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Beslut om stöd 
Stödmottagare: Sollefteå kommun 
Org. nr:  212000–2437 
Projekt:  Arena Höga kusten Inland 
Ärendeid:  20202541 
 

Beslut 
Tillväxtverket beviljar Sollefteå kommun, org. nr 212000–2437, stöd ur den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
    
Stödet tas ur det Operativa programmet för Mellersta Norrland, insatsområdet Att öka 
konkurrenskraften för små och medelstora företag och avser projektperioden 2019-08-01 - 
2022-11-30 Vilket innehåller 4 månader för avslut. Stödet uppgår till 49,99 procent av 
projektets faktiska kostnader och 48,72 procent av den sammanlagda stödgrundande 
finansieringen, dock högst 7 735 866 kronor. 
  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1). Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och 
Förordning (2015:2010) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. 
 
 
 
 
Beslutet kan inte överklagas. 
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Motivering 

Strukturfondspartnerskapet/samrådets motivering 

Partnerskapet bedömer att projektet väl överensstämmer med målen i programmet för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 – 2020 i Mellersta Norrland och även mycket väl 
överensstämmer med Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi.  

Projektet ska skapa en innovationsarena där företagen genom samarbete kan utveckla nya 
produkter och tjänster samt bygga en attraktiv plats med gott värdskap mot en nationell och 
internationell marknad. 

Tillväxtverkets motivering 

 
Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl: Tillväxtverket 
bedömer att projektet kommer att leda till utveckling av besöksnäringen i Sollefteå kommun. 
Projektet leder vidare till att företagen i närområdet börjar samarbeta med varandra för att 
åstadkomma största möjliga nytta för besökaren. 
 

Projektbeskrivning 
Projektet ska skapa en innovationsarena där företagen genom samarbete kan utveckla nya 
produkter och tjänster samt bygga en attraktiv plats med gott värdskap mot en nationell och 
internationell marknad. Projektet ska skapa en arena för innovation där företagen kan utveckla 
nya produkter och tjänster, bygga en attraktiv plats med gott värdskap mot en nationell såväl 
som mot internationell marknad. 

 

Mål och resultat 

Mål 
Övergripande mål:  
De små och medelstora företagen i Junsele/Västraområdet har genom individuella och 
gemensamma digitala lösningar stärkt sin konkurrenskraft och utvidgat sin marknad.  
 
Övergripande projektmål:  
Små och medelstora företagen har stärkt samarbetet, skapat fler besöksanledningar, förlängt 
säsongerna och ökat den innovativa digitala användningen med sikte på en utökad marknad.  
 
Delmål:  
1.Små och medelstora företag ska delta i en innovativ digitaliseringsprocess för att attrahera ett 
ökat antal besökare/kunder och nå en nationell och internationell marknad. 
 
2. Små och medelstora företag har fått utbildning i värdskap och affärsutveckling mot nya 
marknader vilket genererar nya produkter och tjänster.  
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3. I arenaområdet har vi byggt "arenahuset" med både digitala och fysiska aktiveter som 
förstärker upplevelsen och genererar fler besök i destination Höga Kusten. 
 
4.Utveckla förutsättningarna för fler boendemiljöer med högre standard.  
   * Skapa en upplevelsearena där företag, föreningar och kommunen samverkar som generar  

   fler besökare; lokala, regionala, nationella och internationella. Fler besöks- och  
      reseanledningar samt att befintliga turistföretag kan utvecklas och nya företag startas.  
   * Att öka antalet utländska gästnätter genom kvalitetshöjning, utbildning och ökad  

   exportmognad i samarbete med Höga Kusten Destination AB  
   * Vidareutveckla året runt turism och förlänga säsongerna genom målgruppsanpassning och  

    fler reseanledningar.  
 
  * Företagen ska se den digitala tekniken med nya innovativa lösningar som en möjlighet att  

  stärka klustersamverkan, marknadsföring och produktutveckling. Genom ett nära  
  samarbete med en innovationsaktör får dessa mindre företag hjälp att hitta skräddarsydda  
  digitala lösningar som är utvecklade för att stärka samarbetet och paketera unika  
  natur/kulturupplevelser för besökaren "den aktive naturälskaren".  

  * Allt sammantaget skapas förutsättningar för nya produkter och tjänster som ger ökad  
  omsättning och lönsamhet vilket genererar tillväxt och sysselsättning.  

  * Dessa nya innovationer och digitala lösningar kommer att kunna appliceras på andra  
  besöksmål och företag inom Höga Kusten området. 

 

Målgrupp(er) 
De primära målgrupperna är: 
* mikro, små och medelstora företag inom besöksnäringen  
* unga entreprenörer/kvinnor - att uppmuntra och inspirera till att ta steget mot företagande  
   och att utveckla deltidsföretag mot heltidsföretagande. Underlätta generations/ägarskiften.  
* utrikesfödda, både kvinnor och män, att uppmuntra och inspirera att ta steget mot    
   företagande.  
 
