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Yrkande angående – Hemställan från 
nämnden för demokrati och 
medborgarservice avseende 
samordningsansvaret för Göteborgs Stads 
medverkan i Leader 2023–2027 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Nämnden för demokrati- och medborgarservice tar fram en plan för hur 
Göteborgs stad långsiktigt kan arbeta med leader-programmet, i samverkan med 
andra relevanta aktörer. Planen presenteras för kommunfullmäktige senast 2025. 

2. I övrigt bifalls tjänsteutlåtandet. 

Yrkandet 
Leader är en projektmodell för landsbygdsutveckling som har kapacitet att skapa nya 
jobb, en levande landsbygd och kanalisera kunskap och drivkraft hos många göteborgare. 
Det är av största vikt att Göteborgs stad på ett strategiskt sätt stöttar och lyfter lokala 
engagemang som utvecklas och stärker vår stad socialt, ekonomiskt och demokratiskt. 
Leader är en beprövad modell för detta, som dessutom till största del finansieras av EU 
och svenska staten. Leader har potential att skapa stor nytta för en ganska liten andel 
investerade medel. 
 
I arbetet med att klargöra alla olika nämnders roller efter den stora omorganiseringen i 
Göteborg stad har Leaderarbetet blivit lidande. Alla aktörer ser att Leader är positivt 
utifrån ett hela-staden-perspektiv, men ingen ser det som sitt eget ansvar. Det krävs att 
staden tar ett helhetsgrepp och utreder hur Göteborg kan arbeta strategiskt med Leader för 
att nå mesta möjliga nytta. Vem som ska ansvara för vilken del, vilka nämnder eller bolag 
som ska engageras, vilka övriga aktörer som kan ingå och vilka lärdomar vi tar med oss 
från tidigare Leaderprojekt är några av frågorna som behöver besvaras.  
 
Det var uppenbart att frågan om lokal kännedom och lokalt ansvar skulle bli problematisk 
i och med stadsdelsnämndernas avveckling. Tyvärr är det för sent att ta fram en strategi 
inför denna programperiod, det behövs därför en plan för ett ökat och mer strategiskt 
engagemang i Leader framöver.   
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Hemställan från nämnden för demokrati och 
medborgarservice avseende 
samordningsansvaret för Göteborgs Stads 
medverkan i Leader 2023–2027 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Hemställan från nämnden för demokrati och medborgaservice besvaras i enlighet med 
vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Nämnden för demokrati och medborgarservice har gjort en hemställan till 
Kommunfullmäktige om att frånta nämnden huvudansvaret för stadens samtliga  
Leader-medlemskap inom ramen för Göteborgs Stads medverkan i Leader under perioden 
2023-2027. Leader är EU:s program för lokalt ledd utveckling på landsbygd och i 
skärgård. Det samfinansieras av EU, stat och berörda kommuner.  

Staden har varit medlem i två Leader-områden perioden 2015-2020. Perioden förlängdes 
till år 2023. Samtidigt avvecklade staden stadsdelsnämnderna dit ansvaret för 
medlemskapen var knutet. Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 § 30 att förlänga 
Leader-medlemskapen, ge nämnden för konsument och medborgarservice huvudansvar 
för dem och fördela finansieringsansvaret mellan tre socialnämnder. 

Slutredovisning av EU-program sker alltid efter att programmet egentligen har avslutats. 
Således har som nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvar för stadens 
Leader-medlemskap 2015-2020 med förlängning fram till senast den 31 december 2025. 
Berörda socialnämnder ansvar för att bistå huvudansvarig nämnd vid behov under 
slutarbetet. 

Avseende nya Leader-perioden 2023-2027 har socialnämnderna och nämnden för 
demokrati och medborgarservice beslutat i korrekt ordning. Stadsledningskontoret 
konstaterar att behov av samordning av stadens Leader-medlemskap inte föreligger såsom 
tidigare och att huvudansvar för stadens enda Leader-medlemskap 2023-2027 kommer att 
bäras fullt ut socialnämnden Sydväst. 

 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-08-22 
Diarienummer 0806/22 
 

Handläggare  
Lars Ekberg, Petra Senthén 
Telefon: 031-368 0530, 031-368 0335 
E-post: lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se, 
petra.senthen@stadshuset.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
I respektive nämnds beredning och beslutsunderlag redogörs för den ekonomiska 
dimensionen av Leader-medlemskap 2023-2027. Stadsledningskontoret instämmer i 
dessa bedömningar och konstaterar att stadens kostnad för Leader 2023-2027 kommer att 
bli lägre än under föregående Leader-period. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 
inför kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20 § 30, dnr 0306/21 återfinns bedömning ur 
ekonomisk dimension avseende Leaders förlängningsperiod 2021 – 2023. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret gör samma bedömning som de fyra nämnderna som har tagit 
beslut om Leader-medlemskap 2023-2027.  

Enligt bedömningen har utvecklingsstrategierna för de två aktuella Leader-föreningarna 
tydlig inriktning mot miljömässig hållbarhet och miljöeffektivisering, hållbar produktion 
och konsumtion. Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitiken 
2023–2027 är obligatorisk utgångspunkt med direkt koppling till klimat- och miljömål på 
internationell, nationell, regional och lokal nivå såsom FN:s globala mål Agenda 2030 
och Västra Götalandsregionens Klimat 2030. Koppling till lokala beslut avser bland annat 
Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023, Göteborgs Stads program för en jämlik 
stad 2018–2026 och Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030. Stadens mål 
att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll samt målet att göteborgarna har en 
hälsosam livsmiljö, kan kopplas till utvecklingsstrategiernas mål ”Omställning till 
hållbart attraktivt liv och arbete”, ”Gynna en hållbar omställning”, ”Stärka området som 
en attraktiv plats” samt ”Lokal och resilient matproduktion”. 

Bedömning av social dimension 
Nämnden för demokrati och medborgarservice konstaterade i sitt beslut att Leader-
metoden bygger på samverkan och nätverk för lokalt ledd utveckling mellan 
civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Bland annat uppmuntrar metoden 
delaktighet och inkludering av olika perspektiv som kan ge upphov till nya idéer och 
infallsvinklar. Grundtanken med Leader-metoden är att lokal utveckling behöver utgå 
från de som bor och verkar i ett område. Lokal demokrati ska gynnas. Enligt de två 
Leader-föreningarnas föreslagna visioner och utvecklingsstrategier ska tillgänglighet, 
samverkan och inkludering beaktas vid projektfinansiering. 

Nämnden för demokrati och medborgarservice konstaterar i sitt beslut att grundtanken 
med Leader-metoden stämmer väl överens med och kan stärka hela stadens gemensamma 
ansvar för att skapa förutsättningar för delaktighet. 

Stadsledningskontoret instämmer i bedömningen. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag och nämndhandlingar, nämnden för demokrati och 

medborgarservice, 2022-06-21 § 67 
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-05-20 § 30 
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Ärendet  
Nämnden för demokrati och medborgarvice har beslutat 2021-05-20 § 30 att hemställa till 
Kommunfullmäktige att frånta nämnden huvudansvaret för stadens samtliga Leader-
medlemskap för programperioden 2023 - 2027.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Leader är EU:s program för lokalt ledd utveckling på landsbygd och i skärgård. 
Programmet baseras på sektorsamverkan mellan offentlig sektor, civilsamhälle och 
näringsliv. Det samfinansieras av EU, staten och kommuner. I Sverige förvaltas Leader-
programmet av Jordbruksverket. 

Under programperioden 2014 – 2020 har Göteborgs Stad varit medlem i två Leader-
föreningar och s k LAG (Local Action Group): LAG Leader Längs Göta Älv respektive 
LAG Leader Södra Bohuslän. Varje Leader-förening och LAG har en egen vision och 
utvecklingsstrategi, godkänd av Jordbruksverket. Eftersom beslutsprocessen för 
fastställande av EU:s budget drog ut på tiden förlängdes programperioden för Leader till 
2021 – 2023. Då förlängningen sammanföll med stadens avveckling av 
stadsdelsnämnderna, som hittills har ansvarat för stadens Leader-arbete, beslutade 
kommunfullmäktige 2021-05-20 § 30 att  

1. Göteborgs Stads samtliga Leader-medlemskap förlängs under perioden 2021–2023. 
2. Nämnden för konsument och medborgarservice tilldelas huvudansvaret för stadens 

samtliga Leader-medlemskap. 
3. Socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost och socialnämnd Sydväst tilldelas 

ansvar för finansieringen av Leader-medlemskap i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 

Utvärdering av nuvarande Leader 
Enligt grundprincipen för alla EU-program utvärderas och slutredovisas Leader-
programmet för EU-kommissionen ett par år efter avslutad programperiod. Leader-LAG 
och föreningsstyrelser ska därför vara aktiva till den siste december 2025. Det innebär att 
nämnden för demokrati och medborgarservice i praktiken har huvudansvar för Leader 
avseende perioden 2015-2023 fram till 2025 års utgång. På motsvarande sätt har de tre 
berörda socialnämnderna fortsatt ansvar för att vid behov vara nämnden för demokrati 
och medborgarservice behjälpliga bland annat vid slutredovisning och utvärdering av 
Leader-arbetet. 

Nämnden för demokrati och medborgarservice har inom sitt uppdrag att samordna 
Leader-medlemskapen redan genomfört två egna utvärderingar av stadens deltagande i 
Leader längs Göta älv (2014–2023) samt Leader Södra Bohuslän (2014–2022). 
Förvaltningen har även genomfört en utredning med förslag på beslut kring stadens 
deltagande i och medfinansiering av Leader kring Göta älv och Säveån samt Leader 
Bohuslän 2023–2027. Utredningar finns i bilaga 1. Av utredningarna framgår att staden 
har haft god utdelning av medfinansieringen av Leader eftersom den har gett 
samhällsnytta. Lokala föreningar och företag har fått finansiellt stöd i att utveckla och 
genomföra sina projektidéer, vilket har bidragit till ökad lokal delaktighet och utveckling 
av Leader-områdena. Leader-projekten har bidragit till goda samhällseffekter i linje med 
stadens samhällsuppdrag såsom förbättrad folkhälsa, nya mötesplatser, utökad 
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besöksnäring och klimatsmarta lösningar. Leader har även fungerat som ett framgångsrikt 
komplement till stadens ordinarie föreningsstöd genom att erbjuda möjlighet att söka 
finansiellt stöd för utvecklingsinsatser och aktiviteter som annars inte hade kunnat få 
bidrag. Leader innebär också en möjlighet för föreningar att söka och starta större 
utvecklingsprojekt än vad som ryms inom stadens föreningsstöd. Dessutom kan staden 
inom Leader stötta lokala mindre näringsidkare och entreprenörer som vill testa nya 
innovationer eller utveckla sin affärsverksamhet.  

Jordbruksverket har gjort liknande bedömningar av individuella Leader-projekt, där 
Göteborgs Stad har ingått.  

Ansökan om nya Leader  
Reglerna för geografisk indelning av Leader-områden 2023-2027 är ändrade i vissa 
avseenden jämfört med föregående period. Bland annat kan inte längre urbana områden 
ingå utan endast landsbygd och tätort. Förändringen för med sig att Leader Södra 
Bohuslän kommer att utvidgas till Leader Bohuslän 2023-2027 och att Leader Längs 
Göta Älv kommer att utvidgas till Leader Längs Göta Älv och Säveån 2023-2027. 
Föregående Leader-föreningar har under 2021 och var för sig tagit fram förslag på 
utvecklingsstrategier för respektive nytt Leader-område. Utvecklingsstrategierna har 
ingått i ansökningarna om att bilda de två nya Leader-områdena som har gjorts till 
Jordbruksverket under 2021. Jordbruksverket kommer att ta ställning till ansökningarna 
om nya Leader-områden under det närmaste halvåret (oktober 2022 – april 2023). Som en 
del av ansökningsprocessen behöver medfinansieringsintyg lämnas från berörda 
kommuner däribland Göteborgs Stad. 

Nämndernas beslut inför programperiod 2023 – 2027 

Socialnämnd Sydväst 
Socialnämnd Sydväst beslutade 2022-05-25 § 140: 

1. Socialnämnd Sydväst uppger åt nämnden för demokrati och medborgarservice att 
staden bör ingå som medlem i Leader Bohuslän under programperioden 2023 – 
2027 

2. Socialnämnd Sydväst uppger åt demokrati och medborgarservice att undersöka 
annan förvaltning som kan medfinansiera Leader Bohuslän 2023 – 2027 

3. Vid beslut om medlemskap medfinansiera Leader Bohuslän med 
uppskattningsvis 350 000 kr per år. 

Nämndens bedömning är dels att Leader-metoden passar södra skärgårdens utmaningar, 
dels att reglementet möjliggör medfinansiering av stadens medlemskap i Leader 
Bohuslän. Reglementet ger socialnämnderna särskilt ansvar för att beakta befolkningens 
behov, använda sin kännedom om lokala förhållanden samt skapa förutsättningar för 
delaktighet. Dessutom ska socialnämnden utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv 
part när det gäller insatser inom exempelvis trygghetsarbete, folkhälsoarbete och 
samverkan med civilsamhället, vilket kan kopplas till Leader-arbete. 

Socialnämnd Hisingen 
Socialnämnd Hisingen beslutade 2022-05-24 § 149: 

1. Socialnämnd Hisingen beslutar att inte medfinansiera Göteborgs Stads 
medverkan i EU projektet Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 
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2. Socialnämnd Hisingen översänder beslutet till nämnden för demokrati och 
medborgarservice i förhoppning om att de kan identifiera en annan förvaltning 
som kan medfinansiera Göteborgs stads medverkan i Leader kring Göta älv och 
Säveån 2023–2027. 

Nämnden konstaterar att utvecklingsstrategin Leader kring Göta älv och Säveån 2023–
2027 inte bedöms ligga i tillräckligt hög grad inom ramen för förvaltningens uppdrag i 
enlighet med reglementen 2022; § 2–6 Verksamhetsområde och uppgift. 

Socialnämnd Nordost 
Socialnämnd Nordost beslutade 2022-05-24 § 237: 

1. Socialnämnd Nordost beslutar att inte medfinansiera Göteborgs Stads medverkan 
i EU projektet Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 

2. Socialnämnd Nordost översänder beslutet till nämnden för demokrati och 
medborgarservice i förhoppning om att de kan identifiera en annan förvaltning 
som kan medfinansiera Göteborgs stads medverkan i Leader kring Göta älv och 
Säveån 2023–2027. 

Nämnden gör en likalydande bedömning som socialnämnd Hisingen, se föregående 
avsnitt. 

Nämnden för demokrati och medborgarservice 
Nämnden för demokrati och medborgarservice beslutade 2022-06-21 § 67: 

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att Göteborgs Stad ska 
ingå i Leader Bohuslän under programperiod 2023–2027, baserat på socialnämnd 
Sydvästs beslut 2022-05-25 § 140 om att vid beslut om medlemskap 
medfinansiera Leader Bohuslän. 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att Göteborgs Stad inte 
ska ingå Leader kring Göta älv och Säveån under programperiod 2023–2027, 
baserat på socialnämnd Hisingens beslut 2022-05-24 § 149 och socialnämnd 
Nordosts beslut 2022-05-24 § 237 om att inte medfinansiera eller avsätta 
kontaktperson för Göteborgs Stads medverkan i Leader kring Göta älv och 
Säveån 2023–2027. 

3. Nämnden för demokrati och medborgarservice föreslår att kommunfullmäktige 
fråntar nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvaret för stadens 
samtliga Leader-medlemskap. 

4. Nämnden för demokrati och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart 
justerat 

Nämnden grundar sitt beslut på den egna förvaltningens utredningar om föregående 
Leader-period. I förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-06-16 föreslås att staden bör delta i 
Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån under programperioden 2023–
2027. Som förvaltningens utredningar visar, har staden förutsättningar för att med gott 
resultat delta i och arbeta med Leader i kommande programperiod. Dessutom framgår att 
delat ansvar kan bidra till att utveckla stadens samverkansprocesser och arbetssätt mellan 
nämnder och styrelser samt förvaltningar och bolag. Förvaltningen ser en potential i att 
stärka stadens gemensamma ansvar och insatser för att skapa förutsättningar för 
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demokratisk delaktighet och inflytande. Leader-metoden grundas i den lokala 
befolkningens behov och samverkan med civilsamhället för att skapa lokalt ledd 
utveckling, vilket även utgör grunden i stadens delaktighetsarbete. Därmed föreslår 
förvaltningen att staden fortsätter med delat Leader-ansvar mellan nämnden för demokrati 
och medborgarservice och socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst.  

Samtidigt konstaterar förvaltningen för demokrati och medborgarservice att berörda 
socialnämnder har bedömt ansvar enligt reglemente olika vad gäller verksamhetsområde 
och uppgift. I och med besluten i socialnämnderna Hisingen respektive Nordost 
konstaterar nämnden för demokrati och medborgarservice att förutsättningar för stadens 
fortsatta medverkan i Leader kring Göra Älv och Säveån saknas. Ingår staden i 
fortsättningen i endast ett Leader-område bedömer nämnden för demokrati och 
medborgarservice att fortsatt samordning av stadens Leader-medlemskap är inaktuell. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att kommunfullmäktige i beslut 2021-05-20 § 30 har 
bedömt att ansvarsfördelning avseende Leader 2015-2020 med förlängning ryms inom 
berörda nämnders redan beslutade reglementen och oaktat senare bedömningar av 
socialnämnderna. Utifrån Kommunfullmäktiges beslut och gällande EU-regler gör 
stadsledningskontoret bedömningen att samtliga fyra berörda nämnder ska fullfölja 
uppdraget att bidra till stadens Leader-arbete avseende perioden 2015-2023 inklusive 
förlängning. Uppdraget sträcker sig som längst till och med år 2025 för slutgiltig 
utvärdering och utbetalning av EU-finansiering. Under åren 2024-2025 utgår ingen 
årsavgift till de två Leader-föreningarna men respektive nämnd ska ändå tillse att 
förvaltningen deltar i Leader-arbetet enligt kommunfullmäktiges beslut. Inom 
huvudansvaret för Leader-medlemskapen som innehas av nämnden för demokrati och 
medborgaservice ingår att bidra till utvärdering av Leader och korrekt slututbetalning. I 
socialnämndernas ansvar ingår att vid behov bistå nämnden för demokrati och 
medborgarservice i det avslutande Leader-arbetet. 

Utvärderingar och utredning om stadens Leader-medlemskap som förvaltningen för 
demokrati och medborgarservice har gjort inom sitt samordningsuppdrag är, bedömer 
stadsledningskontoret, ett genomarbetat och heltäckande underlag för beslut om stadens 
fortsatta medverkan i Leader 2023 – 2027. Stadsledningskontoret instämmer i 
bedömningen som nämnden för demokrati och medborgarservice gör i sitt beslut 2022-
06-21 § 67 att till följd av berörda socialnämnders beslut föreligger inte behov av 
samordning av stadens Leader-medlemskap under den nya Leader-perioden 2023 – 2027.  
Det innebär att nämnden för demokrati och medborgarservice inte har huvudansvar för 
stadens Leader-medlemskap avseende den nya Leader-perioden 2023 – 2027 och att 
huvudansvar för stadens enda Leader-medlemskap 2023-2027 kommer att bäras fullt ut 
socialnämnden Sydväst.  

 

 
Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

Deltagande i och medfinansiering av Leader 
Bohuslän och Leader kring Göta Älv och 
Säveån 2023–2027 

§ 67, diarienummer N043-0137/22

Beslut 
1. Nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att Göteborgs Stad ska

ingå i Leader Bohuslän under programperiod 2023–2027, baserat på socialnämnd

Sydvästs beslut 2022-05-25 § 140 om att vid beslut om medlemskap

medfinansiera Leader Bohuslän.

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att Göteborgs Stad inte

ska ingå Leader kring Göta älv och Säveån under programperiod 2023–2027,

baserat på socialnämnd Hisingens beslut 2022-05-24 § 149 och socialnämnd

Nordosts beslut 2022-05-24 § 237 om att inte medfinansiera eller avsätta

kontaktperson för Göteborgs Stads medverkan i Leader kring Göta älv och

Säveån 2023–2027.

3. Nämnden för demokrati och medborgarservice föreslår att kommunfullmäktige

fråntar nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvaret för stadens

samtliga Leader-medlemskap.

4. Nämnden för demokrati och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart

justerat.

Demokrati och medborgarservice 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-21 
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Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-16 med bilagorna:  

1. Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 0306/21 

2. Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader längs Göta älv 2014–2023, 

diarienummer N043-0141/21 

3. Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader Södra Bohuslän 2014–

2022, Diarienummer: N043-0141/21 

4. Utredning inför beslut om deltagande i och medfinansiering av i Leader Bohuslän 

och Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027, Diarienummer N043-0137/22  

5. Lokal utvecklingsstrategi för Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 

6. Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023–2027  

7. Protokoll Socialnämnd Hisingen 22-05-24, §149 N166-0443/22 Beslut om 

medfinansiering Leader längs Göta älv och Säveån 2023–2027 

8. Protokoll Socialnämnd Nordost 22-05-24, §237 N163-0537/22 Beslut om Leader 

programperiod 2023–2027 

9. Protokoll Socialnämnd Sydväst 22-05-25, §140 Dnr N165-0252/22 Beslut om 

medlemskap i Leader Bohuslän 2023–2027 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Dag för justering 

2022-06-21 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Irene Gustafsson 

 

 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-21 
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Ordförande 

Björn Jedvert (L) 

 

Justerande 

Jesper Berglund (V) 
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Deltagande i och medfinansiering av Leader 
Bohuslän och Leader kring Göta älv och 
Säveån 2023–2027 

Förslag till beslut 
I nämnden för demokrati och medborgarservice 

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att Göteborgs Stad ska 

ingå i Leader Bohuslän under programperiod 2023–2027, baserat på socialnämnd 

Sydvästs beslut 2022-05-25 § 140 om att vid beslut om medlemskap 

medfinansiera Leader Bohuslän. 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att Göteborgs Stad inte 

ska ingå Leader kring Göta älv och Säveån under programperiod 2023–2027, 

baserat på socialnämnd Hisingens beslut 2022-05-24 § 149 och socialnämnd 

Nordosts beslut 2022-05-24 § 237 om att inte medfinansiera eller avsätta 

kontaktperson för Göteborgs Stads medverkan i Leader kring Göta älv och 

Säveån 2023–2027. 

3. Nämnden för demokrati och medborgarservice föreslår att kommunfullmäktige 

fråntar nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvaret för stadens 

samtliga Leader-medlemskap. 

4. Nämnden för demokrati och medborgarservice förklarar beslutet omedelbart 

justerat. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2021 § 30 att tilldela nämnden för demokrati 

och medborgarservice huvudansvar för stadens Leader-medlemskap. I huvudansvaret 

ligger att ta ställning till stadens deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv 

och Säveån under kommande programperiod 2023–2027. Kommunfullmäktige beslutade 

även att tilldela socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst ansvar för att 

medfinansiera förlängningsåren 2021–2023 för pågående programperiod 2014–2020. 

Kommunfullmäktige bedömde även att nämnden för demokrati och medborgarservice 

saknar verksamhetsbudget för att vara ansvarig för stadens medfinansiering. 

Demokrati och medborgarservice 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-06-16 

Diarienummer N043-0137/22 

 

Handläggare 

Åsa Åkesson 

Telefon: 031-366 21 58 

E-post: 

asa.akesson@demokratimedborgarservice.goteborg.se  



 

 

Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice, tjänsteutlåtande 2 (19) 

   

   

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice föreslår att staden bör delta i Leader 

Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån under programperioden 2023–2027. 

Detta i enlighet med den utredning som förvaltningen har genomfört. Förvaltningen ser 

att staden bör fortsätta det delade ansvaret för Leader mellan nämnden för demokrati och 

medborgarservice och socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst. Såsom 

utredningen visar finns det tre förutsättningar som krävs för att staden ska delta i och 

arbeta med Leader i kommande programperiod med gott resultat: 1) Arbeta med lokal 

ledd utveckling utifrån den lokala befolkningens behov och kännedom om lokala 

förhållanden 2) Personella resurser för att samverka med Leader-kansli kring att sprida 

och förankra Leader lokalt. 3) Medel för att bekosta årlig kostnad för medfinansiering. 

Socialnämnd Hisingen respektive Nordost har beslutat att inte ansvara för 

medfinansiering eller avsätta kontaktperson för Leader kring Göta älv och Säveån. 

Socialnämnd Sydväst har beslutat att ansvara för medfinansiering och avsätta 

kontaktperson för Leader Bohuslän. Förvaltningen föreslår att nämnden för demokrati 

och medborgarservice beslutar att Göteborgs Stad ska ingå i Leader Bohuslän under 

programperiod 2023–2027. Förvaltningen föreslår också att nämnden för demokrati och 

medborgarservice beslutar att Göteborgs Stad inte ska ingå Leader kring Göta älv och 

Säveån under programperiod 2023–2027. Förvaltningen kan inte förorda nämnden att 

staden deltar i Leader kring Göta älv och Säveån utan medfinansieringsunderlag eller 

avsatta personella resurser för att samverka med Leader-kansliet utifrån från lokala behov 

och kunskap om området. Detta innebär att staden saknar de tre förutsättningar som 

förvaltningen bedömer krävs för att delta i och arbeta med Leader kring Göta älv och 

Säveån i Göteborgs Stad. 

Vidare bedömer förvaltningen att nämnden för demokrati och medborgarservice bör 

föreslå att kommunfullmäktige fråntar nämnden för demokrati och medborgarservice 

huvudansvaret för stadens samtliga Leader-medlemskap. Socialnämnd sydväst har också 

uttryckt att behovet av samordning troligen utgår i det fall staden deltar i endast ett av de 

två Leader-områdena. Förvaltningen kan se ett behov av en samordnande funktion i det 

fall staden skulle delta i bägge Leader-områden. Eftersom förvaltningen föreslår att 

staden endast ska ingå i ett Leader-område är bedömningen dock att det skulle vara 

inaktuellt för nämnden för demokrati och medborgarservice att fortsatt vara ansvarig för 

att samordna stadens Leader-deltagande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
EU finansierar 50 procent av Leader-verksamheten och staten cirka 20 procent. 

Medlemskommunerna finansierar cirka 30 procent av verksamhetskostnaderna i form av 

en medfinansiering, vilket generellt sett gör Leader till ett ekonomiskt fördelaktigt 

samarbete för kommunerna. Leader kan också beskrivas erbjuda en form av 

intäktspotential i det fall Göteborgs Stad söker och beviljas medel för att genomföra 

projekt, antingen som enskild aktör eller i samverkan med föreningsliv och/eller 

näringsliv. Det kan även betraktas som en ekonomisk möjlighet att använda Leader-

medel som ett komplement till stadens ordinarie föreningsstöd. Förutom de medel som 

kommer föreningarna tillhanda generar projekten ofta arbetstillfällen och/eller 

sysselsättning under tiden de pågår. Det finns också exempel på förbättrad folkhälsa. På 

så sätt skapar Leader-projekten samhällsnytta och minskar kostnaderna för stadens 

förebyggande arbete. Det är flera av Göteborgs Stads nämnders verksamheter som gynnas 

av Leader. 
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Jordbruksverket är förvaltande myndighet av Leader-programmen. Leader-kanslierna för 

Leader kring Göta älv och Säveån respektive Leader Bohuslän beräknar att Göteborgs 

Stads totala medfinansieringskostnader skulle uppgå till cirka 1,3 miljoner kronor per år. 

Detta kan jämföras med cirka 1,2 miljoner kronor per år för programperioden 2014–2022. 

Leader-kanslierna fakturerar stadens medfinansiering årsvis för programperioden 2023–

2027 med start 2024. Jordbruksverket ska fatta beslut om den slutliga storleken på 

respektive Leader-områdens budgetar i juni 2022. Kostnaden för stadens årliga 

medfinansiering ska betraktas som en maxkostnad som kan bli lägre, beroende på 

Jordbruksverkets beslut. 

Demokrati och medborgarservice är huvudansvarig för att samordna stadens deltagande i 

Leader. I uppdraget ingår att samordna stadens ställningstagande angående deltagande i 

Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. Förvaltningen har 

därför genomfört två utvärderingar av stadens deltagande i Leader längs Göta älv (2014–

2023) (se bilaga 2) samt Leader Södra Bohuslän (2014–2022) (se bilaga 3). Förvaltningen 

har även genomfört en utredning (se bilaga 4) med förslag på beslut kring stadens 

deltagande i och medfinansiering av Leader kring Göta älv och Säveån samt Leader 

Bohuslän 2023–2027. 

De förslag som förvaltningen ger i utredningen är i linje med de slutsatser och 

bedömningar som stadsledningskontoret gjorde inför kommunfullmäktiges beslut om 

förlängning av pågående programperiod till 2023 (Bilaga 1. Ansvar för stadens Leader-

medlemskap 2021-03-29, diarienummer 0306/21). Kommunfullmäktige beslutade att 

tilldela socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst ansvar för att medfinansiera 

förlängningsåren 2021–2023 för pågående programperiod 2014–2020 då detta bedömdes 

rymmas inom befintlig budgetram. Kommunfullmäktige bedömde även att nämnden för 

konsument- och medborgarservice saknade verksamhetsbudget för att vara ansvarig för 

stadens Leader-medfinansiering. 

Baserat på uppgifter i maj 2022 från Leader-kanslierna uppskattas den årliga kostnaden 

för medfinansiering avseende Leader kring Göta älv och Säveån uppgå till cirka 584 900 

kr för socialnämnd Hisingen och cirka 375 500 kronor för socialnämnd Nordost. Den 

årliga kostnaden för medfinansiering avseende Leader Bohuslän uppskattas till cirka 

350 000 kr för socialnämnd Sydväst.  

Utöver medfinansieringskostnad fastslog Demokrati och medborgarservices utredning att 

varje socialförvaltning behöver avsätta 10–20 procent av en årsarbetstid för att samverka 

med och vara det berörda Leader-kansliets kontaktperson och sprida riktad information 

om Leader i lokalområdet. Kontaktpersonen för socialförvaltningen Sydväst bör även 

delta i Bohusläns kommunnätverk som träffas ungefär fem tillfällen per år. Berörda 

socialnämnder föreslogs även representera och därmed äga stadens beslutsrätt i Leader 

Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveåns respektive föreningsstyrelse, kallad 

LAG-styrelse (Local Action Group). LAG-posten uppskattas ta cirka 60 timmar i anspråk 

per år. 
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I det fall nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att staden ska delta och 

medfinansiera de två Leader-områdena Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och 

Säveån uppskattas förvaltningen behöva avsätta en samordnare om cirka 20% av en 

årsarbetstid. Medborgarkontoren behöver engageras i att sprida information om Leader.  

Förvaltningen ser att arbetet kan rymmas inom befintlig ram. I det fall nämnden för 

demokrati och medborgarservice beslutar att staden ska delta och medfinansiera endast ett 

av de två Leader-områdena ser förvaltningen att det är troligt att nämnden för demokrati 

och medborgarservice inte behöver samordna arbetet. Demokrati och medborgarservice 

kommer att stötta i stadens Leader-arbete inom ramen för nämndens verksamhetsområde 

och uppgifter. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Leaders utvecklingsstrategier för perioden 2023–2027 (bilaga 5 och 6) utgår från Sveriges 

landsbygdsprogram med direkt koppling till klimat- och miljömål för Sverige och EU. 

Mål, visioner och insatsområden är tydligt inriktade på miljömässig hållbarhet och 

miljöeffektivisering, hållbar produktion och konsumtion. Strategierna förhåller sig till 

hållbarhetsmål på internationella, nationella, regionala och lokala nivåer.  

FN:s globala mål Agenda 2030 och Västra Götalandsregionens Klimat 2030 har varit 

tongivande i författandet av målen i båda utvecklingsstrategier.  

I utvecklingsstrategin för Leader Bohuslän 2023 – 2027 finns tydliga kopplingar till några 

av FN:s globala mål i Agenda 2030. Utvecklingsstrategin för Leader kring Göta älv och 

Säveån refererar också till Agenda 2030 målen och till regionens mål om att göra Västra 

Götalandsregionen till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt 

samhälle.  

På regionnivå har vi ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om ”som är en strategi om 

hur Västra Götalands Regionen ska klimatomställa till ett fossilfritt samhälle. Flera av 

strategins fokusområden speglas i Leader- områdenas utvecklingsstrategier. I Leader 

Bohuslän har vi målen: ”Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete” som har 

koppling till Klimat 2030:s fokusområden; ”Förnybara och resurseffektiva produkter och 

tjänster” samt ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler”. Även Leader Bohusläns 

mål ”Lokal och resilient matproduktion” bidrar till Klimat 2030:s fokusområde 

”Klimatsmart och hälsosam mat”.  

Leader-områdenas utvecklingsstrategier för kommande programperiod har även 

kopplingar till Göteborgs Stads styrdokument som flera av stadens program (exempelvis 

Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023, Göteborgs Stads program för en jämlik 

stad 2018–2026 och Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030) samt flera av 

stadens nämnders budgetinnehåll.  

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 och dess mål om att Göteborg ska 

ha ett klimatavtryck som är nära noll samt målet om att göteborgarna har en hälsosam 

livsmiljö kan kopplas till utvecklingsstrategiernas mål såsom ”Omställning till hållbart 

attraktivt liv och arbete”, ”Gynna en hållbar omställning”, ”Stärka området som en 

attraktiv plats” och ”Lokal och resilient matproduktion”.  
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Bedömning ur social dimension 
Leader-metoden bygger på samverkan och nätverkande för lokalt ledd utveckling mellan 

civilsamhälle, näringsliv och offentligsektor. På så vis uppmuntras delaktighet och 

inkludering av olika perspektiv, vilket kan ge upphov till nya idéer och infallsvinklar som 

gynnar den lokala demokratin. Leader-föreningarnas visioner och utvecklingsstrategier 

anger dessutom att tillgänglighet, samverkan och inkludering ska beaktas vid finansiering 

av projekt. Förvaltningen ser att Leader-metodens grundtanke om att lokal utveckling 

behöver utgå från de som bor och verkar i ett område stämmer väl överens med och kan 

stärka hela stadens gemensamma ansvar för att skapa förutsättningar för delaktighet. 

Vem som helst kan engagera sig i en förening och söka medel för sin utvecklingsidé. 

Leader kan stötta utvecklingsprojekt som inte kvalificerar sig för stadens ordinarie 

föreningsstöds kriterier eller bidragsstorlek. Leader möjliggör även för staden att stötta 

mindre lokala näringsidkare och entreprenörer som vill testa nya innovationer eller 

utveckla sin affärsverksamhet gällande till exempel lokal besöksnäring och klimatsmarta 

lösningar. Enskilda projekt, som Leader finansierar, kan ha specifika målgrupper som till 

exempel ungdomar, vissa yrkesgrupper eller människor med funktionsvariation. 

Förvaltningen uppfattar att stadens verktyg och resurser för att stötta föreningars initiativ, 

småföretagare och entreprenörskap skulle begränsas i det fall staden inte skulle delta i 

Leader. Detta skulle kunna ha en särskilt negativ påverkan på engagemang och tillit i 

södra skärgården där delar av befolkningen har engagerat sig i öarnas utveckling genom 

Leader sedan 1990-talet med påvisat goda folkhälsoeffekter och insatser för förbättrad 

infrastruktur. Förvaltningen ser också en risk i minskad tillit och samhällsengagemang i 

området Bergum-Gunnilse där delar av befolkningen, bland annat genom Leader, 

bedriver ett omfattande arbete för att utveckla sin bygd. 

Leader-kansliet för nuvarande Leader Södra Bohuslän har skapat ett arbetssätt som gör att 

tillfälliga nätverk, föreningar eller näringsidkare utan likviditet kan söka medel för 

mindre projekt där Leader-kansliet är projektägare. Detta gör att det inte endast är redan 

etablerade föreningar eller lokala företagare som kan testa en ny idé i liten skala, utan 

även barn och unga kan söka medel att genomföra aktiviteter som de vill testa för att 

berika sin egen och andra barns fritid. Förvaltningen ser att Leader Södra Bohusläns 

arbetssätt skapar möjlighet att stärka delaktigheten och inkluderingen av grupper som 

staden har svårare att nå, såsom unga och lokala entreprenörer.  

I alla stadens nämnders nya reglementen klargörs att nämnderna utifrån sin verksamhet 

ska arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande 

för kommunens invånare och andra grupper som berörs av verksamheten.1 Nämnden för 

demokrati och medborgarservice har ansvar för att skapa förutsättningar för invånarnas 

demokratiska delaktighet i samskapande med andra nämnder och aktörer. Nämnden ska 

också upprätthålla en infrastruktur för stadens lokala demokratiarbete där samverkan med 

andra nämnder är en grundläggande byggsten. Det betyder att oavsett om Göteborgs Stad 

beslutar att ingå i ett eller två Leader-områden kan demokrati och medborgarservice 

behöva stötta stadens Leader-arbete inom ramen för nämndens verksamhetsområde och 

uppgifter. Alla stadens förvaltningar och bolag som kan beröras av Göteborgs Stads 

Leader-arbete ska nyttja demokrati och medborgarservice infrastruktur, lokala råd och 

dialoger för detta, exempelvis Ö-dialogen.  

 
1 I alla nämnders nya reglementen kapitel 1-Inledande bestämmelser § 5 
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Socialnämnderna har ett särskilt ansvar som blir viktigt att ta hänsyn till kopplat till de 

delade ansvaret i arbetet med Leader utifrån befolkningens behov och kännedom om 

lokala förhållanden där socialnämnderna utifrån sitt verksamhetsansvar ska vara en aktiv 

part gällande bland annat insatser inom trygghetsarbete, folkhälsoarbete och samverkan 

med civilsamhället. Socialnämnderna har därutöver ett lokalt samordningsuppdrag i 

förhållande till andra nämnders och styrelsers medverkan inom stadsområdet.2 

Socialnämnderna, utifrån sina reglementen, ansvarar i sitt stadsområde även för 

fritidsverksamhet som erbjuder aktiviteter och mötesplatser som stimulerar ungas 

personliga och sociala utveckling. 

Bilagor  
1. Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 0306/21 

2. Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader längs Göta älv 2014–

2023, Diarienummer: N043-0141/21 

3. Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader Södra Bohuslän 

2014–2022, Diarienummer: N043-0141/21 

4. Utredning inför beslut om deltagande i och medfinansiering av i Leader 

Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027, Diarienummer 

N043-0137/22  

5. Lokal utvecklingsstrategi för Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 

6. Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023–2027  

7. Protokoll Socialnämnd Hisingen 22-05-24, §149 N166-0443/22 Beslut om 

medfinansiering Leader längs Göta älv och Säveån 2023–2027 

 

8. Protokoll Socialnämnd Nordost 22-05-24, §237 N163-0537/22 Beslut om 

Leader programperiod 2023–2027 

9. Protokoll Socialnämnd Sydväst 22-05-25, §140 Dnr N165-0252/22 Beslut 

om medlemskap i Leader Bohuslän 2023–2027 

 
2 Socialnämndernas reglemente Kapitel 2, rubrik Särskilt ansvar § 16  
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 § 30 att tilldela nämnden för demokrati och 

medborgarservice huvudansvaret för stadens Leader-medlemskap. I huvudansvaret ligger 

att ta ställning till stadens deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och 

Säveån under kommande programperiod 2023–2027. Kommunfullmäktige fattade även 

att tilldela socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst ansvar för att medfinansiera 

förlängningsåren 2021–2023 för pågående programperiod 2014–2020. Bedömningen var 

att det inte fanns tillräckliga kopplingar till nämnden för demokrati och medborgarservice 

reglemente och att nämnden saknade verksamhetsbudget för att vara ansvarig för stadens 

Leader-medfinansiering. 

