med sina invånare är 
en viktig resurs i utvecklingen av kommunen på samma sätt som staden med sina resurser också har 
stor betydelse. Både befolkningsutveckling och utvecklingen när det gäller service på landsbygden 
visar att det är en stor utmaning. Landsbygdsstrategin togs fram 2014 och ska ge en plattform för ett 
lokalt utvecklingsarbete i de fyra serviceorter som beslutats i översiktsplanen. För varje serviceort 
med omland föreslås att kommunala resurser, det lokala näringslivet och föreningslivet ska samlas 
kring en gemensam lokal plan för utveckling, samverkan och resursanvändning. Avsikten är att samla 
alla goda krafter i arbetet med att utveckla landsbygden i Örnsköldsviks kommun. 
 
Geografisk täckning 
Örnsköldsviks kommuns landsbygd. 
 
Tidsperiod 
1 maj 2016 - 31 mars 2019 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Lokalt ledd utveckling av Höga Kusten (Leader Höga Kusten) 
 
  



Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan)  
Satsningen medverkar till att uppfylla målet att uppnå en territoriellt balanserad utveckling av 
ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och upprätthållande av 
sysselsättning på ett långsiktigt och konkret sätt där treparternskapet i symbios ger en 
utväxlingseffekt som är både nytänkande och grundad i historien. Ovan beskrivning av satsningen 
förklarar kopplingen till målet tydligare. 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Ann Holst, projektledare, samt Glenn Gradin, tidigare kommunalråd Örnsköldsviks kommun 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Jenny Edvinsson, Verksamhetsledare Leader Höga Kusten 
 
Din e-postadress 
jenny@leaderhogakusten.se 

mailto:jenny@leaderhogakusten.se