Den sekundära målgruppen är: 
* små och medelstora företag och föreningar i Höga kustens inland men också alla företag som 
   får en direkt eller indirekt del av "turistkronan". 
 

Förväntat resultat vid projektavslut 
Projektet ska vara en katalysator för att förstärka och utveckla besöksnäringen i Junsele/Västra 
området och därmed ge positiva effekter och synergier på andra områden och branscher. En 
positivare image och en stärkt självbild ger effekter inom många områden som t.ex. bättre 
rekryteringsåtgärder för företagen, lönsammare företag. Deltagande företag har genom 
samarbete med andra företag, föreningar och kommunen stärkt det egna företagets möjligheter 
att utvecklas och få en stabilare och växande kundbas. Fler besöksanledningar har skapats och 
genom innovativa digitala lösningar har nya produkter och tjänster tagits fram. Den digitala 
innovationsprocessen som gått hand i hand med företagsutvecklingsprocessen har bidragit till 
fler företag och fler arbetstillfällen.  
 
Genom samarbete med Höga Kusten Destination AB har ambassadörs- och 
värdskapsutbildningar utvecklats med tydligt kundfokus även för den internationelle besökaren. 
Junsele/Västraområdets besöksnäringsaktörer har därmed tagit ett steg mot ökad 
exportmognad. Detta ger på sikt nöjdare kunder och en attraktivare destination. Då projektet 
bygger på befintliga aktörer och deras utveckling kommer långsiktigheten i projektet att säkras. 
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Det nära samarbetet mellan företag/föreningar, kommunen och destinationsbolag kan ta 
avstamp i ett stärkt näringsliv. Företagen tar vidare prototyperna och eventuellt produkterna 
beroende på hur långt man kommer. 
 
Projektet har stärkt samarbetet mellan företag och kommunen och skapat en plattform för det 
fortsatta arbetet. Investeringarna inom arenaområdet har skapat förutsättningar för inlandets 
fortsatta utveckling av besöksnäringsföretag. Besöksnäringsföretagen har genom kreativitet och 
nya affärsidéer tagit ett rejält kliv mot säsongsförlängning med målet att bli en året runt 
destination. Denna satsning går hand i hand med att stärka det lokala näringslivet och förbättra 
näringslivsklimatet i hela kommunen genom ett nära samarbete mellan kommunen och 
företagsorganisationerna, ett arbete med namn: ”Drivkraft Sollefteå” med syfte att förbättra 
företagsklimatet i kommunen. 
 

 
Förväntade effekter på lång sikt 
En tydlig ökning av antalet besöksanledningar, besökare, gästnätter och ett starkare varumärke 
för hela Höga Kusten området som bidrar till en generell besöksnäringsutveckling inom 
destinationen. Fler företag har startats både som en direkt och indirekt följd av projektets 
aktiviteter och satsningar. Genom de olika internationaliseringsaktiviteterna i nära samarbete 
med Höga Kusten Destinationsutveckling AB har antalet utländska gäster/nätter ökat. De 
digitala innovativa lösningarna har skapat ökad synlighet, tillgänglighet och förstärkt 
besöksupplevelserna vilket bidragit till att öka attraktiviteten för Höga Kusten området som 
helhet och specifikt för Höga Kustens inland.  
De innovativa och spännande digitala lösningar som i flera fall förstärker besöksupplevelsen 
innebär i sig fler besökare. Företagen har tagit vidare ett antal digitala och fysiska produkter och 
tjänster som paketerats med andra aktörer inom destinationen. Vissa digitala 
produkter/tjänster kan även vara sådana som kommunen väljer att investera vidare i med syftet 
att öka turismen till Sollefteå och hela destination Höga Kusten.  
 
Under projekttiden utvecklas digitala lösningar som utvärderas och utvecklas vidare, både 
individuellt och tillsammans. Företagen blir bekväma med att samarbeta med 
innovationsaktören och ser goda möjligheter att fortsätta utvecklas med stöd av dessa. De 
utlandsfödda personer som anställts i företagen eller startat eget företag bidrar på ett viktigt 
sätt till möjligheten att attrahera människor från sina/andra länder. Redan idag har vi ett antal 
inflyttade från bland annat Nederländerna, Schweiz och Österrike som sökt sig till länet. Flera av 
dessa personer har startat företag inom besöksnäringen med fokus på "den aktive 
naturälskaren". Initialt som deltidsföretagare men kan genom projektets insatser och 
samarbetsmöjligheter ges möjlighet att växa. Den goda lokalproducerade maten i området har 
lyfts fram och blivit ett viktigt komplement till upplevelsen.  
 
Ansatsen med Quadruple helix har bidragit till ett stort engagemang för bygdens utveckling och 
basservicen till medborgarna kan upprätthållas och utvecklats. Då hela projektarbetet och 
projektprocessen bygger på befintliga aktörer; företag, nya företag, föreningar men också 
kommunen och destinationsbolaget, som tar innovationerna och besöksanledningar vidare, blir 
satsningen långsiktig. 
För regional tillväxt krävs nya metoder och idéer som också kan spridas vidare. Detta borgar för 
en god förankring mellan privat och offentlig sektor och föreningsliv. Trepartssamarbetet är 
viktigt för att nå ett långsiktigt hållbart resultat. Utveckling av besöksnäringen är oerhört viktig 
för för glesbygdens överlevnad och framtida tillväxt. En stark utveckling av besöksnäringen 
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genom ökad efterfrågan och utbud ger synergieffekter till stora delar av Höga Kustens inland. 
Att säkerställa kvalité och nytänkande är avgörande för destinationens attraktion.  
 