I maj 2022 beslutade berörda socialnämnder om ansvar för medfinansiering och 

personella resurser för programperioden 2023–2027. Beslut har fattats av socialnämnd 

Hisingen 2022-05-24 § 149 och socialnämnd Nordost 2022-05-24 § 237 för Leader kring 

Göta älv och Säveån. Socialnämnd Sydväst har fattat beslut 22-05-25 § 140 om Leader 

Bohuslän. Nämnden för demokrati och medborgarservice beslut om stadens deltagande i 

programperiod 2023–2027 bör baseras på de aktuella socialnämndernas beslut. 

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Leader. Beslut om stadens deltagande och 

medfinansiering ska officiellt vara Jordbruksverket tillhanda den 15 oktober 2022. 

Nämnden för demokrati och medborgarservice bör fatta beslut om stadens deltagande och 

medfinansiering senast i juni 2022. Förvaltningens tidplan för beslut är i 

linje med Jordbruksverkets och Leader-föreningarnas tidplan för att skapa förutsättningar 

för deras arbete med eller utan staden som deltagande kommun och medfinansiär. 

Beskrivning av ärendet 
Leader förvaltas av Jordbruksverket och är en del av EU:s landsbygdsprogram med en 

grundtanke om att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i 

ett område. Leader är en metod för att arbeta med lokalt ledd utveckling på landsbygd, 

stadsnära landsbygd och i skärgård. Syftet är att utveckla närområdet utifrån lokala 

förutsättningar, utvecklingsidéer och behov. Leader-metoden bygger på samverkan 

mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor och handlar om att söka 

projektmedel och genomföra utvecklingsprojekt i ett geografiskt avgränsat lokalsamhälle. 

Göteborgs Stad deltar i pågående Leader-programperiod 2014–2023. Deltagandet 

innefattar Leader Längs Göta älv 2014–2023 och Leader Södra Bohuslän 2014–2022. 

Deltagandet initierades och bedrevs av de före detta stadsdelsnämnderna Angered, Östra 

Göteborg och Norra Hisingen för Leader Längs Göta älv samt av stadsdelsnämnden 

Västra Göteborg för Leader Södra Bohuslän. 

Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att tilldela nämnden för demokrati och 

medborgarservice huvudansvar för stadens Leader-medlemskap. I huvudansvaret ligger 

att ta ställning till stadens deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och 

Säveån under kommande programperiod 2023–2027. Beslut fattades även om att tilldela 

socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst ansvar för att medfinansiera 

förlängningsåren 2021–2023 i pågående programperiod. Kommunfullmäktige bedömde 

även att det inte fanns tillräckliga kopplingar till nämnden för demokrati och 

medborgarservice reglemente och att nämnden saknade verksamhetsbudget för att vara 

ansvarig för stadens Leader-medfinansiering. 
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Nya utvecklingsstrategier och geografiska områden 

I slutet av 2020 påbörjade Leader-föreningarna ett arbete med att bilda nya Leader-

områden ”Leader Bohuslän” samt ”Leader kring Göta älv och Säveån” inför kommande 

programperiod 2023–2027, vilket även innebar att ta fram nya utvecklingsstrategier och 

geografiska områden. 

Leader Bohuslän innefattar samtliga öar i Göteborgs södra skärgård. Utvecklingsstrategin 

(se bilaga 6) fokuserar på att områdets framtid bygger på områdets historia där Bohusläns 

samhällen är sammanhållna, innovativa, kreativa, inkluderande och öppna. Det beskrivs 

handla om att bygga bra platser att bo och verka i för att uppnå ett hållbart samhälle 

genom god samverkan mellan aktörer och samhällssektorer. Omställning, matproduktion 

och upplevelser förklaras vara viktiga insatsområden.  

Leader kring Göta älv och Säveån innefattar centrala delar av Bergsjön, Vättlefjäll, östra 

Angered, Bergum-Gunnilse samt norra Hisingen som avgränsas i norr av Nordre älv, i 

öster av Göta älv och i väster av Kattegatt. Utvecklingsstrategin (se bilaga 5) fokuserar på 

de utmaningar och möjligheter som ligger i att främja en långsiktigt hållbar lokal 

utveckling i det aktuella landsbygdsområdet, som beskrivs ha mycket resurser och 

potential, samtidigt som området påverkas starkt av närheten till och inflytandet av de 

omgivande städerna. Besöksnäring och hållbar omställning har särskild betydelse i 

utvecklingsstrategin. Målet är att stärka området som attraktiv plats, skapa ett gott klimat 

för kreativitet, entreprenörskap och företagande och att gynna en hållbar omställning. 

Kompetensutveckling, samverkan, kommunikation och investeringar förklaras vara 

viktiga insatsområden.  

I oktober 2021 lämnade respektive Leader-förening in en formell ansökan till 

Jordbruksverket om att bilda nya Leader-områden bilagd med den nya 

utvecklingsstrategin. I juni 2022 ska Jordbruksverket ge besked om 

utvecklingsstrategierna är godkända och om vilken budget respektive Leader-område 

tilldelas. Under sommaren ska organisationen för Leader-områdena sättas och den 15 

oktober lämnar Leader-föreningarna in ansökan om att starta Leader-område för 

programperiod 2023–2027. Ansökan ska biläggas medfinansieringsintyg av de 

kommuner som avser delta. Jordbruksverket lämnar startbesked i januari 2023. Samtliga 

kommuners beslut om deltagande och medfinansiering ska officiellt vara Jordbruksverket 

tillhanda den 15 oktober 2022. 

Beredning av ärende 

I detta ärende ska nämnden för demokrati och medborgarservice ta ställning till stadens 

deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån för programperioden 

2023–2027. I syfte att kunna fatta ett välgrundat beslut har förvaltningen bland annat 

genomfört två utvärderingar av stadens pågående deltagande i Leader Längs Göta älv (se 

bilaga 2) respektive Leader Södra Bohuslän (se bilaga 3). Socialförvaltningarna Hisingen, 

Nordost och Sydväst samt demokrati och medborgarservice tog också del av och gav 

feedback på ett första utkast av utvecklingsstrategierna för respektive Leader-område. 

Förvaltningen har under våren 2022 genomfört en utredning med analys av lämplig 

tilldelning av roller och ansvar för medfinansiering i staden (se bilaga 4). Utredningen har 

presenterats under ett gemensamt presidiemöte mellan nämnden för demokrati och 

medborgarservice och berörda socialnämnder Hisingen, Nordost och Sydväst.  
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Utvärderingar av stadens deltagande i Leader Längs Göta älv 2014–2023 samt 

Leader Södra Bohuslän 2014–2022 

Utvärderingarna baserades på strukturerade intervjuer och dokumentstudier. Intervjuerna 

genomfördes dels med verksamhetsledare för de båda Leader-områdena, dels med 

tjänstepersoner i Göteborgs Stad som varit ansvariga eller delaktiga i Leader-arbetet i de 

före detta stadsdelsförvaltningarna Angered, Östra Göteborg, Norra Hisingen (Leader 

Längs Göta älv) och Västra Göteborg (Leader Södra Bohuslän). 

Utvärderingarna visar att staden har haft god utdelning av stadens medfinansiering och att 

Leader har lett till samhällsnytta. Lokala föreningar och företag har fått stöd i att utveckla 

och genomföra sina projektidéer, vilket har bidragit till en ökad lokal delaktighet och 

utveckling av områden. Leader-projekten har bidragit till goda samhällseffekter i linje 

med stadens samhällsuppdrag såsom förbättrad folkhälsa, nya mötesplatser, besöksnäring 

och klimatsmarta lösningar. Leader har även fungerat som ett framgångsrikt komplement 

till stadens ordinarie föreningsstöd genom att bidra med utvidgade möjligheter att söka 

stöd för utvecklingsinsatser och aktiviteter som föreningsstöd inte bidrar till. Leader 

innebär också en möjlighet för föreningar att söka och starta större utvecklingsprojekt än 

vad stadens föreningsstöd erbjuder. Dessutom möjliggörs att staden även kan stötta 

mindre lokala näringsidkare och entreprenörer som vill testa nya innovationer eller 

utveckla sin affärsverksamhet. 

Inför programperioden 2023–2027 har områdena i de nordöstra delarna av staden ändrats 

från att prioritera socioekonomiskt utsatta och urbana områden, till att omfatta mestadels 

landsbygd och tätort. Då Leader-metoden i grunden är en metod för landsbygd- och 

tätortsutveckling, skapar förändringen en stor potential att utveckla stadens Leader-arbete 

på ett ändamålsenligt sätt. Södra skärgården har varit med i Leader-föreningar sedan 

Sveriges inträde i EU i mitten av 1990-talet. Leader-metoden passar södra skärgårdens 

utmaningar med folkhälsa, en åldrande befolkning och förbättringar som behövs för att 

skapa en levande skärgård med hjälp av utbyggd infrastruktur för lokal service och 

besöksnäring. 

Utvärderingarna visar också att ansökningsförfarandet för att söka projektmedel är 

komplicerat och ställer höga krav på administrativ kapacitet och viss likviditet hos den 

sökande aktören. Privatpersoner eller löst sammansatta nätverk kan inte söka 

projektmedel, utan endast föreningar, företag eller offentlig sektor. Detta leder ofta till att 

det är utmanande att engagera unga, mindre företag och entreprenörer. Dock har Leader 

Södra Bohuslän arbetat fram och testat nya arbetssätt för att underlätta för dessa 

målgrupper, vilket är positivt inför kommande programperiod. 
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Utredning inför beslut om stadens deltagande i Leader kring Göta älv och 

Säveån samt Leader Bohuslän 2023–2027 

Utredningen baseras på de två utvärderingarna av stadens pågående Leader-deltagande, 

Göteborgs Stads styrdokument, kommunfullmäktiges beslut samt samtal med berörda 

socialförvaltningar. Demokrati och medborgarservice föreslår att staden bör delta i 

Leader kring Göta älv och Säveån samt Leader Bohuslän 2023–2027. Fördelarna med att 

delta i Leader överväger nackdelarna. Utvärderingarna av stadens pågående Leader-

deltagande visar att staden har haft god utdelning av stadens medfinansiering och att 

Leader har lett till samhällsnytta. Vidare visar utredningen att de nya 

utvecklingsstrategierna för programperioden 2023–2027 har flera kopplingar till 

Göteborgs Stads budget 2022 och styrdokument. Inför programperioden 2023–2027 har 

också de geografiska områdena ändrats, vilket skapar goda förutsättningar att tillvarata 

Leader-metodens syfte och styrkor i större utsträckning än under pågående 

programperiod. Detta är särskilt påtagligt gällande Leader kring Göta älv och Säveån. 

Utredningen klargör tre förutsättningar som krävs för att staden ska delta i och arbeta med 

Leader i kommande programperiod: 

1. Ett framgångsrikt Leader-arbete kräver att staden samverkar med Leader-

kanslierna för att skapa lokal förankring. Eftersom Leader-metoden bygger på ett 

så kallat ”underifrån-perspektiv” och handlar om lokalt ledd utveckling är den 

lokala befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden avgörande. 

2. Staden behöver avsätta personella resurser för att samverka med Leader-

kanslierna i det lokala arbetet. Leader-kanslierna har ansvar för att ha kontakt 

med lokala aktörer, sprida information och exempelvis stötta föreningar vid 

ansökan. Staden kan med fördel bistå i detta arbete genom etablerade 

kommunikationskanaler, relationer till och kännedom om föreningsliv och 

näringsliv. Det behöver även tillsättas ett antal tjänstepersoner och eventuellt 

politiker som representanter i de båda Leader-föreningarnas LAG-styrelser. 

3. Det krävs en medfinansiering av de kommuner som deltar i Leader som 

faktureras årsvis under programperioden. 

Demokrati och medborgarservice föreslår utifrån utredningen att nämnden för demokrati 

och medborgarservice är huvudansvarig för stadens Leader-deltagande. Socialnämnderna 

Hisingen respektive Nordost och socialnämnd Sydväst föreslås ansvara för stadens 

medfinansiering. Utredningens resultat har presenterats för berörda socialnämnder och 

utgjort ett underlag i socialförvaltningarnas arbete med att ta fram ett beslutsunderlag till 

respektive socialnämnd. 
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Såsom utredningen visar finns det flera kopplingar mellan Leader och berörda nämnders 

reglementen. Nämnden för demokrati och medborgarservices har i uppdrag att vara en 

aktiv part när det gäller insatser inom kommungemensamma frågor såsom 

folkhälsoarbete och samverkan med civilsamhället (Kapitel 2 § 3). Reglementet uttrycker 

vidare att organisationen ska skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå 

med andra verksamheter i staden. Förvaltningen ser särskilt möjligheter att tillvarata 

synergier och lärdomar mellan de två Leader-områdena i det fall staden skulle delta i 

både Leader kring Göta älv och Säveån och Leader Bohuslän. Genom förvaltningens 

samordnande och stöttande roll föreslås Leader-deltagandet följas upp och utvecklas 

kontinuerligt i samverkan mellan stadens två Leader-områden. Förvaltningen uppskattar 

att arbetet kräver en samordnare som omfattar cirka 20 procent av en årsarbetstid. 

Socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst föreslås ansvara för medfinansiering 

och Leader-arbete. Detta utifrån socialnämndernas reglemente som anger 

socialnämndernas särskilda ansvar att beakta befolkningens behov och kännedom om 

lokala förhållanden (Kapitel 2 § 16) och skapa förutsättningar för delaktighet och 

inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare (Kapitel 1 § 5). 

Socialnämnderna ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 

insatser inom exempelvis trygghetsarbete, folkhälsoarbete och samverkan med 

civilsamhället, vilket har kopplingar till Leader-arbete. Socialnämnderna har därutöver ett 

lokalt samordningsuppdrag i förhållande till andra nämnders och styrelsers medverkan 

inom stadsområde (Kapitel 2 § 16). Förvaltningen för demokrati och medborgarservice 

uppskattade att respektive socialförvaltning skulle behöva avsätta en kontaktperson och 

arbeta med insatser ihop med Leader-kansliet motsvarande 10–20 procent av en 

årsarbetstid. Förvaltningen föreslog även att en representant från respektive socialnämnd 

och eventuellt socialförvaltning bör besitta stadens styrelseposter i de två Leader-

föreningars styrelser (LAG), vilket uppskattas kräva cirka 60 timmar per år. 

Utredningens resultat är i linje med kommunfullmäktiges beslut om förlängning av 

pågående programperiod till 2023. Kommunfullmäktiges beslut innebär att Leader är ett 

delat ansvar mellan nämnden för demokrati och medborgarservice utifrån nämndens 

utökade proaktiva demokratiuppdrag och de tre socialnämnderna Hisingen, Nordost och 

Sydväst. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande beskrivs att socialnämnderna bör 

ansvara för medfinansieringen i och med ny nämndorganisation 2020/2021. Såsom det 

beskrivs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”har socialnämnderna sedan årsskiftet 

övertagit delar av stadsdelsnämndernas ansvar med tillhörande budgetposter”. 

Kommunfullmäktige bedömde även att nämnden för demokrati och medborgarservice 

saknar verksamhetsbudget för att vara ansvarig för stadens medfinansiering. 

Förvaltningen ser det därför som logiskt att fortsätta den ansvarsfördelning som 

stadsledningskontoret bedömer ligga inom nämnden för demokrati och medborgservice 

reglemente respektive socialnämndernas reglemente. 
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Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ser positivt på det delade ansvaret för 

Göteborgs Stads Leader-deltagande mellan nämnden för demokrati och medborgarservice 

och socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst. Ett delat ansvar uppfattas kunna 

bidra till att utveckla stadens samverkansprocesser och arbetssätt nämnder och 

förvaltningar emellan. Det skulle kunna stärka stadens gemensamma ansvar och insatser 

för att skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande. Leader-metoden 

grundas i den lokala befolkningens behov och samverkan med civilsamhället för att skapa 

lokalt ledd utveckling, vilket även utgör grunden i stadens delaktighetsarbete. 

Socialnämnd Sydväst beslut om deltagande i Leader Bohuslän 2023–2027 

Socialnämnd Sydväst beslutade 22-05-25 § 140 (se bilaga 9) att ”uppge åt nämnden för 

demokrati och medborgarservice att staden bör ingå som medlem i Leader-området 

Bohuslän under programperiod 2023–2027”. Socialnämnd Sydväst beslutade också att 

”vid beslut om medlemskap medfinansiera Leader Bohuslän med uppskattningsvis 350 

000 kronor per år”. 

I socialförvaltningen Sydvästs tjänsteutlåtande bedöms socialnämndens deltagande i 

Leader Bohuslän som positivt för södra skärgårdens utveckling. Leader-modellen och de 

projekt som genomförs beskrivs bidra till arbetet med flera av de prioriterade områden 

som definieras i förvaltningens handlingsplan för folkhälsoinsatser; Den psykiska ohälsan 

ska minska / Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen / Skapa 

förutsättningar för åldrande med livskvalitet. I handlingsplanen beskrivs att södra 

skärgården betecknas som en glesbygd och har en stor andel äldre invånare. Det finns ett 

behov av att mobilisera olika aktörer från offentlig verksamhet och ideell sektor för ett 

långsiktigt främjande folkhälsoarbete i samverkan för den äldre befolkningen såväl som 

för barn och unga och deras föräldrar. För barn och unga är utmaningarna är att hitta ett 

varierat utbud av aktiviteter samt att mobilisera för ett samlat demokrati- och 

värdegrundsarbete, drogförebyggande- samt trygghetsskapande arbete. 

Socialförvaltningen ser att Leader erbjuder möjligheter att arbeta med dessa identifierade 

utmaningar.  

Enligt socialförvaltningens tjänsteutlåtande framgår också att Leader-metodens kärna är 

att arbeta underifrån och att arbetet behöver utgå från lokala behov och kunskap om 

området. Socialförvaltningens kunskap och möjlighet till spridning av information och 

nätverk är viktigt. Det kan verka tillitsskapande till kommunal verksamhet och Leader är i 

skärgården förknippat med något mycket positivt. Leader fokuserar samtidigt delvis på 

besöksnäring och näringslivsutveckling, vilket inte är socialförvaltningarnas ansvar. Det 

ligger ej inom ramen för verksamhetsområde eller särskilda uppdrag. Förvaltningen 

bedömer inte att det ligger inom en socialförvaltnings uppdrag att stötta företag som 

behöver Leader-stöd. De kan dock vända sig direkt till kansliet för Leader Bohuslän. 
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Socialnämnd Sydväst har även tagit i beaktande att: 

• Socialnämnden utifrån reglemente bör kunna medfinansiera medlemskap i 

Leader Bohuslän. Detta utifrån socialnämndernas särskilda ansvar att beakta 

befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden och skapa 

förutsättningar för delaktighet. 

• Socialnämnden behöver avsätta en kontaktperson och detta anses rymmas inom 

befintliga uppdrag. Undantaget är specifika näringslivsfrågor kopplat till Leader, 

då det inte kan motiveras utifrån nämndens reglemente. 

• Socialnämnden föreslås även representera och därmed äga stadens beslutsrätt i 

Leader Bohuslän föreningsstyrelse (LAG-styrelse). Sannolikt kommer en 

förtroendevald från socialnämnden att tilldelas plats. 

• Om staden ingår i flera Leader-områden kan det finnas ett värde med en 

samordning från förvaltningen för demokrati och medborgarservice. Ingår staden 

framöver enbart i ett Leader-område är det troligt att nämnden för demokrati och 

medborgarservice inte behöver samordna arbetet. 

• Det vore önskvärt om demokrati och medborgarservice undersöker annan 

förvaltning som kan medfinansiera Leader Bohuslän 2023–2027. 

Socialnämnd Hisingen respektive socialnämnd Nordosts bedömning av 

deltagande i programperiod 2023–2027 i Leader kring Göta älv och Säveån 

Socialnämnd Hisingen (se bilaga 7) respektive socialnämnd Nordost (se bilaga 8) 

beslutade ”att inte medfinansiera Göteborgs Stads medverkan i EU projektet Leader kring 

Göta älv och Säveån 2023–2027”.  

Socialnämnderna bedömer att ansvaret för Göteborgs Stads medfinansiering av Leader 

kring Göta älv och Säveån inte ligger inom ramen för socialnämnden Nordosts eller 

Hisingens reglemente för verksamhetsområde och uppgift. Utvecklingsstrategin bedöms 

inte i tillräckligt hög grad ligga inom ramen för nämndens uppdrag i enlighet med 

reglementen 2022; § 2–6 Verksamhetsområde och uppgift, ej heller inom ramen för 

Särskilt ansvar § 16. Uppfattningen är att den nya utvecklingsstrategin, i jämförelse med 

utvecklingsstrategin för pågående programperiod, har ett större fokus på besöksnäring, 

entreprenörskap och hållbar omställning. Däremot bedöms det nya geografiska området 

stämma väl in på avsikten med Leader-programmet 2023–2027 då dessa områden kan 

beskrivas som glesbygd, landsbygd och landsbygdnära tätort. Detta område lämpar sig 

bättre för Leader-metoden jämfört med nuvarande geografiska område som också 

omfattar stadsnära område med socioekonomiska utmaningar och landsbygdsområden. 

En del av den nya utvecklingsstrategins indikatorer beskrivs ha viss koppling till 

socialnämndernas uppdrag såsom skapande av nya mötesplatser, fritid och 

kulturverksamhet samt folkhälsa. 
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I den mån det är aktuellt att sprida information om Leader till föreningar anses det ligga i 

linje med socialnämndernas reglemente. Särskilt ansvar § 16 ”med beaktande av 

befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden ska nämnden utifrån sitt 

verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom följande områden; 

trygghetsarbete, krisstöd, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen, folkhälsoarbete, 

samverkan med civilsamhället samt fält- och grannskapsarbete”. Uppdraget att 

tillhandahålla och sprida information till lokala föreningar bedöms vara av begränsad 

omfattning och därmed inte kräva några riktade personella resurser utan bör ingå i 

förvaltningens ordinarie uppdrag. 

Det bedöms heller inte vara aktuellt för någon av socialnämnderna att avsätta en 

kontaktperson för Leader-kanslierna eller tid och personalresurser till att representera 

staden i Leader kring Göta älv och Säveåns föreningsstyrelse (LAG-styrelse). 

Vidare framhåller socialnämnderna en förhoppning om att nämnden för Demokrati och 

medborgarservice kan identifiera en annan förvaltning som kan medfinansiera Göteborgs 

Stads medverkan i Leader kring Göta älv och Säveån. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att Göteborgs Stad bör delta i Leader Bohuslän och Leader kring 

Göta älv och Säveån 2023–2027. Förvaltningen föreslår att det delade ansvaret mellan 

nämnden för demokrati och medborgarservice, socialnämnd Sydväst, Hisingen och 

Nordost ska fortsätta nästkommande programperiod. Detta i linje med vad 

kommunfullmäktige har beslutat inför den pågående förlängda programperioden. 

Demokrati och medborgarservice bedömer, i enlighet med förvaltningens utredning, att 

ett delat ansvar kan bidra till att utveckla stadens samverkansprocesser och arbetssätt 

mellan nämnder och styrelser samt förvaltningar och bolag. Förvaltningen ser en potential 

i att stärka stadens gemensamma ansvar och insatser för att skapa förutsättningar för 

demokratisk delaktighet och inflytande. Leader-metoden grundas i den lokala 

befolkningens behov och samverkan med civilsamhället för att skapa lokalt ledd 

utveckling, vilket även utgör grunden i stadens delaktighetsarbete. 

Utredningens resultat har presenterats för berörda socialnämnder och utgjort ett underlag i 

socialförvaltningarnas arbete med att ta fram ett beslutsunderlag till respektive 

socialnämnd. Socialnämnderna Sydväst, Hisingen och Nordost föreslogs utifrån 

utredningen att ta beslut om att ansvara för stadens medfinansiering samt avsätta 

personella resurser för stadens Leader-deltagande.  

Socialnämnd Sydväst fattade beslut 22-05-25 § 140 om deltagande och medfinansiering 

av Leader Bohuslän. Socialnämnd Hisingen fattade beslut 2022-05-24 § 149 och 

socialnämnd Nordost fattade beslut 2022-05-24 § 237 om deltagande och 

medfinansiering av Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. Förvaltningen för 

demokrati och medborgarservice förslag till beslut av nämnden för demokrati och 

medborgarservice, om stadens deltagande i dessa Leader-områden, baseras på 

socialnämndernas beslut. Dessa ställs i relation till de tre förutsättningar som krävs för att 

staden ska kunna delta i Leader med gott resultat, i enlighet med förvaltningens utredning 

(se bilaga 4). 
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Socialnämndernas beslut i förhållande till de tre förutsättningar som krävs av 

staden för att delta i Leader 2023–2027 

 

 

Socialnämnd Hisingen respektive Nordost nämner inte Leader-metodens underifrån-

perspektiv eller socialnämndernas särskilda ansvar att beakta befolkningens behov och 

kännedom om lokala förhållanden och skapa förutsättningar för delaktighet i sitt beslut. 

Socialnämnderna Hisingen och Nordost bedömde att utvecklingsstrategins nya 

geografiska område stämmer väl in på avsikten med Leader-programmet 2023–2027 då 

dessa områden kan beskrivas som glesbygd, landsbygd och landsbygdnära tätort. Detta 

område uppfattas lämpa sig bättre för Leader-metoden jämfört med nuvarande 

geografiska område som omfattar stadsnära områden med socioekonomiska utmaningar 

och landsbygdsområden. Socialnämnderna bedömer dock att den nya utvecklingsstrategin 

inte överensstämmer med nämndens reglemente i tillräckligt hög grad. Detta då 

utvecklingsstrategin uppfattas ha ett större fokus på besöksnäring, entreprenörskap och 

hållbar omställning än nuvarande utvecklingsstrategi. 

Socialnämnd Sydväst bedömde att Leader-arbetet behöver utgå från lokala behov och 

kunskap om området. Socialförvaltningens kunskap och möjlighet till spridning av 

information och nätverk ses som viktigt och uppfattas kunna fungera tillitsskapande till 

kommunal verksamhet. Socialnämnden framhåller även att Leader fokuserar på 

besöksnäring och näringslivsutveckling, vilket inte ligger inom ramen för 

socialförvaltningens verksamhetsområde eller särskilda uppdrag. Därför bedömer 

socialnämnden att socialförvaltningen inte kan stötta företag kring Leader-stöd men att de 

lokala näringsidkarna kan vända sig direkt till Leader Bohusläns kansli. 

Socialnämnd Hisingen respektive Nordost bedömde att det inte är aktuellt att avsätta tid 

och personalresurser till att representera och därmed äga stadens beslutsrätt i Leader kring 

Göta älv och Säveåns föreningsstyrelse (LAG-styrelse). Vidare avser socialnämnderna 

inte avsätta en kontaktperson om 10–20% för att samverka med Leader-kansliet. 

Socialnämnderna ser dock att det kan vara aktuellt att bistå med viss 

informationsspridning till lokalt föreningsliv men då inom ramen för befintlig verksamhet 

och uppdrag.  

 

Förutsättning 1: 

Ett framgångsrikt Leader-arbete kräver att staden samverkar med Leader-kanslierna för att 

skapa lokal förankring. Eftersom Leader-metoden bygger på ett så kallat ”underifrån-

perspektiv” och handlar om lokalt ledd utveckling är den lokala befolkningens behov och 

kännedom om lokala förhållanden avgörande. 

Förutsättning 2: 

Staden behöver avsätta personella resurser för att samverka med Leader-kanslierna i det 

lokala arbetet. Leader-kanslierna har ansvar för att ha kontakt med lokala aktörer, sprida 

information och exempelvis stötta föreningar vid ansökan. Staden kan med fördel bistå i detta 

arbete genom etablerade kommunikationskanaler, relationer till och kännedom om föreningsliv 

och näringsliv. Det behöver även tillsättas ett antal tjänstepersoner och eventuellt politiker som 

representanter i de båda Leader-föreningarnas LAG-styrelser. 
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Socialnämnd Sydväst bedömde att socialförvaltningen behöver avsätta en kontaktperson, 

vilket ansågs rymmas inom befintliga uppdrag. Undantaget är specifika näringslivsfrågor 

kopplat till Leader, då det inte kan motiveras utifrån nämndens reglemente. 

Socialnämnden föreslås även representera och därmed äga stadens beslutsrätt i Leader 

Bohuslän föreningsstyrelse (LAG-styrelse). Sannolikt kommer en förtroendevald från 

socialnämnd Sydväst att tilldelas plats. 

Socialnämnd Hisingen respektive Nordost beslutade att ansvaret för Göteborgs Stads 

medfinansiering av Leader kring Göta älv och Säveån inte ligger inom ramen för 

socialnämndernas reglemente avseende verksamhetsområde och uppgift. 

Socialnämnderna bedömer att utvecklingsstrategin inte ligger, i tillräckligt hög grad, 

inom ramen för förvaltningens uppdrag i enlighet med reglementen 2022; § 2–6 

Verksamhetsområde och uppgift, ej heller inom ramen för Särskilt ansvar § 16. Båda 

socialnämnderna uttrycker dock att ”en del av utvecklingsstrategins indikatorer har viss 

koppling till socialnämndernas uppdrag, till exempel skapande av nya mötesplatser, fritid 

och kulturverksamhet samt folkhälsa”. 

Socialnämnd Sydväst beslutade att uppge åt nämnden för demokrati och 

medborgarservice att staden bör ingå som medlem i Leader-området Bohuslän under 

programperiod 2023–2027. Socialnämnd Sydväst beslutade också att ”vid beslut om 

medlemskap medfinansiera Leader Bohuslän med uppskattningsvis 350 000 kr per år”. 

Socialnämnd Sydväst bedömde att socialnämnden kan ansvara för medfinansiering av 

Leader Bohuslän utifrån socialnämndernas reglemente avseende socialnämndernas 

särskilda ansvar för att beakta befolkningens behov och kännedom om lokala 

förhållanden samt socialnämndernas uppdrag att skapa förutsättningar för delaktighet.  

Socialnämnd Sydväst uppfattar även att socialförvaltningens handlingsplan för 

folkhälsoinsatser med prioriterade områden såsom att den psykiska ohälsan ska minska, 

skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen samt skapa förutsättningar för 

åldrande med livskvalitet, har kopplingar till de projekt som genomförs via Leader-

metoden. Socialnämnden ser ett behov av att mobilisera olika aktörer från offentlig 

verksamhet och ideell sektor för ett långsiktigt främjande folkhälsoarbete i samverkan för 

den äldre befolkningen i södra skärgården. Vidare uppfattar socialnämnden att Leader 

kan erbjuda möjligheter i förhållande till behovet av att utöka samverkan mellan offentlig 

verksamhet och ideell sektor för barn och unga och deras föräldrar med identifierade 

utmaningar. Det kan exempelvis handla om att hitta ett varierat utbud av aktiviteter samt 

att mobilisera för ett samlat demokrati- och värdegrundsarbete, drogförebyggande- samt 

trygghetsskapande arbete. 

  

Förutsättning 3: 

Det krävs en medfinansiering av de kommuner som deltar i Leader som faktureras årsvis under 

programperioden. 
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Slutsatser utifrån berörda socialnämnders beslut 

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ser att de tre förutsättningar som krävs 

för att staden ska kunna delta i och arbeta med Leader Bohuslän är tillgodosedda i och 

med socialnämnd Sydvästs beslut. Socialnämnd Sydväst har beslutat att ansvara för 

medfinansiering och avsätta en kontaktperson för att arbeta med Leader samt besätta 

LAG-styrelsen. Socialnämnden ser även att Leader-arbetet behöver utgå från lokala 

behov och kunskap om området. Socialförvaltningens kunskap och möjlighet till 

spridning av information och nätverk ses som viktigt och uppfattas kunna fungera 

tillitsskapande till kommunal verksamhet. Förvaltningen för demokrati och 

medborgarservice bedömer därför att staden kan delta i Leader Bohuslän 2023–2027. 

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ser inte att någon av de tre 

förutsättningar som krävs för att staden ska kunna delta i och arbeta med Leader kring 

Göta älv och Säveån är tillgodosedda i och med socialnämnd Hisingen respektive 

Nordosts beslut. De berörda socialnämnderna bedömer att den nya utvecklingsstrategin 

inte överensstämmer med socialnämndernas reglemente i tillräckligt hög grad. 

Socialnämnderna nämner inte heller socialnämndernas särskilda ansvar att beakta 

befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden eller att skapa förutsättningar 

för delaktighet i sitt beslut. Socialnämnderna kommer inte att avsätta resurser för 

kontaktperson eller besätta LAG-styrelsen. Socialnämnderna har även beslutat att inte 

ansvara för medfinansiering. Förvaltningen för demokrati och medborgarservice bedömer 

därför att staden inte kan delta i Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 

Önskan från socialnämnderna om att undersöka annan förvaltning som kan 

vara ansvarig för att medfinansiera Leader 

Socialnämnderna Sydväst, Hisingen och Nordost framhöll en önskan till demokrati och 

medborgarservice om att undersöka annan eller andra nämnder som kan medfinansiera 

Leader Bohuslän 2023–2027 och Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice bedömer att förvaltningens två 

utvärderingar av pågående programperiod samt utredningen inför förslag till beslut om 

medfinansiering och deltagande i programperioden 2023–2027 som tillräckligt i 

dagsläget i förhållande till nämndens nuvarande Leader-ansvar. Förvaltningens utredning 

tog bland annat hänsyn till kommunfullmäktiges beslut om att socialnämnderna Hisingen, 

Nordost och Sydväst är mest lämpade att ansvara för medfinansiering och delta i Leader-

arbete utifrån socialnämndernas särskilda ansvar att beakta befolkningens behov och 

kännedom om lokala förhållanden samt skapa förutsättningar för delaktighet. 

Socialnämnderna beskrivs, enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, därutöver ha ett 

lokalt samordningsuppdrag i förhållande till andra nämnders och styrelsers medverkan 

inom stadsområde. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande beskrivs också att 

socialnämnderna sedan årsskiftet 2020/2021 vid ny nämndorganisering även har 

”övertagit delar av stadsdelsnämndernas ansvar med tillhörande budgetposter”.  

Förvaltningen ser att frågan om att undersöka lämplig medfinansiär kan aktualiseras i 

framtiden i det fall nämnden får ett sådant uppdrag. I det fall Göteborgs Stad deltar i 

Leader 2023–2027 är det tänkbart att nya erfarenheter kan komma att aktualisera nya 

utvecklingsstrategier, nya geografiska områden i Göteborg och ansvar för 

medfinansiering.  
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Demokrati och medborgarservice samordnande roll 

Förvaltningen uppfattar att det kan finnas ett värde i att staden har en samordnande 

förvaltning i det fall staden deltar i flera Leader-områden. I utredningen inför förslag till 

beslut om deltagande i programperiod 2023–2027 (se bilaga 4) framhöll förvaltningen 

särskilt stora möjligheter att tillvarata synergier och lärdomar mellan de två Leader-

områdena, i det fall staden skulle delta i både Leader kring Göta älv och Säveån och 

Leader Bohuslän. Förvaltningen föreslog att förvaltningen för demokrati och 

medborgarservice skulle ha en stöttande roll och samordna samverkan mellan berörda 

socialförvaltningar. Det skulle innebära ett ansvar för att följa upp stadens Leader-

deltagande för att i samverkan med berörda socialförvaltningar utveckla stadens Leader-

arbete. 

I det fall staden endast deltar i ett av de två Leader-områdena är förvaltningens 

bedömning att behovet av en samordnande förvaltning för Leader utgår. Även 

socialnämnd Sydväst ger uttryck för detta: ”Ingår staden framöver enbart i ett Leader-

område är det troligt att nämnden för demokrati och medborgarservice inte behöver 

samordna arbetet” (se bilaga 9). Därför ser förvaltningen att det skulle vara inaktuellt för 

nämnden för demokrati och medborgarservice att fortsatt vara ansvarig för att samordna 

stadens Leader-deltagande. Förvaltningen bedömer att nämnden för demokrati och 

medborgarservice bör föreslå att kommunfullmäktige frånsäger nämnden ansvaret för 

drift och samordning av Göteborgs Stads Leader-deltagande. Oavsett om staden deltar i 

ett eller två Leader-områden uppfattar förvaltningen däremot att det är aktuellt att stötta 

stadens Leader-arbete inom ramen för nämndens verksamhetsområde och uppgifter. Detta 

stöd kan ses som en del i nämndens uppdrag att upprätthålla en infrastruktur för lokal 

demokrati som stadens nämnder och styrelser ska nyttja. Information från Leader-

kanslierna kan spridas i olika adekvata dialog- och samverkansforum samt via stadens 

digitala och fysiska mötesplatser, såsom Ö-dialogen. 

Sammanfattande bedömning 

Det är flera av Göteborgs Stads nämnders verksamheter som gynnas av Leader. I 

samband med ny nämndorganisation 2020/2021 och utifrån de nya nämndernas 

reglementen beslutade kommunfullmäktige att fördela huvudansvaret för Leader-

medlemskapen till nämnden för demokrati och medborgarservice. Kommunfullmäktige 

beslutade att tilldela socialnämnderna Hisingen och Nordost ansvar för att medfinansiera 

förlängningsåren 2021–2023 för Leader längs Göta älv samt socialnämnd Sydväst ansvar 

för att medfinansiera förlängningsåren 2021–2022 för Leader Södra Bohuslän. 

Kommunfullmäktige bedömde också att nämnden för demokrati och medborgarservice 

saknar verksamhetsbudget för att ansvara för medfinansiering av Leader.  

Utifrån de beslut som berörda socialnämnder har tagit i maj 2022 har socialnämnderna 

bedömt sitt ansvar olika utifrån sina reglementen avseende verksamhetsområde och 

uppgift. Socialnämnd Hisingen respektive Nordost beslutade att inte ansvara för 

medfinansiering eller avsätta kontaktperson avseende Leader kring Göta älv och Säveån 

medan socialnämnd Sydväst beslutade att ansvara för medfinansiering och avsätta 

kontaktperson avseende Leader Bohuslän. Socialnämnden sydväst uppfattar att Leader-

metoden är i linje med socialnämndernas särskilda ansvar att beakta befolkningens behov 

och kännedom om lokala förhållanden och skapa förutsättningar för delaktighet. 
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Förvaltningen ser att nämnden för demokrati och medborgarservice bör fatta beslut om 

Leader 2023–2027 baserat på socialnämndernas beslut. Socialnämndernas beslut bör 

också ställas i relation till de tre förutsättningar som förvaltningens utredning har 

identifierat som nödvändiga för att staden ska kunna delta i Leader med ett gott resultat. 

