Protokoll från möte med arbetsgruppen i delprojekt Ekonomisk tillväxt
2012-12-10
Närvarande: Gunilla Gisslén, Anna-Carin Svedén, Kjell Urdshals, Anders Blomberg, Frank
Aspnes, Anna Jonasson, Tommie Jirhed

1. Välkommen!
Presentationsrunda

2. Sommarlovsentreprenör
Vi har startat planeringen för 2013.
Vi har beslutat om datum för kick off och det blir v.26 Plats för kick off styrs av vilka
ungdomar som anmäler sig att delta men ev. kanske vi kan alternera utbildningsplats
under dagarna. Vi ska budgetera för att utöka transporterna.
Edith har skrivit ner informationen i en liten broschyr som jag ska översätta så är den
klar för spridning.
Utökat samarbete med skolorna, om de vill. Förra året blev det något missförstånd
med Cederbergsskolan där alla berörda elever inte fick information. Vi ska ha en
bättre kommunikation med skolorna där vi också framför önskan om att lärare ska
delta på informationen för att kunna hjälpa ungdomarna med uppföljning.
Vi har planerat att genomföra information på gymnasieskolorna i Grong och
Strömsund samt en helginformation i Hotagenbygden.
Startkapitalet har finansierats av stipendier sponsrade av företag i Vaajma. I andra
kommuner går man in med pengar som annars skulle gå till feriearbete. Alla i gruppen
får i uppgift att funderar på hur vi ska lägga upp det för att få en hållbar lösning även
efter projekttiden.
Det är viktigt att den som betalar startkapitalet även får en rapport över vad som skett
med pengarna.
Alla i arbetsgruppen ska marknadsföra konceptet så att vi under sommaren 2013 fyller
de 20 platserna.
3. Bredband och telefoni, lägesrapport från kommunerna;
Krokom Det har funnits väldigt lite resurser för att arbeta med bredbandsfrågorna.
Från 1 januari arbetar Gunilla Gisslén 40%. Ute i byarna arbetas det för fullt, bl.a.
Fiber i Hotagsbygden som nu söker medel från landsbygdsprogrammet. Juridiskt
underlag arbetas fram för detta med Jemtkraft och sen får man ta det vidare därifrån.
Lierne vet att man har bredband i centrum 2014 och man håller därför på att ta fram
beräkningar på kostnader bygdafiber. Undersöker om det finns statliga pengar för att
finansiera detta. Man beräknar att hushållens kostnad ligger på 8-10 000.
Frostviken, Strömsunds kommun samarbetar med Ragunda i ett bredbands projekt.
De har anställt Mattias Strömqvist på 50% vardera som bredbandsansvarig

tillsammans med kommunchefen. Kartlägga infrastrukturer och ekonomiska
föreningar som ska söka pengar för vidare utveckling i byarna.
Röyrvik är i stort i samma situation som Lierne. Utmaningen är att få ut fibern i
byarna. Rådman+ordförare arbetar aktivt för att komma vidare.
I styrgruppen har man tidigare fattat beslut om att finansiera ett pilotprojekt för att
snabba på processen med att bygga upp kunskaper om fiber över landsgränsen. Man
började skriva ett avtal med företaget Axeg om ett projekt mellan Hotagen-Sörli. Det
visade sig då att fiber i Hotagsbygden hade kommit långt i sitt arbete. När
Trafikverket hörde av sig om möjligheten att lägga ner rör vid vägombyggnad på
gränsen mellan Røyrvik och Blåsjön beslutades att flytta pilotprojektet dit.
4. Snöskoter
Ny ansökan inskickad om transitleder på norsk sida.
Förfrågan från skoterklubbarna om att lösa skoterleds problemet mellan Hotagen o
Frostviken. Det handlar om den led som sammanbinder området och som i dagsläget
har en tillfällig lösning som upphör nästa år. Anna tar kontakt med Mårten Suorra,
Krokoms kommun och Anna Gillgren, Strömsunds kommun, för att höra mer om vad
som sker i frågan.

5. Lägesrapport från destination Vaajma.
Affärsplan och marknadsplan, under uppbyggnad, bifogas.
Marknadsföring i Namsos, 13-15/12, roadtrip tillsammans med Lierne Fritid.
Deltagande företag är Åkersjöns camping & skidlift och Pilgrimshotellet.
6. Planering av 2013. Aktiviteter för att utveckla Vaajma inom ramarna för våra uppsatta
mål.
Jag sammanfattar gruppens inlägg med att det verkar finnas en enighet kring en
satsning på besöksnäringen. Att prioriteringar bör läggas på samarbete mellan
näringslivutvecklare, turismorganisationer och Vaajma. Kompetensen kring
gränshandel bör finnas kvar även efter projekttiden och att en fond för
gränssamarbetet kan underlätta arbetet med marknadsföring av gränslandet Vaajma.
Vi beslutar att inför nästa möte den 24 januari i Hotagen, ta fram vilka fokusområden
som vi ska satsa på för att nå målen i projektet. Fokus på strategier för framtiden.
Det är ni som bäst känner näringslivet i er kommun och kan känna av vilka aktiviteter
som finns behov av. Arbetsgruppen har 10 % vardera i projektet och den tiden ska
användas till arbete som främjar inflyttning av människor och verksamheter i
projektområdet. Jag uppfattar att flera i arbetsgruppen inte känner att man har den
tiden som behövs för projektarbetet. Eftersom beslut är tagna om medfinansiering i tid
är det viktigt att man för diskussioner med sin arbetsgivare om hur det ska lösas på
bästa sätt.
17 januari har Strömsunds utvecklingsbolag initierat ett möte med föreningen Tillväxt
Frostviken och Regionprojekt Vaajma. Där ska man diskutera frågor som framtida
näringslivssatsningar, bredband och utveckling av besöksnäringen.

7. Övrigt
Entreprenörskapsträff för kvinnor i Åre den 17/1. Jag har skickat ut ett erbjudande om
att Vaajma står för resan till dem som vill åka. Senaste anmälningsdag den 15/12.
Mötesplan för första halvan av 2013
24/1 2013 möte på Hotagens kurs & konferrensgård.
19/2 2013 telefon/video kl. 10-12
19/3 2013 telefon/video kl. 10-12
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