En attraktiv destination stärker möjlighet till kompetensförsörjning, tillväxt och utveckling. 
Sollefteå kommun har identifierat Junsele/Västraområdet som en viktig del av destination Höga 
Kusten, där det sedan 80-talet finns många aktörer inom besöksnäringen. Digital innovation är 
en nödvändig förutsättning för att kunna utveckla och individanpassa de produkter och tjänster 
som skapar mervärde för besökaren. Därigenom ökad omsättning och lönsamhet.  
 
I en destination är det viktigt med unika besöksmål och besöksanledningar, en sk dragare, som 
attraherar besökare och som placerar platsen på "turistkartan". I Höga Kusten inland är Junsele 
Djurpark en tydlig dragare. Genom det gemensamma arenahuset vill vi fånga upp dagsbesökaren 
och erbjuda interaktiva upplevelser som inspirerar till fler besöksupplevelser och 
övernattningar i närområdet och i hela destinationen. Detta skapar utveckling och lönsamhet för 
företag i inlandet. 
 
 

Tid och aktivitetsplan 
  
Aktivitet Beskrivning Startdatum - 

Slutdatum 
Kostnad 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Projektmedarbetaren kommer att 
vara löpande ansvarig för extern 
kommunikation och resultatspridning 
i samarbete med Höga Kusten 
Destinationsutveckling AB. 30 % av 
medarbetarens tid läggs på detta 
område. 
 Det innefattar löpande uppdatering 
av sociala medier:  
hemsida, facebook, instagram och 
snapchat.  
Kontakter med media, deltagande på 
företagsträffar, seminarier mm. 
Löpande dialog med olika 
målgrupper:  
företagarna, politisk styrning i region 
och kommun, medarbetare, 
besökare/kunder m fl. 

2019-09-01 - 
2022-08-31 

334 800 

 
Avslutsarbete Projektledaren och projektekonomen 

ansvarar för slutrapportering av 
projektet i dialog med följeforskaren. 
Kostnaden är därför beräknad på 
deras arbetstid under 3 - 4 mån. 
Presentation av projektets resultat, 
hur man går vidare för politiken och 
vid företagsfrukostar, 
företagsorganisationer. Dvs 
projektledare 100% och ekonom 

2022-07-01 - 
2022-11-30 

182 200 



  
Beslutsdatum 
2019-07-02 

 

 
 

Sida 6 (19) Tillväxtverket   

15%. 
 
Utvärdering och 
lärande 

En forskare kommer att upphandlas i 
ett tidigt skede i projektet som ska 
stödja projektets genomförande och 
dess resultat.  
Vi kommer att följa Tillväxtverkets 
både vad gäller uppdraget och 
ekonomi (dvs ca 2% av projektets 
budget). De regelbundna 
redovisningarna, var 6e månad till 
Tillväxtverket, innebär både 
ekonomisk uppföljning, rapportering 
av aktiviteter och avstämning 
gentemot indikatorerna.  
Dessa rapporter innebär en löpande 
nödvändig utvärdering av att 
projektet går i rätt riktning enligt 
projektbeskrivning och en 
utvärdering av hur aktiviteterna 
genomförts. Då ges ett bra tillfälle att 
med följeforskaren diskutera 
eventuella förändringar i 
aktiviteterna. Kostnader för 
utvärdering och lärande är förutom 
forskaren, projektledarnas tid. 

2019-08-01 - 
2022-11-30 

400 000 

 
Innovation och 
digitala tjänster 

Vi kommer att upphandla en aktör 
som kan stödja företagens digitala 
innovativa produkt-utveckling med 
ett processinriktat arbetssätt. I detta 
processarbete deltar företagare, 
föreningsrepresentant och 
projektledare. Processupplägg i fyra 
faser för att hitta digitala verktyg och 
innovationsmöjligheter: 
a) Faktainsamling/kartläggning  
b) Kreativa undersökande processen 
c) Prototypframställning  
d) Slutrapport och förslag till 
framtids- och utvecklingsplan  
 
 a) Faktainsamling/kartläggning: 
Individuella möten med initialt ca 20 - 
25 företag och föreningar. Från 
tidigare arbete i workshop, 
nätverksträffar, byalagsträffar, 
företagsorganisationer, nätverk av 
kvinnliga företagare (se bakgrund) 
kring place branding och 