Förvaltningen föreslår att nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att 

Göteborgs Stad ska ingå i Leader Bohuslän under programperiod 2023–2027. 

Förvaltningen ser att de tre förutsättningar som förvaltningen bedömer krävs för att 

staden ska delta i och arbeta med Leader Bohuslän är tillgodosedda i och med 

socialnämnd Sydvästs beslut. 

Förvaltningen föreslår att nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar att 

Göteborgs Stad inte ska ingå i Leader kring Göta älv och Säveån under programperiod 

2023–2027. Förvaltningen kan inte förorda nämnden att delta i Leader kring Göta älv och 

Säveån utan medfinansieringsunderlag eller avsatta personella resurser för att samverka 

med Leader-kansliet utifrån från lokala behov och kunskap om området. Detta innebär att 

staden saknar de tre förutsättningar som förvaltningen bedömer krävs för att delta i och 

arbeta med Leader längs Göta älv och Säveån i Göteborgs Stad. 

Vidare bedömer förvaltningen att nämnden för demokrati och medborgarservice bör 

föreslå att kommunfullmäktige frånsäger nämnden för demokrati och medborgarservice 

ansvar för drift och samordning av Göteborgs Stads Leader-deltagande. Socialnämnd 

sydväst har också uttryckt att behovet av samordning troligen utgår i det fall staden deltar 

i endast ett av de två Leder-områdena. Förvaltningens förslag, i enlighet med utredningen 

(se bilaga 4), var att förvaltningen skulle ha en stöttande roll och samordna samverkan 

mellan berörda socialförvaltningar i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och 

Säveån. Syftet var att ansvara för uppföljning av stadens Leader-deltagande för att i 

samverkan med berörda socialförvaltningar utveckla stadens Leader-arbete gemensamt. 

Eftersom förvaltningen föreslår att staden endast ska ingå i ett Leader-område är 

bedömningen också att det skulle vara inaktuellt för nämnden för demokrati och 

medborgarservice att fortsatt vara ansvarig för att samordna stadens Leader-deltagande. 
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Programperiod 2014 – 2023  

Demokrati och medborgarservice 2022-01-25 

Förord 
I samband med att staden omorganiserades upphörde de stadsdelsnämnder som 

tidigare ansvarat för de båda Leader-medlemskap som staden är engagerad i. I 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut tog nämnden för konsument- och 

medborgarservice, under våren 2021, över ansvaret för Leader-medlemskapen. 

Nämnden ska också ta ställning till stadens medlemskap i Leader-föreningar 

under perioden efter 2022. 

I syfte att få ett kunskapsunderlag inför dessa beslut har vi genomfört 

utvärderingar av de pågående medlemskapen i Leader Södra Bohuslän och 

Leader Längs Göta Älv. 

Utvärderingarna, som är utförda av utvecklingsledare på avdelningen 

Utveckling och analys, har genomförts genom intervjuer av tjänstepersoner i 

Göteborgs Stad och verksamhetsledare på de båda Leader-kanslierna. 

Utvärderarna har även gjort vissa dokumentstudier.  

Utvärderingarna presenteras i två dokument, ett per område, men med en 

gemensam struktur. 
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1 Varför görs utvärderingen? 

1.1 Ett nytt ansvar för nämnden för 
demokrati och medborgarservice 

Göteborgs Stad är medlem i Leader Södra Bohuslän och Leader Längs Göta älv. 

Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att Göteborgs Stads Leader-

medlemskap förlängs under perioden 2021–2022 (2021–2023 för Leader Längs 

Göta älv). Nämnden för konsument- och medborgarservice har i enlighet med 

beslutet huvudansvar för Leader-medlemskapen. Socialnämnd Nordost, 

socialnämnd Sydväst och socialnämnd Hisingen tilldelas ansvar för finansiering 

i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Enligt den uppdragsbeskrivning som konsument- och medborgarservice tagit 

fram ska Leader Södra Bohuslän och Leader Längs Göta älv utvärderas. Syftet 

med utvärderingarna är att inhämta kunskap om pågående arbete samt att utgöra 

del av underlag till beslut om fortsatt medlemskap i de två nya Leader-

områdena Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027.  

Beslut om medlemskap och medfinansiering behöver fattas av nämnden för 

demokrati och medborgarservice senast i september 2022 för att vara 

Jordbruksverket till handa den 1 oktober 2022. 
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2 Vad är Leader? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 En metod för lokalt ledd utveckling  

Leader är en metod för lokalt ledd utveckling på landsbygd, stadsnära 

landsbygd och skärgård. Metoden baseras på sektorsamverkan mellan offentlig 

sektor, civilsamhälle och näringsliv. Leader-arbetet finansieras av EU, stat och 

kommun. 

I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal 

utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska 

prioriteras under kommande programperiod. Programperioden motsvarar EU:s 

programperiod, vilket för nuvarande är 2014–2020. Den kommunala 

finansieringen utgår ifrån ett medfinansieringsintyg från varje deltagande 

kommun och motsvarar 33 procent av den totala budgeten. 

I varje Leader-område finns ett LAG (Local Action Group), ett slags styrelse 

som fattar beslut om vilka ansökningar om projektstöd som ska prioriteras 

utifrån hur väl projekten kan antas uppfylla målen i utvecklingsstrategin. I LAG 

sitter representanter för offentlig, ideell och privat sektor. 

Jordbruksverket om Leader 

 

”Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har 

idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, 

engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att 

utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på 

landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling 

genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett 

område. Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig 

sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre 

sektorerna bildar en ideell förening. Styrelsen för föreningen 

kallas LAG (Local Action Group). LAG leder arbetet och de 

arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas 

leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden med 

konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.” 

 
Källa: Det här är lokalt ledd utveckling genom leader - Jordbruksverket.se 
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2.2 Pågående och kommande 
programperioder 

Leader är en del av EU:s landsbygdsprogram. Den pågående programperioden 

var ursprungligen från 2014 till 2020 men EU beslutade i december 2020 att 

förlänga programperioden till 2022. Under förlängningsåren gäller samma 

utvecklingsstrategier som tidigare och viss förstärkning av budget har skett med 

motsvarande medel som programperioden tidigare haft per år. Det innebär att 

LAG kan fatta beslut om projektstöd fram till 31 december 2023 och LAG-

styrelserna behålls till oktober 2025 eftersom de projekt som beviljas kan pågå 

flera år efter beslutet om stöd. Det är emellertid enbart Jordbruksfonden som 

gäller under förlängningsåren men företagsstödjande och socialfondsliknande 

åtgärder kan nu genomföras inom den fonden. 

Under slutet av 2020 påbörjades arbetet med att skriva nya utvecklingsstrategier 

för kommande programperiod. I oktober 2021 lämnade respektive Leader-

område in en formell ansökan om att bilda nya Leader-områden bilagd med den 

nya utvecklingsstrategin. Därefter följer kompletteringar fram till februari 2022. 

I juni 2022 ger Jordbruksverket besked gällande om utvecklingsstrategierna är 

godkända och om vilken budget Leader-området tilldelats. Under sommaren ska 

organisationen för området sättas och den 15 oktober lämnas ansökan in om att 

starta Leader-område för programperiod 2023–2027. Ansökan ska biläggas 

medfinansieringsintyg av de kommuner som avser delta. Jordbruksverket 

lämnar startbesked i januari 2023. 

2.3 Finansiering och fonder 

Leader finansieras till 50 procent av EU, 17 procent av stat och 33 procent av 

kommuner. Regeringen har utsett Jordbruksverket till förvaltande myndighet för 

Leader i pågående och nästa programperiod. Det innebär att det är 

Jordbruksverket som ansvarar för att genomförandet av programmet är effektivt 

och korrekt. Jordbruksverket hanterar det statliga stödet och EU-finansieringen 

samt fattar det formella beslutet om stöd till projekt efter att LAG gjort sin 

bedömning. 

Under pågående programperiod kommer Leaders EU-finansiering från flera 

fonder: Jordbruksfonden, Regionalfonden, Socialfonden och i vissa områden 

Havs- och fiskerifonden. Fonderna har olika fokus och flerfondslösningen kom 

till för att bredda möjligheterna för lokal utveckling. Jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling bidrar till ekonomisk utveckling genom att stärka 

konkurrenskraft, miljöanpassad utveckling, innovation, kultur och fritid, social 

delaktighet och grundläggande servicetjänster. Socialfonden syftar till att stärka 

individers ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsåtgärder 

för arbetslösa och vidareutveckling av anställda. Regionalfonden fokuserar på 

näringslivs- och företagsutveckling samt entreprenörskap och stadsutveckling. 

Havs- och fiskerifonden ökar sysselsättningen och förbättrar tillståndet i miljön, 

samt fiskesamhällenas funktion genom att belysa fiskerinäringen som helhet. 
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3 Leader Längs Göta älv 

3.1 Budget och kommunal medfinansiering 
Totalt har Leader Längs Göta älvs budget omfattat 40 547 383 kronor under 

sjuårsperioden 2014–2020. Av denna summa är 33 procent offentlig 

medfinansiering från kommunerna och 67 procent är projektstöd från EU och 

stat. Projektstödet från EU har finansierats genom cirka fem miljoner i 

Socialfonden, cirka fem miljoner i Regionalfonden samt av 30 miljoner i 

Landsbygdsfonen. Det är invånarantalet som ligger till grund för den offentliga 

medfinansieringen, som kommunerna betalar årsvis. I uppstartsfasen av 

programperioden beslutades av LAG-styrelsen att fördelningen per kommun 

också skulle gälla vid tilldelning av medel i den mån det gick. Göteborgs Stad 

har 42,3 procent av hela Leader-områdets invånare och ambitionen har därför 

varit att hålla budgetfördelningen på samma procentsats.  

Leader-kansliets driftkostnader för genomförandet av programperioden får 

kosta max 25 procent av total budget enligt regelverket och kostnaderna tas från 

Jordbruksfonden. Leader Längs Göta älvs drift har under perioden lagts på 24 

procent. Medel att fördela i hela Leader-området under sju års tid har varit 

30 815 362 kronor. Socialfondens medel har enbart tillfallit Göteborgs Stad, 

vilket har påverkat tilldelningen av medel från de övriga fonderna. I Göteborgs 

Stad har Regionalfonden och Jordbruksfonden varit lite lägre än i övriga 

kommuner eftersom Socialfonden stått för en så pass stor del av finansieringen. 

Göteborgs 42,3 procent av medel att fördela hamnar då på 13 034 898 kronor. 

Göteborg har hittills har tilldelats 13 696 609 kronor. Att Göteborg har fått 

något mer än vad som ursprungligen var möjligt att utdela beror på att Göteborg 

har tagit del av tre kommunövergripande Leader-projekt som drivs av aktörer i 

andra kommuner. 

Leader Längs Göta älv debiterar Göteborgs Stad totalt 815 366 kronor per år. 

Det innebär en total medfinansiering på 6 522 928 kronor för åttaårsperioden 

2014–2021. Fram tills att Göteborgs Stad genomförde en ny nämndorganisation 

i januari 2021 har fakturorna för medfinansiering gått till stadsdelsnämnderna 

Östra Göteborg, Angered och Norra Hisingen. Detta eftersom Leader-områdena 

låg inom ramen för stadsdelarnas geografiska områden. 

Under förlängningsperioden är det Socialnämnd Hisingen och Socialnämnd 

Nordost som finansierar stadens medfinansiering. Anledningen till att Leader 

Längs Göta älv fakturerar till 2023 är att de startade Leader-arbetet i 

programperioden 2007–2014 först 2008. De har sedan låtit faktureringen 

fortlöpa och utreder nu hur de ska komma i fas med programperioderna.  
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3.2 Geografi och befolkning 

Leader Längs Göta älvs utvecklingsområde innefattar kommunerna Ale, Lilla 

Edet, delar av Trollhättan och Vänersborg samt delar av stadsdelarna Angered, 

Östra Göteborg samt Norra Hisingen i Göteborg. I utvecklingsområdet finns 

jordbruks-, kultur- och skogslandskap, mindre tätorter, förortsmiljö, 

miljonprogramsområden och parklandskap. Vid framtagandet av 

utvecklingsstrategin (2013) hade utvecklingsområdet 317 011 invånare. 

Norra Hisingen 

i Göteborg Angered och 

Östra Göteborg 

(Nordost) 

Ale 

Lilla Edet 

Trollhättan 

Vänersborg 
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3.3 Utvecklingsstrategin 

Utvecklingsstrategin, det vill säga styrdokumentet, för Leader Längs Göta älv 

sträcker sig från 2014 till 2020 men har förlängts att gälla till år 2022.1 

Utvecklingsstrategin innehåller beskrivningar av områdets resurser och 

utvecklingsmöjligheter samt vision, mål, insatsområden och urvalskriterier. 

Leader Längs Göta älv vision: 

”Land och stad i balans genom kreativa nav – för inkluderande, medskapande 

och hållbar utveckling.” 

Fyra övergripande mål:  

1. Ett område som syns och engagerar 

2. Stimulera till ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 

företagande 

3. Hållbar produktion och /eller konsumtion som driver ansvar, utveckling 

och innovationer 

4. Minska segregation och utanförskap inom och mellan stad och 

landsbygd 

Två horisontella mål: 

• Icke-diskriminering och jämställdhet ska genomsyra Leader-kansliets 

arbete och LAG:s beslutfattande. Kvinnor och män ska ha samma 

möjlighet att söka och delta i projekt och aktiviteter. Människors 

olikheter ska ses som en tillgång och fungera som verktyg som 

effektiviserar arbetet för hållbar tillväxt. 

• Hållbar utveckling socialt, ekologiskt och ekonomiskt är perspektiv 

som Leader-kansliets arbete och LAG:s beslutfattande ska utgå ifrån. 

Fyra insatsområden: 

1. Besöksnäring 

2. Attraktiva boende- och livsmiljöer 

3. Kreativitet och entreprenörskap 

4. Ett minskat utanförskap och minskad segregation 

 

Insatsområdena utgår från de lokala behov och möjligheter som finns i området. 

Utvecklingsstrategin beskriver även urvalskriterier och urvalsprocess med 

indikatorer och målvärden, organisation och hur LAG ska arbeta, hur 

samverkan mellan fonder ska ske, kommunikation och utvärdering. Hela 

utvecklingsstrategin finns med som bilaga till denna utvärdering. 

 
1 Faktureringen ligger ett år efter på grund av att Leader-arbetet i det ”gamla” området startade 

2008 istället för 2007 (programperioden var formellt 2007–2014). De har valt att låta faktureringen 

fortlöpa och fakturerar därför medlemskommunerna ända fram till 2023. 

 

 



 

Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader Längs Göta älv 10 (40) 

Programperiod 2014 – 2023  

Demokrati och medborgarservice 2022-01-25 

3.4 Leader Längs Göta älv och Göteborg 
 

Källa: www.langsgotaalv.se 

 

I Göteborg innefattar Leader Längs Göta älv delar av stadsdelarna Norra 

Hisingen, Östra Göteborg och Angered. De socioekonomiskt utsatta delarna av 

dessa stadsdelar har varit prioriterade i stadens Leader-arbete. 

Göteborgs Leader-område har hittills 23 beviljade projekt varav tre är 

kommunövergripande. En projektlista över samtliga 23 projekt finns som bilaga 

till denna utvärdering (se bilaga 2). 

Några exempel på projekt är:  

 

• Ladan som mötesplats i Backa: Projektet bidrog till att utveckla 

Ladan som en mötesplats mellan olika kulturer och generationer. En 

trädgård med odlingslotter anlades, där människor som saknar egen 

trädgård kan odla tillsammans. Man testade sig också fram för att hitta 

koncept kring workshops eller föreläsningar en gång per månad.  

Projektägare: Ideella föreningen Ladan Backa Västergård 

Fond: Jordbruksfonden 

Säve 

Skogome 

Tuve 

Backa 

Brunnsbo 

Vättlefjäll 

Lövgärdet 

Gårdsten 

Hammarkullen 

Bergsjön 

Kviberg 

Gunnilse 

Bergum 

Olofstorp 
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• Lerjelandet: Projektet bidrog till att etablera en mötesplats för det 

fortsatta utvecklingsarbetet i bygden för att skapa möjlighet till 

samarbete, samverkan, interaktion och integrering. Projektet arbetade 

med frågor kring arbetsplatser, pop-up-arbetsplatser, turistinformation, 

utbud av kurser, workshops, utställningar, event, dagaktiviteter med 

mera för bygdens invånare, stadsbor och utländska besökare. Projektet 

handlade också om att titta på liknande projekt för eventuella 

samarbeten eller utbyten. Arbetet och metoden som användes 

sammanställdes i en lokalekonomisk analys (LEA) som kartlade 

förutsättningarna i lokalsamhället. 

Projektägare: Föreningen Bergum-Gunnilse utveckling 

Fond: Jordbruksfonden 

 

• Navet i Bergsjön: Projektet bidrog till att stärka skapandet av en 

långsiktigt hållbart medborgardriven mötesplats för boende och 

föreningar i Bergsjön, samt att utveckla samverkan för verksamheter i 

det nya kulturhuset i Bergsjön. Mötesplatsen utvecklades till ett 

stödjande nav för samverkande lokala krafter som är engagerade i att 

skapa positiva förändringar i Bergsjön. 

Projektägare: Bergsjöns Kulturhusförening 

Fond: Jordbruksfonden 

 

• Organisationsutveckling: Projektet bidrog till att stötta uppstart och 

uppstart och utveckling av små företag där målgruppen var främst 

utrikesfödda i Angered. Projektet handlade om att möjliggöra att 

målgruppens erfarenheter, kunskap och kompetens kan komma till 

användning med målet att på så sätt underlätta för engagemang och 

delaktighet i samhället. 

Projektägare: AB Barako Promotions 

Fond: Regionalfonden 

 

• Uppkopplad i Östra Göteborg: Projektet vänder sig till invånare och 

arbetssökande i Bergsjön och Östra Göteborg som saknar eller har låg 

kunskap om praktisk användning av digitala tjänster och verktyg. 

Material och manualer har tagits fram på olika språk kring hur man 

använder ofta förekommande e-tjänster hos myndigheter samt inom 

sjukvården. Projektet har även kompletterat instruktioner som några av 

de större bankerna har tagit fram när det gäller hur man kommer igång 

med bank-id, swish, kontoutdrag och andra viktiga e-tjänster. 

Projektägare: Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg 

Fond: Socialfonden 
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3.5 LAG Leader Längs Göta älv 

LAG är en förkortning för Local Action Group. Det är LAG:s styrelse som 

fattar beslut om vilka ansökningar om projektstöd som ska prioriteras utifrån 

hur väl projekten kan antas uppfylla målen i utvecklingsstrategin. Styrelsen 

består av 18 ledamöter från offentlig, ideell och privat sektor. Göteborg har haft 

sex platser i styrelsen som representeras av två ledamöter från varje sektor. 

Eftersom Göteborg har haft sex platser men det är tre stadsdelar, betyder det 

att staden hade behövt nio platser för att styrelsen skulle rymma tre 

representanter från varje sektor och stadsdel. Beslutet om att endast tillsätta sex 

platser bottnar i en överenskommelse då Leader startade, som handlade om att 

nio platser hade gett Göteborg en för stor majoritet i LAG i förhållande till de 

andra kommunerna. Att ge sex platser till Göteborg var en lösning för att skapa 

balans i representationen mellan kommunerna. Det innebar att 

exempelvis Norra Hisingen har saknat en näringslivsrepresentant i 

styrelsen. Den offentliga representationen har bestått av en tjänsteperson från 

stadsdelsförvaltningarna Norra Hisingen respektive Angered.  

I och med Göteborgs Stads omorganisation och att stadsdelsnämnderna 

upplöstes beslutade stadsledningskontoret att utse en av sina planeringsledare 

som stadens representant i LAG. Planeringsledaren är sedan januari 2021 

adjungerad LAG-ledamot för både Leader Längs Göta älv och Leader Södra 

Bohuslän och har hittills deltagit i två LAG-möten inklusive årsmöte för LAG 

för Leader längs Göta älv. 

LAG har sammanträde fem-sex gånger per år för att bedöma ansökningar. Inför 

varje sammanträde har Leader-kansliet gjort en granskning av 

ansökan och återkopplar direkt till sökande för att begära 

kompletteringar eller förtydliganden. Kansliet handlägger ansökan enligt 

Jordbruksverkets regelverk och gör en rimlighetsbedömning av ansökans 

angivna utgifter och projektmål.  

En poängsättning av ansökningarna görs utifrån urvalskriterier som baseras på 

utvecklingsstrategins prioriteringar. För att en ansökan ska bli prioriterad av 

styrelsen måste ansökan uppnå en definierad minimipoäng. Urvalskriterierna är 

tillgängliga för sökanden att titta på under hela ansökningsprocessen. 

Inför varje styrelsemöte bereds ansökningarna av ett arbetsutskott som under 

styrelsemötet presenterar ett förslag på poängsättning som diskuteras och 

justeras utifrån ansökans innehåll, syfte och mål i förhållande till områdets 

utvecklingsstrategi. Styrelsen kan förutom att prioritera ansökan också 

avslå eller returerna ansökan till sökanden med begäran om 

kompletteringar. Samtliga ansökningar finns tillgängliga för alla ledamöter i 

styrelsen på en gemensam Dropbox innan arbetsutskottets- och 

styrelsemötet. Efter styrelsens bedömning av ansökan får sökanden en muntlig 

återkoppling från Leader-kansliet där grunderna för beslutet förklaras. Har 

ansökan prioriterats av styrelsen går den vidare för ett formellt 

myndighetsbeslut av Jordbruksverket. 
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4 Utvärdering av Leader Längs 
Göta älv 2014–2021 

4.1 Tillvägagångssätt 
Utvärderingen bygger på en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer enligt 

en framtagen intervjumall (se bilaga 5). Intervjumallen har använts i 

utvärderingen av både Leader Längs Göta älv och Leader Södra Bohuslän i 

syfte att kunna jämföra dessa utvärderingar. En kvalitativ metod innebär att 

analysmaterialet baseras på individers upplevelser och erfarenheter. 

Intervjupersonerna har haft möjlighet att läsa ett första utkast på utvärderingen, 

återkomma med synpunkter och därefter har justeringar gjorts i största möjliga 

mån. Som ett komplement till intervjuerna har även vissa dokumentstudier 

genomförts. 

Intervjuerna har genomförts med sex tjänstepersoner i Göteborgs Stad som varit 

ansvariga eller delaktiga i att arbeta med Leader Längs Göta älv genom de före 

detta stadsdelsförvaltningarna Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg. 

Några av dem har även suttit som stadens representanter i LAG. En av 

tjänstepersonerna var, innan sin anställning i Göteborgs Stad, engagerad i 

Leader Längs Göta älv som civilsamhällesrepresentant. Ytterligare en intervju 

har genomförts med Göteborgs Stads nuvarande LAG-representant från 

stadsledningskontoret angående LAG:s nuvarande arbete. Dessutom har en 

intervju och flertalet samtal genomförts med verksamhetsledare på Leader-

kansliet för Leader Längs Göta älv.  

För en fördjupad analys av Leader-arbetet i Göteborg hade det varit önskvärt att 

även intervjua representanter från civilsamhället som tagit del av Leader. Detta 

har dock inte varit möjligt inom ramen för denna utvärdering. 

Detta utvärderingskapitel är uppdelat utifrån tre olika teman:  

• Projekten och dess kostnader 

• Leader-metoden som arbetssätt 

• Samverkan och LAG-arbete 

4.2 Projekten och dess kostnader 
Sett till hela Leader-området som spänner över alla Leader-kommunerna har 44 

projekt prioriterats av LAG varav 23 projekt berör Göteborg. Av dessa 23 

projekt har 20 projekt sökts av föreningar och företag i Göteborg som beviljats 

medel och genomfört projekt i Göteborg. Ytterligare en Göteborgsbaserad 

aktör, Föreningen för Lokal utveckling, har genomfört projektet ”Community-

Based Tourism” i Göteborg, Ale och Lilla Edet. Dessutom har två ytterligare 

projekt kommit Göteborg till gagn då Ale kommun beviljades medel för en 

pilgrimsvandringsled som utgår från Masthuggskyrkan och bland annat löper 

genom delar av Angered och Östra Göteborg, samt genom att Convoy Väst 
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genomfört ett kommunöverskridande projekt där Göteborg tagit del av 

aktiviteter kring att stimulera nyföretagande.  

Omkring hälften av projekten har främsta fokus på ekologiskt hållbar 

utveckling och klimatsmarta lösningar. Det handlar till exempel om 

hobbyodling, livsmedelsproduktion, biodling, hållbara boenden eller grön 

turism kring lokala upplevelser. Den andra hälften av projekten har främsta 

fokus på socialt hållbar utveckling och syftar exempelvis till att minska 

segregation, skapa lokala mötesplatser, öka utlandsföddas kapacitet att starta 

företag eller möjliggöra feriearbete för unga med funktionsvariation.  

Av de hittills totalt 23 projekten har 13 finansierats av Jordbruksfonden, sex av 

Regionalfonden och fyra av Socialfonden. Av de 13 034 898 kronor som 

inledningsvis fanns att tilldela Göteborg har hittills 13 696 609 kronor tilldelats 

Göteborg, vilket innebär en god utdelning sett till stadens medfinansiering. Att 

Göteborg har fått något mer än vad som ursprungligen var möjligt att utdela 

beror på att Göteborg har tagit del av kommunövergripande Leader-projekt som 

drivs av aktörer i andra kommuner. 

Vidare uppgår föreningars ideella arbete, som också medfinansierar Leader, till 

18 510 arbetstimmar vilket motsvarar 4 072 712 kronor enligt Leader-modellen. 

4.2.1 Kommunal arbetsinsats 

Arbetsinsats i form av tjänstepersoners arbetstid har varierat mycket mellan de 

tre stadsdelsförvaltningarna. För stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra 

Göteborg, som utgör vad som ofta kallas ”Nordost” i Göteborg, krävdes en 

knapp arbetsinsats gällande att sprida och stötta lokala aktörer att söka Leader-

medel. Det berodde på att tjänstepersoner och representanter för Göteborgs 

Stads insats ”Stadslandet” har haft en aktiv roll i framtagande av 

utvecklingsstrategi för samt arbete med Leader Längs Göta älv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om Stadslandet 

 
Stadslandet började som Förstudien Stadslandet (2011–2013) inom EU-projektet Utveckling 

Nordost AB, Göteborgs Stad. Syftet var att ”undersöka nya möjligheter när det gäller gröna jobb, 

grön affärsutveckling och integration för en helare stad. Det handlar om ekologisk, kulturell, 

social och ekonomisk hållbarhet i samverkan mellan stad och land.”. 

 

Källa: Slutrapport Stadslandet Göteborg, Utveckling Nordost AB (2013: sida 6) 

 

EU-projektet Utveckling Nordost AB och Förstudien Stadslandet avslutades 2013 och 

omorganiserades till Business Region Göteborg (BRG), Göteborgs Stad. Där startades EU-

projektet Stadslandet Göteborg (projektperiod 2017–2020) med utgångspunkt i Förstudien 

Stadslandet. Syftet var att ”skapa förutsättningar för grön innovation, grön affärsutveckling mellan 

stad och land och bygga en koldioxidsnål ekonomi. Projektets aktiviteter ska utveckla och sprida 

metoder för en omställning till ett hållbart samhälle genom koldioxidsnål tillväxt med fler jobb och 

social inkludering.”. 

 

Källa: Ansökan till Tillväxtverket för projektstart av EU-projekt Stadslandet Göteborg, Business Region 

Göteborg, Göteborgs Stad (2016-09-15: sida 8) 
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4.2.1.1 Bakgrund till Stadslandet Utveckling Nordost och Leader Längs Göta älv 

Det ligger inte inom ramen för denna utvärdering att uppskatta omfattningen av 

den arbetstid som Göteborgs Stad genomfört inom Stadslandet med koppling 

till Leader Längs Göta älv. Däremot finns det anledning att ge en kort bakgrund 

till betydelsen av Stadslandets arbete eftersom representanter för Stadslandet 

har genomfört omfattande och viktiga insatser i Leader-arbetet både innan 

Leader Längs Göta älv startade och under programperioden. Detta har även 

påverkat omfattningen av stadsdelsförvaltningarnas arbete. 

Såsom det förklaras i Leader Längs Göta älvs utvecklingsstrategi fattade 

medlemskommunerna hösten 2013 beslut om att om att fortsätta samarbeta och 

avsätta medel för lokalt ledd utveckling enligt Leader-metoden. 

Medlemskommunerna i dåvarande Leader Göta Älv var Vänersborg, 

Trollhättan, Ale och Lilla Edet. I samband med detta fattades också ett beslut 

om att utvidga Leader-området med fler kommuner, vilket kom att bli Göteborg 

i programperioden Leader Längs Göta älv. Samarbetet med Göteborgs Stad 

initierades av tjänstepersoner med bakgrund i förstudien Stadslandet inom 

Utveckling Nordost AB. Vidare tillsatte Leader Längs Göta älvs styrelse en 

skrivargrupp med uppdrag att ta fram innehållet till utvecklingsstrategin. En 

representant från Utveckling Nordost AB deltog som medförfattare i 

skrivargruppen. Förstudien Stadslandet lämnas även som bilaga till 

utvecklingsstrategin.2 

 

”Omkringliggande områden kontaktades och beslut om att området skulle 

utökas med Göteborgsstadsdelarna Angered och Östra Göteborg togs i 

september och med stadsdelen Norra Hisingen i november 2014. Utveckling 

Nordost AB initierade och samordnade kontakterna i Göteborg mot bakgrund 

av tankegångar och förslag som presenterats i förstudien ”Stadslandet 

Göteborg” under våren 2014.” 3 

”Styrelsen för Leader Göta Älv har tagit initiativ och är styrgrupp för 

utvecklingen av ny strategi. En skrivargrupp har tillsatts med representanter 

för offentlig sektor, näringsliv och föreningsliv och nytillkomna Göteborgs 

Stad. (…) Skrivargruppen har följande sammansättning: 

Hushållningssällskapet, Vänersborgs Stad, företagarna, ungdomar, 

Coompanion, Lilla Edets Kommun, föreningslivet, Leader Göta älvs kansli 

och Utveckling Nordost/Business Region Göteborg AB.” 4 

 

Stadsdelsförvaltningarna framhåller att Stadslandet genomförde ett stort 

förarbete i Angered och Östra Göteborg innan Leader startade och öppnade upp 

för ansökningar samt genomförde uppsökande insatser under programperioden. 

Genom förstudien Stadslandet fanns upparbetade kontaktytor bland föreningar 

och företag som tidigt informerades om möjligheter att söka och som fick stöd i 

 
2 Längs Göta älv – lokalt ledd utveckling. Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom 
Leadermetoden 2014–2020. (sida 5) 
3 Längs Göta älv – lokalt ledd utveckling. Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom 
Leadermetoden 2014–2020. (sida 5) 
4 Längs Göta älv – lokalt ledd utveckling. Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom 
Leadermetoden 2014–2020. (sida 45-46) 
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att utveckla projekt att ansöka Leader-medel för. Erfarenheterna från förstudien 

Stadslandet var även viktiga i Utveckling Nordost, Business Region Göteborg, 

framtagande av ansökan för att bilda EU-projektet Stadslandet Göteborg med 

projektperiod 2017–2020. Såsom framhålls i ansökans omvärldsanalys och 

samverkansbeskrivning sågs möjligheter att på olika sätt knyta samman 

Stadslandet och Leader Längs Göta älv. Eftersom det geografiska området och 

arbetets inriktning till viss del sammanfaller sågs möjligheter att samverka och 

byta erfarenheter.5 

 

”Det som tidigare setts som en baksida av staden har i förberedande projekt, 

studier och arbete (exempelvis regionalfondsprojektet Utveckling Nordost 

2011–2013 och Förstudie Stadslandet) visat sig kunna ha betydande 

möjligheter att bli framtidsområden för hållbar utveckling och grön 

affärsutveckling. (…) Stadslandet Göteborg tar avstamp i det massiva 

förarbete som pågått inom bland annat Utveckling Nordost under de senaste 

åren. Stadslandet Göteborg syftar till att skapa förutsättningar för grön 

innovation, grön affärsutveckling mellan stad och land och bygga en 

koldioxidsnål ekonomi. Projektets aktiviteter ska utveckla och sprida 

metoder för en omställning till ett hållbart samhälle genom koldioxidsnål 

tillväxt med fler jobb och social inkludering.” 6 

”Ett område längs Göta Älv som bl.a. inkluderar Göteborgs Stad och dess 

norra stadsdelar utgör ett geografiskt område som stöttas med finansiering 

från de europeiska strukturfonderna i ett projekt med s.k. Lokalt ledd 

utveckling med leadermetoden (LLU). Då området och inriktningen på 

projektet delvis sammanfaller (lokal hållbar affärsutveckling, minskad 

segregation och ökat småföretagande) med Stadslandet, kommer ett 

samarbete projekten emellan att formaliseras. Erfarenhetsutbyte genom 

gemensamma workshops och eventuellt deltagande i navens aktiviteter av 

representanter från LLU-projektet kommer att genomföras.” 7 

4.2.1.2 Stadsdelsförvaltningarnas arbete 

Stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg framhåller att 

Stadslandet har varit den drivande parten i att etablera, förankra och genomföra 

Leader Längs Göta älv lokalt. Angereds stadsdelsförvaltning var en 

medfinansiär till Stadslandet och arbetstid fokuserades till samverkan inom 

ramen för Stadslandets aktiviteter snarare än samverkan kring Leader. 

Stadslandets arbetsinsatser och aktiviteter för att stötta olika Leader-projekt 

bidrog till att medlen i Leader-potten tog slut snabbt i Angered och Östra 

Göteborg. I Angered förklaras detta även till viss del kunna bero på ett starkt 

föreningsliv med god vana av att söka föreningsbidrag.  

För Norra Hisingens stadsdelsförvaltning var situationen annorlunda. Där 

arbetade flera tjänstepersonsfunktioner med Leader på olika sätt, i olika 

 
5 Ansökan till Tillväxtverket för projektstart av EU-projekt Stadslandet Göteborg, Business Region 
Göteborg, Göteborgs Stad (2016-09-15: sida 9) 
6 Ansökan till Tillväxtverket för projektstart av EU-projekt Stadslandet Göteborg, Business Region 
Göteborg, Göteborgs Stad (2016-09-15: sida 8) 
7 Ansökan till Tillväxtverket för projektstart av EU-projekt Stadslandet Göteborg, Business Region 
Göteborg, Göteborgs Stad (2016-09-15: sida 9) 
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perioder med olika intensitet. Det krävdes mycket resurser för att sprida, driva 

och utveckla arbetet. Särskilt under de första åren krävdes en större resursinsats 

i form av uppskattningsvis: utvecklingsledare områdesarbete cirka 30 procent, 

utvecklingsledare EU cirka 20 procent, utvecklingsledare stadsutveckling cirka 

10 procent, utvecklingsledare miljö cirka 5 procent och kommunikatör cirka 5 

procent. 

År 2018 rekryterade Norra Hisingens stadsdelsförvaltning en projektanställd 

hållbarhetsstrateg i samarbete med Stadslandet Göteborg, som även Norra 

Hisingen var medfinansiär till. Hållbarhetsstrategens uppdrag var att arbeta 

uppsökande gentemot små- och medelstora företag och till viss del föreningar i 

Norra Hisingen. Hållbarhetsstrategens arbete gav synergieffekten att också 

Leader spreds och förankrades lokalt. Under åren 2018–2020 ägnade 

utvecklingsledare områdesarbete och verksamhetsutvecklare föreningsstöd 

uppskattningsvis totalt 5–15 procent av en heltid åt Leader-arbete. Detta 

berodde dels på hållbarhetsstrategens arbetsinsatser, dels på att det under dessa 

år inte fanns så mycket medel kvar att söka i Leader-potten. 

Samtliga förvaltningar understryker att arbetet med Leader är mycket 

resurskrävande då Leader är ett komplicerat projekt och arbetssätt som är svårt 

att förstå och förmedla till medborgare. Ansökningsförförandet är administrativt 

krävande samt utmanande att genomföra och förankra. Dessa faktorer blev 

särskilt påtagliga i relation till de socioekonomiskt utsatta delar av stadsdelarna 

som utgjorde Göteborgs Leader-områden. 

”Om man ska inkludera socioekonomiskt utsatta områden behöver man vara 

väldigt tydlig med vad man vill uppnå. Målgruppen behöver ges 

förutsättningar att genomföra projekt i sitt område. Man måste vara tydlig i 

kommunikationen med att det är jättesvårt att söka, så att man vet det. Och 

man behöver ha ett omfattande stöd i ansökningsprocessen.” 

”Leader-metoden är mycket resurskrävande även när vi jobbar med 

resursstarka aktörer. Det ställer krav på att Leader-kontoret tar mycket 

ansvar, så att det är Leader-kontoret som har kontakten med de aktörer som 

ska ansöka och hjälper dem i deras ansökningsförfarande i dialog med 

Jordbruksverket.” 

”Såhär i backspegeln kan man säga att vi hade behövt lägga resurserna på 

andra verktyg som gav oss den effekt vi behövde. Det var prioriterat i vår 

budget och politikens tanke när man valde ut vår stadsdels Leader-område att 

möjliggöra delaktighet för resurssvaga föreningar i utsatta områden. Leader 

blev inte rätt verktyg för detta, det blev tvärtom exkluderande för just dessa.” 

 

Stadsdelsförvaltningarna Angered och Norra Hisingen hade varsin tjänsteperson 

som representant för offentlig sektor i LAG-styrelsen. Stadsdelsförvaltningen 

Östra Göteborg hade ingen representant från offentlig sektor. Hur mycket tid 

uppdraget krävt har varierat beroende på hur många ärenden och ansökningar 

som ska hanteras under respektive sammanträde samt om ansökan gäller projekt 

inom Göteborgsområdet eller en annan kommun. 
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4.3 Leader-metoden som arbetssätt 

Leader Längs Göta älvs vision ”Land och stad i balans genom kreativa nav – 

för inkluderande, medskapande och hållbar utveckling” har tydliga kopplingar 

till Stadslandets vision om att knyta samman stad och landsbygd.8 Göteborgs 

geografiska områden valdes delvis ut utifrån ambitionen att knyta samman stad 

och landsbygd samtidigt som stadsdelarnas socioekonomiskt utsatta områden 

prioriterades i Leader-arbetet. Det har varit utmanande att använda Leader-

metoden i socioekonomiskt utsatta stadsområden då Leader traditionellt sett är 

ett stöd för landsbygdsutveckling. 