2019-08-01 - 
2021-12-31 

1 950 000 
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turismutveckling har ett antal företag 
och föreningar valt att aktivt delta i 
projektet. 
b) Den kreativa undersökande 
processen: En serie av workshop där 
de deltagande aktörerna får utifrån 
egna förutsättningar, med stöd och 
inspiration av innovationsaktör, 
utveckla sina idéer för att utveckla 
och stärka den egna verksamheten. 
c) Prototypframställning: Prototyper 
tas fram för att fysiskt testa och 
utveckla möjliga 
användningsområden. Det kan vara 
både fysiska installationer och digitala 
lösningar. Dessa testas därefter på 
plats av användare och företagare. 
Jämför "Pokéman Go" som är virituell 
men söks i verkligheten dvs en 
interaktiv funktion som innebär att du 
kanske måste agera för att få den 
information du behöver.  
De framtagna koncepten är offentligt 
finansierade och därmed möjliga att 
använda för deltagare i projektet så 
väl som av andra aktörer inom Höga 
Kusten-området.    
d) Slutrapport och förslag till 
framtids- och utvecklingsplan:  
Här presenteras alla de olika 
resultaten från de föregående stegen 
1 - 3. Det kan också innehålla tekniska 
beskrivningar och färdiga koncept 
som aktören/aktörer kan ta vidare.  
 
Höga Kusten Destinationsutveckling 
och Höga Kusten Turism är våra 
naturliga samarbetspartners i 
projektet. Vi kommer därför att 
använda den gemensamma befintliga 
kommunikationsplattformen.  
De innovativa digitala lösningar som 
tas fram i projektet "Arena Höga 
Kusten Inland" kommer därmed att 
gynna andra aktörer i destinationen. 
Se även bilaga innovationsaktör "ett 
förslag till upplägg/Rise Interactive ". 

Landskapsarkitekt En landskapsarkitekt ska göra en 
samlad bild av arenaområdet för att 
synliggöra hur alla aktörer kan 

2019-08-01 - 
2020-09-30 

400 000 
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samspela och samarbeta.  
Här ritas också in befintliga och nya 
vandringsleder, naturstigar, jaktstigar, 
hägn, kanotleder, övnings- och 
träningsområden för både sommar- 
och vinteraktiviteter "på och kring 
berget".  
Denna bild ska också visualisera nya 
framtida boenden för att kunna 
erbjuda varierande 
boendemöjligheter med olika 
standard och lägen. 

 
Arkitekt Arenahuset En byggnadsarkitekt upphandlas och 

en innovationskonsult (den 
upphandlade innovationsaktören) ska 
ta fram underlag och ritningar för 
"Arenahuset" i dialog med de större 
aktörerna (företag och Junsele IF). 
Detta för att säkerställa förankring 
och delaktighet hos dessa aktörer och 
att olika perspektiv tas tillvara.  
Syftet är att både fysiskt och digitalt 
knyta ihop den fysiska och digitala 
miljön i Arenahuset för en starkare 
besöksupplevelse. Lika viktigt är att 
inspirera besökarna att såväl stanna 
"en natt till" när de presenteras nya 
besöksanledningar i Junseleområdet 
som i hela destination Höga Kusten. 

2019-08-01 - 
2020-09-30 

200 000 

 
Arenahuset På arenaområdet finns en byggnad 

som ägs av en privat aktör. Byggnaden 
används redan idag av flera aktörer; 
kommunen, idrottsföreningen och för 
olika sociala arrangemang. Där finns 
flera offentliga toaletter, 
omklädningsrum för idrottsaktiviteter 
och loge för artister.  
Denna byggnad kommer att vara en 
del av "Arenahuset" samt byggas ut 
för att kompletteras med en 
kombination av upplevelsecenter och 
visitor center.  
Investeringar behöver göras i 
"Arenahuset" som ska bli en 
kombination av en entré till olika 
aktiviteter och en mötesplats där alla 
aktörer inom hela arenaområdet kan 
samarbeta.  