4.3.1 Vilka har nåtts och haft nytta av Leader? 

4.3.1.1 Arbetet med att sprida och förankra Leader lokalt 

Stadsdelsförvaltningarna understryker svårigheter i att kommunicera Leader på 

ett begripligt och tydligt sätt då Leader är ett komplicerat projekt. Det har varit 

särskilt utmanande att berätta om vad Leader är för något, vad man kan söka 

medel för och hur själva ansökningsförandet fungerar. Leader-kansliet 

tillhandahöll bland annat en informationsfolder med övergripande information 

om vad Leader är. Kommunikationen har dock uppfattats som svårarbetad i 

anpassningen till det lokala planet, särskilt ifråga om vad man kan söka medel 

för och hur ansökningsförfarandet fungerar. Detta oavsett om kommunikationen 

har riktats till resursstarka eller resurssvaga föreningar eller företag.  

Tillvägagångssättet för att sprida och förankra Leader har varierat mellan de tre 

stadsdelarna. Stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg beskriver 

att förvaltningens roll främst har varit att tillhandhålla lokaler då Leader-

kansliet anordnat informationsträffar. Leader beskrivs i första hand ha blivit ett 

verktyg för Stadslandet i att stötta föreningar och företag som Stadslandet 

samarbetade med eller såg möjligheter i att stötta. 

”Förvaltningen hade ingen egentlig roll i detta. Själva Leader-strategin var 

framtagen ganska strategiskt av Stadslandet, där man såg vinster i 

Stadslandets arbete i Nordost. Vissa aktörer var redan ”lovade” pengar av 

Stadslandet och förväntade sig att man skulle få detta. Det fanns fall där det 

uppstod konflikter när aktörer sökte eftersom man upptäckte att man faktiskt 

inte kvalificerade sig till att beviljas medel för sitt projekt.” 

”Spridningen av Leader gjordes inte av förvaltningen. Leader var som ett bra 

komplement till Stadslandet. Om Stadslandet ville stötta någon förening så 

var Leader möjligheten att finansiera. De flesta föreningar som sökte var via 

Stadslandet. Det var en Stadslandet-vision som plockades upp och formade 

Leader-arbetet i Nordost.” 

 
8 https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/stadslandet-goteborg---eu-projekt-om-hallbar-/om-
stadslandet/stadslandets-struktur  
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Stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg beskriver det som 

problematiskt att Stadslandet på ett systematiskt sätt under Leader-perioden 

varit drivande i att rikta Leader till utvalda föreningar och företag. Insatserna 

bidrog till att skapa ojämlika villkor för lokala aktörer att delta, vilket blev 

särskilt tydligt eftersom arbetet med att sprida Leader påbörjades redan innan 

Leader startade. Stadslandets insatser innebar därmed att vissa föreningar och 

företag, vars projektidéer uppfattades vara inom ramen för Stadslandet, fick ett 

försprång i att söka när Leader startade. Ibland uppstod frustration hos 

föreningar och företag som först fått information från Stadslandet om att ens 

projektidé kan finansieras genom Leader, men som sedan fått projektidén 

avslagen eller blivit ombedd att omarbeta idén av Leader-kansliet. 

Norra Hisingens stadsdelsförvaltning tog fram ett eget lokalt anpassat 

informationsmaterial och ansökningsguide som ett komplement att använda 

ihop med Leader-kansliets informationsmaterial. Stadsdelsförvaltningen har 

varit den drivande parten i att arbeta uppsökande och sprida Leader bland 

föreningar och företag. Insatserna riktade mot små- och medelstora företag fick 

extra kraft i och med att stadsdelsförvaltningen rekryterade en hållbarhetsstrateg 

i samarbete med Stadslandet Göteborg 2018. Tillsammans med Leader-kansliet 

arrangerades flertalet informations- och workshopskvällar. Under varje tillfälle 

deltog fem-tio föreningar och företag för samtal om projektidéer för lokal 

utveckling. 

”Vi på Leader-kansliet uppmuntrar hela tiden trepartssamverkan mellan 

företag, föreningar och offentlig sektor, det är det som är själva Leader-

metoden. Sedan kanske samverkan mellan olika aktörer kanske inte alltid har 

lett till en Leader-ansökan, men aktörerna kan ibland hitta samverkan på 

andra sätt. Vid informationsinsatser och projektträffar så har man sett att en 

del har hittat kopplingar som man inte visste att man hade, det har varit 

jätteroligt. Och det har också gett frukt ibland.” 

Leader-kansliet lyfter att kansliet har haft en viktig roll i att uppmuntra 

trepartssamverkan mellan föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor både vid 

informationsträffar och när en ansökan inkommer. Det krävs ett stort arbete för 

att hitta och få till en grupp som vill söka Leader-medel, men när detta väl är 

igång så har det ofta gett ringar på vattnet då lokala aktörer söker upp andra 

lokala aktörer för samarbete. Allra främst har föreningar varit aktiva i att 

försöka skapa samarbeten. 

4.3.1.2 Målgrupper som tagit del av Leader 

Föreningsliv 

Av totalt 23 projekt har 19 sökts och beviljats föreningar med lokal förankring 

eller föreningar som haft sin utgångspunkt utanför Leader-området, men som 

genomfört projekt inom Leader-området. De flesta sökande kan beskrivas som 

kulturföreningar och föreningar som verkar för lokalt hållbar utveckling. Tre 

idrottsföreningar har sökt. De flesta är ideella föreningar och fyra är 
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ekonomiska föreningar. 

 

Föreningarna som har nåtts av information om att söka samt de som har sökt 

och beviljats medel beskrivs till allra största del som resursstarka. I Nordost 

innebar Stadslandets förarbete att Leader-medlen riktades till och söktes tidigt 

av vissa föreningar, vilka beskrivs som resursstarka. Dessutom innebar själva 

ansökningsförfarandet och genomförandet av Leader-projekt att föreningar hade 

olika förutsättningar att delta. Detta då sökande ska kunna påvisa god 

organisatorisk och administrativ kapacitet och ibland även likviditet, eftersom 

utgifter betalas av föreningarna själva innan utbetalning sker av 

Jordbruksverket. 

I Norra Hisingen genomförde förvaltningen ett omfattande uppsökande arbete 

gentemot föreningslivet med särskilda insatser gentemot resurssvaga föreningar 

samt föreningar verksamma i stadsdelens socioekonomiskt utsatta 

primärområden. Förvaltningen upplevde generellt svårigheter i att kommunicera 

Leader på ett lättillgängligt och tydligt sätt till både föreningsliv och näringsliv. 

Föreningar behövde också omfattande stöd i ansökningsförförandet. Totalt 

genomförde sju föreningar projekt på Norra Hisingen varav tre hade lokal 

förankring och verksamhet i stadsdelens mest socioekonomiskt utsatta område. 

Samtliga stadsdelsförvaltningar påtalar att Leader har fungerat som bäst när 

finansieringen har varit som ett komplement till Göteborgs Stads 

föreningsbidrag. Goda idéer och projekt, särskilt ifråga om hållbarhetsprojekt, 

kvalificeras sällan inom ramen för stadens bidragsanvisningar. Leader har varit 

ett positivt verktyg att erbjuda för att stötta dessa föreningars utvecklingsidéer. 

Näringsliv 

Totalt söktes och beviljades två projekt lokala småföretag i Göteborg. Det ena 

projektet söktes av ett företag i Angered och handlade om att stötta främst 

utrikesfödda att starta företag. Det andra projektet söktes av ett företag på Norra 

Hisingen och handlade om att utveckla och tillvarata restprodukten bi-bröd som 

en resurs vid biodling. Projektet Kreativa Kviberg har fått stöd från 

Regionalfonden men inte i stödformen “projektstöd till företag” då projektet 

inte gynnar ett enskilt företag, däremot har flera aktörer dragit nytta av 

projektet, många av dem egenföretagare. Vidare har Göteborg tagit del av 

Convoy Västs aktiviteter att kring att främja nyskapande av småskaliga företag. 

Antalet företag som har sökt Leader-medel är lågt i förhållande till hur många 

som har informerats. Exempelvis arbetade Norra Hisingens hållbarhetsstrateg 

uppsökande och mötte 30 lokala företagare som genom direktkontakt 

informerades och uppmanades att söka, vilket alltså resulterade i att ett 

biodlarföretag sökte och beviljades Leader-medel. Ytterligare ett företag på 

Norra Hisingen kom långt i ansökningsprocessen om att stötta utrikesfödda utan 

sysselsättning att komma in på arbetsmarknaden, men valde att avsluta ansökan.  

Andelen medel att fördela till företag i Göteborg har från början varit något 

lägre än till övriga kommuner i Leader Längs Göta älv. Detta har att göra med 

att samtliga medel i Socialfonden varit dedikerade till Göteborg. 
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Finanseringsupplägget har påverkat projektstöd till enskilda företag där det inte 

funnits någon medsökande förening, eftersom medel till företag då enbart har 

utgått från Regionalfonden. I kombination med att ett stort projekt som Convoy 

Väst, som löper över flera kommuner och bland annat Göteborg, beviljades 

medel via Regionalfonden har andelen utbetalda medel till enskilda företag varit 

låg i just Göteborg.  

Det har dock inkommit flera förfrågningar från företagare i Göteborg som varit 

intresserade av att söka men som inte haft en projektidé som kvalificerar sig för 

Leader-medel. De främsta utmaningarna har varit att Leader inte finansierar 

ordinarie verksamhet utan endast projekt där en ny tjänst eller produkt ska testas 

samt att företagare behöver bekosta sitt projekt med 30 procent 

egenfinansiering. Det finns även några fall där företag kontaktat Leader-kansliet 

med en projektidé som de behövt arbeta vidare för att forma en kvalificerad 

ansökan och att Leader-medlen i den aktuella fonden sedan har varit slut när 

företagaren återkommer med en bearbetad projektidé.  

Stadsdelsförvaltningarna framhåller att Göteborgs Stad generellt har ett stort 

utvecklingsarbete att göra ifråga om att samverka med näringslivet. Det ligger 

inte inom stadsdelsförvaltningarnas uppdrag eller prioritering att stötta företag 

eller att verka för att fler ska starta företag. Även om få företag har sökt och 

beviljats Leader-medel så uppfattar stadsdelsförvaltningarna att Leader-arbetet 

har haft en positiv effekt, eftersom Leader-arbetet gjort att frågan om 

näringslivsperspektivet har synliggjorts på förvaltningsnivå. Detta poängteras 

särskilt av stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen där Leader, vid sidan om 

andra projekt kring att stimulera entreprenörskap och stötta utrikesfödda att 

starta eget företag, bidrog till att ett mål om samverkan med näringsliv lades till 

i verksamhetsplan. Vidare bidrog Leader-arbetet i samarbete med Stadslandet 

Göteborg också till att stadsdelsförvaltningen fick en ny kontaktyta och tillgång 

till nätverk av lokala företag i samarbete med Business Region Göteborg. 

Offentlig sektor 

Ett projekt söktes och beviljades offentlig sektor genom att 

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg sökte medel ur Socialfonden. Detta 

eftersom det var svårt att få föreningar eller företag att kvalificera sig då 

Socialfonden uppfattas vara särskilt komplicerad att arbeta med och söka medel 

ur. Samtliga medel i Socialfonden var dedikerade till Göteborg och för att 

säkerställa att alla medel skulle användas gick stadsdelsförvaltningen Östra 

Göteborg in som projektägare. Själva projektidén hade inledningsvis lyfts av 

föreningar i Bergsjön och handlade om att stärka invånare och arbetssökande 

när det gäller kunskap om digitala tjänster och verktyg. Föreningarna ifråga 

blev viktiga samarbetspartners i genomförandet av projektet. 
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4.3.2 Underifrånperspektiv och arbete med 

underrepresenterade samhällsgrupper 

Leader i Göteborg har präglats av utmaningar när det gäller att arbeta med ett 

tydligt underifrånperspektiv och underrepresenterade samhällsgrupper. Leader 

handlar om lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden och bygger på ett 

underifrånperspektiv där lokala krafter och aktörer, verksamma i området, tar 

vara på den utvecklingspotential som finns där. Genom Leader-metoden ska ett 

starkt underifrånperspektiv säkerställas där de boende i samhället är med och 

formar utvecklingen. Arbetet ska även prioritera underrepresenterade grupper, 

vilka anges som kvinnor och utlandsfödda i Leader-strategin. 

4.3.2.1 Förutsättningar för att delta 

Stadsdelsförvaltningarna beskriver en skillnad mellan hur Leader 

kommunicerats och hur Leader fungerat i praktiken. Leader kommunicerades 

särskilt under uppstarten som ett enkelt sätt att söka medel för utvecklingsidéer 

och att idéerna ska växa fram utifrån initiativ på lokal nivå. Allt eftersom 

föreningar påbörjade ansökningsprocessen visade det sig vara komplicerat att 

delta med sin utvecklingsidé, vilket hade en särskilt exkluderande effekt för 

underrepresenterade grupper och resurssvaga föreningar i de socioekonomiskt 

utsatta delarna av stadens Leader-område. Bristen på bred och 

tillgänglighetsanpassad information och uppsökande arbete gentemot främst 

föreningar i Nordost, bidrog också till att förstärka ojämlika förutsättningar. 

 

”Leader-kansliet har också haft svårt att få ut information om vad det är man 

kan söka, vilket har en naturlig förklaring som har att göra med språkbruket 

och att Jordbruksverkets system är svårförståeligt. En del grupper har haft 

högre trappsteg att ta för att söka, men då har vi försökt hjälpa dem i den 

mån vi kunnat. Vi har lagt mycket tid på att underlätta för sökanden att 

komma vidare med sin ansökan.” 

”Till och med vi tjänstepersoner som har kompetens i förvaltningen hade 

svårt att fatta hur Leader funkade. Hur skulle då en förening ha möjlighet 

eller tid att sätta sig in i allt? Det var jättesvårt att söka, så krångligt!” 

Stadsdelsförvaltningarna påtalar i sammanhanget betydelsen av att Göteborgs 

Leader-område till största del består av socioekonomiskt utsatta områden 

samtidigt som Leader traditionellt sett fungerat som ett landsbygdsstöd i 

glesbygd eller tätort. Leader Längs Göta älv har inneburit att testa Leader i en 

ny kontext med flera olika fonder med olika inriktning. Upplägget kring att 

öronmärka Socialfondens medel till Göteborg beskrivs som en god ingång med 

tanke på stadens prioriterade arbete kring social hållbarhet i just de områden 

som valdes ut till Leader-områden. Det var därför olyckligt att Socialfonden 

senare skulle visa sig vara särskilt komplicerad att söka ur. 

De flesta utmaningar gällande ansökningsprocessen och fonderna har 

uppkommit i relation till Jordbruksverket. Leader-kansliet beskriver att 
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Jordbruksverkets traditionella stöd inte alltid är förenliga med de projektidéer 

som aktörer söker stöd för från Leader. Det kan exempelvis vara enklare att 

göra en mer exakt schablon för kostnader för att bygga ett grisstall än att 

kostnadsberäkna och ta fram detaljerade offerter för ett projekt för att motverka 

segregation, eftersom sociala projekt för att skapa förändring ofta behöver växa 

fram och utvecklas under projekttidens gång. Leader-kansliet och 

Jordbruksverket arbetar kontinuerligt för att underlätta för sökanden i 

ansökningsprocessen.  

  

”Leader blev tyvärr ytterligare ett sätt att stänga ute många föreningar från 

den finansiering som finns i staden. Man måste tänka noga på vilka områden 

man väljer ut. Resurssvaga föreningar sökte inte, det var för svårt.” 

”På Norra Hisingen får vi knappt resurssvaga eller föreningar inom 

socioekonomiskt utsatta områden att söka förvaltningens föreningsbidrag, 

och då är det ändå förhållandevis enkelt att söka jämfört med Leader. Man 

måste jobba väldigt aktivt för att nå dessa föreningar och ge dem tydliga 

förutsättningar att delta från början.”  

”Även vi på Leader-kansliet ser att det har varit otydligt och svårt kring 

ansökan. Det har varit faktorer som jobbat emot oss. Jordbruksverkets strikta 

linjer kanske inte alltid passar Leader-metoden. Vi har 

jobbat jättemycket med rimlighetsbedömning kring schabloner och liknande, 

när en förening väl kommit så pass långt.” 

”Vi på Leader-kansliet jobbar väldigt mycket med att underlätta för de 

sökande så mycket som möjligt, hjälper till med underlag för 

rimlighetsbedömningar och tipsar om hur de kan besvara frågorna i ansökan 

så att LAG och Jordbruksverket förstår vad de vill göra i projektet.” 

Vilken information som gavs varierade mellan stadsdelarna, vilket påtalas som 

en brist i sig eftersom det gav föreningslivet olika utgångspunkter beroende på 

stadsdel. Göteborgs geografiska avgränsningar för vad som ingår och inte ingår 

i stadens Leader-områden har också påverkat spridningen av Leader. 

Avgränsningarna är gjorda på gatunivå vilket i praktiken betyder att boende på 

ena sidan om en gata ingår i Leader-området medan boende på andra sidan om 

gatan inte ingår i Leader-området. Det har därför varit svårt att marknadsföra 

Leader och samla människor inom ett område för gemensam information. Det 

ger också människor i samma bostadsområde olika möjligheter att delta. För att 

motverka exkludering har arbetet inriktats på att möjliggöra för alla projektidéer 

så länge projektidén bedöms komma boende inom Leader-området till gagn. 

Leader-kansliet påtalar att en bidragande orsak till Göteborgs geografiska 

avgränsningar beror på att samarbetet med Göteborg initialt gällde fyra 

stadsdelsförvaltningar. Eftersom det slutligen blev tre stadsdelsförvaltningar 

som var aktuella ritade dessa tre stadsdelsförvaltningarna om sina geografiska 

gränser för att kompensera för bortfallet av en stadsdelsförvaltning. 
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4.3.2.2 Brist på lokal förankring och tillitsbaserat arbete 

I Angered och Östra Göteborg beskrivs Leader-arbetet präglas av ett 

”utifrånperspektiv” snarare än ett ”underifrånperspektiv”. Majoriteten medel 

beskrivs ha riktats och kommit till nytta för föreningar eller organisationer utan 

boenden i området eller resursstarka aktörer verksamma i området. Även om de 

projekt som genomförts uppfattas som positiva, så har det haft en negativ effekt 

för underifrånperspektivet att arbetet dominerats av att aktörer gör saker för ett 

område utifrån vad aktören tror behövs i området. 

 

”Det finns jättemånga föreningar lokalt i området som har behov att söka. 

Men projekten genomförs hela tiden utifrån ett utifrånperspektiv eller 

Stadslandets perspektiv på vilka föreningar som passar. Man gör vad man 

tror att boenden i områden behöver. Det blir hela tiden personer som gör 

saker för någon annan, även om man gör bra saker.” 

Norra Hisingens stadsdelsförvaltning lyfter tillit till myndigheter som en viktig 

fråga i förhållande till Leader. Förvaltningen genomförde ett systematiskt 

tillitsarbete i främst de socioekonomiskt utsatta delarna av stadsdelen där tilliten 

är låg. Att samtidigt arbeta med Leader-metoden gentemot samma resurssvaga 

föreningar dessa områden, kunde ha en kontraproduktiv inverkan i tillitsarbetet. 

Det var exempelvis utmanande att förena ett gott bemötande och ett 

lättillgängligt språkbruk med att kommunicera Leader. Stadsdelsförvaltningen 

beskriver det som en svår balansgång att å ena sidan verka för att Leader ska 

komma föreningarna till gagn och å andra sidan möta föreningarnas frustration i 

att exempelvis komma långt i ansökan för att sedan upptäcka mycket 

tidskrävande hinder kring Jordbruksverket som inte gått att förutse. Frågan om 

tillit lyfts även av Leader-kansliet som framhåller att låg tillit i utsatta områden 

kan bidra till att vissa föreningar inte deltagit i Leader. 

 

”Ansökningsprocessen skapade frustration och låg tillit till myndigheter, man 

ifrågasatte rimligheten, vilket vi förstår. Det gällde både resursstarka och 

resurssvaga föreningar. För tillitens skull hade Leader nog passat bättre i en 

annan kontext än våra utsatta områden, om det inte går att göra annorlunda 

på något sätt.” 

”Leader-metoden har säkert varit applicerbart på de utsatta områdena men 

både vi i Leader-kansliet och föreningarna hade nog behövt vara mer 

organiserade tillsammans med förvaltningarna. Men det är svårt om det 

kanske inte finns den tilltron till myndigheter.” 
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4.3.3 På vilka sätt har projekten bidragit till 

utvecklingsstrategin? 

 

Leader Längs Göta älv är det första Leader-programmet i Sverige som syftar till 

att knyta samman stad och landsbygd. Stadsdelsförvaltningarna påtalar att 

utvecklingsstrategin är innovativ i sig och att storstäder som Göteborg har 

många förbättringsområden i att exempelvis hitta hållbara livsmedelskedjor 

mellan stad och landsbygd för att nå klimatmål. Det är positivt att satsa på att 

främja lokala initiativ till hållbara samhällslösningar genom Leader. 

Trots utvecklingsstrategins goda intentioner påtalar stadsdelsförvaltningarna 

och Leader-kansliet att det är svårt att konkret urskilja hur olika projekt bidragit 

till visionen för Leader Längs Göta älv: ”Land och stad i balans genom kreativa 

nav – för inkluderande, medskapande och hållbar utveckling”. Visionen 

uppfattas som väl ambitiös. Det har inte skapats några projekt där aktörer i stad 

och landsbygd samverkar men däremot finns exempel på mötesplatser som har 

stärkts inom stad respektive land. Vidare finns det, mot bakgrund av bristerna i 

arbetet med ett underifrånperspektiv, anledning att betänka i vilken omfattning 

arbetet har varit inkluderande och medskapande. Däremot finns det många 

projekt som tydligt bidragit till hållbar utveckling, exempelvis projekt kring att 

skapa gröna arbetstillfällen kring kompostlösningar i bostadsområde, utveckling 

av stadsodling samt hållbar lokal besöksnäring. 

 

”Det är inte tydligt hur vi har bidragit till utvecklingsstrategin. Det är svårt 

att säga känner jag. Det är många begrepp som skulle behöva förklaras.” 

”Visionen kommer ju ursprungligen från Stadslandet Göteborg och jag 

tänker att Stadslandet säkert bidragit till sin vision inom sitt projekt. Men om 

Leader har gjort det tycker jag är oklart. Det var nog för ambitiöst satt.” 

Vidare uppfattas insatsområdena som brett formulerade, både på gott och på 

ont. Det finns ett dilemma i att insatserna, såsom ”Ett område som syns och 

engagerar”, är breda och ger öppning för tolkning, samtidigt som 

Jordbruksverkets riktlinjer är detaljerade och LAG:s bedömning sker utifrån 

indikatorer och målvärden. Eftersom insatsområdena inte återseglar 

komplexiteten i ansökningsförfarandet har det varit svårt att kommunicera 

Leader på ett tydligt och rättvisande sätt. Samtidigt har det varit positivt med 

breda formuleringar då allt för snäva insatsområden riskerar att stänga ute goda 

idéer i ett för tidigt skede. I detta arbete har Leader-kansliet varit behjälpliga för 

att synliggöra kopplingar mellan aktörers idéer och vad som kan finansieras 

inom ramen för Leader. 

 

”Med lite kreativitet har man kunnat passa in de flesta ansökningar vi haft i 

något av våra insatsområden. Men bedömningen och urvalskriterierna har 

inte varit optimala, det har LAG lyft också. Man kanske behöver vara lite 

mer spetsig från början med vad man kan söka för.” 
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Stadsdelsförvaltningarna framhåller att Leader-metoden har varit enklare att 

arbeta med i de landsbygds- och tätortsområden som ingått i stadens Leader-

område. Under programperiodens gång har det blivit tydligt att Leader 

traditionellt sett är ett landsbygdsstöd. Insatsområdena har varit mer effektfulla 

att arbeta med i relation till hållbarhetsprojekt i landsbygd- och tätort. Det har 

därför varit utmanande att en mycket liten del av stadens landsbygd ingått i 

stadens Leader-område medan socioekonomiskt utsatta och stadsnära områden 

prioriterats. 

 

Vidare lyfter stadsdelsförvaltningarna att Leader ska ses som ett uppstartsstöd 

eftersom finansiering endast ges för nya idéer eller utvecklingsprojekt som inte 

sker inom aktörens ordinarie verksamhet. Leader har varit särskilt 

framgångsrikt ifråga om att stötta lokala hållbarhetsinitiativ och projekt 

vanligen inte ryms inom ramen för stadens föreningsbidrag. Även Leader-

kansliet påtalar syftet med Leader som ett sätt att få till innovativa insatser. 

 

 

”Leader ger bra förutsättningar att få till insatser som man inte alltid gör 

inom ordinarie verksamhet. Varje insatt krona från kommunerna ger två 

kronor tillbaka inom programmet för Leader. Budgetfördelningen är 33% 

övrig offentlig finansiering och 67% är EU- och statliga medel. Det ger en 

extra boost och möjlighet att prova idéer, arbetssätt, olika samarbeten i en 

ganska samlad kontext som kan ge så mycket utbyte, om man bara hittar rätt. 

Det är som prova-på-pengar där man kan ta ut svängarna lite och kan vara 

modig att testa nya saker.” 

4.4 Samverkan och LAG-arbete 

4.4.1 LAG:s arbetssätt  

Stadsdelsförvaltningarna upplever att LAG:s arbetssätt och roll generellt sett har 

fungerat väl. En nackdel som lyfts är att bedömningsgruppen inte alltid kan 

bedöma alla aspekter i en ansökan, men att kompetensen kan finnas hos andra 

personer inom LAG. En sådan ansökan kan få gå tillbaka till sökande med 

begäran om kompletteringar om en ledamot noterar annat än det som 

bedömningsgruppen värderat. Det kan också finnas en risk i att alla 

styrelsemedlemmar inte har samma engagemang och kunskap om för Leader 

Längs Göta älvs kommunområden. Stadsdelsförvaltningarna ser en 

utvecklingspotential i att LAG-medlemmarna skulle kunna ges stöd i att få ökad 

kunskap om varandras kommunkontexter.  

 

Leader-kansliet och stadsdelsförvaltningarna påtalar att representationen och 

ledamöternas lokala förankring som en nyckelfråga. Det är av stor vikt att den 

som är LAG-medlem känner stort engagemang, har kännedom och förankring i 

det lokala område den representerar. Valberedningen till LAG beskrivs arbeta 

aktivt för att eftersträva rekryteringar som bidrar till en god representativitet i 

LAG. Det är exempelvis önskvärt att engagera fler kvinnor och unga. 
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Stadsdelsförvaltningarna framhåller också vikten av att problematisera till 

vilken grad en LAG-medlems lokala förankring och förförståelse för sökanden 

ska ha betydelse vid bedömning. Det är å ena sidan värdefullt och en del av 

LAG:s uppgift att säkerställa att sökanden är pålitlig och har organisatorisk 

kapacitet, å andra sidan finns en risk i att bedömningar kan bli för 

relationsbaserade. 

 

”Leader handlar mycket om att ha rätt personer i styrelsen som har lokalt 

engagemang. LAG har fungerat bra på flera sätt, och många ledamöter har 

suttit länge. När någon avgår så arbetar valberedningen aktivt med att hitta 

nya ledamöter för att få styrelsen representativ för hur det ser ut i hela 

Leader-området.” 

”Representationen i LAG är viktig att se över. Det blev mycket ”jag känner 

den här, den är pålitlig.” Dessutom handlade kriterierna mycket om vilka 

eller hur många samarbetspartners sökanden hade lokalt, men det kanske 

finns andra sätt att visa att man har lokal förankring?” 

4.4.1.1 Göteborgs representation och arbete i LAG 

Göteborg saknade förutsättningar att besätta LAG på ett representativt sätt från 

början. Detta berodde på överenskommelsen om att ge Göteborg sex platser i 

styrelsen istället för de nio platser som hade behövts för att rymma tre 

representanter från varje samhällssektor och stadsdel. Överenskommelsen har 

haft en god effekt på så sätt att den skapade balans mellan kommunernas 

representation i LAG. För Göteborg innebar den däremot att representationen av 

samhällssektorerna offentlig sektor, näringsliv och föreningsliv i Göteborgs tre 

stadsdelar har varit otillräcklig. Exempelvis saknade Norra Hisingen en 

näringslivsrepresentant i styrelsen. Samtidigt anställde Norra Hisingen en 

hållbarhetsstrateg med uppdrag att arbeta uppsökande gentemot små- och 

medelstora förtag, vilket kan ha haft en kompenserande effekt. Vidare påtalar 

Leader-kansliet att det fanns en överenskommelse inom LAG kring att stadens 

representanter från de olika samhällssektorerna skulle verka för att sprida 

information över stadsdelsgränserna. Det är dock oklart om detta har följts upp 

samt om Göteborgs otillräckliga representation har haft någon effekt för den 

lokala förankringen eller vilka som har sökt Leader-medel. 

Stadsdelsförvaltningarna beskriver sin egen arbetsinsats som representant för 

offentlig sektor i LAG som mer krävande än väntat. Hur mycket tid uppdraget 

krävt har varierat beroende på hur många ärenden och ansökningar som ska 

hanteras under respektive sammanträde samt om ansökan gäller projekt inom 

Göteborgsområdet eller en annan kommuns område. Arbetsuppgiften beskrivs 

främst handla om att sätta sig in de olika ansökningarna för att kunna poängsätta 

utifrån uppsatta bedömningskriterier. Detta innebär sammantaget ett 

förberedelsearbete som omfattar många olika slags handlingar per ansökan, att 

skaffa sig kompetens kring bedömningskriterium och ibland viss kartläggning 

för att öka kunskapen om sökandens projektidé och lokala förankring. Leader-

kansliet påtalar att man försöker eftersträva att dra en gräns vid max fyra 
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ansökningar per LAG-sammanträde. 

 

”Man behöver förstå att det krävs mer än man tror för att sitta i LAG. Det är 

mycket material som du måste sätta dig in i inför varje ärende och det är flera 

ärenden som går upp varje per sammanträde från alla olika kommuner.” 

"Det är lätt att förringa det förarbete som krävs inför ett LAG-sammanträde. 

Det tar tid att sätta sig in i alla olika delar med budget, likviditet, projektidé, 

samverkanspartners med mera. Är det en förening i en annan kommun som 

söker så behöver man sätta sig in mer, och är det en förening som vill göra 

något i Göteborg så kanske man vill ta reda på saker innan beslut. Är det 

fem-sju ansökningar som ska upp så har du en del att göra innan ett LAG.” 

  

4.4.2 Samverkan mellan Leader-kansliet, Göteborgs 

Stad och övriga kommuner 

4.4.2.1 Samverkan mellan Göteborgs Stad och Leader-kansliet 

Samverkan mellan Göteborgs Stad och Leader-kansliet beskrivs till allra största 

del ha fungerat mycket väl. Stadsdelsförvaltningarna understryker att Leader-

kansliet har varit mycket behjälpliga och tagit ansvar för att reda i utmaningar 

som uppstått under resans gång. Leader-kansliet beskrivs ha varit lätta att nå vid 

frågor och har haft förmåga att sätta sig in i olika problem som lyfts av staden. 

Utmaningarna har i första hand uppstått i förhållande till Jordbruksverket, där 

Leader-kansliet beskrivs ha gjort nödvändiga justeringar efter bästa förmåga.  

Med tanke på Leaders komplicerade ansökningsprocess beskrivs det som 

särskilt uppskattat att Leader-kansliet startade en projektskola där föreningar 

och företag kunde få guidning i hur ansökningsförfarandet fungerade. Flera 

representanter för stadsdelsförvaltningar lyfter att det också att det hade varit 

önskvärt att erbjuda LAG-medlemmarna någon form av beredningsmöte innan 

LAG träffas för att gå igenom olika frågor som dykt upp under läsningen av 

ansökan. I sammanhanget påtalar Leader-kansliet att man arrangerat 

utbildningsinsatser för nya LAG-ledamöter för att gå igenom hur Leader 

fungerar samt att ett arbetsutskott tillsatts för att bereda ansökningar inför LAG. 

 

”Det skapades många frågor när man läste handlingarna till ansökan som 

vore bra att bolla. Det är inte heller givet tänker jag att man fattar allt kring 

budget och så. Det hade varit bra med lite utbildning kanske. Samtidigt beror 

det ju på hur mycket tid man har. Vi har ju inte tiden att sätta oss in i alla 

handlingar hur mycket som helst.” 

”Leader-kansliet har varit mycket tillgängliga och hjälpsamma och verkligen 

brytt sig och förstått. Vi har delat uppfattningen om hur svåra 

Jordbruksverket är att samarbeta med och kansliet har tagit tag i olika 

problem och frågor som uppstått.” 
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”Leader-kansliet var otroligt tjänstvilliga. Det var jättepositivt att känna att 

de var med en hela tiden. De förstod problematiken när vi lyfte den och 

gjorde vad de kunde för att stötta oss.” 

”Generellt fungerade samarbetet utmärkt. Mycket hade kunnat vara bättre 

med Leader och jag tror vi i staden fick en liten chock över hur komplicerat 

Leader skulle visa sig, men där var det ju upp till kansliet att hantera ihop 

med Jordbruksverket, vilket de gjorde och kommunicerade bra till oss.” 

”Dialogen har varit öppen och ärlig och därför väldigt givande och lärorik. 

Ett bra samarbete helt enkelt som tog oss framåt trots många utmaningar.” 

 

Leader-kansliet beskriver samarbetet med Göteborgs Stad som bra men 

stundtals utmanande. Leader Längs Göta älv var en sammanslagning av två 

programområden vilket innebar att både utvecklingsstrategin, området och 

samarbeten var nya. Det var därför viktigt att lära känna varandra och varandras 

problematik. Leader-kansliet framhåller exempelvis att det på olika sätt varit 

tydligt att Göteborg är en storstadskommun med fokus på stadsutveckling 

snarare än landsbygdsutveckling, även om Göteborg till stora delar består av 

landsbygd och småsamhällen. Göteborg har på så sätt skiljt sig från andra 

Leader-kommuner som har erfarenhet av att arbeta med både sina urbana 

kommunområden och landsbygdsområden. Leader-kansliet beskriver att de 

tjänstepersoner som varit samverkanskontakter i Göteborgs Stad har haft en 

genomgående positiv inställning till Leader-samarbetet, men att det också varit 

påtagligt att andra arbetsuppgifter än Leader har varit prioriterade. 

 

”Med tanke på att ni i Göteborg är inte lika vana som de andra kommunerna 

vid att arbeta med landsbygd eller småsamhällen, så tycker jag att samarbetet 

gått jättebra. Ni har arbetat utifrån era förutsättningar där ju Leader-området 

till stor del rymmer utsatta områden i typ förort. Men så har ni ju också haft 

lite landsbygd med i Leader.” 

”Vi har mötts av en positiv inställning hela tiden men det har märkts att ni är 

en stor organisation och att ni har mycket på ert bord. Leader blir väl lätt en 

extra pålaga som kommer av någon tycker att idén är bra men det är någon 

annan som ska genomföra det”. 

 

Vidare påtalar Leader-kansliet att det varit problematiskt att Göteborgs Stad 

genomfört en omorganisering vid årsskiftet 2020–2021 där bland annat 

stadsdelsförvaltningar ersattes med fackförvaltningar. I och med 

omorganiseringen försvann stadsdelsförvaltningarna Angered, Norra Hisingen 

och Östra Göteborg och därmed också de tjänstepersoner som var Leader-

kansliets kontaktpersoner samt representanter i LAG. Det har också påverkat 

stadens delaktighet i att bidra till framtagandet av en ny utvecklingsstrategi för 

programperioden 2023–2027. Ett viktigt medskick är att staden hade kunnat 

vara tydligare i sin kommunikation till Leader-kansliet kring vad 

omorganiseringen skulle komma att innebära, så att ett arbete kring att hitta 

gemensamma lösningar hade kunnat påbörjas i god tid. 
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4.4.2.2 Samverkan mellan kommuner 

Stadsdelsförvaltningarna poängterar vikten av att vara påläst och engagerad i de 

andra kommunernas ansökningar. Det har många gånger varit svårt att hitta 

arbetsutrymme och förutsättningar att sätta sig in andras kontexter då 

ansökningar som berör Göteborg har varit prioriterade. Göteborg uppfattas ha 

varit en stor stad i sig med tre olika stadsdelar där det funnits svårigheter i att 

hitta utbyte och synergieffekter. Vidare påtalar stadsdelsförvaltningarna utbytet 

och samarbetet med andra kommuner som begränsat, vilket ses som en brist en 

viktig del av syftet med Leader är att arbeta och se till hela områdets utveckling 

i enlighet med Leader-områdets utvecklingsstrategi.  

 

”Samordning är mycket viktigt. Man tar på sig ett åtagande när man går in i 

Leader. Man måste vara påläst och engagerad även i de andra kommunernas 

ansökningar. Det är alltid svårt när det är många kommuner iblandade även 

om det också kan ge fantastiska möjligheter om man får till bra samverkan. 

Göteborgs Stad är stort i sig och vi har inte fått till så mycket samverkan 

mellan våra tre stadsdelar.” 

”Jag ser ingen nytta med att jobba med andra kommuner. Vi har inte ens haft 

några synergier mellan våra stadsdelar. Det är synd.” 

”Det blev lågt utbyte mellan kommunerna och få lärdomar av varandra. Det 

blev inte så mycket utbyte mellan Leader-kommunerna som var en viktig 

tanke med att ingå i ett sådant här stort projekt.” 
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5 Slutsatser 

5.1 Vad har Leader Längs Göta älv kostat? 
  

Medfinansiering Tjänstepersoners arbetstid Ideell 
tid motsvarande 

Beviljade 
medel 

6,5 miljoner 
(815 366 kronor per år) 

Uppskattad till 1,2 miljoner 4 miljoner 13,7 miljoner 

 

Totalt har Leader Längs Göta älvs budget omfattat 40 547 383 kronor under 

sjuårsperioden 2014–2020. Av denna summa är 33 procent övrig offentlig 

medfinansiering från kommunerna och 67 procent är projektstöd från EU och 

stat. Det är invånarantalet som ligger till grund för den offentliga 

medfinansieringen och som kommunerna betalar årsvis. Av den totala budgeten 

om 40 547 383 kronor har medel att fördela, det vill säga Leader-potten som 

aktörer kan söka i hela Leader-området under sju år, varit 30 815 362 kronor. 

Leader Längs Göta älv debiterar Göteborgs Stad totalt 815 366 kronor per år, 

vilket innebär en total medfinansiering om 6 522 928 kronor för åttaårsperioden 

2014–2021. Fram tills att Göteborgs Stad genomförde ny nämndorganisation, 

januari 2021 har medfinansieringsfakturorna gått till stadsdelsnämnderna Östra 

Göteborg, Angered och Norra Hisingen. Detta eftersom Leader-områdena låg 

inom ramen för stadsdelarnas geografiskt avgränsade områden. Under 

faktureringsperioden 2021–2023 är det Socialnämnd Hisingen och Socialnämnd 

Nordost som finansierar stadens medfinansiering. 

Dessutom har föreningars ideella arbete medfinansierat Leader, vilket uppgått 

till 18 510 arbetstimmar som schablonmässigt beräknas motsvara 4 072 712 

kronor enligt Leader-modellen.  

Göteborgs Stad har 42,3 procent av hela Leader-områdets invånare och 

ambitionen har därför varit att hålla budgetfördelningen på samma procentsats. 