2019-09-01 - 
2021-08-31 

4 200 000 
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Byggnaden ska kompletteras med ett 
upplevelsecenter som är både fysiskt 
och digitalt, och som ska förstärka 
besöksupplevelsen och inspirera 
besökaren att senare uppleva mer av 
Junsele/Höga Kusten-området. Här 
ska erbjudas en blandning av 
traditionella och nyskapande 
aktiviteter.  
Arkitekt och innovationsaktören ska 
tillsammans synkronisera den fysiska 
och digitala miljön. Då detta är en 
viktig del av processen så är det svårt 
att i förväg veta vilka innovativa 
upplevelser som kan processas fram. 
Vi har nedan delat upp 
investeringarna i fysiska och digitala 
utifrån dagens perspektiv på digitala 
lösningar.  
Om tre år när projektet avslutats har 
företagen och innovationsaktören 
utvecklat befintliga produkter, men 
också kommit fram till helt nya 
produkter och tjänster. Arenahuset 
inklusive upplevelsecentret fysiskt, 
exempel:  
* Biljettkontor, information om  
   aktiviteter, café, souvenirbutik,  
   bokningsmöjligheter av olika  
   aktiviteter i arenan  
* Berättarhörna vid "lägerelden" för  
   den "aktive naturälskaren".  
* Lyfta fram djur, natur och människa  
   i samverkan, hur det fungerar, att  
   man på arenan kan få uppleva  
   närheten till djur och dess skötsel.  
* Mötesplats för aktörer inom 
   arenaområdet för nätverksmöten,  
   digitala processaktiviteter osv.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Arenahuset/upplevelsecenters  
   digitala upplevelser, exempel:  
* Aktiveter inom arenaområdet går att 
   boka, få information om på internet  
   via hemsidor, social media, appar,  
   digitala skyltar osv.  
* När det gäller  
   björnhunds/älghundstest ges  
   information om hur det går till och 
   vad som krävs via text, ljud och film.  
* När det gäller jakt, natur- och  
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  fiskeupplevelser så kan man digitalt  
  presentera olika jakt- och  
  fiskalternativ utifrån årstid men 
  också vilka olika tjänster man kan  
   köpa och hur man kan vara delaktig.  
* Upplevelsecentret ska inspirera till  
   och informera om att uppleva mer i  
   Junseleområdet och hela destination 
   Höga Kusten. Det kan vara filmer,  
   3d- animation m.m.  
* Audioguide som app., korta 
   videofilmer om djuren,  
   björnhundstest, gameification,  
   berättelser, klättra i berg, åka  
   forsränning, lär dig om natur och  
   djur, med VR-glasögon (Virtuell  
   Reality) fysiskt uppleva dessa  
   platser och aktiviteter. I  
   arenaområdet förhöjda upplevelser 
   som förstärks av digitala lösningar:  
* Förhöjda upplevelser genom att  
   addera information, stimulera fler  
   sinnen och släppa besökaren  
   närmare miljöer och föremål än vad  
   som är möjligt i verkligheten.  
* Digitala lösningar kan förstärka den 
   fysiska upplevelsen t ex  
   djurskötaren berättar om djurens  
   historia, vad den heter, tycker om,  
   ålder, kamrater osv.  
* En app och/eller audioguide,  
   aviseringar i app om vad som  
   händer på arenaområdet.  
* Besökaren kan via app boka sin  
   lunch i restaurangen under tiden  
   barnen leker/ser på djuren och få en 
   avisering i mobilen då maten är klar  
   samma koncept som restaurant  
   Pinchos. 
Efter besöket:  
* På olika sätt kunna bli uppdaterad  
   och informerad om vad som händer i 
   destinationen men också övriga  
   aktiviteter. Den positiva  
   upplevelsen ska på detta sätt  
   förstärkas och förlängas. Det kan  
   information om kommande event,  
   specialerbjudanden vad gäller  
   boende eller andra aktiviteter. Drift  
   av Arenahuset efter projekttidens 
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slut:  
Arenahuset kommer att ägas av 
kommunen och driften läggs ut på 
arrende. Se även bilaga 
förhandsbeskedbygglov, bilaga: 
förslag på avtal om 
anläggningsarrende, 
överenskommelse. 

 
Digital infrastruktur, 
wifi, LORA etc 

Investeringar krävs för bland annat 
WiFi, mobilitet, LORA m.m. som 
skapar förutsättningar för digitala 
lösningar i hela Arenaområdet. Se 
bifogad plan för Wifi noder i Arena 
området. 

2019-09-01 - 
2021-05-31 

400 000 

 
Planering, röjning, 
skyltning av leder 

Inom arenaområdet kommer vi att 
utveckla småskalig naturturism 
utifrån Junsele/inlandets naturliga 
förutsättningar och med inriktning på 
målgruppen den aktive naturälskaren. 
Detta omfattar investeringar som 
underlättar för besöksnärings- 
företagen att utveckla nya produkter 
och besöksanledningar.  
För turistaktiviteter som vandring, 
cykling, jakt i arenaområdet krävs att 
man bygger infrastruktur i form av 
leder, skyltning, rastplatser, 
vindskydd m.m. Detta innefattar också 
andra typer av aktiviteter som 
skogsgym, skogsbad, skogslekpark 
och från jakt till bords.  
I infarterna till samhället Junsele ska 
finnas digital information om vad som 
händer i arenaområdet. Det centrala 
torget behöver "uppdateras" med 
bänkar, bord, möjlighet till försäljning 
och kulturaktiviteter, detta i närheten 
av bageri, matställen, bensinmack, 
mataffär m.m. för att locka 
genomresande att stanna. Drift av 
spår, leder, skyltning mm. kommer att 
läggas ut på föreningar och företag 
efter projekts slut. 

2019-08-01 - 
2021-10-30 

700 000 

 
Produktutveckling Inspirationsseminarium, affärs- och 

produktutveckling.  
* Minst 4 stycken workshop för     
  sampaketering av  

2019-08-01 - 
2022-07-31 

1 100 000 
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  produkter/tjänster, där olika 
  verksamheter/företag gör  
  gemensamma produkter att erbjuda  
  besökaren, 4st.  
* För att stärka den digitala  
   utvecklingen skall 4 st seminarier  
   genomföras gällande sociala medier,  
   sökordsoptimering (SEO),  
   webplatser, appar etc. Allt för att  
   skapa en förståelse för hur  
   besökaren idag söker, finner och  
   använder digital information.  
* Regelbundna stormöten kommer att  
   genomföras för att alla ska få  
   möjligheten att delta i utvecklingen  
   som kommer ske i området. Genom  
   delaktighet och vetskap om vad som  
   sker kan vi skapa en snabbare  
   utveckling. På dessa möte bjuds  
   även den "vanlige" medborgaren in.  
* Besöka tänkta målgrupper för att  
   marknadsföra arenan men också för  
   att skapa en förståelse för den  
   tänkta marknaden/kunden. Vad  
   förväntar de sig, vad tycker de om de 
   erbjudanden som vi har? Allt för att 
   trimma vårt utbud.  
* Genomföra enkäter digitalt hos både  
   lokalbefolkningen samt hos tänkta  
   målgrupper. Allt för att se var brister  
   och luckor i erbjudandet finns.  
* Minst 2 stycken  
   inspirationsseminarium,  
   internationella marknader.  
* Studiebesök, turistföretag som har  
   erfarenheter av internationella  
   marknader.  
* Utveckla ett koncept liknande "Rent  
   a local". Introduceras för utveckling  
   av unika besöksnärings-anledningar  
   och där enskilda personer kan  
   stärka befintliga  
   besöksnäringsföretags aktiviteter/  
   upplevelser. Förutom nya  
   besöksanledningar skapar detta en  
   stolthet hos befolkningen och en  
   möjlighet att bidra till  
   Junsele/Västraområdets tillväxt.  
* Delta i mässor/säljevent, 3 st, för att,  
   förutom marknadsföra  
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   produkter/tjänster i destinationen,  
   utveckla ambassadörs/värdskapet  
   mot nationell och internationell  
   marknad.  
* Personlig coaching, minst 25 företag. 
* Utveckla 4 nya samarbetsnätverk  
   varav minst 1 kvinnligt  
   företagsnätverk. Vi vet att kvinnliga  
   företagare ofta finns i andra  
   branscher än män och att de oftare  
   börjar med sitt företag som en  
   bisyssla.  
   Genom att stödja dessa företagare  
   till ökat samarbete kan nya   
   produkter och tjänster, såväl fysiska  
   som innovativa digitala tjänster och  
   produkter, komplettera  
   verksamheterna och stärka  
   samarbetet.  
   För att kunna erbjuda  
   individanpassade digitala tjänster  
   för besökarna krävs investeringar  
   olika digitala verktyg, digitala  
   produkter prototyper, programvara  
   m.m. 

 
Ambassadörsutbild-
ning 

Tjänsten, servicen och mottagandet, 
det mjuka värdet är än viktigare än 
det hårda för att detta ska lyckas. 
Därför måste värdskapsutbildning, 
serviceutbildning ingå i projektet alla 
tre åren.  
Målet vid projektets slut är att ha en 
väl fungerande värdskapsutbildning 
som besöksnäringsföretagen själva 
ansvarar för och som är starkt kopplat 
till andra aktiviteter som 
produktutveckling och digitalisering. 
Ambassadörsutbildningar/värdskaps
utbildningar i form av workshop som 
inkluderar destinationskunskap, 
inlandet.  
Hänsyn måste också tas till 
utlandsfödda personer som inte varit 
så länge i Sverige. Många nyanlända 
kan ges jobb inom besöksnäringen 
men behöver introduktion i både 
språket, aktiviteter, destinationer osv. 
Sverige är i en högkonjunktur och 
bristen på arbetskraft begränsar 

2019-10-01 - 
2022-05-31 

449 000 
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företagens möjligheter att växa. Detta 
gäller även besöksnäringen som idag 
har svårt att rekrytera personal, inte 
minst för att det ofta är bara 
säsongsanställningar. Dessa arbeten 
är en viktig väg in på svenska 
arbetsmarknaden då vi vet att ett 
första jobb är avgörande för 
utlandsfödda personer möjligheter att 
få arbetsmarknads-erfarenhet och lika 
viktigt, att känna sig inkluderade i det 
samhälle man bor i. Kontakter kring 
detta är tagen med 
Arbetsförmedlingen.  
Målet är att turistföretagens 
omsättning ökar så att man i större 
utsträckning kan anställa fler 
personer, inte bara säsongsanställda 
utan även anställa året runt.  
* 2 stycken inspirationsseminarier  
   internationella marknader och  
   utveckling av  
   upplevelse/förlängning säsong  
* Starta upp ett ambassadörsprogram  
   Våra "Arena-ambassadörer" ska  
   genom sin kompetens och renommé  
   spela en avgörande roll i utveckling  
   av arenan och besöksnäringen. Vi  
   behöver därför stärka och utveckla  
   ett ambassadörsprogram, genom att  
   arbeta fram en gemensam strategi  
   tillsammans med ledningarna i  
   företag/föreningar, offentlig  
   verksamhet och intresserade   
   invånare.  
* Komplettera befintlig  
   Värdskapsutbildning (Höga Kusten  
   Destinationsutveckling) med fokus  
   på internationell marknad genom 4  
   stycken workshop med seminarier  
   och rollspel.  
   Följande utbildningar kommer att  
   genomföras för och med både  
   privata och offentligt anställda  
   deltagare. Detta säkerställer  
   gemensamma mål och öppnar också  
   upp för en bra dialog och samarbete.  
   Inom besöksnäringen är detta extra  
   viktigt då kommunen, men också  
   andra offentliga aktörer, är viktiga  
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   möjliggörare för en utveckling av  
   besöksnäringen.  
* Antal deltagare i  
   värdskapsutbildningar under  
   projektperioden: 200 st  
*Antalet deltagare  
  ambassadörsutbildningar under  
  projektperioden: 100st 