Av de 30 815 362 kronor att fördela i hela Leader-området motsvarar Göteborgs 

42,3 procent av medel att fördela 13 034 898 kronor. Göteborg har hittills 

tilldelats 13 696 609 kronor. Att Göteborg har fått något mer än vad som 

ursprungligen var möjligt att utdela beror på att Göteborg har tagit del av tre 

kommunövergripande Leader-projekt som drivs av aktörer i andra kommuner. 

Resurser i fråga om tjänstepersoners arbetstid har varierat mellan de tre 

stadsdelsförvaltningarna och uppskattas till en total kostnad om ungefär 1,2 

miljoner kronor. För stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg 

krävdes en knapp arbetsinsats gällande att sprida och stötta lokala aktörer att 

söka Leader-medel. Det berodde på att tjänstepersoner inom Stadslandet tog en 

aktiv roll i Leader-arbetet. Det har inte legat inom ramen för utvärderingen att 

uppskatta omfattningen av Stadslandet arbetstid i Angered och Östra Göteborg. 
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För Norra Hisingens del arbetade flera tjänstepersonsfunktioner med Leader på 

olika sätt, i olika perioder med olika intensitet. Det krävdes mycket resurser för 

att sprida, driva och utveckla arbetet. Särskilt under de första åren krävdes en 

större resursinsats i form av uppskattningsvis: utvecklingsledare områdesarbete 

cirka 30 procent, utvecklingsledare EU cirka 20 procent, utvecklingsledare 

stadsutveckling cirka 10 procent, utvecklingsledare miljö cirka 5 procent och 

kommunikatör cirka 5 procent. 

År 2018 rekryterade Norra Hisingens stadsdelsförvaltning en projektanställd 

hållbarhetsstrateg i samarbete med Stadslandet Göteborg. Hållbarhetsstrategens 

uppdrag var att arbeta uppsökande gentemot små- och medelstora företag och 

till viss del föreningar i Norra Hisingen. Hållbarhetsstrategens arbete gav 

synergieffekten att också Leader spreds och förankrades lokalt. Under åren 

2018–2020 ägnade utvecklingsledare områdesarbete och verksamhetsutvecklare 

föreningsstöd uppskattningsvis totalt 5–15 procent av en heltid åt Leader-arbete. 

Detta berodde dels på hållbarhetsstrategens arbetsinsatser, dels på att det då inte 

fanns så mycket medel kvar att söka i Leader-potten. 

Samtliga stadsdelsförvaltningar understryker att arbetet med Leader är mycket 

resurskrävande då Leader är ett komplicerat projekt och arbetssätt som är svårt 

att förstå och förmedla till medborgare. Ansökningsförförandet är administrativt 

krävande samt utmanande att genomföra och förankra. Dessa faktorer blev 

särskilt påtagliga i relation till de socioekonomiskt utsatta delar av stadsdelarna 

som utgjorde prioriterade områden i Göteborgs Leader-område. 

5.2 Vad har Leader Längs Göta älv gett för 
nytta? 

Göteborgs Stad har haft god utdelning av sin medfinansiering till Leader Längs 

Göta älv sett till projektresultat. Av de 13 034 898 kronor som inledningsvis 

fanns att tilldela Göteborg har hittills 13 696 609 kronor tilldelats Göteborg. Att 

Göteborg har fått något mer än vad som ursprungligen var möjligt att utdela 

beror på att Göteborg har tagit del av tre kommunövergripande Leader-projekt 

som drivs av aktörer i andra kommuner. Av de totalt 44 projekt som hittills 

beviljats medel i hela Leader-området har 23 projekt berört Göteborg. 

Det har varit en god spridning i mellan projekt som syftar till hållbar utveckling 

och klimatsmarta lösningar och projekt som fokuserar på socialt hållbar 

utveckling. 

Det är i första hand föreningar som haft nytta av Leader då 19 av 23 projekt har 

sökts av föreningar och beviljats medel. Föreningarna som har nåtts av 

information om att söka samt de som har sökt och beviljats medel beskrivs till 

allra största del som resursstarka. Leader har varit ett särskilt framgångsrikt 

verktyg för att finansiera utvecklingsidéer som vanligen inte ryms inom vad 

staden ger föreningsbidrag till. Det har funnits tydliga möjligheter att ge stöd till 

föreningar som verkar för innovativa utvecklingsprojekt kring tema hållbarhet 

och landsbygdsutveckling. Leader har varit ett positivt verktyg att erbjuda för 

att stötta dessa föreningars utvecklingsidéer. I sammanhanget uppfattas Leader 
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även ha fungerat väl som det uppstartstöd som det ska vara för aktörer att testa 

nya idéer och genomföra utvecklingsprojekt. 

Utöver konkreta projektresultat har Leader haft andra positiva effekter för 

människor och utveckling i stadens Leader-områden. Genom Leader-metoden 

lyftes näringslivsperspektivet inom stadsdelsförvaltningarna, som traditionellt 

sett inte haft uppdrag kring näringslivsutveckling eller entreprenöriella 

perspektiv. Arbetet med Leader ledde till nya samarbeten mellan 

stadsdelsförvaltning och Business Region Göteborg. Dessutom innebar 

informations- och workshopsträffar att lokala företagare och föreningar, som 

inte annars hade mötts, träffades för gemensamma samtal om sitt område. Detta 

ledde i vissa fall till nya samarbeten och nya viktiga insikter och erfarenheter 

kring lokalsamhällets utveckling. 

5.3 Hur har Leader-metoden och arbetet för 
lokala aktörers delaktighet fungerat? 

Leader är traditionellt sett ett landsbygdsstöd och Leader Längs Göta älv är det 

första Leader-programmet i Sverige som syftar till att knyta samman stad och 

landsbygd. Det har varit utmanande att Göteborgs Leader-område till största del 

består av och prioriterar socioekonomiskt utsatta områden antingen med eller 

utan angränsande landsbygd eller tätort. Tanken om att öronmärka samtliga 

medel i Socialfonden till Göteborg för projekt kring social hållbarhet var en god 

ingång, som senare visade sig olycklig då just Socialfonden uppfattas som 

särskilt komplicerad att söka ur. Det är viktigt att det finns en tydlig plan för hur 

Leader-kansliet och staden ska arbeta för att skapa förutsättningar för 

resurssvaga föreningar och företag att delta. Det är även av stor betydelse att 

ansökningsprocessen förenklas då denna är mycket administrativt krävande och 

svår att genomföra för samtliga aktörer oavsett grundförutsättningar. 

Det beskrivs som problematiskt att Stadslandet, Utveckling Nordost var 

medförfattare till Leader Längs Göta älvs utvecklingsstrategi och samtidigt 

genomförde tidiga och kontinuerligt riktade insatser till vissa föreningar och 

företag i Angered och Östra Göteborg, vars idéer uppfattades vara inom ramen 

för Stadslandets visioner. Detta ökade skillnaderna i förutsättningar mellan 

föreningar och företag att delta. Det beskrivs även som önskvärt att tydliggöra 

hur staden kan arbeta med ett tydligt underifrånperspektiv och hur begreppets 

innebörd tolkas. Staden behöver finna ett strukturerat arbetssätt för Leader som 

förankras hos de förvaltningar som arbetar med eller påverkas av Leader. 

Stadsdelsförvaltningarna framhåller att det är svårt att på ett begripligt och 

lättillgängligt sätt kommunicera vad Leader är för något och hur 

ansökningsprocessen går till, oavsett om informationen riktats till en resursstark 

eller resurssvag förening eller företag. Kommunikationen har haft störst 

framgångar i den stadsdel som tagit fram ett eget lokalt anpassat 

informationsmaterial samt arbetat uppsökande gentemot både resursstarka och 

resurssvaga föreningar samt små- och medelstora företag. Det har även varit en 

positiv insats att bjuda in Leader-kansliet till att arrangera gemensamma 

informations- och workshopskvällar där föreningar och företag möts kring 
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information och samtal om lokala utvecklingsidéer. Leader-kansliet framhåller 

det som en lärdom att staden och Leader-kansliet hade kunnat arbeta fram en 

tydligare gemensam kommunikationsstrategi. Vidare har Leader-kansliets 

projektskola varit uppskattad och fungerat avlastande för staden då föreningar 

och företag kunde börja vända sig till Leader-kansliet för ett mer samlat stöd.  

Leader-kansliets expertis, tillgänglighet och service är avgörande i arbetet. Det 

är också viktigt att Leader-kansliet genomför uppsökande arbete på plats i 

Leader-området i samverkan med kommunen. Likaså är det av stor vikt att 

LAG-styrelsen består av engagerade medlemmar med god lokal kännedom och 

förankring samt att LAG i sin helhet är representativt för området. Det är även 

viktigt att skapa förutsättningar för olika kommuner att sätta sig in i andra 

kommuners sökanden och kontexter. 

5.4 Ny utvecklingsstrategi för ”Leader kring 
Göta älv och Säveån” 2023–2027   

 

Kommande programperiod och utvecklingsstrategi (se bilaga 3) benämns 

”Leader kring Göta älv och Säveån”. Utvecklingsområdet är en ny 

samarbetskonstellation som uppstått ur de tidigare Leader-områdena Leader 

Längs Göta Älv och Göteborgs Insjörike. I samarbetet ingår nu stora delar av 

kommunerna Lerum och Alingsås, som tidigare tillhörde Göteborgs Insjörike, 

en större del av de landsbygdsområden som hör till norra Göteborg samt Ale 

och Lilla Edet tillsammans med landsbygdsområdena i Trollhättan och 

Vänersborg. 

Göteborg har inte haft någon representant från offentlig sektor som varit 

delaktig i framtagandet av ny utvecklingsstrategi eller förslag till Göteborgs nya 

Leader-område. Göteborgs Stad har med anledning av omorganisation till ny 

nämndorganisation 2021 saknat förutsättningar att delta i skrivarprocessen. I 

samband med att nämnden för konsument- och medborgarservice fick ansvar 

för stadens Leader-medlemskap erbjöds förvaltningen en plats i skrivargruppen 

men saknade möjligheter att delta. Däremot är en civilsamhällesrepresentant i 

Bergsjön som tidigare varit anställd inom Utveckling Nordost och Göteborgs 

Stad en av huvudförfattarna och har tagit fram förslaget till Göteborgs nya 

Leader-område (se karta bilaga 4). Det nya Leader-området fokuserar på 

landsbygd och tätortsområden i Nordost och på Hisingen medan 

socioekonomiskt utsatta områden såsom Brunnsbo, Backa, centrala Angered 

och Hammarkullen har tagits bort, med undantaget centrala Bergsjön som 

föreslås finnas kvar i Leader-området kommande programperiod. 

5.4.1 Kort om nytt programområde och 

utvecklingsstrategi 

Såsom det beskrivs i den nya utvecklingsstrategin så fokuserar den nya 

utvecklingsstrategin på de utmaningar och möjligheter som ligger i att främja en 

långsiktigt hållbar lokal utveckling i Leader kring Göta älv och Säveåns 
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landsbygdsområden. Det föreslagna Leader-området förklaras ha mycket 

resurser och potential, samtidigt som det påverkas starkt av närheten till och 

inflytandet från de omgivande städerna. 

Två områden har särskild betydelse i utvecklingsstrategin: 1) besöksnäring 2) 

hållbar omställning. Dessa områden bedöms komma att få en allt större 

strategisk betydelse för den lokala utvecklingen i området under de närmaste 

fem–tio åren. Viktiga marknader och målgrupper beskrivs finnas i de 

närliggande städerna medan förutsättningar och tillgångar finns i Leader-

området. Utvecklingsstrategin framhåller att det som behövs för att driva en 

långsiktigt fungerande utveckling inom dessa sektorer i området är kunskap och 

kompetens, ett gynnsamt företagsklimat samt nya former av samarbeten som 

kan skapa dynamiska och kreativa nätverk på lokal nivå. Leader kring Göta älv 

och Säveån ska stödja projekt som bidrar till en sådan utveckling. 

Målet är att stärka Leader-området som attraktiv plats, skapa ett gott klimat för 

kreativitet, entreprenörskap och företagande och att gynna en hållbar 

omställning. Kompetensutveckling, samverkan, kommunikation och 

investeringar ses som viktiga insatsområden för att nå målen och 

utvecklingsstrategins vision om en stadsnära landsbygd i balans och utveckling. 

 

Utvecklingsstrategins vision: 

”Stadsnära landsbygd i balans och utveckling” 

 

Utvecklingsstrategins tre mål: 

Mål 1. Stärka området som attraktiv plats 

Mål 2. Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande 

Mål 3. Gynna en hållbar omställning 

Utvecklingsstrategins fyra insatsområden: 

• Kompetensutveckling 

• Lokal samverkan 

• Kommunikation 

• Investeringar 

 

Fonder 

Programperioden 2023–2027 innebär att enbart Jordbruksfonden kommer att 

finansiera Leader. Jordbruksverket har understrukit att åtgärder som traditionellt 

sett legat inom Social- och Regionalfonden förhoppningsvis också ska gå att 

finansiera med Jordbruksfonden under programperioden 2023–2027.  
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6 Exempel på kommunalt stöd 
till Leader 
Utvärderingarna är, som tidigare angivits, genomförda för att ge nämnd och 

förvaltning kunskap om hur Leader-arbetet har fungerat och utfallit i nuvarande 

programperiod i syfte att få ett underlag inför beslut om fortsatta Leader-

medlemskap i Leader Södra Bohuslän respektive Leader Längs Göta älv.  

Förvaltningen för konsument- och medborgarservice har även haft kontakt med 

andra kommuner och Leader-kanslier för att söka lärdomar kring framgångsrik 

Leader-samverkan. I nedan avsnitt ges en samling lärdomar och tips som 

bygger på erfarenheter från nuvarande och tidigare programperioder. 

Aktiva informationsspridare 

Kommunen behöver hjälpa till att sprida information om Leader. I början av en 

programperiod är det viktigt att utbilda politiker och tjänstepersoner om Leader-

programmet, vilka mål och kriterier som gäller i den nya utvecklingsstrategin. I 

det löpande arbetet är det viktigt för Leader-kansliet att ha en kommunanställd 

kontaktperson. Denna kontaktperson kan bidra genom att sprida övergripande 

information om möjligheter att söka stöd, hjälpa till att arrangera 

informationsmöten tillsammans med Leader-kansliet. Informationen kan handla 

om att projekt ska starta, projekt som pågår eller är genomförda. Det är viktigt 

att just ordet Leader finns med i informationen. Det även viktigt att kommunens 

lokala verksamheter inom Leader-området är samverkansparter vid 

informationsspridning, informationsmöten och som stöd i 

ansökningsförfarandet gentemot vissa målgrupper. 

Man ser också att aktiva LAG-ledamöter i kommunerna, som ser till att tipsa 

om Leader, genererar fler projektansökningar och projekt.  

Hjälp att hitta rätt 

Kommunen behöver stödja Leader-kontoren i att hitta rätt i den kommunala 

organisationen och till kontaktpersoner för att nå ut till grupper som annars kan 

vara svåra att nå, såsom ungdomar. Det kan också handla om att vara behjälplig 

i att kommunicera Leader på ett målgruppsanpassat sätt. 

Likviditet 

Riktlinjen är att den som söker Leader-stöd ska kunna visa en likviditet på 20 

procent av projektbudget vid ansökan. Detta beror på att man i projekten 

rekvirerar medel i efterhand för kostnader som uppstår i projektet. 

Likviditetskravet kan vara svårt att lösa för en mindre förening. En del sökande 

kan lösa detta via ett lånelöfte från en bank, ett annat sätt är att kommunen tar 

på sig projektägarskapet och därmed står för likviditetsgarantin.  

Praktiskt stöd till de som söker 

Det är bra om relevanta funktioner och tjänstepersoner i kommunen deltar på de 

första mötena som Leader-kansliets verksamhetsledare har med grupper som 

vill söka projektstöd och försöka hjälpa när/om det blir komplicerat med 

projektgenomförande eller redovisning. Samtidigt kan det vara svårt för även en 

Leader-kunnig kommunal tjänsteperson att hjälpa till med ansökan då 
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regelverket är så pass byråkratiskt konstruerat att det är mest effektivt när 

Leader-handläggare bistår i ansökningsprocessen.   

Använda Leader-metoden som en metod för utveckling 

I en av de kommuner som förvaltningen för konsument- och medborgarservice 

talat med, tillämpas Leaders principer om samverkan mellan offentlig, privat 

och ideell sektor som ett verktyg att jobba med lokal utveckling. Kommunen 

arbetar aktivt med att stötta olika samhällsaktörer i att använda Leader för 

maximal utkomst av programmet, så att det blir en integrerad del i det lokala 

arbetet för samhällsutveckling. 

Lokal närvaro i medlemskommunerna 

Ett Leader-kontor har börjat arbeta med pop-up kontor i kommunerna. Även om 

det inte kommit så mycket folk till platsen, märks det att Leader sprids och att 

potentiella sökande känner igen dem och blir påminda om möjligheterna med 

Leader.  

 

Övrigt som kommuner kan initiera för att växla upp Leader-arbetet: 

• Anordna träffar ihop med exempelvis banker, näringslivsansvariga och 

föreningssamordnare där företag och föreningar får information om 

bidrag såsom Leader, Arvsfonden och föreningsbidrag. 

 

• Bjuda in till att ”pitcha” projektidéer för en panel med utsedda lämpliga 

representanter. 

 

• Samverka med studieförbund och folkbildning - studiecirklar om 

Leader och projektgenomförande från idé till ansökan. 

 

• Komma ihåg en grundregel som kan sägas vara: "Om man inte kan 

skriva sin ansökan så ska man sannolikt inte bedriva Leader-projekt 

eftersom genomförandet och de administrativa kraven är mycket höga." 

 

• Koppla ihop enskilda sökande med föreningar. Till exempel koppla 

ihop unga, enskilda privatpersoner eller grupp med bra idéer till en 

förening som kan bära ansökan och driva projektet. 

 

• Säkerställa att berörda förvaltningar (för Göteborgs Stad kan detta 

exempelvis vara: Idrott- och föreningsförvaltningen, Park- och 

naturförvaltningen, Socialförvaltningarna Nordost, Hisingen och 

Sydväst samt Business Region Göteborg) informerar om möjligheterna 

med Leader i exempelvis nyhetsbrev och arbete kring föreningsbidrag.  

Sammanfattningsvis kräver ett framgångsrikt Leader-arbete en aktiv kommun 

som utöver att årligen betala medfinansiering informerar, samordnar, guidar rätt 

arrangerar träffar och praktiskt stöttar både Leader-kansli och i synnerhet de 

aktörer som kan och vill ta del av Leader-stödet. 
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7 Referenser 
 

Intervjuer 

Leader-kansli för Leader Södra Bohuslän, Leader Längs Göta älv, Leader 

Stockholmsbygd samt Vingåkers kommun. (Intervjuer genomförda hösten 

2021) 

Tjänstepersoner i Göteborgs Stad som varit ansvariga eller delaktiga i Leader 

Längs Göta älv. (Intervjuer genomförda våren 2021) 

 

Dokument 

Slutrapport Stadslandet Göteborg, Utveckling Nordost AB (2013) 

Ansökan till Tillväxtverket för projektstart av EU-projekt Stadslandet Göteborg, 

Business Region Göteborg, Göteborgs Stad (2016). 

Längs Göta älv – lokalt ledd utveckling. Utvecklingsstrategi för lokalt ledd 

utveckling genom Leadermetoden 2014–2020. 

 

 

Länkar 

Hem (langsgotaalv.se) 

https://www.langsgotaalv.se/ 

 

Stadslandets struktur - Stadslandet Göteborg - EU-projekt om hållbar affärsutveckling - 

Göteborgs Stad (goteborg.se) 

https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/stadslandet-goteborg---eu-projekt-

om-hallbar-/om-stadslandet/stadslandets-struktur  

 

Det här är lokalt ledd utveckling genom leader - Jordbruksverket.se 

https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-

lokalt-ledd-utveckling-genom-

leader#:~:text=Lokalt%20ledd%20utveckling%20genom%20Leader%20inneb

%C3%A4r%20att%20du,lokala%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20b%C3

%A5de%20p%C3%A5%20landsbygden%20och%20i%20staden. 

  

https://www.langsgotaalv.se/
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Förord 
I samband med att staden omorganiserades upphörde de stadsdelsnämnder som 

tidigare ansvarat för de båda Leader-medlemskap som staden är engagerad i. I 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut tog nämnden för konsument- och 

medborgarservice, under våren 2021, över ansvaret för Leader-medlemskapen. 

Nämnden ska också ta ställning till stadens medlemskap i Leader-föreningar 

under perioden efter 2022. 

I syfte att få ett kunskapsunderlag inför dessa beslut har vi genomfört 

utvärderingar av de pågående medlemskapen i Leader Södra Bohuslän och 

Leader Längs Göta Älv. 

Utvärderingarna, som är utförda av utvecklingsledare på avdelningen 

Utveckling och analys, har genomförts genom intervjuer av tjänstepersoner i 

Göteborgs Stad och verksamhetsledare på de båda Leader-kanslierna. 

Utvärderarna har även gjort vissa dokumentstudier.  

Utvärderingarna presenteras i två dokument, ett per område, men med 

gemensam struktur.   
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1 Varför görs utvärderingen? 

1.1 Ett nytt ansvar för nämnden för 
Demokrati och medborgarservice 

Kommunfullmäktige beslutade 21-05-20 Göteborgs Stads att Leader-

medlemskapen förlängs under perioden 2021–2022 (2021–2023 för Leader 

längs Göta älv). Demokrati och medborgarservice har i enlighet med beslutet 

huvudansvar för Leader-medlemskapen. Socialnämnd Nordost, socialnämnd 

Sydväst och socialnämnd Hisingen tilldelas ansvar för finansiering i enlighet 

med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Enligt den uppdragsbeskrivning som förvaltningen tagit fram ska Leader Södra 

Bohuslän och Leader Längs Göta Älv utvärderas i syfte att inhämta kunskap om 

pågående arbete samt att utgöra del av underlaget till beslut om fortsatt 

medlemskap i de två nya Leader-områdena.  

Beslut om medlemskap och medfinansiering behöver fattas av nämnden för 

Demokrati och medborgarservice senast september 2022 för att vara 

Jordbruksverket till handa den 1 oktober 2022. 
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2 Vad är Leader? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 En metod för lokalt ledd 
utveckling  

Leader är en metod för lokalt ledd utveckling på landsbygd, stadsnära 

landsbygd och skärgård. Metoden baseras på sektorsamverkan mellan offentlig 

sektor, civilsamhälle och näringsliv. Leader-arbetet finansieras av EU, stat och 

kommun. 

I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal 

utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för 

insatser under kommande programperiod. Programperioden motsvarar EU:s 

programperiod, nuvarande 2014–2020 (med förlängning till 2022). Den 

kommunala finansieringen utgår ifrån ett medfinansieringsintyg från varje 

deltagande kommun och motsvarar 33 procent av den totala budgeten. 

I varje Leader-område finns ett LAG (Local Action Group), ett slags styrelse 

som fattar beslut om vilka ansökningar om projektstöd som ska prioriteras 

utifrån hur väl projekten kan antas uppfylla målen i Leader-områdets 

utvecklingsstrategi. I LAG sitter representanter för offentlig, ideell och privat 

sektor.  

2.2 Pågående och kommande 
programperioder 

Leader är en del av EUs landsbygdsprogram. Programperioden var 

ursprungligen 2014 till 2020 men eftersom nästa reformperiod startar först 2023 

Jordbruksverket om Leader 

 

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har 

idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, 

engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att 

utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på 

landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling 

genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett 

område. Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig 

sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre 

sektorerna bildar en ideell förening. Styrelsen för föreningen 

kallas LAG (Local Action Group). LAG leder arbetet och de 

arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas Leader-

område. Målet är att skapa attraktiva områden med 

konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb. 

 
Källa: Det här är lokalt ledd utveckling genom leader - Jordbruksverket.se 
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beslutade EU i december 2020 att förlänga programperioden till 2022. Samma 

utvecklingsstrategier gäller men viss förstärkning av budget har skett. LAG kan 

alltså fatta beslut om projektstöd fram till 31 december 2022 och man behåller 

föreningarna till 2025 eftersom projekten kan vara igång flera år efter beslut om 

stöd. Det är enbart Jordbruksfonden som gäller 2021 och 2022. 

Under 2020 påbörjades arbetet med att skriva nya utvecklingsstrategier för 

kommande programperiod och i oktober 2021 lämnade respektive område in en 

formell ansökan om att bilda Leader-område bilagd med den nya 

utvecklingsstrategin. Därefter följer kompletteringar fram till februari 2022. I 

juni 2022 ger Jordbruksverket besked om strategierna är godkända och om 

vilken budget Leader-området tilldelats. Under sommaren ska organisationen 

för området sättas och den 15 oktober lämnas ansökan in om att starta Leader-

område för programperiod 2023–2027. Ansökan ska biläggas 

medfinansieringsintyg av de kommuner som avser delta.   Jordbruksverket 

lämnar startbesked i januari 2023. 

2.3 Finansiering och fonder 

Leader finansieras till 50 procent av EU, 17 procent av stat och 33 procent av 

kommuner. Regeringen har utsett Jordbruksverket till förvaltande myndighet för 

Leader i pågående och nästa programperiod. Det innebär att det är 

Jordbruksverket som ansvarar för att genomförandet av programmet är effektivt 

och korrekt. Jordbruksverket hanterar det statliga stödet och EU-finansieringen 

samt fattar det formella beslutet om stöd till projekt efter att LAG gjort sin 

bedömning.  

Under pågående programperiod kommer Leaders EU-finansiering från flera 

fonder: Jordbruksfonden, Regionalfonden, Socialfonden och i vissa områden 

Havs- och fiskerifonden. Fonderna har olika fokus och flerfondslösningen kom 

till för att bredda möjligheterna för lokal utveckling. Jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling bidrar till ekonomisk utveckling genom att stärka 

konkurrenskraft, miljöanpassad utveckling, innovation, kultur och fritid, social 

delaktighet och grundläggande servicetjänster. Socialfonden syftar till att stärka 

individers ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsåtgärder 

för arbetslösa och vidareutveckling av anställda. Regionalfonden fokuserar på 

näringslivs- och företagsutveckling samt entreprenörskap och stadsutveckling. 

Havs- och fiskerifonden ökar sysselsättningen och förbättrar tillståndet i miljön, 

samt fiskesamhällenas funktion genom att belysa fiskerinäringen som helhet.  
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3 Leader Södra Bohuslän  

3.1 Budget och kommunal medfinansiering 
Totalt har Leader Södra Bohusläns budget omfattat 54 093 282 kronor under 

nioårsperioden 2014–2022. Leader Södra Bohuslän har finansiering från 

samtliga fonder utom från havs- och fiskerifonden. Aktörer i Leader Södra 

Bohuslän-området har dock haft möjlighet att söka stöd för projekt finansierade 

av havs- och fiskerifonden via Leader Bohuskust och gränsbygd. De projekt 

som beviljats i södra skärgården är, med ett undantag, projekt som finansierats 

av jordbruksfonden. 

33 procent av det totala stödet till Leader är kommunal medfinansiering. Leader 

Södra Bohuslän debiterar sina sju medlemskommuner 400 000 kronor per år. 

Fram tills att Göteborgs Stads genomförde ny nämndorganisation, januari 2021 

har stadsdelsnämnden Västra Göteborg stått för Göteborgs Stads 

medfinansiering av Leader Södra Bohuslän. Detta eftersom södra skärgården 

låg inom ramen för stadsdelens geografiskt avgränsade område. Under 

förlängningsperioden 2021–2022 är det Socialnämnd Sydväst som finansierar 

stadens medfinansiering. 
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3.2 Geografi och befolkning 

Leader Södra Bohuslän innefattar kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, 

Stenungssund, 

Kungälv, Öckerö samt 

Göteborgs södra 

skärgård. Området 

rymmer olika 

landskapstyper såsom 

havs- och kustmiljöer, 

öar, berg och dalar, 

slätter och 

bäckraviner, 

vattendrag och sjöar. 

Här finns också 

centralorter såsom 

Uddevalla, 

Stenungssund och 

Kungälv samt de 

storstadsnära öarna 

sydvästra Göteborg. 

Området hade vid 

skrivandet av 

utvecklingsstrategin 

167 213 invånare 

(2013).  

 

Källa: www.leadersodrabohuslan.se 

3.3 Utvecklingsstrategin 

Utvecklingsstrategin, det vill säga styrdokumentet, för Leader Södra Bohuslän 

sträcker sig från 2014 till 2020 men har förlängts att gälla till sista december 

2022. Strategin innehåller beskrivningar av områdets resurser och 

utvecklingsmöjligheter, samt vision, insatsområden, mål och urvalskriterier för 

området.  

Leader Södra Bohusläns vision: 

 ”En levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla”.  

De övergripande målen: 

1. En kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän 

2. En levande och socialt hållbar del av Bohuslän 

3. En miljömässigt hållbar del av Bohuslän 

Två horisontella mål:  

http://www.leadersodrabohuslan.se/
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• Jämställdhet och icke-diskriminering – arbetet med att genomföra 

strategin ska genomsyras av jämställdhet och icke-diskriminering.  

• Miljö och klimat – ambition om att fokus på miljö och klimat ska 

genomsyra godkända projekt 

Strategins fyra insatsområden: 

• Besöksnäring 

• Lokal mat 

• Lokal service, tillgänglighet och delaktighet 

• Miljöeffektivisering  

Insatsområdena utgår från de lokala behov och möjligheter som finns i området. 

Utvecklingsstrategin beskriver även urvalskriterier och urvalsprocess med 

indikatorer och målvärden, organisation och hur LAG ska arbeta, hur 

samverkan mellan fonder ska ske, kommunikation och utvärdering. Hela 

utvecklingsstrategin finns med som bilaga till denna utvärdering. 

3.4 Leader Södra Bohuslän och Göteborg 
I Göteborgs Stad innefattar Leader Södra Bohuslän det geografiska området 

södra skärgården. Området har under programperioden hittills haft åtta 

beviljade projekt inklusive en förstudie finansierad av Leader Bohuskust och 

gränsbygd. Totalt har hela Leader Södra Bohuslän beviljat medel till 98 projekt 

inberäknat havs och fiskerifonden. Utan havs- och fiskerifonden är det 86 

projekt som beviljats medel i hela Leader-området.  

• Stämmösund (Leader Bohuskust och gränsbygd) Förstudie för att 

undersöka möjligheter att förbättra vattenmiljön och förutsättningar för 

småfisk och yngelbestånd i området Stämmosund och Asperösund samt 

utöka antal marina tillfartsleder till Brännö Rödsten/Asperö. 

Projektägare: Brännö bys samfällighetsförening 

 

• Utveckla gästhamnen Brännö: En förstudie där man undersökt 

möjligheterna att utveckla Brännö Rödstens hamn med tillfartsleder. 

Efter förstudiens slut har man lyckats få till ett avtal där kommunen 

arrenderar hamnen och man kommer därmed att kunna göra nödvändiga 

investeringar för ett tryggt och funktionellt hamnområde.  

Projektägare: Brännö bys samfällighetsförening 

Insatsområde: Lokal service, tillgänglighet och delaktighet.  
 

• Ny naturstig på norra delen av Donsö: Föreningen Donsö 

Idrottssällskap har anlagt en motionsslinga på Donsö för att öka 

tillgängligheten till ett attraktivt, men tidigare svårtillgängligt, 

naturområde. Projektet öppnar möjligheter för fler att ta sig ut i naturen 

och inspirerar till gemensamma aktiviteter.  

Projektägare: Donsö IS 

Insatsområde: Lokal service, tillgänglighet och delaktighet.  
Målgrupp: I första hand Donsös bofasta personer på 1 500 men även 

besökare och turister. Används även av skolan, kyrkans 

scoutverksamhet och av fotbollslagen för träning och motion. 
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• Styrsö naturstigar 3: För att behålla eller få fler åretruntboende på öar 

och andra små orter är det viktigt att det finns möjligheter till en 

meningsfull fritid. I projektet anlades naturstigar för motionärer och 

naturälskare. Historiska platser på ön tillgängliggjordes för såväl 

allmänheten, som för förskola och skola. Stigen är en samlingspunkt. 

Projektägare: Styrsö Bollklubb 

Insatsområde: Lokal service, tillgänglighet och delaktighet.  
Målgrupp: Alla boende på Styrsö och grannöar och besökare. Samt att 

skapa ännu mer tillgängliga utflyktsmål för förskole- och skolklasser 

från skärgården och Göteborgsområdet 
 

• Förstudie hållbara toalettlösningar: En förstudie kring hållbara 

toalettlösningar för södra skärgården. Genom förstudien ska man ta 

fram ett lösningsförslag som visar vilka miljövänliga, jämställda, 

tillgängliga och icke-diskriminerande toaletter som är bäst lämpade att 

använda, vart de ska placeras samt hur de ska skötas. Efter förstudien 

har park-och naturförvaltningen i Göteborgs Stad påbörjat ett projekt 

som pågår 2021 för att skapa hållbara toalettlösningar för öarnas 

turistnäring.  

Projektägare: Göteborgs stad  

Insatsområde: Besöksnäring – då toalettfrågan var en knäckfråga för 

att slippa olägenheter i den fina naturen. 

Målgrupp: Besökare, sommargäster och boende. 

 

• SIKTAR Man vill skapa en anläggning för friskvård och sund fritid på 

Styrsö, utveckla idrottsplatsen och anlägga multi-arena för olika sporter, 

utegym i anslutning till naturstigarna och hinderbana för barn  

Projektägare: Styrsö Kultur Träning Aktivitet Rehab 

Insatsområde: Lokal service, tillgänglighet och delaktighet. 
Målgrupp: Styrsö bollklubb är projektägare men anläggningen ska 

vara öppen för allmänheten. Huvudmålgruppen är barn och ungdomar, 

samt funktionsnedsatta personer, boende på Styrsö. Sekundära 

målgrupper är boende på andra öar i södra skärgården exempelvis 

elever på Styrsöskolan, patienter som Närhälsan rekommenderar fysisk 

aktivitet samt besökare och sommargäster 
 

• Ung i Södra Bohuslän Demokratiprojekt för att fånga upp ungas 

engagemang och stötta dem i planering, genomförande oh utvärdering 

av de projekt de tar initiativ till. Projektet genomförs i samtliga sju 

medlemskommuner. 

Projektägare: Leader Södra Bohuslän 

Insatsområde: Ung i Södra skärgården är inom lokal service och drivs 

av Leader Södra Bohuslän. Kontakter med ungdomsledare i kommunen 

är initierade.  
Målgrupp: Ungdomar och föreningar i området. 
 

• Utveckling Södra Skärgården: Projektet gör det möjligt för vem som 

helst att på ett enkelt sätt söka upp till 30 000 kronor i stöd till 

aktiviteter som bidrar till utveckling och engagemang i södra 

skärgården. Delaktiviteter hittills:  

o Vrångö 2020 

o Distansminuten på Styrsö 

o Styrsös gemensamma trädgård 
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o Utveckling föreningsgård – Brännö 

o Äng och blommor – Asperö 

Projektägare: Leader Södra Bohuslän 

Insatsområde: Lokal service, tillgänglighet och delaktighet.  
Målgrupp:  Sökande Leader Södra Bohuslän men delaktiviteterna görs 

av lokala sammanslutningar. (Bilaga 1 Projekt Södra skärgården)   

 

3.5 LAG Leader Södra Bohuslän  
LAG är en förkortning för Local Action Group. Det är LAG:s styrelse som 

fattar beslut om vilka ansökningar om projektstöd som ska prioriteras utifrån 

hur väl projekten kan antas uppfylla målen i utvecklingsstrategin. LAG i Leader 

Södra Bohuslän består totalt av 21 ledamöter från alla medlemskommuner. 

Varje kommun har en representant från offentlig, ideell och privat sektor. 

Göteborgs Stads representant från offentlig sektor har tidigare varit en ledamot, 

bosatt i södra skärgården, från stadsdelsnämnden Västra Göteborg.  

I och med Göteborgs Stads omorganisation och att stadsdelsnämnderna 

upplöstes beslutade stadsledningskontoret att utse en av sina planeringsledare 

som stadens representant i LAG. Planeringsledaren är sedan januari 2021 

adjungerad LAG-ledamot för både Leader Längs Göta älv och Leader Södra 

Bohuslän och har hittills deltagit i två LAG-möten inklusive årsmöte för LAG 

för Leader längs Göta älv. Han har tagit del av introduktionsutbildning för LAG 

ledamöter i Södra Bohuslän och hittills deltagit i två LAG-möten för Leader 

Södra Bohuslän samt deras årsmöte.  

4 Utvärdering av Leader 
Södra Bohuslän 2014–2021 

4.1 Tillvägagångssätt 
Utvärderingen bygger på en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer enligt 

en framtagen intervjumall (se bilaga). Intervjumallen har använts för både 

Leader Längs Göta älv och Södra Bohuslän för att kunna jämföra dessa båda 

utvärderingar. En kvalitativ metod innebär att intervjumaterialet baseras på 

individers subjektiva upplevelser och erfarenheter. Som ett komplement till 

intervjuer har även dokumentstudier gjorts. 

En intervju har genomförts med den tjänsteperson som var kontaktperson för 

Leader Södra Bohuslän i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. En intervju 

har också genomförts med verksamhetsledaren på Leader-kansliet för Södra 

Bohuslän. Utvärderingen baseras även på presentationer och material från 

Leader-kansliet och Göteborgs Stad samt tjänsteutlåtanden och information om 

hur LAG-arbetet fungerat i Leader-området.   
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Intervjuerna samt detta utvärderingskapitel är uppdelat i tre olika teman:  

•  Projekten och dess kostnader 

•  Leader-metoden som arbetssätt 

•  Samverkan och LAG-arbete 

4.2 Projekten och dess kostnader 
Under nuvarande programperiod har södra skärgården haft färre aktörer som 

sökt projektmedel från Leader Södra Bohuslän i jämförelse med tidigare 

programperioder. Under programperioden 2007–2013 genomfördes 33 projekt 

av boende och verksamma i södra skärgården med hjälp av finansiering från 

Leader. Av dessa 33 projekt var 11 kommunöverskridande och flera var 

delprojekt med mindre summa pengar. Sammanlagt fick södra skärgården 

utbetalt 6 659 458 kronor i ekonomiskt stöd under förra programperioden.  

Denna programperiod har hittills åtta projekt beviljats medel i södra skärgården 

varav ett beviljades medel av Leader Bohuskust och gränsbygd. 

Stadsdelsnämnden Västra Göteborg sökte medel för två projekt denna 

programperiod och fick ett projekt beviljat. Övriga projekt som sökt 

finansiering via Leader Södra Bohuslän har genomförts av lokala aktörer i södra 

skärgården, alla organiserade i det lokala föreningslivet. Projekten har handlat 

om hälsa, naturstigar, sport och fritid. Inget av projekten som sökt medel har 

varit kopplat till att öka näringslivet eller företagsutveckling. I bilaga 2 kan du 

se de beviljade projekten.  

De hittills åtta projekten i Göteborgs Stads Södra Skärgård under denna 

programperiod har totalt tilldelats 3 593 266 kronor i projektstöd varav 297 383 

kronor från Leader Bohuskust och gränsbygd. Medfinansieringen till Leader 

Södra Bohuslän under de hittills åtta åren av denna programperiod är 

sammanlagt 3 200 000 kronor för Göteborgs Stad. Utöver detta tillkommer 

ideell tid till ett värde på 2 172 029 kronor enligt Leader – modellen.  

4.2.1 Kommunal arbetsinsats 

Utöver medfinansieringskostnader så har Göteborgs Stad haft kostnader i form 

av tjänstepersoners tid som avsatts för arbetet med Leader Södra Bohuslän i 

stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.  

Utvecklingsledare externfinansiering som var stadsdelsförvaltningens 

kontaktperson för Leader Södra Bohuslän arbetade ca 5 procent av en årstjänst 

med Leader Södra Bohuslän. I dessa 5 procent ingick arbetsuppgifter såsom att 

delta i kommunnätverket för Leader Södra Bohuslän, matcha projekt och 

hänvisa till verksamhetsledaren på Leader Södra Bohusläns kansli, hålla sig 

uppdaterad och omvärldsbevaka samt sprida information och bjuda in Leader 

till olika samverkansforum i skärgården.  

När stadsdelsförvaltningen själva ansökte medel för projekt såsom ”Vidgade 

vyer” från Socialfonden via Leader Södra Bohuslän som inte blev beviljat eller 
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för förstudien ”hållbara toalettlösningar i Södra skärgården” som blev beviljat, 

blev årsarbetstiden högre under ansökningsförfarandet.  

Vid ansökan av projektet ”Aktivitetsyta för alla åldrar i skärgården” som inte 

blev beviljat då pengarna var slut behövde en fritidsledare stötta ungdomarna 

vid ansökningsförfarandet. Under ansökningsförfarandet uppgick fritidsledarens 

tid till detta på cirka 20 procent av en årstidstjänst. Nu med möjlighet att söka 

pengar via Leader-kansliets projekt ”Ung i Södra Bohuslän” behöver det finnas 

en resurs som kan stötta lokala initiativ från unga.   

4.3 Leader-metoden som arbetssätt 
Erfarenheterna från lokalt lett utvecklingsarbete med Leader-metoden i Leader 

Södra Bohuslän är goda. I södra skärgården finns det en tradition tillbaka till 

90-talet att söka EU-medel för lokala utvecklingsprojekt. Åtskilliga projekt i 

Södra skärgården har under åren fått stöd. Detta har skett genom god kontakt 

med Leader-kansliet i Stenungssund och genom god samverkan och 

entreprenörskap i södra skärgården. I Leader Södra Bohuslän är det främst 

Leader-kansliet som arbetar uppsökande och inte stadsdelsförvaltningens 

tjänstepersoner. Denna samverkan med Göteborgs Stad har dock 

utvecklingspotential speciellt nu när Leader-kansliet utvecklat projekten “Ung i 

Södra Bohuslän” och paraplyprojektet “Utveckling av Södra skärgården” där 

det går att söka mindre summa pengar för mindre projekt.  

“Ung i Södra Bohuslän” har Leader Södra Bohuslän som projektägare och 

driver det som ett demokratiprojekt där de vill fånga upp ungas engagemang 

och stötta dem att ta initiativ till projekt. Projekten ska bidra till ungas 

inkludering och delaktighet i samhället och vill visa unga vuxna att de kan 

påverka det lokala samhälle de lever i.  

Paraplyprojektet “Utveckling av Södra skärgården” ska möjliggöra för vem som 

helst att söka medel för max 30 000 kronor för delaktiviteter som bidrar till 

utveckling och engagemang i Södra skärgården vilket görs av lokala 

sammanslutningar.   

4.3.1 Vilka har nåtts och haft nytta av Leader? 

4.3.1.1 Arbetet med att sprida och förankra Leader lokalt 

Tanken med Leader-metoden är att LAG med sina representanter från de tre 

sektorerna med hjälp av sina nätverk ska stötta arbetet att nå lokala aktörer inom 

det offentliga, inom näringslivet och i civilsamhället. Företagarna i Södra 

skärgården kan ha varit svåra att nå då ingen sökt medel för lokalt företagande. 

Informationen om att söka finansiering för olika lokala utvecklingsinsatser från 

Leader har bland annat spridits via Göteborgs representanter i Leader Södra 

Bohusläns LAG styrelse.  Av den anledningen finns det en vinning i att LAG-

medlemmarna har en lokal förankring i det geografiska området, i detta fall 

Södra Skärgården. Se nedan under rubriken Samverkan hur LAG arbetat i 

Leader Södra Bohuslän.  

Leader-kansliet och kommunen, via tjänstepersoner men också lokala politiker, 

har försökt att sprida information om ansökningsmöjligheter. Information har 
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bland annat gått ut via föreningssamordnare i stadsdelsförvaltningen samt via 

aktiva samverkansforum i Södra skärgården såsom Ö-dialogen, Södra 

Skärgården I Samverkan (SSIS) och Styrsö I Samverkan (SIS) med flera. Dessa 

kanaler behöver breddas exempelvis genom att använda lokala Facebook-

grupper och intressenätverk i Södra skärgården ifall att Göteborgs Stad beslutar 

om att fortsätta medlemskapet i Leader nästa programperiod. 

 

4.3.1.2 Målgrupper som tagit del av Leader 

Föreningsliv 

Av totalt åtta projekt är det sju som sökt och beviljats medel i Göteborgs södra 

skärgårds föreningsliv. Två av föreningarna är samfällighetsföreningar som 

främst riktar sig till målgruppen bofasta och sommarboende på ön som 

samfällighetsföreningen tillhör. I denna programperiod tilldelades medel till 

Brännö samfällighetsförening vid två tillfällen.   

Idrottsföreningarna är också mycket drivande och både Donsö IS och Styrsö BK 

har tilldelats medel denna programperiod. Två av projekten var anläggning av 

naturstigar vars målgrupp främst är öarnas och grannöarnas bofasta befolkning 

samt sommargäster och turister. Naturstigarna används även av kyrkans 

scoutverksamhet och för träning och motion av fotbollslagen. Tanken var också 

att skapa tillgängliga utflyktsmål för förskole- och skolklasser från både 

skärgården och andra delar av Göteborg.  

Medlemmarna i dessa idrottsföreningar och bollklubbar, men även i 

samfällighetsföreningar och andra föreningar såsom Stigfinnarna, är i 

majoriteten män. Det är föreningar som främst drivs av äldre och pensionärer 

som söker medel och får finansiering för olika insatser och projekt i Södra 

Skärgården av Leader Södra Bohuslän.  

Näringsliv 

Inget lokalt företag eller annan näringsidkare i Södra skärgården sökte medel 

från Leader Södra Bohuslän denna programperiod.  

Offentlig sektor 

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg sökte själva pengar för två projekt. Det 

första projektet beviljades inom insatsområde “Besöksnäringen” och var en 

förstudie om hållbara toalettlösningar i Södra skärgården. Målgruppen var 

främst besökare och turister men också sommargäster och bofasta på öarna. Det 

andra projektet som inte blev beviljat var ”Vidgade vyer”, vilket var ett 

arbetsmarknadsprojekt som senare fick pengar från Nämnden för 

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning.  

Projekten, dess målgrupper och summan de blivit beviljade denna pågående 

förlängda programperiod ser ni i bilaga 2. 
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4.3.1.3 Nyttan med Leader som inte kan mätas i pengar 

I samtal med Leader-kansliet lyftes vikten av att diskutera mervärdet som 

projekten skapar för lokalsamhället och som är svårt att mäta i pengar. 

”Leader-metoden skapar starka nätverk och gemenskap som håller över 

tid när lokalsamhällena ska underhålla projekten. Exempelvis 

naturstigarna som ska underhållas med krattning och renoveringar samt 

fikapauser som behöves emellan arbetet med mera. Dessa har ett stort 

mervärde där alla kan bidra. Detta arbete är mer viktigt än själva projektet 

och hjälper till att bryta ensamheten.”  

Mervärdet ligger i nyttan med projekten som kan spara pengar på lång sikt för 

samhället såsom inkludering, att känna en gemenskap och lämna en upplevd 

ensamhet för att göra något tillsammans med andra. Se bilaga 3 Leaders- 

Indikatorbank.   

4.3.2 Underifrånperspektiv och arbete med 

underrepresenterade samhällsgrupper 

Leader-metoden handlar om principen av ett underifrånperspektiv och lokal 

förankring. I södra skärgården har underifrånperspektivet fungerat väl och 

många gånger har även den lokala förankringen av projekten varit väl 

fungerande. Vid ett tillfälle har en förening anlitat en konsult utan lokal 

kännedom för att skriva ansökningsförfarandet och detta gav inget positivt 

utfall. 

Nämnden och tjänstepersoner i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg har inte 

styrt för att inleda projekt eller försökt styra grupper till att söka medel hos 

Leader. Invånarna själva har organiserat sig och sökt information om vad 

projektansökan ska innehålla och skrivit sina projektansökningar. 

”Leader-metoden fungerar väl eftersom det största värdet är att befolkningen 

i området själva ser behov, söker pengarna och engagerar sig i projektets 

implementering.”   

Leader-kansliet anser också att de arbetar underifrån, men att de behöver bli 

ännu bättre. Drivkraft finns lokalt men Leader-kansliet kan bli ännu bättre på att 

fånga in och stötta dessa drivkrafter. Leader-kansliet behöver en närmare 

kontakt med lokal befolkningen såsom i ungdomsprojektet ”Ung i Södra 

Bohuslän”. 

”En tydlig strategi och arbetsgång med tydliga kontaktvägar och 

kontaktpersoner när vi åker ut till platserna hade underlättat. Vi kanske kan 

ha en buss att åka runt med för att fånga upp lokala initiativ. En annan idé är 

att ha unga influensers, såsom exempelvis youtuber eller instagrammare med 

många följare, som sommarjobbar med att berätta om sin vardag och på så 

sätt inspirera andra unga till att söka Leader-medel.” 
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Göteborgs Stad kan också förbättra sitt arbete med att stötta Leader-kansliet att 

arbeta underifrån och nå fler lokala målgrupper som känner till de lokala 

behoven. Bland annat genom att sprida information om möjlighet att ansöka till 

lokala aktörer såsom företagare, föreningar och nätverk för att nå ut till fler 

målgrupper och gärna underrepresenterade grupper. 

”Projekten behöver i sig inte ha med de tre parterna; offentlig sektor, 

ideellsektor och näringsliv, för det har Leader-kansliet via sina LAG-

medlemmar."  

Leader-metoden har i södra skärgården inte lyckats nå eller arbetat särskilt med 

underrepresenterade grupper. Detta anser kommunens kontaktperson och ger ett 

exempel på när stadsdelsförvaltningen försökte nå utlandsfödda genom ett 

förslag till arbetsmarknadsprojektet som avslogs av Leader Södra Bohusläns 

LAG. Målgruppen i projektet var utlandsfödda som bodde på fastlandet 

(Tynnered) som skulle nätverka med företagare i Södra skärgården för att få 

praktik och arbetslivserfarenhet.  

Leader-kansliet Södra Bohuslän menar att denna sorts projekt, som rör social 

hållbarhet och ofta då underrepresenterade grupper såsom kvinnor och 

utlandsfödda, många gånger är dyra och personaltunga. Dock är det viktigt att 

tillägga att denna typ av projekt går att söka medel för inom Jordbruksverkets 

landsbygdsfond. Ett arbetssätt som initierats av Leader Södra Bohusläns kansli, 

för att kunna inkludera fler målgrupper att ansöka om projektpengar, har varit 

att arbeta i paraplyprojekt1 till exempel med paraplyprojektet ”Utveckling av 

Södra Skärgården”.  

”Genom att arbeta som paraplyprojekt minskar administrationen för sökande 

betydligt och ansökningsförfarandet är mindre omfattande och enklare, 

eftersom Leader Södra Bohuslän är projektägare. Ledtiderna är också en 

bråkdel jämfört med om man sökt ett genomförandeprojekt.  

Leader- kansliet menar att de är medvetna om att de behöver hitta nya sätt att nå 

ut till fler målgrupper och gärna underrepresenterade grupper. 

”Leader-metoden har en nackdel om du är utlandsfödd och inte har svenska 

som modersmål eftersom det kan vara svårt att skriva och förstå 

ansökningsförfarandet.” 

Det går att skriva projektansökningarna på engelska men Leader-kansliets 

personal kan inte hjälpa till att skriva ansökningarna, översätta eller tolka då det 

inte ligger inom Leader-kansliets budgetram eller att de får företräda 

föreningarna som söker. Ytterligare en svårighet uppstår när sökande efterfrågar 

hjälp med att skriva i E-tjänsten, eftersom det är endast sökande som har 

möjlighet att logga in med e-legitimation. För att öka inkluderingen av 

målgrupper bör Göteborgs Stad inför eventuellt fortsatt medlemskap i Leader 

 
1 Leader Södra Bohuslän har så kallade Paraplyprojekt. Detta är mindre projekt där kansliet driver 
projekt såsom exempelvis ”Utveckling av södra skärgården”. Leader Södra Skärgården finansierar 
insatsen med max 30 000 kronor men går att höja till 50 000 kr. 
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utforska möjligheten att stötta vid ansökningsförfarandet, genomförande och 

redovisning av projekt i samverkan med Leader-kansliet.   

Leader har idag svårt att nå målgrupper som utlandsfödda och ungdomar. 

Leader-metodens poängsättningssystem för att bevilja medel till projekten 

stödjer dock projekt som visar tydligt hur de ska arbeta och göra 

underrepresenterade målgrupper såsom utlandsfödda och unga delaktiga i 

projektet. Projekten får högre poäng, i Leader-metodens poängsättning för att 

beviljas bidrag, om de kan visa på inkludering. 

”Leader når framförallt de som alltid söker eftersom vi inte har massor av 

medel till marknadsföring. Vi klurar och testar dock på andra sätt att nå ut till 

dem som tidigare inte sökt.”  

En utmaning för Leader-kansliet och Göteborgs Stad är att hitta nya sätt att nå 

ut till nya aktörer och deras initiativ till projekt.  Paraplyprojektet ”Ung i Södra 

Bohuslän” behöver exempelvis finna nya kanaler som den målgruppen 

använder för att locka unga att söka medel för sina initiativ och projektidéer.   

4.3.3 På vilka sätt har projekten bidragit till 

utvecklingsstrategin? 

Leader-kansliet arbetar mycket på plats för att träffa lokala aktörer och för att 

försöka fånga upp de lokala initiativen. Ett projekt som bidragit till strategins 

vision om ”En levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla” 

är förstudien till Hållbara toalettlösningar som grundade sig i behov som 

uppkommit av ökad turismen på öarna under sommartid. Att skapa fler 

toalettlösningar gynnar turistnäringen samt är till för alla som bor och besöker 

öarna. Denna förstudie har nu blivit ett projekt där Park- och naturförvaltningen 

2021 bygger ut toalettnätet. Samverkan i denna förstudie och numera projekt i 

Göteborgs Stad har fungerat mycket bra mellan stadens olika förvaltningar. 

Även samverkan med lokala aktörer i skärgården har fungerat väl och projektet 

har fått hjälp av olika samverkansforum i skärgården med både kartläggningen i 

förstudien och i genomförandefasen under ledning av Park-och 

naturförvaltningen.  

Viktigt i Leader-metoden är att alla Leader-projekt som beviljas medel ska 

passa in i något av utvecklingsstrategins insatsområden, är lokalt förankrad samt 

ska ge nytta till södra Bohuslän. Samtidigt måste idén i projektet vara 

nytänkande där bland annat det ingår att hitta nya lösningar på gemensamma 

lokala angelägenheter. För framtiden blir det viktigt att tänka på att insatserna 

ska kunna resultera i att möta nya sociala behov och relationer och samarbeten i 

exempelvis projekt som rör folkhälsa och turistnäring.  

De projekt som beviljats medel hittills denna programperiod har alla handlat om 

insatsområdena “besöksnäring” och “lokal service”. I södra skärgården har det 

varit få projekt inom insatsområdet “lokal mat” eftersom södra skärgårdens 

befolkning inte föder upp djur eller odlar själva i större skala. Exempelvis finns 
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projektet ”Gemensamhetsodling Styrsö”, men det projektet är mer en 

mötesplats än en odling för kommersiell livsmedelsproduktion. Hittills har det 

varit få projekt kopplat till insatsområde “miljöeffektivisering” och “lokal mat”.   

Leader-kansliet kan se vikten av att förankra programperiodens lokala 

utvecklingsstrategi hos de lokala aktörerna tidigt i programperioden. 

Kommande strategi kommer att behöva bredda insatsområden för att kunna 

fånga upp många fler målgrupper och fler projekt. Se insatsområdena för nya 

programperiodens utvecklingsstrategi under rubrik 5.4.  

4.4 Samverkan och LAG-arbete 

4.4.1 LAG:s arbetssätt 

Arbetsprocessen för Leader Södra Bohusläns LAG inleds med att kansliet gör 

en första granskning av de sökande projekten där de kan återkoppla direkt till 

sökande för att begära kompletteringar och förtydliganden om det behövs. 

Därefter lottas ansökningarna ut till bedömningsgrupper. Bedömningsgruppen 

tar fram förslag till bedömning av projekten, dock görs själva bedömningen av 

projekten som ska beviljas medel av alla närvarande ledamöter på styrelsemötet. 

Varje bedömningsgrupp utgörs av tre LAG-ledamöter med hemvist i samma 

kommun, med en representant från varje samhällssektor: privat, ideell och 

kommunal. Lottningen är styrd så att en bedömningsgrupp inte ska granska 

ansökningar från egen kommun. Genom Leader-kansliet kan 

bedömningsgruppen begära in kompletteringar. Bedömningen sker enligt en 

mall där olika moment värderas utifrån strategins prioriteringar och poängsätts. 

För att passera första tröskeln måste ansökan uppnå en definierad minimipoäng. 

Samtliga ansökningar finns tillgängliga för alla ledamöter i LAG på Dropbox 

innan LAG-mötet. 

Projektsökande bjuds till LAG-mötet där de under ett par minuter förklarar vad 

projektet ska uppnå – de ”pitchar” sitt projekt. Därefter kan bedömningsgruppen 

ställa frågor och efter det kan hela LAG ställa frågor. En process på cirka tio 

minuter per projekt. När sökande lämnat mötet tar hela LAG en gemensam 

diskussion som leder till beslut. Efter beslut får de sökande en tydlig 

återkoppling från kansliet där grunderna för beslutet tydliggörs oavsett beslut.  

Enligt Göteborgs Stads adjungerade LAG-ledamot upplevs förmodligen 

bedömningsförfarandet av sökande som positivt då de verkligen får 

argumentera för sin ansökan.  

”Ett bedömningsförfarande som detta kan leda till att sökande har större 

förståelse för ett avslagsbeslut då de deltagit på mötet innan beslutet och 

därmed känt av frågorna från LAG-styrelsemedlemmar”.   

Positivt med denna arbetsprocess vid bedömningsförfarandet är att 

ansökningarna får en djupare bedömning där LAG-styrelsen kan bedöma alla 

aspekter i en ansökan och bedömningsgruppen får på så sätt en bred kompetens 

för att göra en korrekt bedömning. Engagemanget ökar för hela Leader-området 
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då hela LAG- styrelsen får ökad kunskap om förutsättningarna i de olika 

områdena och kommunerna. På så sätt byggs en starkare gemenskap.  

Negativt med Leader Södra Bohusläns bedömningsmodellen är att den tar tid.  

LAG mötena är fyra timmar, detta har lett till en diskussion om att ha ett 

maxantal av ansökningar per möte och då dela upp bedömningsmötet på två 

dagar. Merparten av dem som är utsedda till LAG deltar ideellt där arvodet är 

lågt, långa möten kan vara avskräckande. 

4.2.1.1 Göteborgs representation och arbete i LAG 

I Leader Södra Bohuslän sitter vanligtvis en politiker som LAG-medlem från 

den offentligas sektorn och representant från Göteborg Stad. När 

stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg ansvarade för Göteborgs Stads 

medlemskap i Leader Södra Bohuslän var det en politiker från 

stadsdelsnämnden som även hade lokal förankring till Södra skärgården. När 

stadsdelsnämnderna avvecklades tilldelades ansvaret att vara LAG ledamot i 

Leader Södra Bohusläns till en tjänsteperson från stadsledningskontoret och 

med kunskap om Leader. Tjänstepersonen blev adjungerad LAG-medlem vilket 

innebar att personen deltar i LAG-arbetet men kan inte rösta vid beslutstagande.  

Nuvarande sittande LAG-medlem i Leader Södra Bohuslän beskriver sin egen 

arbetsinsats som representant för offentlig sektor i LAG som mer krävande än 

väntat.  

”Avgörande för det fortsatta arbetet är att Leader-kansliet och LAG hittar 

formerna för hur tiden för LAG ska kunna hållas på en rimlig nivå.” 

4.2.2 Samverkan mellan Göteborgs Stad, Leader-

kansliet och övriga Leader-kommuner 

4.2.2.1 Samverkan mellan Göteborgs Stad och Leader-kansliet 

Kontaktpersonen för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg anser att 

samarbetet med Leader-kansliet Södra Bohuslän har fungerat väl. Personalen på 

Leader-kansliet Södra Bohuslän ger alltid snabba svar och bra återkoppling. 

Kontoret ger praktisk hjälp som avlastar och ger ett bra stöd till förvaltningen.  

”Eftersom Leader-kansliet inte är en myndighet, så kan de åka ut och sprida 

information samt hjälpa förening och lokalt liv med ansökningarna på plats.”  

Leader-kansliet uppfattar att samverkan med stadsdelsförvaltningen Västra 

Göteborg har varit snabb, personalen engagerad och har alltid levererat det de 

lovat. Denna programperiod har det varit färre projekt i Södra skärgården som 

ansökt och blivit beviljade medel än i tidigare programperioder.   

Leader-kansliet menar att det är mer effektivt om Leader-metoden är förankrad i 

det dagliga arbetet hos de förvaltningar som arbetar med det geografiska 

Leader-området med hjälp av riktlinjer och tydliga uppdragsbeskrivningar för 
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de roller i förvaltningen som ska stötta Leader-kansliet. Ett sätt att förstärka 

samarbetet mellan Leader-kansliet och kommunens tjänstepersoner är den nya 

satsningen med paraplyprojektet ”Ung i Södra Bohuslän”. Här söker Leader-

kansliet nya vägar och tjänstepersoners roller för att nå ut till fler som arbetar 

lokalt med unga.  

”Även satsningen på paraplyprojektet ”Utveckling södra Skärgården” är ett 

sätt att nå ut till fler invånare, där det behövs hjälp från kommunen att bredda 

kontaktnätet och kanalerna ut till de lokala aktörerna.”  

Leader-kansliet och Göteborgs Stad behöver arbeta närmare varandra och ha en 

tydlig kontakt och struktur för sitt arbete. 

”Viktigt att strukturen för samarbetet och vårt gemensamma arbetssätt utgår 

från tjänstepersonens funktion och inte utifrån tjänstepersonen som person 

och intresse i Leader-arbetet”.  

En nyckelfaktor i detta är att det bör vara inskrivit i tjänstepersonens 

arbetsbeskrivning vad som ska göras i samverkan med Leader-kansliet.  

Leader-kansliet menar att detta bör ses över i Göteborgs Stads förvaltningar, 

och finna ett effektivt och strukturerat arbetssätt som ska förankras i de 

förvaltningarna som arbetar med Leader. Detta gäller bland annat funktioner 

inom Konsument-och medborgarservice, socialförvaltningarnas 

föreningssamordnare och ungdomskonsulenter med flera.  

4.2.2.2 Samverkan inom Göteborgs Stad 

Det enda projekt som denna programperiod innebar tät samverkan mellan två 

förvaltningar inom Göteborg Stad var projektet för hållbara toalettlösningar i 

Södra skärgården. Projektet stimulerade till att samverkans metoderna mellan 

Västra Göteborg och Park- och Naturförvaltningens utvecklades och 

strukturerna tydliggjordes.  

Inom stadsdelsnämnden och även kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har det 

interna arbetet fungerat väl.  

”Alla har varit överens om att Leader är viktigt för Södra skärgårdens 

utveckling. Medlemskapet i Leader Södra Bohuslän har varit ganska o-

diskuterat, men resursfrågan om varför stadsdelsnämnden och Göteborgs 

Stad var medlem i Leader lyftes ibland. Svaret var dock alltid detsamma; 

att skärgården har speciella förutsättningar som glesbygd i storstaden.” 

4.1.2.3     Samverkan med de lokala aktörerna 

Samverkan med lokala aktörer i skärgården utvecklades under programperioden 

då Leader-kansliet besökte de olika samverkansforumen som finns i skärgården. 

På så sätt ökade Leader-kansliet sitt kontaktnät i skärgården och kännedomen 

om Leader spreds lokalt bland alla inblandade parter. Leader-kansliets 

sakkunskap och ansökningsmöjligheter behöver dock nå fler föreningar och 

gärna också näringsliv och företagare, som idag är underrepresenterade.  
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”Leader-medel kan vara svåra att få för näringslivsinsatser då företag ofta ser 

till sin egen utveckling och inte utveckling för alla i lokalsamhället, vilket är 

viktigt för Leader.” 

5 Slutsatser  

5.1 Vad har Leader Södra Bohuslän kostat?  
 

Totalt har Leader Södra Bohusläns budget omfattat 54 093 282 kronor under 

nioårsperioden 2014–2022. Av denna summa är 33 procent offentlig 

medfinansiering från kommunerna och 67 procent är projektstöd från EU och 

stat. Alla sju medlemskommuner i Leader Södra Bohuslän bidrar med lika 

mycket medfinansiering.  

Leader Södra Bohuslän debiterar Göteborgs Stad totalt 400 000 kronor per år, 

vilket innebär att denna programperiod har medfinansieringskostnaderna hittills 

totalt uppgått till 3 200 000 kronor.  

Fram tills att Göteborgs Stad genomförde ny nämndorganisation, januari 2021 

har medfinansieringsfakturorna gått till stadsdelsnämnderna Västra Göteborg. 

Detta eftersom Leader-området låg inom ramen för stadsdelarna geografiskt 

avgränsade områden. Under några år var även Leader Södra Bohuslän ett 

resursnämndsuppdrag för stadsdelsnämnden Västra Göteborg. Under 

förlängningsperioden 2021–2022 så är det Socialnämnd Sydväst som står för 

stadens medfinansiering till Leader Södra Bohuslän. Dessutom har föreningars 

ideella arbete medfinansierat Leader, vilket uppgått till motsvarande 2 172 029 

kronor enligt Leader-modellen.  

Resurser ifråga om tjänstepersoners arbetstid inom Göteborgs Stad uppskattas 

totalt till ungefär 325 000 kronor. Stadsdelsförvaltningens kontaktperson för 

Leader Södra Bohuslän arbetade cirka 5 procent av en årstjänst med Leader 

Södra Bohuslän, men när förvaltningen själva ansökte medel för projekt blev 

årsarbetstiden högre under ansökningsförfarandet.  

Vid ansökan av projekt gentemot vissa målgrupper exempelvis ungdomar 

behövdes tjänstepersoner såsom en fritidsledare till att stötta ungdomarna vid 

ansökningsförfarandet på cirka 20 procent av en årstidstjänst, 

ansökningsskrivandet tog drygt en månad.  

De förvaltningar som kommer arbeta med Leader Södra Bohuslän denna 

utökade programperiod behöver finna ett effektivt strukturerat arbetssätt och 

Medfinansiering Tjänstepersoners 
arbetstid 

Ideell tid motsvarande Beviljade medel 

3,2 miljoner 
(400 000 kronor per år) 

Uppskattad till 
325 000 kronor 

2,2 miljoner 3,6 miljoner 
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rollfördelning. Samverkansformer och arbetssätt med Leader-kansliet behöver 

utvecklas tillsammans med Göteborgs Stads förvaltningar och förankras med de 

förvaltningar som kommer arbeta med Leader framöver. 

5.2 Vad har Leader Södra Bohuslän gett för 
nytta? 

Göteborgs Stad har fått en begränsad ekonomisk återbäring sett till förhållandet 

mellan stadens medfinansiering och omfattningen av beviljade projektmedel. 

Däremot har medlemskapet i Leader Södra Bohuslän varit till stor nytta för 

södra skärgårdens utveckling och gett ett stort mervärde för de målgrupper som 

tagit del av projekten samt för allmänheten som besöker skärgårdens öar. Det 

har inte legat inom ramen för denna utvärdering att uppskatta det ekonomiska 

mervärde Leaders stöd kan ge på lång sikt i form av exempelvis förstärkt 

besöksnäring. Arbetet med Leader ledde också till att ett projekt skapade nya 

samarbeten mellan förvaltningar i Göteborgs Stad, i detta fall före detta 

stadsdelsförvaltning Västra Göteborg och Park- och naturförvaltningen. Leader-

metoden har på så vis varit ett framgångsrikt verktyg för att stärka samarbetet 

både mellan stadens förvaltningar och samarbetet med lokala aktörer och 

invånare i södra skärgården. 

Under programperiod 2014–2022 har hittills sju projekt i Södra skärgården 

beviljats medel från Leader Södra Bohuslän och ett projekt har beviljats medel 

från Leader Bohuskust och gränsland. Sammanlagt har projekten tilldelats 

3 593 266 kronor i projektstöd varav 297 383 kronor från Leader Bohuskust och 

gränsbygd.  

Det är i första hand lokala föreningar som har sökt och beviljats medel av 

Leader då sju av åtta projekt har sökts av föreningar och beviljats medel. 

Projekten från föreningslivet har bland annat handlat om att anlägga en ny 

naturstig på Donsö samt ytterligare en naturstig på Styrsö. Att skapa en 

anläggning för friskvård på Styrsö, utveckla idrottsplatsen och anlägga multi-

arena för olika sporter, utegym i anslutning till naturstigarna och hinderbana för 

barn.  Två projekt var förstudier; en för att undersöka möjligheterna att utveckla 

gästhamnen på Brännö med tillfartsleder samt en förstudie för att undersöka 

möjligheter att förbättra vattenmiljön och förutsättningar för småfisk och 

yngelbestånd i området Stämmosund och Asperösund samt utöka antal marina 

tillfartsleder till Brännö Rödsten/Asperö. Föreningarna som har nåtts av 

information om att söka samt de som har sökt och beviljats medel beskrivs till 

allra största del som de föreningar som sedan tidigare känner till Leader. Det är 

föreningar av typen samfällighetsföreningar och idrottsföreningar. 

Medlemmarna i dessa föreningar är i majoriteten män. Det är föreningar som 

främst drivs av äldre och pensionärer.  

Leader-kansliet har därför påbörjat paraplyprojekt där de själva står som 

projektägare och lokala aktörer kan söka pengar för mindre projektidéer upp till 

30 000 kronor. På så sätt försöker Leader Södra Bohuslän nå ut till fler aktörer 

för att finansiera utvecklingsidéer som vanligen inte ryms inom de större 

projekten. Här kan Göteborgs Stad hjälpa till med att sprida information, med 
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hjälp av förvaltningarnas uppbyggda kommunikationskanaler, om möjligheten 

att söka medel även för mindre insatser via Leader Södra Bohusläns 

paraplyprojekt. 

Utöver konkreta projektresultat har Leader haft andra positiva effekter för 

människor i Södra skärgården när underhållandet av projekten leder till 

sammanhållning och möten mellan människor som annars upplever ensamhet.  

Leader- projektens indikatorer för att mäta nytta behöver utvecklas till att inte 

bara mätas i pengar eller indikatorer såsom ”antal deltagare” som drivit 

projektet. Nya indikatorer för att mäta “mervärdet” eller samhällsnyttan i 

projekten, som på längre sikt kan spara pengar för samhället och den offentliga 

sektorn, bör utvecklas i samverkan med Jordbruksverket och vid skrivandet av 

utvecklingsstrategin.  

5.3 Hur har Leader-metoden och arbetet för 
lokala aktörers delaktighet fungerat? 

Leader-metoden är traditionellt ett landsbygdsstöd som passar Södra skärgården 

utmaningar såsom en åldrande befolkning och infrastruktur för en lokal service. 

Dock behövs det göras anpassningar i Leader-arbetet för att ge förutsättningar 

för andra lokala målgrupper i Södra skärgården att söka medel. Leader-kansliet 

har tagit initiativet att starta paraplyprojektet “Utveckling av Södra skärgården” 

som en sådan anpassning och för att få andra målgrupper att söka medel till 

lokala utvecklingsprojekt.  

Det är viktigt att det finns en tydlig plan för hur Leader-kansliet och staden ska 

arbeta för att skapa förutsättningar för resurssvaga föreningar och företag att 

delta. Det är även av stor betydelse att ansökningsprocessen förenklas då denna 

är mycket administrativt krävande och svår att genomföra för samtliga aktörer 

oavsett grundförutsättningar. Både stadsdelsförvaltningen och Leader-kansliet 

understryker att arbetet att nå ut till fler målgrupper är svårt och kräver resurser 

i form att tjänstepersoner som kan stötta lokal målgruppers initiativ till insatser 

och projekt samt stötta vid ansökningsförfarandet.  

Leader-kansliets expertis, tillgänglighet och service är avgörande i arbetet. Det 

är också viktigt att Leader-kansliet genomför uppsökande arbete på plats i 

Leader-området i samverkan med Göteborgs stads verksamheter. Likaså är det 

av stor vikt att LAG-styrelsen består av engagerade medlemmar med god lokal 

kännedom och förankring i Södra skärgården. 

Även ett tätt samarbete mellan Leader-kansliet och Göteborgs Stads 

förvaltningar krävs till att bredda utbudet av kanaler för att nå ut med 

informationen om ansökningsmöjligheter till fler målgrupper, speciellt de 

underrepresenterade. Leader-kansliet tillsammans med kommunerna behöver 

hitta nya sätt att fånga upp nya aktörers initiativ till projekt. Göteborg Stad bör 

använda sina medborgardialoger, mötesplatser, samverkan med andra och 

kanske bredda sina kommunikationskanaler för att hjälpa Leader- kansliet i att 

nå fler och gärna underrepresenterade grupper med lokal förankring.  
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Staden behöver finna ett strukturerat arbetssätt för Leader som förankras hos de 

förvaltningar som arbetar med eller påverkas av Leader. Ett viktigt arbete bör 

vara att förankra programperiodens lokala utvecklingsstrategi hos de lokala 

aktörerna tidigt i programperioden och på så sätt finna initiativ och projekt som 

kan kopplas till programperiodens insatsområden. 

För att öka lokala aktörers delaktighet och ansökningsmöjligheter bör 

kommande utvecklingsstrategier vara brett formulerade som gör att föreningar 

och företag lätt kan bli inspirerade och se att deras utvecklingsidé går att koppla 

till insatsområdet. Leader-kansliet understryker att även projekten som söker 

bör försöka nå fler individer, bredda sin målgrupp och lyfter exempel som 

folkhälsa och turistnäring som kopplingar i utvecklingsidéer gentemot den 

lokala utvecklingsstrategin. 

5.4 Ny utvecklingsstrategi för ”Leader 
Bohuslän” 2023–2027   

Jordbruksverket har beslutat att Leaders EU-finansiering endast ska komma från 

Jordbruksfonden i förlängningsperioden (2021–2022) och i nästa programperiod 

(2023-2027). Förutom att myndigheten ser administrativa förenklingar har de 

också sett att de flesta projekt som genomförts under nuvarande programperiod 

egentligen hade kunnat genomföras under enbart Jordbruksfonden.  

I nästa programperiod 2023–2027 föreslås att Leader Södra Bohuslän slås 

samman med Leader Bohuskust och gränsbygd, som innefattar kommunerna 

Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Det nya området heter Leader 

Bohuslän. 

Anledningen till att Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och 

gränsbygd föreslås blir ett Leader-område är enligt skrivargruppen till den nya 

lokala utvecklingsstrategin för nästa programperiod att  

”Sammanslagningen är en tydlig signal ifrån Jordbruksverket att man bör 

sträva efter större områden med bättre förutsättningar. Leader Bohuslän 

kommer ge möjlighet att tydliggöra identiteten Bohuslän och verka för 

spridning av initiativ och insatser gjorda på skilda håll i Bohuslän. Under 

innevarande period har många samarbetsprojekt gjorts mellan områdena och 

kontoren har samverkat runt många frågor.” 

Utvecklingsstrategin som skickades till Jordbruksverket var ute på en inspels- 

och synpunktsrunda under sommaren 2021. Göteborg Stad har uttalat sig om 

det förslaget till kommande strategi. Detta är kort från den föreslagna lokala 

utvecklingsstrategin för nästa programperiod.  

Utvecklingsstrategins vision: 

”Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och mig, varje 

dag.”  

Utvecklingsstrategins tre insatsområden: 
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• Omställning  

• Matproduktion  

• Upplevelser  

Utvecklingsstrategins tre mål: 

Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete. Ska stödja hållbar 

samhällsutveckling, social delaktighet, inkludering och integrering av 

föreningar, samverkan, nätverk, samt skapa och förmedla strukturer, modeller, 

strategier och exempel för omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, 

digitalisering och boende.  

Mål 2: Lokal och resilient matproduktion med- fler arbetstillfällen, produkter, 

innovationer och företag inom blåa och gröna näringar, logistik och förädling.  

Mål 3: Upplevelser i världsklass – bidra till samverkan för tillgängliga 

upplevelser och kulturaktiviteter varje dag, - fler tjänster, innovationer och 

företag inom besöksnäringen samt bidra till genuin profilering samt kunskaps- 

och kompetensutveckling. 

 

6 Exempel på framgångsrikt 
kommunalt stöd till Leader  

 

Utvärderingarna är, som tidigare angivits, genomförda för att ge nämnd och 

förvaltning kunskap om hur Leader-arbetet fungerat och utfallit i nuvarande 

programperiod i syfte att få ett underlag för beslut om fortsatta Leader-

medlemskap.  

För att få en uppskattning av vilka resurser som krävs för ett framgångsrikt 

Leader-arbete ställdes även frågor i intervjuerna om hur vi som kommun kan bli 

bättre på att stödja arbetet i nästa Leader-program. Utförliga svar på frågorna 

finns i kapitel 4–5. Exempelvis efterfrågas ett mer strukturerat arbete i form av 

exempelvis informationssatsningar och praktiskt stöd till de som söker medel 

från Leader.  

Vi har även haft kontakt med andra kommuner och Leader-kanslier för att 

förhöra oss om framgångsrik Leader-samverkan och i nedan avsnitt finns en 

samling lärdomar och tips som bygger på erfarenheter från nuvarande och 

tidigare programperioder. 