 
Iordningsställande av 
parkeringen 

Iordningställande av kommunal 
parkering vid arenaområdet 

2021-04-30 - 
2022-05-31 

525 000 

 
 

Insatser som är riktade till enskilda företag 
Nej 
 

Aktiviteter av socialfondskaraktär 
Nej 
 
Aktiviteter som genomförs utanför programområdet 
Nej 

Handläggare Indikatorer 
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 

Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får stöd 20 Företag Antal företag som deltar i 

innovationsprocessen 
Antal företag som får bidrag 

 
Företag  

Antal företag som får annat 
ekonomiskt stöd än bidrag 

 
Företag  

Antal företag som får annat stöd 
än ekonomiskt stöd 

20 Företag Här ser vi dels de företag som ingår i 
innovationsprocessen för att utveckla nya 
digitala lösningar sam de som arbetar med 
produktutveckling, individuell coachning 
och ambassadörsutbildning 

Antal nya företag som får stöd 
 

Företag  
Privat investering som matchar 
offentligt stöd till företag (bidrag) 

 
SEK  

Privat investering som matchar 
offentligt stöd till företag (annat 
än bidrag) 

 
SEK  

Sysselsättningsökning i företag 
som får stöd 

15 Heltidstjänster a) Aktörer som tidigare haft sitt företag på 
deltid har växlat upp och kan försörja sig 
på företaget  
b) Befintliga företag som genom att 
utveckla nya produkter och tjänster kan 
anställa: 5 st  
c) Antal nya företag, hel och deltidsföretag: 
5 st 
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Plan för rapportering och begäran om utbetalning 
Rapportering en gång i kvartalet med start 2020-02-28 avseende period 2019-08-2019-12. 
 

Sista datum för slutrapport 
2022-10-14 
 
  

Budget 
Projektperiod: 2019-08-01 - 2022-07-31 
  

Kostnader 
 

Kostnadsslag 2019 2020 2021 2022      Totalt 

Personal 382 750 918 600 918 600 718 050      2 938 000 

Externa tjänster 1 020 000 1 603 000 1 203 000 673 000      4 499 000 

Resor och logi 52 900 112 200 101 700 63 800      330 600 

Investeringar, 
materiel och 
lokaler 2 800 000 2 625 000 400 000 0      5 825 000 

Schablonkostnader 245 274 588 657 588 657 460 141      1 882 729 

Summa kostnader 4 500 924 5 847 457 3 211 957 1 914 991      15 475 329 

Projektintäkter         

           

           

Summa faktiska 
kostnader 4 500 924 5 847 457 3 211 957 1 914 991      15 475 329 

Bidrag annat än pengar          

Privat bidrag i 
annat än pengar 32 670 140 910 140 910 88 770      403 260 

           

Summa bidrag i 
annat än pengar 32 670 140 910 140 910 88 770      403 260 

Summa totala 
kostnader 4 533 594 5 988 367 3 352 867 2 003 761      15 878 589 

 
 

 

Medfinansiering 
   
Finansiär 2019 2020 2021 2022      Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar          

Total offentligt bidrag 
annat än pengar          0 

Offentlig kontantfinansiering          

Region 
Västernorrland 
2321000206 893 000 1 350 000 800 000 456 000      3 499 000 

Sollefteå kommun 228 366 630 770 630 770 502 404      1 992 310 

Sollefteå kommun 296 029 860 108 116 108 720 308      1 992 553 

           

Total offentlig 
kontantfinansiering 1 417 395 2 840 878 1 546 878 1 678 712      7 483 863 

Total offentlig 
finansiering 1 417 395 2 840 878 1 546 878 1 678 712      7 483 863 
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Finansiär 2019 2020 2021 2022      Totalt 

Privata bidrag annat än pengar          

Företag föreningar 32 670 140 910 140 910 88 770      403 260 

Total privat bidrag 
annat än pengar 32 670 140 910 140 910 88 770      403 260 

Privat kontantfinansiering          

Företag Föreningar 28 400 85 200 85 200 56 800      255 600 

           

Total privat 
kontantfinansiering 28 400 85 200 85 200 56 800      255 600 

Total privat 
finansiering 61 070 226 110 226 110 145 570      658 860 

 
 

EU-stöd 
 

Finansiering 2019 2020 2021 2022      Totalt 

EU-medel 3 055 129 2 921 379 1 579 879 179 479      7 735 866 

 
 

 
 

Sammanställning (stödprocent) 
Stödandel av faktiska kostnader 49,99% 

Stödandel av stödgrundande finansiering 48,72% 

Stödandel av total finansiering 48,72% 

Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 47,13% 

Andel privat finansiering 4,15% 
 
 
 

Medgivande om elektronisk datahantering 
Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska 
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av  
John Wallon 
Enhetschef för Regional tillväxt norra Sverige efter föredragning av Maud Persson. 
 