Aktiva informationsspridare 

Kommunen behöver hjälpa till att sprida information om Leader. I början av en 

programperiod är det viktigt att utbilda politiker och tjänstepersoner om Leader-

programmet, vilka mål och kriterier som gäller i den nya utvecklingsstrategin. I 

det löpande arbetet är det är viktigt för Leader-kontoret att ha en 

kommunanställd kontaktperson som sprider information om möjligheter att 
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söka stöd, som hjälper till att arrangera informationsmöten tillsammans med 

Leader-kansliet och som sprider information om att projekt ska starta, att de 

pågår eller är att de är genomförda. Det är viktigt att just ordet Leader finns med 

i informationen. 

Man ser också att aktiva LAG-ledamöter i kommunerna, som ser till att tipsa 

om Leader, genererar fler projektansökningar och projekt.  

Hjälp att hitta rätt 

Kommunen behöver stödja Leader-kontoren i att hitta rätt i den kommunala 

organisationen och till kontaktpersoner för att nå ut till grupper som annars kan 

vara svåra att nå, såsom ungdomar 

Likviditet 

Riktlinjen är att den som söker Leader-stöd ska kunna visa en likviditet på 20 

procent av projektbudget vid ansökan. Detta beror på att man i projekten 

rekvirerar medel i efterhand för kostnader som uppstår i projektet. 

Likviditetskravet kan vara svårt att lösa för en mindre förening. En del sökande 

kan lösa frågan via ett lånelöfte från en bank, ett annat sätt att lösa frågan är att 

kommunen tar på sig projektägarskapet och därmed står för likviditetsgarantin.  

Praktiskt stöd till de som söker 

Det är bra om den kommunanställda kontaktpersonen också kan vara med på de 

första mötena som verksamhetsledare för Leader har med grupper som vill söka 

projektstöd och försöka hjälpa när/om det blir komplicerat med 

projektgenomförande eller redovisning. Samtidigt kan det vara svårt för även en 

Leader-kunnig kommunal tjänsteperson att hjälpa till med ansökan då 

regelverket är så pass byråkratiskt konstruerat att det är mest effektivt när 

Leader-handläggare bistår i ansökningsprocessen.   

Använda Leader-metoden som en metod för utveckling 

I en kommun tillämpar man Leaders principer om samverkan mellan offentlig, 

privat och ideell sektor som ett verktyg att jobba med lokal utveckling. 

Kommunens arbetar aktivt med att stötta olika samhällsaktörer i att använda 

Leader för maximal utkomst av programmet så att det blir en naturlig del av 

samhällsutvecklingen. 

Lokal närvaro i medlemskommunerna 

Ett Leader-kontor har börjat att åka ut och jobba med pop-up kontor i 

kommunerna. Även om det inte kommit så mycket folk till platsen så märks det 

att Leader sprids och att potentiella sökande känner igen dem och blir påminda 

om möjligheterna med Leader.  

 

Övrigt som kommuner kan initiera för att växla upp Leader-arbetet: 

• Anordna träffar ihop med exempelvis banker, näringslivsansvariga och 

föreningssamordnare där företag och föreningar får information om 

bidrag såsom Leader, Arvsfonden och föreningsbidrag 
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• Bjuda in till att ”pitcha” projektidéer för en panel med utsedda lämpliga 

representanter 

 

• Samverka med studieförbund och folkbildning - studiecirklar om 

Leader och projektgenomförande från idé till ansökan 

 

• Kommunens LAG-ledamöter som utifrån sin kunskap från LAG-arbetet 

bistår med att korrekturläsa ansökningar 

 

• Komma ihåg en grundregel som kan sägas vara: "Om man inte kan 

skriva sin ansökan så ska man sannolikt inte bedriva Leader-projekt 

eftersom genomförandet och de administrativa kraven är mycket höga." 

 

• Koppla ihop enskilda sökande med föreningar. Till exempel koppla 

ihop unga, enskilda privatpersoner eller grupp med bra idéer till en 

förening som kan bära ansökan och driva projektet. 

 

• Säkerställa att berörda förvaltningar (för Göteborgs Stad kan detta 

exempelvis vara: Idrott- och föreningsförvaltningen, Park- och 

naturförvaltningen, Socialförvaltningarna och Business Region 

Göteborg) informerar om möjligheterna med Leader i exempelvis 

nyhetsbrev och arbete kring föreningsbidrag.  

Sammanfattningsvis kräver framgångsrikt Leader-arbete en aktiv kommun som 

utöver att årligen betala medfinansiering informerar, samordnar, guidar rätt 

arrangerar träffar och praktiskt stöttar både Leader-kansli och i synnerhet de 

aktörer som kan och vill ta del av Leader-stödet. 
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Leader Södra Bohuslän – lokalt ledd utveckling. Utvecklingsstrategi för lokalt 

ledd utveckling genom Leadermetoden 2014–2020. 
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Utredning inför beslut om deltagande i och 
medfinansiering av Leader Bohuslän och 
Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
EU finansierar 50 procent av Leader-verksamheten och staten cirka 20 procent. 

Medlemskommunerna finansierar cirka 30 procent av verksamhetskostnaderna i form av 

en medfinansiering, vilket generellt sett gör Leader till ett ekonomiskt fördelaktigt 

samarbete för kommunerna. Leader kan också beskrivas erbjuda en form av 

intäktspotential i det fall Göteborgs Stad söker och beviljas medel för att genomföra 

projekt, antingen som enskild aktör eller i samverkan med föreningsliv och/eller 

näringsliv. Det kan även betraktas som en ekonomisk möjlighet att använda Leader-

medel som ett komplement till stadens ordinarie föreningsstöd. 

Förvaltningens förslag för fortsatt ansvarsfördelning av stadens Leader-deltagande är i 

linje med de slutsatser och bedömningar som stadsledningskontoret gjorde inför 

kommunfullmäktiges beslut om förlängning av pågående programperiod till 2023. 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande beskriver att ”nämnden för demokrati och 

medborgarservice tilldelas huvudansvaret för stadens samtliga Leader-medlemskap 

medan socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost och socialnämnd Sydväst tilldelas 

ansvar för finansieringen av Leader-medlemskap. Ansvaren kan rymmas inom befintlig 

budgetram”. Förvaltningen ser stadsledningskontorets bedömning som rimlig även i 

förhållande till respektive nämnders reglementen.  

Det innebär att nämnden för demokrati och medborgarservice har huvudansvar och 

samordnar stadens Leader-deltagande utifrån sitt uppdrag att skapa förutsättningar för 

invånarnas inflytande tillsammans med socialnämnderna och andra aktörer. 

Socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst ansvarar för medfinansiering och 

Leader-arbete utifrån socialnämndernas särskilda ansvar att beakta befolkningens behov 

och kännedom om lokala förhållanden och skapa förutsättningar för delaktighet. 

Leader-kanslierna fakturerar stadens medfinansiering årsvis under programperioden 

2023–2027. Vad den årliga kostnaden för 2023–2027 kommer att uppgå till för Leader 

kring Göta älv och Säveån respektive Leader Bohuslän, beror på Jordbruksverket som ska 

ge besked i juni om huruvida de nya utvecklingsstrategierna är godkända och om vilken 

budget respektive Leader-område tilldelas. 

 

o Leader-kansliet för Leader kring Göta älv och Säveån menar att stadens totala 

årliga kostnad sannolikt kommer att vara ungefär samma som nu, det vill säga 

omkring 815 000 kronor per år. Dock har Leader-kansliet ansökt om en högre 

budget för kommande programperiod hos Jordbruksverket, vilket innebär att 

stadens årliga kostnad kan komma att höjas beroende på Jordbruksverkets beslut 

Demokrati och medborgarservice 
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om vilken budget som tilldelas Leader-området. Stadens årliga kostnad kommer 

även att påverkas av de nya geografiska områdena där kostnadsnivåerna mellan 

socialnämnd Hisingen och socialnämnd Nordost sannolikt kommer att justeras. 

Eftersom Hisingens nya geografiska område innehar ett högre invånarantal än 

Nordosts nya geografiska område kommer socialnämnd Hisingens årliga kostnad 

sannolikt att öka medan Nordosts kommer att sänkas jämfört med pågående 

programperiod. Dock kan staden välja att be Leader-kansliet att fördela 

faktureringen lika mellan nämnderna. 

 

o Leader-kansliet för Leader Bohuslän har gett staden en prognos för förväntad 

medfinansieringskostnad som uppgår till 350 000 kronor per år för socialnämnd 

Sydväst. Detta skulle innebära en minskad årlig kostnad om 50 000 kronor jämfört 

med nuvarande programperiod då socialnämnd Sydvästs kostnad uppgår till 

400 000 kronor per år. Den förväntade minskningen om 50 000 kronor beror på att 

Leader Södra Bohuslän slås ihop med Leader Bohuslän och gränsbygd, vilket 

innebär att fler kommuner delar på den kommunala andelen medfinansiering i 

Leader Bohuslän. Prognosen kan komma att justeras beroende på Jordbruksverkets 

beslut om den totala Leader-budgeten för Leader Bohuslän. 

 

Utöver medfinansieringen krävs personella resurser i form tjänstepersoners arbetstid. 

Utifrån demokrati och medborgarservice förslag på tilldelning av ansvar uppskattas 

demokrati och medborgarservice behöva avsätta en samordnare om cirka 20% av en 

årsarbetstid. Förvaltningen uppskattar också att medborgarkontoren bör engageras inom 

ramen för sitt uppdrag. Detta genom att verka för att sprida information och erbjuda 

medborgarkontorens lokaler för till exempel Leader-kansliets pop-up-kontor eller 

projektidéverkstad för föreningar. 

Utifrån demokrati och medborgarservice förslag på tilldelning av ansvar uppskattas 

socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst behöva avsätta en kontaktperson per 

förvaltning. Detta utifrån socialnämndernas särskilda ansvar, vilket i reglemente beskrivs 

som att beakta befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden. 

Socialnämnderna ska enligt reglemente även och skapa förutsättningar för delaktighet. 

Uppskattningsvis behöver 10–20% av en årsarbetstid per socialförvaltning avsättas för att 

vara det berörda Leader-kansliets kontaktperson och sprida riktad information om Leader 

i lokalområdet. Det är också angeläget att stötta och guida föreningar eller lokalt 

näringsliv i de fall en projektidé har potential att kopplas till andra förvaltningar eller 

bolag. Kontaktpersonen för socialförvaltningen Sydväst bör även delta i Bohusläns 

kommunnätverk som träffas ungefär fem tillfällen per år för informationsuppdateringar 

och lärande kommuner emellan.  

Socialnämnderna föreslås även att representera och därmed äga stadens beslutsrätt i 

Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveåns respektive föreningsstyrelse, 

kallad LAG-styrelse (Local Action Group). Hur många platser Göteborgs Stad tilldelas i 

LAG-styrelsen är ännu inte beslutat, men sannolikt kommer en förtroendevald från 

respektive nämnd samt en tjänsteperson från respektive socialförvaltning att tilldelas plats 

i respektive LAG-styrelse. LAG-posten uppskattas ta cirka 60 timmar i anspråk per år och 

person inklusive inläsning inför LAG-sammanträden och eventuella restider. I dagsläget 

är det en tjänsteperson och en politiker från demokrati och medborgarservice samt en 

tjänsteperson från stadsledningskontoret som representerar staden i de två nuvarande 
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LAG-styrelserna. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Leaders utvecklingsstrategier för perioden 2023–2027 utgår från Sveriges 

landsbygdsprogram med direkt koppling till klimat- och miljömål för Sverige och EU. 

Mål, visioner och insatsområden är tydligt inriktade på miljömässig hållbarhet och 

miljöeffektivisering, hållbar produktion och konsumtion. Strategierna förhåller sig till 

hållbarhetsmål på internationella, nationella, regionala och lokala nivåer.  

FN:s globala mål Agenda 2030 och Västra Götalandsregionens Klimat 2030 har varit 

tongivande i författandet av målen i båda utvecklingsstrategier.  

I utvecklingsstrategin för Leader Bohuslän 2023 – 2027 finns tydliga kopplingar till några 

av FN:s globala mål i Agenda 2030 såsom Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion, 

Mål 14 - Hav och marina resurser och Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald. De 

tre målen i utvecklingsstrategin för Leader kring Göta älv och Säveån refererar till flera 

av de globala målen i Agenda 2030 såsom att stimulera lokal livsmedelsproduktion och 

att skapa innovativa lösningar för miljömässig hållbarhet genom energieffektivisering, 

innovationer för förnybar energi samt miljö- och klimatsmart byggande.  

På nationell nivå avser Leader bland annat bidra till den svenska livsmedelsstrategins mål 

om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där produktionen ökas samtidigt som miljömål 

nås i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning samt bidra till hållbar utveckling i hela 

landet. 

På regionnivå har vi ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” som är en strategi om 

hur Västra Götalands Regionen ska klimatomställa till fossilfritt samhälle. Strategins 

fokusområden ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” och ”Sunda och 

klimatsmarta bostäder och lokaler” samt ”Klimatsmart och hälsosam mat” speglas i 

Leader- områdenas utvecklingsstrategier. I Leader Bohuslän har vi målen: ”Omställning 

till hållbart attraktivt liv och arbete” som har koppling till Klimat 2030:s fokusområden; 

”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” samt  ”Sunda och klimatsmarta 

bostäder och lokaler”. Även Leader Bohusläns mål ”Lokal och resilient matproduktion” 

bidrar till Klimat 2030:s fokusområde ”Klimatsmart och hälsosam mat”. Leader kring 

Göta älv och Säveåns utvecklingsstrategis målformuleringar knyter även an till regionens 

mål om att göra Västra Götalandsregionen till ett föredöme för omställning till ett hållbart 

och konkurrenskraftigt samhälle.  

Leader-områdenas utvecklingsstrategier för kommande programperiod har även 

kopplingar till Göteborgs Stads styrdokument som flera av stadens program (exempelvis 

Göteborgs Stads innovationsprogram, Göteborgs Stads Program för en jämlik stad 2018–

2026 och Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram) samt flera av stadens nämnders 

budgetinnehåll.  

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 och dess mål om att Göteborg ska 

ha ett klimatavtryck som är nära noll samt målet om att göteborgarna har en hälsosam 

livsmiljö kan kopplas till utvecklingsstrategiernas mål såsom ”Omställning till hållbart 

attraktivt liv och arbete”, ”Gynna en hållbar omställning”, ”Stärka området som en 

attraktiv plats” och ”Lokal och resilient matproduktion”.  
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Bedömning ur social dimension 
Leader-metoden baseras på samverkan och nätverkande för lokalt ledd utveckling mellan 

samhällssektorer och är reglerad av EU-regler. Stadgarna för de Leader-föreningar, som 

staden ingår i, anger att styrelserna ska ha en bred sammansättning med människor från 

samhällssektorerna; offentlig, privat och ideell sektor. Det framgår uttryckligen att bland 

annat kön, åldersgrupper och etnicitet ska balanseras inom respektive styrelse. 

Föreningarnas visioner och utvecklingsstrategier anger dessutom att tillgänglighet, 

samverkan och inkludering ska beaktas vid finansiering av projekt.  

Att samverka över samhällssektorer ökar inte bara innovationskraften i de projekt som 

genomförs utan knyter samman näringsliv, civilsamhälle och offentliga institutioner 

lokalt. Leader Längs Göta älv har arbetat med idé-verkstäder där de fört samman lokala 

föreningar och lokala näringsidkare som annars aldrig hade träffats. Sambandet mellan de 

lokala aktörerna stärks genom att lösa problem tillsammans och även så att tilliten mellan 

dem som deltar i samarbetet och gentemot dess institutioner.  

Vem som helst kan engagera sig i en förening och söka medel för sin idé. Leader kan 

stötta utvecklingsprojekt som inte kvalificerar sig för stadens ordinarie föreningsstöds 

kriterier eller bidragsstorlek. Leader möjliggör även för staden att stötta mindre lokala 

näringsidkare och entreprenörer som vill testa nya innovationer eller utveckla sin 

affärsverksamhet gällande till exempel lokal besöksnäring och klimatsmarta lösningar. 

Enskilda projekt, som Leader finansierar, kan ha specifika målgrupper som till exempel 

ungdomar, vissa yrkesgrupper eller människor med funktionsvariation.  

Leader- kansliet för Södra Bohuslän har även skapat ett arbetssätt som gör att tillfälliga 

nätverk eller förening/näringsidkare utan likviditet kan söka medel för mindre projekt där 

Leader-kansliet är projektägare. Detta innebär att det inte endast är etablerade föreningar 

eller lokala företagare som kan testa en ny idé i liten skala, utan barn och unga kan söka 

medel för aktiviteter de vill testa för att berika sin egen fritid och göra andra barns fritid 

mer meningsfull i sitt lokalsamhälle. Detta skapar möjlighet till att stärka delaktigheten 

och inkluderingen av grupper som staden har svårare att nå såsom exempelvis unga och 

lokala entreprenörer.  

Förutom de medel som kommer föreningarna tillhanda så generar projekten ofta 

arbetstillfällen och sysselsättning under tiden de pågår. Vissa projekt kräver underhåll 

även efter projekttiden vilket fortsättningsvis skapar sammanhållning och möten i det 

lokala samhället. Detta har visat sig ge positiva folkhälsoeffekter bland annat där 

ofrivillig ensamhet brutits. På så sätt skapar Leader-projekten samhällsnytta och minskar 

kostnaderna för stadens förebyggande arbete.  

Leader är ett exempel på hur man kan driva ett proaktivt hållbarhetsarbete för att arbeta 

mot målen i bland annat Agenda 2030. Utvecklingsstrategierna i Leader-föreningarna 

syftar till en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Leader-metoden bygger 

på samverkan och nätverkande för lokalt ledd utveckling mellan civilsamhälle, näringsliv 

och offentligsektor vilket uppmuntrar till delaktighet och inkludering av olika perspektiv 

som kan ge upphov till nya idéer och infallsvinklar som gynnar den lokala demokratin. 

Leader-metoden kan även bidra till goda exempel och lärdomar kring hur staden kan 

arbeta för lokal demokrati i Göteborg.  
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att i enlighet med stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande (Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 

0306/21) att tilldela nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvar för 

stadens Leader-medlemskap. I huvudansvaret ligger också att ta ställning till stadens 

deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån under kommande 

programperiod 2023–2027. Beslut fattades även om att tilldela socialnämnderna 

Hisingen, Nordost och Sydväst ansvar för att medfinansiera förlängningsåren 2021–2023 

för pågående programperiod 2014–2020.  

Föreliggande ärende avser att nämnden för demokrati och medborgarservice ska ta 

ställning till stadens deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån 

under programperioden 2023–2027. 

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Leader. Beslut om stadens deltagande och 

medfinansiering ska officiellt vara Jordbruksverket tillhanda den 15 oktober 2022. 

Nämnden för demokrati och medborgarservice bör fatta beslut om stadens deltagande och 

medfinansiering senast i juni 2022. Förvaltningens tidplan för beslut är i 

linje med Jordbruksverkets och Leader-föreningarnas tidplan för att skapa förutsättningar 

för deras arbete med eller utan staden som deltagande kommun och medfinansiär. 

Tidplanen är också gynnsam för staden i det fall staden beslutar att delta i kommande 

programperiod. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad deltar i pågående Leader-programperiod 2014–2023. Deltagandet 

innefattar Leader Längs Göta älv och Leader Södra Bohuslän. Deltagandet initierades och 

bedrevs av de före detta stadsdelsnämnderna Angered, Östra Göteborg och Norra 

Hisingen gällande Leader Längs Göta älv samt av stadsdelsnämnden Västra Göteborg 

gällande Leader Södra Bohuslän. 

Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att tilldela nämnden för demokrati och 

medborgarservice huvudansvar för stadens Leader-medlemskap. I huvudansvaret ligger 

också att ta ställning till stadens deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv 

och Säveån under kommande programperiod 2023–2027. Beslut fattades även om att 

tilldela socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst ansvar för att medfinansiera 

förlängningsåren 2021–2023 i pågående programperiod. 

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Leader. I slutet av 2020 påbörjade Leader-

föreningarna ett arbete med att skriva nya utvecklingsstrategier samt ta fram nya 

geografiska områden för kommande programperiod 2023–2027. I oktober 2021 lämnade 

respektive Leader-förening in en formell ansökan till Jordbruksverket om att bilda nya 

Leader-områden bilagd med den nya utvecklingsstrategin. I juni 2022 ska 

Jordbruksverket ge besked om huruvida utvecklingsstrategierna är godkända och om 

vilken budget respektive Leader-område tilldelas. Under sommaren ska organisationen 

för Leader-områdena sättas och den 15 oktober lämnar Leader-föreningarna in ansökan 

om att starta Leader-område för programperiod 2023–2027. Ansökan ska biläggas 

medfinansieringsintyg av de kommuner som avser delta. Jordbruksverket lämnar 

startbesked i januari 2023. 
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Medlemskommuners beslut om deltagande och medfinansiering ska officiellt vara 

Jordbruksverket tillhanda den 15 oktober 2022. Nämnden för demokrati och 

medborgarservice bör fatta beslut om stadens deltagande och medfinansiering senast i 

juni 2022. Förvaltningens tidplan för beslut är i linje med Jordbruksverkets och Leader-

föreningarnas tidplan för att skapa förutsättningar för deras arbete med eller utan staden 

som deltagande kommun och medfinansiär. Tidplanen är också gynnsam för staden i det 

fall staden beslutar att delta i kommande programperiod. 

 

Beredning av ärende 

För att ett välgrundat beslut ska kunna tas angående stadens deltagande i 

programperioden 2023–2027 har förvaltningen för demokrati och medborgarservice 

under 2021 genomfört utvärderingar av stadens deltagande i Leader Längs Göta älv och 

Leader Södra Bohuslän. Utvärderingarna baserades på strukturerade intervjuer och 

dokumentstudier. Intervjuerna genomfördes dels med verksamhetsledare för de båda 

Leader-områdena, dels med tjänstepersoner i Göteborgs Stad som varit ansvariga eller 

delaktiga i Leader-arbetet i de före detta stadsdelsförvaltningarna Angered, Östra 

Göteborg, Norra Hisingen (Leader Längs Göta älv) och Västra Göteborg (Leader Södra 

Bohuslän). 

Socialförvaltningarna Hisingen, Nordost och Sydväst samt demokrati och 

medborgarservice tog del av och gav feedback på ett första utkast av 

utvecklingsstrategierna för respektive Leader-område. Staden har inte varit delaktig i 

Leader-kansliernas arbete för att ta fram nya geografiska Leader-områden för Göteborg.  

Vidare har stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (Ansvar för stadens Leader-

medlemskap 2021-03-29, diarienummer 0306/21) som antogs av kommunfullmäktige den 

20 maj 2021 varit vägledande i demokrati och medborgarservice analys och förslag till 

beslut.  

Tidplan för analys och förslag till beslut 

• Resultat avseende utvärderingarna av Leader Längs Göta älv samt Leader Södra 

Bohuslän programperiod 2014–2023 presenterades för nämnden för demokrati 

och medborgarservice som ett informationsärende vid årsskiftet 2021/2022. 

 

• Förvaltningen för demokrati och medborgarservice genomförde under januari 

2022 en analys och arbetade fram ett förslag till beslut om stadens deltagande och 

medfinansiering avseende programperioden 2023–2027. 

 

• Analys och förslag till beslut om stadens deltagande i programperioden 2023–

2027 samt ett detaljerat förslag till upplägg och tidplan för ärendehantering 

presenterades och diskuterades mellan: 

- berörda socialförvaltningarnas direktörer samt demokrati och 

medborgarservice den 3 februari 2022 

- berörda socialnämnder och nämnden för demokrati och medborgarservice i 

samband med ett gemensamt presidiemöte den 3 mars 2022  

 

• Ärendet presenterades som ett informationsärende för nämnden för demokrati 

och medborgarservice i mars.  
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• Maj 2022: Socialnämnd Sydväst förväntas fatta beslut om deltagande i och 

medfinansiering av Leader Bohuslän 2023–2027. Socialnämnderna Hisingen 

respektive Nordost förväntas fatta beslut om deltagande i och medfinansiering av 

Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 

Vad är Leader? 

Leader är en metod för att arbeta med lokalt ledd utveckling på landsbygd, stadsnära 

landsbygd och i skärgård. Syftet är att utveckla närområdet utifrån lokala förutsättningar, 

utvecklingsidéer och behov. Leader-metoden bygger på samverkan mellan civilsamhälle, 

näringsliv och offentlig sektor och handlar om att söka projektmedel och genomföra 

utvecklingsprojekt i ett geografiskt avgränsat lokalsamhälle.  

Leader är en del av EU:s landsbygdsprogram med en grundläggande tanke om att lokal 

utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Det finns 

ett nationellt program för lokalt ledd utveckling genom Leader och en nationellt 

förvaltande myndighet i alla EU-länder. I Sverige är Jordbruksverket förvaltande 

myndighet. Omkring 50 ideella föreningar bedriver just nu lokalt ledd utveckling genom 

Leader-metoden inom ett geografiskt avgränsat så kallat ”Leader-område” i landet. I den 

pågående programperioden deltar 19 kommuner i Västra Götalandsregionen. Göteborgs 

Stad är medlemskommun i Leader Längs Göta älv samt Leader Södra Bohuslän under 

pågående programperiod 2014–2023. Leaders programperioder motsvarar EU:s 

programperioder och den nästkommande pågår 2023–2027. 

EU finansierar 50 procent och staten cirka 20 procent av Leader-verksamheten i ett 

Leader-område. Medlemskommunerna finansierar cirka 30 procent av 

verksamhetskostnaderna i form av medfinansiering, vilket generellt sett gör Leader till ett 

ekonomiskt fördelaktigt samarbete för kommunerna. Medfinansieringen utgår från ett 

medfinansieringsintyg från varje deltagande kommun och invånarantalet inom Leader-

området påverkar medlemsavgiftens storlek.  

Inom varje Leader-område tar aktörer från privat, ideell och offentlig sektor i 

samarbetande kommuner fram en gemensam lokal utvecklingsstrategi för den kommande 

programperioden. Utvecklingsstrategin fungerar som ett styrdokument där man har 

kommit överens om en övergripande vision och mål för vilken samhällsutveckling som 

ses som eftersträvansvärd samt konkluderas vilka utvecklingsinsatser som ska prioriteras 

för Leader-området. 

Den lokala utvecklingsstrategin och Leader-föreningen godkänns av Jordbruksverket. 

Leader-föreningen har en så kallad LAG-styrelse (Local Action Group) som består av 

ledamöter som är representanter från civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor från 

Leader-områdets olika medlemskommuner. LAG-styrelsen ansvarar för att driva den 

lokala utvecklingsstrategin och fördelar den sammanlagda finansieringen till lokala 

utvecklingsprojekt som initieras och genomförs av lokala föreningar, företag eller 

offentlig sektor. Utvecklingsprojekten ska vara i linje med Leader-föreningens lokala 

utvecklingsstrategi och slutgiltigt godkännas av Jordbruksverket. Medfinansieringen 

finansierar också ett Leader-kansli som bistår varje Leader-förening och samverkar med 

medlemskommuner. 
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Göteborgs Stads deltagande i Leader fram till 2023 

Göteborgs södra skärgård har varit medlem i Leader-föreningar utmed Bohuskusten 

sedan Sveriges inträde i EU i mitten av 1990-talet. Samarbetet mellan kommuner i Längs 

Göta älv har pågått sedan 2007 och utökades med Göteborgs Stad under 2015–2016.  

Göteborgs Stad är sedan 2015 medlem i tre Leader-föreningar: Leader Södra Bohuslän, 

Leader Bohuskust och Gränsbygd samt Leader Längs Göta älv. Fram till 2020 ansvarade 

stadsdelsnämnden Västra Göteborg för deltagande i Leader Södra Bohuslän och Leader 

Bohuskust och gränsbygd. Stadsdelsnämnderna Angered, Norra Hisingen och Östra 

Göteborg ansvarade för deltagande i Leader Längs Göta älv. 

Under perioden 2014–2018 hade stadsdelsnämnden Västra Göteborg ett 

resursnämndsbidrag för att medfinansiera medlemsavgiften och efter 2018 gjordes 

finansieringen inom ordinarie budgetram. Stadsdelsnämnderna Angered, Norra Hisingen 

och Östra Göteborg finansierade under hela perioden 2014–2020 deltagandet inom 

ordinarie budgetram. 

Den pågående programperioden var ursprungligen från 2014 till 2020 men EU beslutade i 

december 2020 att förlänga programperioden till och med 2022. I samband med 

genomförandet av ny nämndorganisation i Göteborgs Stad vid årsskiftet 2020–2021 

fördes huvudansvaret för stadens deltagande över till nämnden för demokrati och 

medborgarservice samt tilldelades socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst 

ansvar för att medfinansiera förlängningsåren 2021–2023. 

Leader Bohuskust och gränsbygd omfattade enbart stöd från havs- och fiskerifonden till 

södra skärgården och Fiskebäck. Eftersom dessa medel inte förstärktes under 

förlängningsåren utgår föreningen och stadens deltagande i sin nuvarande form. 

 

Sammanfattning av analysunderlag inför förslag till beslut om Göteborgs 
Stads deltagande i programperioden 2023–2027 

Demokrati och medborgarservice analys inför förslag till beslut baseras på flera olika 

underlag. Föreliggande avsnitt avser sammanfatta de olika analysunderlagen: 

• Övergripande slutsatser från Demokrati och medborgarservice utvärderingar av 

stadens medlemskap i Leader Södra Bohuslän 2014–2021 (se bilaga 3) samt 

Leader Längs Göta älv 2014–2021 (se bilaga 2) 

• Förändrade förutsättningar inför för kommande programperiod 2023–2027 

• Göteborgs Stads styrdokument 

• Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (se bilaga 1, Ansvar för stadens Leader-

medlemskap 2021-03-29, diarienummer 0306/21) 

• Socialnämndernas beslut om deltagande i programperiod 2023–2027 
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Övergripande slutsatser från utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i 

Södra Bohuslän 2014–2021  

Vad har Leader Södra Bohuslän kostat?  

 

Leader-kansliet debiterar Göteborgs Stad 400 000 kronor per år, vilket innebär att den 

totala medfinansieringskostnaden för pågående programperiod inklusive förlängningsår 

uppgår till 3,2 miljoner kronor. Dessutom har föreningars ideella arbetstimmar 

medfinansierat Leader, vilket schablonmässigt motsvarar cirka 2,2 miljoner kronor enligt 

Leader-modellen.  

Resurser i fråga om tjänstepersoners arbetstid inom Göteborgs Stad uppskattas motsvara 

totalt omkring 325 000 kronor för hela programperioden. Stadsdelsförvaltningens 

kontaktperson arbetade cirka 5 procent av en årsarbetstid med Leader Södra Bohuslän, 

men när förvaltningen själv ansökte om medel för att driva eget projekt ökade 

procentandelen av årsarbetstiden periodvis i samband med ansökningsförfarandet.  

I arbetet gentemot vissa målgrupper såsom unga behövdes exempelvis en tjänsteperson i 

form av fritidsledare för att stötta ungdomar vid ansökningsförfarandet. Uppskattningsvis 

krävdes cirka 20 procent av en årstidstjänst under en dryg månads tid.  

 

Vad har Leader Södra Bohuslän gett för nytta? 

Leader Södra Bohusläns totala budget har omfattat drygt 54 miljoner kronor under 

åttaårsperioden 2014–2022. Den ekonomiska återbäringen kan ses som begränsad sett till 

förhållandet mellan stadens medfinansiering och omfattningen av beviljade projektmedel. 

Däremot har Leader varit till stor nytta för södra skärgårdens utveckling och gett ett stort 

mervärde för de målgrupper som tagit del av projekten samt för allmänheten som besöker 

skärgårdens öar. Det har inte legat inom ramen för utvärderingen att uppskatta det 

ekonomiska mervärde Leaders stöd kan ge på lång sikt i form av exempelvis förstärkt 

besöksnäring och förbättrad folkhälsa. 

Under programperioden 2014–2022 har hittills sju projekt i södra skärgården beviljats 

medel från Leader Södra Bohuslän och ett projekt har beviljats medel från Leader 

Bohuskust och gränsbygd. Sammanlagt har projekten tilldelats cirka 3,6 miljoner kronor i 

projektstöd varav cirka 300 000 kr kronor från Leader Bohuskust och gränsbygd. Sju av 

åtta projekt har sökts av och beviljats till lokala samfällighets- och idrottsföreningar. 

Arbetet med ett av Leader-projekten ledde också till nya samarbeten mellan lokala 

föreningar och förvaltningar i staden. 

Projekten har bland annat handlat om att anlägga en ny naturstig på Donsö och ytterligare 

en naturstig på Styrsö, skapa en anläggning för friskvård på Styrsö, utveckla idrottsplats 

och anlägga multi-arena för olika sporter, utegym i anslutning till naturstigar och 

hinderbana för barn. Två projekt var förstudier; en för att undersöka möjligheterna att 

utveckla gästhamnen på Brännö med tillfartsleder och en förstudie för att undersöka 

Medfinansiering Tjänstepersoners arbetstid Ideell tid 
motsvarande 

Beviljade 
medel 

3,2 miljoner (400 000 kronor per år) Uppskattad till 325 000 kronor 2,2 miljoner 3,6 miljoner 
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möjligheter att förbättra vattenmiljön och förutsättningar för småfisk och yngelbestånd i 

området Stämmosund och Asperösund samt utöka ett antal marina tillfartsleder. 

Utöver konkreta projektresultat har Leader lett till positiva folkhälsoeffekter för 

människor i södra skärgården. Arbetet med projekt har många gånger skapat mötesplatser 

och känsla av samhörighet och meningsfullhet. Detta har varit särskilt tydligt i fråga om 

målgruppen äldre i södra skärgården som ofta beskriver hur de upplever ensamhet och 

isolering. Leader har varit ett värdefullt arbetssätt för att skapa, genomföra och förvalta 

projekt tillsammans. 

För att nå fler målgrupper har Leader-kansliet startat ett paraplyprojekt som innebär att 

kansliet är projektägare med ansvar för det administrativa arbetet medan lokala aktörer 

kan söka pengar för mindre projekt upp till 30 000 kronor. På så sätt underlättas upplevda 

administrativa hinder för att driva projekt och möjlighet ges att finansiera 

utvecklingsprojekt som vanligen inte ryms inom de större projekten. Det innebär också 

att man inte behöver vara en förening för att söka. Leader-kansliet har även anställt en 

Ungdomscoach som arbetar uppsökande och stöttande gentemot målgruppen unga.  

 

Hur har Leader-metoden och arbetet för lokala aktörers delaktighet fungerat? 

Leader-metoden är traditionellt sett ett landsbygdsstöd som passar södra skärgårdens 

utmaningar såsom en åldrande befolkning och infrastruktur för lokal service. Leader är 

till stora delar välkänt på öarna eftersom öarna varit en del av Leader sedan mitten av 

1990-talet. Dock behöver anpassningar göras för att bredda vilka målgrupper som nås och 

har förutsättningar att delta. I sammanhanget ser staden Leader-kansliets paraplyprojekt 

och anställning av en ungdomscoach som två gynnsamma lösningar som är önskvärda att 

fortsätta utveckla. 

Det finns ett behov av att skapa bättre förutsättningar för resurssvaga föreningar och 

företag att delta. Ansökningsprocessen beskrivs som komplicerad att genomföra och 

mycket administrativt krävande. Det krävs ett uppsökande arbete för att stötta ö-bornas 

initiativ till insatser och projekt och stöd vid ansökningsförfarandet. Leader-kansliets 

expertis, tillgänglighet och service är avgörande i arbetet. Det är också viktigt att Leader-

kansliet genomför uppsökande arbete på plats i Leader-området i samverkan med 

Göteborgs stads verksamheter och etablerade informationskanaler. Likaså är det av vikt 

att LAG-styrelsen består av engagerade medlemmar med lokal kännedom och förankring 

i södra skärgården. 
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Övergripande slutsatser från utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i 

Leader Längs Göta älv 2014 – 2021  

Vad har Leader Längs Göta älv kostat? 

 

Leader Längs Göta älv debiterar Göteborgs Stad totalt 815 366 kronor per år, vilket 

innebär en total medfinansiering om 6 522 928 kronor för åttaårsperioden 2014–2022. 

Dessutom har föreningars ideella arbetstimmar medfinansierat Leader, vilket 

schablonmässigt motsvarar cirka 4 miljoner kronor enligt Leader-modellen. 

Resurser i fråga om tjänstepersoners arbetstid har varierat mellan de tre involverade 

stadsdelsförvaltningarna. Ansökningsförfarandet har varit komplicerat att genomföra och 

kommunicera oavsett målgrupp. Leader-metoden beskrivs kräva mycket arbete för att 

skapa förutsättningar för föreningar i de socioekonomiskt utsatta och urbana områdena att 

delta, vilka utgjorde majoriteten av stadsdelarnas prioriterade Leader-områden.  

För stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg krävdes en knapp arbetsinsats. 

Det berodde dels på ett aktivt föreningsliv med vana av att söka projektmedel, dels på att 

tjänstepersoner inom stadens förstudie och senare EU-projekt Stadslandet Göteborg tog 

en aktiv roll och gjorde riktade insatser mot tätort och landsbygd. Det har inte legat inom 

ramen för utvärderingen att uppskatta tidsomfattningen av Stadslandets Leader-arbete. 

För Norra Hisingens del arbetade flera tjänstepersonsfunktioner med Leader på olika sätt, 

i olika perioder med olika intensitet. Särskilt under de första åren krävdes en större 

resursinsats i form av uppskattningsvis 70% av en årsarbetstjänst för att starta igång, 

sprida och utveckla arbetet. År 2018 rekryterade stadsdelsförvaltningen en projektanställd 

hållbarhetsstrateg i samarbete med Stadslandet Göteborg. Hållbarhetsstrategens arbete 

gav synergieffekten att också Leader spreds och förankrades lokalt. Under åren 2018–

2020 ägnade stadsdelsförvaltningen uppskattningsvis totalt 5–15 procent av en heltid åt 

Leader-arbete. Detta berodde dels på hållbarhetsstrategens arbetsinsatser, dels på att det 

under dessa år inte fanns så mycket medel kvar att söka i Leader-potten. 

 

Vad har Leader Längs Göta älv gett för nytta?  

Göteborgs Stad har haft god utdelning av sin medfinansiering sett till projektresultat. 

Leaders budget att utdela som projektmedel i hela Leader-området har omfattat cirka 30 

miljoner kronor. Av de cirka 13 miljoner kronor som inledningsvis fanns att utdela till 

aktörer i Göteborg har hittills cirka 13,7 miljoner tilldelats Göteborg. Att Göteborg har 

fått mer än vad som ursprungligen var möjligt att utdela beror på att Göteborg har tagit 

del av tre kommunövergripande projekt. Hittills har 44 projekt beviljats medel i hela 

Leader-området, varav 23 projekt har berört Göteborg. 