 
 
Vid frågor kontakta:  
Maud Persson 
Handläggare 
Telefon: 08-681 9336 
E-post: maud.persson@tillvaxtverket.se 
 
 
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor. 

  

http://www.tillvaxtverket.se/
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Allmänna villkor 

1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar 
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2015:1) (nedan kallad Tillväxtverkets 
föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014 - 2020. Texter i 
handboken som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter är endast 
vägledande. För detta projekt är det version 5.0 av handboken som ska tillämpas (nedan 
kallad Tillväxtverkets handbok). 
 
Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se. 
 

2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande 
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är 
stödberättigande. 
 

3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som 
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.   
 

4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör 
projektet. 
 

5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att 
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
 

6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta 
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet 
betalades ut. 

  

Särskilda villkor  
Offentlig upphandling och andra köp  
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i förekommande fall, 
lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner (LUK).  
 
 
 
Förenklade redovisningsalternativ  
Följande förenklade redovisningsalternativ ska tillämpas i projektet. För kostnadsslaget 
Schablonsatser tillämpas 15 § p 1.b) Tillväxtverkets föreskrifter (schablonsats för indirekta utgifter) 
varvid en schablonsats på 15 % ska tillämpas.  
 

http://eu.tillvaxtverket.se/
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För kostnadsslaget Schablonsatser tillämpas 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter (schablonsats för 
sociala avgifter mm) varvid en schablonsats på 42,68 % ska tillämpas.  
 
De kostnader som omfattas av schablonen framgår av Tillväxtverkets Handbok. Kostnader under 
övriga kostnadsslag ska redovisas som faktiska kostnader.  
 
Statsstöd  
I enlighet med 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora 
företag så utgör bidraget, med avseende på de företag som deltar i projektet, aktiviteterna 
Produktutveckling, Prototypframställan och Tekniska beskrivningar, ett så kallat försumbart stöd 
enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 
352, 24.12.203, s. 1 - 8).  
 
Ett villkor för att Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får information 
om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll sker av att företagen kan 
anses vara stödberättigade.  
Tillväxtverkets beslut förutsätter därför att stödmottagaren delger varje företag blanketten om 
försumbart stöd. Innan aktivitet(er) inleds i det enskilda företaget ska begärda uppgifter ha fyllts i och 
stödmottagaren ha återsänt blanketterna till Tillväxtverket för kontroll.  
 
Insatsers varaktighet  
Projektet innehåller investeringar i form av Arenahuset. Stödmottagaren har ett ansvar för att 
investeringen består även efter projektavslut. Om investeringen säljs eller avyttras eller på annat sätt, 
om den upphör, flyttas eller att det sker någon annan väsentlig förändring kan stödmottagaren bli 
återbetalningsskyldig för utbetalat stöd i upp till fem år efter slututbetalningen. Om investeringen 
flyttas utanför EU kan stödmottagaren bli återbetalningsskyldig för utbetalat stöd i upp till tio år efter 
slututbetalningen.  
 
Utvärdering  
Utvärdering ska ske genom Extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen  
 
Krav på dokumentation  
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets handbok, 
hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive 
räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, 
kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person till fram till 
den 31 december 10 år efter att stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning.  
 
Projektperiod  
Själva projektet och de planerade aktiviteterna kan pågå i maximalt 40 månader. Under projektets 
sista 4 månader kan endast stöd ges för kostnader som är kopplade till slutredovisningen.  
Till slutredovisningsarbetet räknas till exempel att samla in resultat, sprida resultat, utvärdera, 
analysera samt slutrapportera utvärdering och projektet.  
 
Tidplan för ansökan om utbetalning och rapportering  
Stödmottagaren ska lämna in ansökan om utbetalning och lägesrapport med start 2020-02-28 
avseende 20190801 - 20191231 därefter varje kvartal.  
Det är dock möjligt att ansöka om utbetalning oftare än de angivna perioderna. Ansökan om 
utbetalning måste dock omfatta minst en månad. Vid första ansökan om utbetalning ska allt 
ekonomiskt underlag skickas in. Därefter bedömer Tillväxtverket vad som fortsättningsvis ska skickas 
in.  
 
Slutredovisning och slutrapport 
Slutredovisning och slutrapport ska lämnas in i samband med sista ansökan om utbetalning av stöd, 
det vill säga senast vid projektets slutdatum 2022-11-30. Krav på rapportering anges i Tillväxtverkets 
handbok. 