Det har varit en god spridning i mellan projekt som syftar till hållbar utveckling och 

klimatsmarta lösningar och projekt som fokuserar på socialt hållbar utveckling. Projekt 

har bland annat handlat om att skapa mötesplatser för samverkan med civilsamhället 

Medfinansiering Tjänstepersoners arbetstid Ideell tid 
motsvarande 

Beviljade 
medel 

6,5 miljoner (815 366 kronor per år) Uppskattad till 1,2 miljoner 4 miljoner 13,7 miljoner 



 

 

Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice 12 (28) 

   

   

kring viktiga lokala utvecklingsfrågor och att öka arbetssökandes digitala kompetens och 

ge praktiskt stöd i användande av olika myndigheters digitala tjänster. Några projekt har 

även syftat till att skapa fritidsaktiviteter och jobb för specifika målgrupper såsom 

ensamkommande flyktingbarn och unga med funktionsvariation. Projekt kring 

klimatsmarta lösningar har exempelvis handlat om stadsodling, kompostlösningar för 

hyresgästers matavfall i kommunalt bostadsbolag och utveckling av lokal besöksnäring. 

Det är i första hand föreningar som haft nytta av Leader då 19 av 23 projekt har sökts och 

drivs av föreningar. Leader har varit ett särskilt framgångsrikt verktyg för att finansiera 

utvecklingsidéer som vanligen inte ryms inom vad staden ger föreningsbidrag till. Leader 

möjliggör också en betydligt större ekonomisk projektstorlek än vad som möjliggörs 

inom ramen för stadens föreningsbidrag. Leader har även fungerat som en tydlig 

möjlighet för föreningar som verkar för innovativa utvecklingsprojekt kring tema 

hållbarhet och landsbygdsutveckling. 

Utöver konkreta projektresultat har Leader haft andra positiva effekter. Genom Leader-

metoden lyftes näringslivsperspektivet inom stadsdelsförvaltningarna, som traditionellt 

sett inte haft uppdrag kring näringslivsutveckling eller entreprenöriella perspektiv. 

Arbetet med Leader ledde till nya samarbeten mellan stadsdelsförvaltningar och Business 

Region Göteborg. Dessutom innebar informations- och workshopsträffar att lokala 

företagare och föreningar, som inte annars hade mötts, träffades för gemensamma samtal 

om sitt område. Detta ledde i vissa fall till nya samarbeten och nya viktiga insikter och 

erfarenheter kring lokalsamhällets utveckling. 

 

Hur har Leader-metoden och arbetet för lokala aktörers delaktighet fungerat?  

Leader är traditionellt sett ett landsbygdsstöd och Leader Längs Göta älv är det första 

Leader-programmet i Sverige som syftar till att knyta samman stad och landsbygd. Det 

har varit utmanande att stadens Leader-område till största del bestått av och prioriterat 

socioekonomiskt utsatta områden antingen med eller utan angränsande landsbygd eller 

tätort. Det komplicerade ansökningsförfarandet, svårigheter i att kommunicera Leader 

och visst krav på likviditet innebar utmaningar för resurssvaga föreningar och företag att 

delta. Det är viktigt att det i ett tidigt skede finns en plan kring att Leader-kansliet och 

staden kan samverka för att skapa förutsättningar för de aktörer som finns inom stadens 

Leader-område. 

Det har varit en positiv insats att bjuda in Leader-kansliet till att arrangera gemensamma 

informations- och workshopskvällar där föreningar och företag möts kring information 

och samtal om lokala utvecklingsidéer. Vidare har Leader-kansliets projektskola varit 

uppskattad och fungerat avlastande för staden då föreningar och företag kunde börja 

vända sig till Leader-kansliet för ett mer samlat stöd. 

Leader-kansliets expertis, tillgänglighet och service är avgörande i arbetet. Det är också 

viktigt att Leader-kansliet genomför uppsökande arbete på plats i Leader-området i 

samverkan med Göteborgs stads verksamheter och etablerade informationskanaler. 

Likaså är det av vikt att LAG-styrelsen består av engagerade medlemmar med lokal 

kännedom och förankring i Göteborgs Leader-områden. 
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Förändrade förutsättningar inför för kommande programperiod 2023–2027 

Inför kommande programperiod 2023–2027 har ett antal grundläggande förändringar 

genomförts av såväl EU, de lokala Leader-föreningarna och Göteborgs Stad. Detta skapar 

nya förutsättningar för organisering och finansiering av stadens deltagande och 

utvecklingsprojekt jämfört med pågående programperiod 2014–2023. 
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Förändrade förutsättningar i korthet inför programperiod 2023–2027 jämfört med 2014–2023: 

 

2014–2023 2023–2027 

Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och 

gränsbygd är två olika Leader-föreningar och områden. 

Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och 

gränsbygd bildar tillsammans området Leader Bohuslän. 

Området omfattar södra skärgården i Göteborg, Kungälv, 

Öckerö, Tjörn, Orust, Stenungssund, Uddevalla, Lysekil, 

Sotenäs, Tanum och Strömstad.  

Leader Längs Göta älvs medlemskommuner är Ale, 

Lilla Edet, delar av Trollhättan och Vänersborg samt 

Göteborgs Stad genom stadsdelsförvaltningarna Norra 

Hisingen, Angered och Östra Göteborg (fram till 2020). 

I första hand prioriterades socioekonomiskt utsatta och 

urbana områden i de nordöstra delarna av staden. 

Leader Längs Göta älv och delar av Leader Göteborgs 

Insjörike bildar området Leader kring Göta älv och 

Säveån. Området omfattar, förutom de tidigare 

medlemskommunerna, också delar av Lerum och 

Alingsås. I Göteborgs geografi ingår delar av 

stadsområde Nordost och Hisingen med fokus på 

landsbygd och tätortsområden. 

Leader Längs Göta älvs utvecklingsstrategi: 

 

Vision: 

”Land och stad i balans genom kreativa nav – för en 

inkluderande, medskapande och hållbar utveckling” 

 

Insatsområden: 

1. Besöksnäring 

2. Attraktiva boende- och livsmiljöer 

3. Kreativitet och entreprenörskap 

4. Ett minskat utanförskap och minskad 

segregation 

Leader kring Göta älv och Säveåns utvecklingsstrategi: 

 

Vision: 

”Stadsnära landsbygd i balans och utveckling” 

 
 

Insatsområden: 

1. Kompetensutveckling 

2. Lokal samverkan 

3. Kommunikation 

4. Investeringar 

Leader Södra Bohusläns utvecklingsstrategi: 

 

Vision: 

”En levande, kreativ och unik del av Bohuslän, 

tillgänglig för alla.” 

 

Insatsområden: 

1. Besöksnäring 

2. Lokal mat 

3. Lokal service, tillgänglighet och delaktighet 

4. Miljöeffektivisering 

Leader Bohusläns utvecklingsstrategi: 

 

Vision: 

”Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för 

dig och mig, varje dag.” 

 

Insatsområden: 

1. Omställning 

2. Matproduktion 

3. Upplevelser 

Fram till 2020 ansvarade Göteborgs Stads 

stadsdelsförvaltningar Angered, Norra Hisingen Östra 

Göteborg för deltagandet i Leader Längs Göta älv och 

stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg för Leader 

Södra Bohuslän. I samband med av ny 

nämndorganisation vid årsskiftet 2020–2021 fördes 

huvudansvaret över till nämnden för demokrati och 

medborgarservice samt tilldelades socialnämnderna 

Hisingen och Nordost ansvar för att medfinansiera 

förlängningsåren 2021–2023 (Leader längs Göta älv) 

och socialnämnd Sydväst ansvar för förlängningsåren 

2021–2022 (Leader Södra Bohuslän). 

Samtliga nämnder och styrelser har fått nya reglementen 

med ansvar för att skapa förutsättningar för demokratisk 

delaktighet och inflytande. 

 

Enligt nya reglementen beskrivs socialnämnderna ha ett 

särskilt ansvar utifrån beaktandet av befolkningens 

behov och kännedom om lokala förhållanden ska 

nämnden utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv 

part vid insatser inom bland annat samverkan med 

civilsamhället. Socialnämnderna har därutöver ett lokalt 

samordningsuppdrag i förhållande till andra nämnders 

och styrelsers medverkan inom stadsområdet. 

Utvecklingsprojekt finansieras genom 

Jordbruksfonden, Socialfonden, Regionalfonden samt 

Havs- och fiskerifonden. 

Utvecklingsprojekt finansieras endast genom 

jordbruksfonden. Jordbruksverket har understrukit att 

åtgärder som traditionellt sett legat inom Social- och 

Regionalfonden förhoppningsvis också ska gå att 

finansiera med Jordbruksfonden under 2023–2027. 
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Nya utvecklingsstrategier och geografiska områden 2023–2027 

Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån har tagit fram nya 

utvecklingsstrategier och geografiska områden för programperioden 2023–2027. 

Utvecklingsstrategierna fungerar som styrdokument för respektive Leader-område och 

innehåller beskrivningar av områdenas resurser och utvecklingsmöjligheter samt vision, 

mål, insatsområden och urvalskriterier vid bedömning och handläggning av 

projektansökningar. Valet av insatsområden är särskilt viktigt, eftersom sökande aktörers 

utvecklingsidéer ska gå hand i hand med något av insatsområdena för att kunna beviljas 

medel och genomföras som Leader-projekt. 

Göteborgs Stad har ej varit delaktig i framtagandet av de nya utvecklingsstrategierna eller 

Göteborgs nya geografiska områden. Däremot har representanter från 

socialförvaltningarna Hisingen, Nordost, Sydväst samt demokrati och medborgarservice 

tagit del av och gett synpunkter på Leader-föreningarnas första utkastversion av de nya 

utvecklingsstrategierna. De nya utvecklingsstrategierna har i stort även byggts vidare 

utifrån lärdomar och erfarenheter från programperioden 2014–2022. 

 

 

Leader kring Göta älv och Säveåns utvecklingsstrategi och geografiska område 

Geografiskt område 

Hela Leader-området omfattar stora delar av kommunerna Lerum och Alingsås, en större 

del av de landsbygdsområden som hör till norra Göteborg samt Ale och Lilla Edet och 

landsbygdsområdena i Trollhättan och Vänersborg. Kännetecknande för hela området är 

att det präglas av tätortsnära landsbygd.  

Val av geografiskt område skiljer sig från pågående programperiod där i första hand 

socioekonomiskt utsatta och urbana områden har prioriterats. Det nya geografiska 

Göteborgsområdet för den kommande programperioden består av centrala delar av 

Bergsjön, Vättlefjäll, östra Angered, Bergum-Gunnilse samt norra Hisingen som 

avgränsas i norr av Nordre älv, i öster av Göta älv och i väster av Kattegatt (se karta, 

bilaga 5).  

 

Vision 

”Stadsnära landsbygd i balans och utveckling” 

Utvecklingsstrategin beskrivs fokusera på de utmaningar och möjligheter som ligger i att 

främja en långsiktigt hållbar lokal utveckling i det aktuella landsbygdsområdet som har 

mycket resurser och potential samtidigt som området påverkas starkt av närheten till och 

inflytandet av de omgivande städerna. 

Besöksnäring och hållbar omställning har särskild betydelse i utvecklingsstrategin. Målet 

är att stärka området som attraktiv plats, skapa ett gott klimat för kreativitet, 

entreprenörskap och företagande och att gynna en hållbar omställning. 

Kompetensutveckling, samverkan, kommunikation och investeringar förklaras vara 

viktiga insatsområden för att nå målen och utvecklingsstrategins vision om en stadsnära 

landsbygd i balans och utveckling. 
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Mål 

1. Stärka området som attraktiv plats 

2. Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande 

3. Gynna en hållbar omställning 

 

Insatsområden 

1. Kompetensutveckling 

- Beskrivs som nödvändigt för att nå nationella och regionala mål för hållbar 

omställning. Insatsområdet kan exempelvis handla om kompetensutveckling 

inom ekologisk omställning, energiproduktion, destinationsutveckling, 

marknadsföring, digitalisering och sociala frågor. 

 

2. Lokal samverkan 

- Beskrivs som en förutsättning för långsiktig och framgångsrik lokal 

utveckling. Insatsområdet kan handla om samverkan mellan civilsamhälle, 

offentlig sektor, näringsliv och akademi angående lösningar, förstudier eller 

pilotprojekt för hållbar omställning på lokal och regional nivå. 

 

3. Kommunikation 

- En effektiv och tydlig kommunikation beskrivs som grunden för all 

samverkan. Insatsområdet kan exempelvis handla om att kommunicera 

utbudet av tjänster och/eller produkter till potentiella kunder, att 

kommunicera ett behov till producenter, föreningar och myndigheter eller 

sprida erfarenheter och resultat från exempelvis pilotprojekt kring hållbarhet. 

 

4. Investeringar 

- I utvecklingsstrategin understryks vikten av investeringar som har ett 

långsiktigt syfte. Insatsområdet kan exempelvis handla om att bidra med 

finansiering till utrustning, bygg- och anläggningsprojekt, digitalisering, 

investeringar i personal, kompetensutveckling och forskningssamarbeten som 

tydligt kopplar till utvecklingsstrategins mål. 

 

För mer information om utvecklingsstrategin i sin helhet (se bilaga 4). 

 

Leader Bohusläns utvecklingsstrategi och geografiska område 

Geografiskt område Leader Bohuslän 

Hela Leader-området följer kommungränserna och sträcker sig från Strömstad i norr till 

Kungälv och Öckerö i söder men inkluderar även södra skärgården, en del av Göteborgs 

kommun. Kännetecknande för området är jordbrukslandskap, kust, skärgård och hav (se 

karta, bilaga 7). 

Göteborgs Leader-område består av samtliga öar i Göteborgs södra skärgård: Asperö, 

Brännö, Donsö, Galterö, Knarrholmen, Kårholmen, Källö, Känsö, Köpstadsö, Rivö, 
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Sillfarsholmen, Sjumansholmen, Lilla och Stora Förö, Stora Mosskullen, Styrsö, 

Tistlarna, Valö, Vargö, Vinga och Vrångö.   

 

Vision 

”Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och mig, varje dag.” 

Utvecklingsstrategin fokuserar på att områdets framtid bygger på områdets historia där 

Bohusläns samhällen är sammanhållna, innovativa, kreativa, inkluderande och öppna. Det 

beskrivs handla om att bygga bra platser att bo och verka i för att uppnå ett hållbart och 

resilient samhälle genom god samverkan mellan aktörer och samhällssektorer. 

Omställning, matproduktion och upplevelser förklaras vara viktiga insatsområden för att 

nå utvecklingsstrategins mål och vision om det tillgängliga samhället, levande och 

nyskapande för dig och mig, varje dag. 

 

Mål  

1. Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete 

2. Lokal och resilient matproduktion 

3. Upplevelser i världsklass 

 

Insatsområden 

1. Omställning 

- Insatsområdet beskrivs i korthet kunna stödja hållbar lokal 

samhällsutveckling, social delaktighet, inkludering och integrering via 

föreningar, samverkan och nätverk samt skapa, stödja och förmedla 

strukturer, modeller, strategier och exempel för omställning, lokalt 

inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och boende. Det handlar 

om att förena människor runt utveckling av hållbara strukturer, livsstilar och 

vanor. 

 

2. Matproduktion 

- Insatsområdet beskrivs i korthet kunna stödja fler arbetstillfällen, produkter, 

innovationer och företag inom hållbara blåa och gröna näringar, logistik och 

förädling. Insatser ska göras för en utveckling av närproducerade livsmedel 

utifrån både livsmedelsförsörjning, produktutveckling, samverkan och 

minskad klimatpåverkan. 

 

3. Upplevelser 

- Insatsområdet ska beskrivs kunna bidra till samverkan för dagligt tillgängliga 

kultur- och friluftsaktiviteter, fler tjänster, innovationer och företag inom 

besöksnäringen samt bidra till genuin profilering och kunskaps- och 

kompetensutveckling. Insatser ska göras för en utveckling av 

kulturaktiviteter, vandringsleder, tillgänglighet till den storslagna naturen, 

gastronomisk utveckling, friluftsliv, båtliv, klättring, cykling, löpning och 

idrott. Insatserna kan även kopplas till erbjudanden och ökad service. 



 

 

Göteborgs Stad Demokrati och medborgarservice 18 (28) 

   

   

 

Leader Södra Bohusläns demokratiprojekt ”Unga i södra Bohuslän” som utvecklades som 

ett arbetssätt för att inkludera målgruppen unga i att söka medel till utvecklingsprojekt i 

den lokala hembygden kommer att fortsätta under nästkommande programperiod i Leader 

Bohuslän. 

 

För mer information om utvecklingsstrategin i sin helhet, se bilaga 6. 

 

 

Ny nämndorganisation i Göteborgs Stad 

Vid årsskiftet 2021–2021 införde Göteborgs Stad en ny nämndorganisation som innebar 

att samtliga av stadens nämnder fick nya reglementen och uppdrag. Den förändrade 

nämndorganisationen innebär nya förutsättningar för stadens deltagande och är en 

grundläggande faktor att ta hänsyn till i stadens analys och förslag till beslut om 

deltagande i programperioden 2023–2027. 

Fram till 2020 ansvarade de före detta stadsdelsförvaltningarna Angered, Norra Hisingen 

Östra Göteborg för deltagandet i Leader Längs Göta älv och stadsdelsförvaltningen 

Västra Göteborg för deltagandet i Leader Södra Bohuslän. I samband med ny 

nämndorganisation vid årsskiftet 2020–2021 fördes huvudansvaret för Leader-

medlemskapen över till nämnden för demokrati och medborgarservice samt tilldelades 

socialnämnderna Hisingen och Nordost ansvar för att medfinansiera förlängningsåren 

2021–2023 för Leader längs Göta älv och socialnämnd Sydväst ansvar för 

förlängningsåren 2021–2022 för Leader Södra Bohuslän. 

I reglementet för demokrati och medborgarservice framgår att nämnden ansvarar för att 

”skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande i 

samskapande med nämnder/styrelser och andra aktörer”1. Förvaltningen för demokrati 

och medborgarservice kan se att genom att axla huvudansvaret och samordna de två 

Leader-områdena skapas förutsättningar för invånarnas inflytande tillsammans med 

socialnämnderna och andra aktörer. Vidare framgår det att ”Nämnden ska i sin 

organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra 

verksamheter i staden.”2 Nämnden för demokrati och medborgarservice har i uppdrag att 

upprätthålla en infrastruktur för stadens lokala demokratiarbete där samverkan är en 

byggsten. Arbetsprocessen kring beslut om stadens Leader-deltagande kan vara ett 

lärande exempel på samverkan där flera nämnder ska ta beslut i en fråga. 

I alla stadens nämnders nya reglementen står det att ”Nämnden ska aktivt arbeta med och 

skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet 

för kommunens invånare och andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska 

nyttja stadens infrastruktur för detta.”3 Vidare står det att ”Nämnden ska vid beslut och 

utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. Nämnden har ansvar för att 

samråda med och aktivt söka samverkan med andra nämnder och styrelser när de egna 

 
1 Nämnden för demokrati och medborgarservice reglemente, Kapitel 2, rubrik Nämndens verksamhetsområde 

och uppgifter §2  
2 Nämnden för demokrati och medborgarservice reglemente, Kapitel 2, rubrik Samverkan § 3 
3 I alla nämnders nya reglementen kapitel 1-Inledande bestämmelser § 5 
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besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå 

helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges visioner och mål.”4 

Utöver dessa delar i de inledande bestämmelserna så har socialnämnderna ett särskilt 

ansvar som blir viktigt att ta hänsyn till kopplat till de delade ansvaret i arbetet med 

Leader för lokala kännedom. ”Med beaktande av befolkningens behov och kännedom om 

lokala förhållanden ska nämnden utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det 

gäller insatser inom följande områden: 1. Trygghetsarbete/…/ 4. Folkhälsoarbete 5. 

Samverkan med civilsamhället/…/Nämnden har därutöver ett lokalt samordningsuppdrag 

i förhållande till andra nämnders och styrelsers medverkan inom stadsområde/…/.5 

Motsvarande ansvar har nämnden för demokrati och medborgarservice i sitt reglemente 

där det står att ”Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det 

gäller insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, 

sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället.”6 

Göteborgs Stads styrdokument 

Leader-föreningarnas utvecklingsstrategier bygger på en analys av hela Leader-områdets 

förutsättningar, utvecklingsbehov, möjligheter samt kopplingar till andra strategier och 

mål på nationell, regional och lokal nivå. Förvaltningen för demokrati och 

medborgarservice uppfattar det som angeläget att belysa utvecklingsstrategiernas 

tänkbara kopplingar till Göteborgs Stads styrdokument som en del av analysunderlaget 

inför beslut om stadens Leader-deltagande kommande programperiod. Detta särskilt 

eftersom Göteborgs Stad inte har varit delaktig i framtagandet av utvecklingsstrategierna7 

eller de nya geografiska områdena. 

Båda Leader-områdenas utvecklingsstrategier för kommande programperiod har 

kopplingar till Göteborgs Stads styrdokument såsom stadens budget, planer och program.  

 

Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023 

Vi kan även se kopplingar till Göteborgs Stads innovationsprogram då Leader finansierar 

nya idéer och inte ordinarie verksamhet. Göteborgs Stads innovationsprogram syftar till 

att öka Göteborgs Stads förmåga att vara innovativ inom Göteborgs Stads organisation, i 

samverkan med andra samhällssektorer, men också till att öka Göteborgs Stads förmåga 

att bidra till ett starkt innovationssystem i Göteborgsregionen. 

Speciellt en av programmets fem strategier går att koppla till Leader-områdenas 

utvecklingsstrategier:  

 
4 I alla nämnders nya reglementen kapitel 1-Inledande bestämmelser §7  
5 Socialnämndernas reglemente Kapitel 2, rubrik Särskilt ansvar § 16  
6 Nämnden för demokrati och medborgarservice reglemente, kapitel 2, rubrik Samverkan § 3 
7 Göteborgs Stad har inte deltagit i de skrivargrupper som tagit fram Leader-områdenas utvecklingsstrategier. 

Däremot har stadens tre LAG-ledamöter samt tjänstepersoner i socialförvaltningarna och i förvaltningen för 

demokrati och medborgarservice delgett synpunkter på ett första utkast av utvecklingsstrategierna. 
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Vi ska bidra till ett starkt innovationsklimat i Göteborgs Stad genom att driva 

innovationsarbetet i samverkan med näringsliv, akademi, civilsamhälle och andra offentliga 

organisationer. 

Leader som metod vill skapa möjligheter för lokala aktörer inom civilsamhället, 

näringsliv och offentliga organisationer att testa något nytt i sitt lokalsamhälle genom att 

finansiera en ”uppstarts-peng” för att sedan projektet ska kunna fortsätta på egna ben om 

innovationen slog väl ut.  

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030 beskriver hur 

Göteborgs Stad inom sin verksamhet kan bidra till att besöksnäringen i 

Göteborgsregionen fortsätter växa. Stadens program för besöksnäringen syftar till att 

uppnå en hållbar tillväxt och en ökad livskvalitet för alla invånare i staden samt målbilden 

om en fördubbling av turismen. Liknande kopplingar kan vi se i de båda Leader- 

strategiernas insatsområden som lyfter destinationsutveckling, genuin profilering och 

upplevelser som ska bidra till dagligt tillgängliga kultur- och friluftsaktiviteter med mera. 

 

Göteborgs Stads Program för en jämlik stad 2018–2026  

Syftet med programmet för en jämlik stad är att, utifrån målet att Göteborg ska vara en 

jämlik stad, peka ut viktiga målområden som aktörer i Göteborg ska samlas kring för att 

tillsammans bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor i staden. Programmet för jämlik 

stad har fyra målområden varav två kan tydligt kopplas till Leader-områdenas 

utvecklingsstrategier:  

• Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer och dess strategi att skapa förutsättningar 

för en fungerande närmiljö 

 

• Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit och speciellt dess strategi 

att skapa delaktighet och tillit genom nya former av deltagande 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 

Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021–2030 och dess mål om att Göteborg 

ska ha ett klimatavtryck som är nära noll samt målet om att göteborgarna har en hälsosam 

livsmiljö kan kopplas till utvecklingsstrategiernas mål såsom Omställning till hållbart 

attraktivt liv och arbete, Gynna en hållbar omställning, Stärka området som en attraktiv 

och Lokal och resilient matproduktion.  

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 

På regionnivå har vi Västra Götalands Regionens och Länsstyrelsen styrdokument 

”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” som är en strategi som beslutats av 

regionfullmäktige om hur Västra Götalands Regionen ska klimatomställa till fossilfritt 

samhälle. Leaders båda utvecklingsstrategier har tydliga kopplingar i sina mål till Västra 

Götalands strategins fokusområden såsom ”Förnybara och resurseffektiva produkter och 

tjänster” och ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” samt ”Klimatsmart och 

hälsosam mat”.  Målformuleringarna knyter även an till Klimat 2030: s mål om att göra 

Västra Götalandsregionens till ett föredöme för omställning till ett hållbart och 

konkurrenskraftigt samhälle. 
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FN:s handlingsplan ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för en hållbar utveckling” 

Leaders utvecklingsstrategier har även kopplingar till Förenta nationernas (FN:s) 

handlingsplan ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för en hållbar utveckling”. Med 

Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med 2016 fram till år 2030 leda 

världen mot en förändring till ett hållbart och rättvist samhälle. Några av Agenda 2030:s 

17 globala mål är ”Hållbar konsumtion och produktion”, ”Hav och marina resurser”, 

”Ekosystem och biologisk mångfald” samt ”Bekämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser”.  

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-

03-29, diarienummer 0306/21), som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om 

delat ansvar mellan nämnden för demokrati och medborgarservice och socialnämnderna 

Hisingen, Nordost och Sydväst under förlängningsåren i pågående programperiod, 

betonade vikten av aktivt och ömsesidigt samarbete i det delade ansvaret för Leader-

medlemskapen. 

 

”Med delat ansvar för Leader-medlemskap är det är angeläget att de fyra ansvariga 

nämnderna aktivt och ömsesidigt samarbetar, inte minst för att ytterligare stärka stadens 

utveckling av kommunal demokrati.” 

Stadsledningskontoret bedömde att nämnden för demokrati och medborgarservice skulle 

ha ett uttalat huvudansvar för samtliga Leader-medlemskapen utifrån nämndens utökade 

proaktiva demokratiuppdrag och att skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska 

delaktighet och inflytande i samskapande med andra nämnder och aktörer.  

 

”Inte minst omfattar det samskapande i sektorsamverkan med lokalt civilsamhälle och 

näringsliv. Genom att nämnden för konsument- och medborgarservice tilldelas huvudansvar 

för lokalt ledd utveckling med Leader-metoden kan förutsättningar för lokala invånares 

demokratiska delaktighet och inflytande i Leader-områdena vidareutvecklas” 

Vidare beskriver stadsledningskontoret att socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost 

och socialnämnd Sydväst tilldelas ansvar för medfinansieringen av stadens Leader-

deltagande. Ansvaren beskrivs kunna rymmas inom befintlig budgetram. 

 

”Finansieringsansvaret fördelas mellan socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost och 

socialnämnd Sydväst enligt logiken för stadens nya nämndorganisation och geografiska 

befolkningsansvar.” 

Inom det delade ansvaret för Leader-deltagandet ingår att avsätta personalresurser för att 

stötta Leader-kansliernas lokala förankringsarbete och sprida information om Leader och 

projektmedel som går att söka i de lokala geografiska områdena som ingår i Leader-

områdena. Det ingår också att bemanna styrelseposterna i Leader-områdenas LAG.  

Detta arbete är del i de delade ansvaret mellan nämnden för demokrati och 

medborgarservice och socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst. I 

stadsdelningskontorets tjänsteutlåtande återkommer man frekvent till Leader-metodens 

kärna att arbeta underifrån och att arbetet behöver utgå från de lokala behoven och 

kunskapen om det lokala geografiska området.  
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”i ett geografiskt avgränsat område i likhet med uppdragen för stadens socialnämnder och 

det särskilda ansvaret för samverkan med civilsamhället utifrån den lokala befolkningens 

behov och kännedom om lokala förhållanden”.  

 

Förvaltningens bedömning 

Analys inför förslag till beslut 

Demokrati och medborgarservice redogör i det följande för förvaltningens analys och 

förslag till beslut om stadens deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv 

och Säveån under programperioden 2023–2027. 

I analysen har fördelar och nackdelar för staden i att vara medlemskommun i Leader 

2023–2027 identifierats. Analysen klargör även vilka förutsättningar som skulle krävas 

för att staden ska delta i och arbeta med Leader i kommande programperiod. Utifrån 

analysen föreslår förvaltningen ett förslag på tilldelning av ansvar, roller och arbetssätt 

för socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt nämnden för demokrati och 

medborgarservice. 

 

Fördelar för Göteborgs Stad i att vara medlemskommun i Leader 2023–2027 

Såsom utvärderingarna av stadens deltagande i Leader Längs Göta älv samt Leader Södra 

Bohuslän visar har staden haft god utdelning av stadens medfinansiering och Leader har 

lett till samhällsnytta. Stadens ekonomiska utdelning sett till medlemsavgiften i Leader 

Södra skärgården kan ses som godkänd med förbättringspotential. Samtidigt är det viktigt 

att betänka att stadens deltagande inte syftar till att uppå ekonomisk vinst för stadens del. 

Lokala föreningar och företag har fått stöd i att utveckla och genomföra sina projektidéer 

vilket bidragit till en ökad lokal delaktighet och utveckling av områden. Leader-projekten 

kan även i sig förklaras bidra till goda samhällseffekter i linje med Leaders 

utvecklingsstrategier och stadens samhällsuppdrag. Exempelvis har positiva 

folkhälsoeffekter varit betydande resultat för Leader Södra Bohuslän och för Leader 

Längs Göta älv har skapandet av långsiktigt hållbara lösningar för människa och miljö 

varit särskilt framträdande. 

Föreningar, näringsliv och offentlig sektor kan söka och beviljas projektmedel både 

enskilt och i samverkan. Förvaltningen ser det som mycket positivt att Leader-metoden 

främjar samverkan och erbjuder förutsättningar att skapa synergier mellan olika lokala 

aktörer för lokalt ledd utveckling. 

Såsom utvärderingarna av stadens deltagande i programperioden 2014–2021 visar har 

Leader även fungerat som ett framgångsrikt komplement till stadens ordinarie 

föreningsstöd. Detta då Leader ofta kan stötta aktiviteter och utvecklingsprojekt som inte 

kvalificerar sig för stadens ordinarie föreningsstöds kriterier eller bidragsstorlek. Leader 

möjliggör även för staden att stötta mindre lokala näringsidkare och entreprenörer som 

vill testa nya innovationer eller utveckla sin affärsverksamhet gällande till exempel lokal 

besöksnäring och klimatsmarta lösningar. 
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Dessutom kan offentlig sektor söka och beviljas medel, vilket kan uppfattas erbjuda 

exempelvis medfinansierande nämnder både en form av kostnad och intäktspotential. I 

det fall en förening har en projektidé men saknar förutsättningar att vara projektägare har 

staden även möjlighet att gå in som projektägare och därmed axla det administrativa 

ansvaret samtidigt som föreningens projektidé kan förverkligas i samverkan. Detta har 

Leader Längs Göta älv och stadsförvaltningen Östra Göteborg, senare Socialnämnden 

Nordost, exemplifierat genom Leader-projektet ”Uppkopplad”. Projektet bottnade i lokala 

föreningars idéer, startades av staden som projektägare och genomfördes tillsammans 

med föreningarna och har lett till viktiga underlag och arbetssätt att sprida i staden. 

Förvaltningen ser mycket positivt på att Leader-kansliet i södra Bohuslän har arbetat fram 

ett arbetssätt som ger eller ökar förutsättningarna för målgrupper såsom mindre företag, 

entreprenörer och unga öbor i södra skärgården. Leader-kansliet har genomfört 

demokratiprojektet ”Unga i södra Bohuslän” samt paraplyprojektet ”Utveckling av Södra 

skärgården”, där Leader-kansliet varit projektägare och på så sätt underlättat 

administrationen vid ansökningsförfarandet och möjliggjort för unga utan 

föreningstillhörighet att delta. Leader-kansliet Bohuslän kommer även under kommande 

programperiod att ha en anställd ungdomscoach. 

De nya utvecklingsstrategierna för programperioden 2023–2027 med tillhörande 

insatsområden har flera kopplingar till Göteborgs Stads budget 2022 och styrdokument 

såsom Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023, Göteborgs Stads program för 

besöksnäringens utveckling till 2030, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–

2030 samt regionala styrdokument såsom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och 

FN:s internationella handlingsplan Agenda 2030.  

Inför programperioden 2023–2027 har de geografiska områdena ändrats, vilket skapar 

goda förutsättningar att tillvarata Leader-metodens syfte och styrkor i större utsträckning 

än under pågående programperiod. Detta är särskilt påtagligt gällande Leader kring Göta 

älv och Säveån. Göteborgs områden i de nordöstra delarna av staden har ändrats från att 

prioritera socioekonomiskt utsatta och urbana områden till att under 2023–2027 omfatta 

mestadels landsbygd och tätort (undantaget delar av centrala Bergsjön som fortsatt ingår i 

kommande programperiod). Då Leader-metoden i grunden är en metod för landsbygd- 

och tätortsutveckling, skapar förändringen en stor potential att utveckla stadens Leader-

arbete på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltningen ser även positivt på den breddade 

samverkan i och med att pågående Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och 

Gränsbygd slås samman och bildar Leader Bohuslän under kommande programperiod. 

Södra skärgården har varit med i Leader-föreningar sedan Sveriges inträde i EU i mitten 

av 1990-talet. Leader-metoden passar södra skärgårdens utmaningar såsom en åldrande 

befolkning och förbättringar som behövs för att skapa en levande skärgård med hjälp av 

utbyggd infrastruktur för lokal service och besöksnäring. 

Leader-projekten stärker även lokal infrastruktur och besöksnäring med exempelvis 

projekt som ”Hållbara toalettlösningar” för att främja turism och i södra skärgården. Även 

Leader Längs Göta älv har bidragit till att främja utveckling av lokal infrastruktur och 

service, såsom projektet ”Destinationsutveckling Vättlefjäll”, projektet ”Lerjelandet” som 

genomförde en lokalekonomisk analys för att kartlägga lokalsamhällets förutsättningar 

och potential för utveckling samt ett projekt för anläggning av ridvägar på Hisingen. 
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Leader-kanslierna har till stora delar tagit fram de nya utvecklingsstrategierna utifrån 

lärdomar från pågående programperiod. I en ny programperiod kan även Göteborgs Stad 

tillvarata erfarenheter från det nuvarande Leader-arbetet, så att Leader-metoden kan 

effektiviseras och tillvaratas ytterligare i Göteborgs kontext. Eftersom staden nu har 

deltagit i två Leader-områden under samma programperiod, finns också möjligheten att 

utveckla och testa nytt genom att Leader-områdena kontinuerligt tar del av varandras 

erfarenheter under kommande programperiod. 

 

Nackdelar för Göteborgs Stad i att vara medlemskommun i Leader 2023–2027 

Ansökningsförfarandet för att söka projektmedel är komplicerat och ställer höga krav på 

administrativ kapacitet och viss likviditet hos den sökande aktören. Vidare kan inte 

privatpersoner eller löst sammansatta nätverk söka, utan endast föreningar, företag eller 

offentlig sektor. Detta leder ofta till att det är utmanande att engagera unga, mindre 

företag och entreprenörer. Företag upplever ofta att ansökningsprocessen och kraven på 

redovisning efter avslutat projekt tar för mycket tid i förhållande till storleken på de 

medel som kan sökas. Dock har Leader Södra Bohuslän arbetat fram och testat nya 

arbetssätt för att underlätta för dessa målgrupper, vilket är positivt för kommande 

programperiod. 

 

Förutsättningar för att delta i Leader 2023–2027 

Utöver de fördelar och nackdelar som förvaltningen kan se i analysen av Göteborgs Stads 

Leader-deltagande, krävs även en del förutsättningar för att vara en Leader-kommun där 

Leader-metoden går att genomföra med gott resultat. 

 

• Ett framgångsrikt Leader-arbete kräver att staden samverkar med Leader-

kanslierna för att skapa lokal förankring. Eftersom Leader-metoden bygger på ett 

så kallat ”underifrån-perspektiv” och handlar om lokalt ledd utveckling är den 

lokala befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden avgörande. 

 

• Staden behöver avsätta personella resurser för att samverka med Leader-

kanslierna i det lokala arbetet. Leader-kanslierna har ansvar för att ha kontakt 

med lokala aktörer, sprida information och exempelvis stötta föreningar vid 

ansökan. Staden kan med fördel bistå i detta arbete genom etablerade 

kommunikationskanaler, relationer till och kännedom om föreningsliv och 

näringsliv. Det behöver även tillsättas ett antal tjänstepersoner och eventuellt 

politiker som representanter i de båda Leader-föreningarnas LAG-styrelser. 

 

• Det krävs en medfinansiering av de kommuner som deltar i Leader som 

faktureras årsvis under programperioden. 

 

Förslag på tilldelning av ansvar 

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice redogör nedan för förslag till 

tilldelning av ansvar för stadens Leader-arbete och medfinansiering under 

programperioden 2023–2027. 
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Inför den förlängda pågående programperioden (2014–2023) beslöt kommunfullmäktige 

att Leader-medlemskapet skulle vara ett delat ansvar mellan nämnden för demokrati och 

medborgarservice utifrån nämndens utökade proaktiva demokratiuppdrag och de tre 

socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst. I stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande beskrivs att socialnämnderna bör ansvara för medfinansieringen i och 

med ny nämndorganisation sedan årsskiftet 2020/2021. Såsom det beskrivs i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”har socialnämnderna sedan årsskiftet övertagit 

delar av stadsdelsnämndernas ansvar med tillhörande budgetposter”.  

Demokrati och medborgarservices förslag för fortsatt hantering av stadens Leader-

deltagande är i linje med de slutsatser och bedömningar som stadsledningskontoret gjorde 

inför kommunfullmäktiges beslut om förlängning av pågående programperiod till 2023. 

Förvaltningen ser det som logiskt att fortsätta den ansvarsfördelning som 

stadsledningskontoret bedömer ligga inom nämnden för demokrati och medborgservice 

reglemente respektive socialnämndernas reglemente. 

Förslaget innebär att nämnden för demokrati och medborgarservice har huvudansvar och 

samordnar stadens Leader-deltagande utifrån nämndens verksamhetsansvar. Nämnden för 

demokrati och medborgarservice ska vara en aktiv part när det gäller insatser inom 

kommungemensamma frågor såsom folkhälsoarbete och samverkan med civilsamhället 

och organisationen ska skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med 

andra verksamheter i staden. Socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst föreslås 

ansvara för medfinansiering och Leader-arbete utifrån socialnämndernas särskilda ansvar 

att beakta befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden och skapa 

förutsättningar för delaktighet. Socialnämnderna ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara 

en aktiv part när det gäller insatser inom exempelvis trygghetsarbete, folkhälsoarbete och 

samverkan med civilsamhället, vilket bedöms ha kopplingar till Leader-arbete. 

Socialnämnderna har därutöver ett lokalt samordningsuppdrag i förhållande till andra 

nämnders och styrelsers medverkan inom stadsområde. 

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ser positivt på det delade ansvaret för 

Göteborgs Stads Leader-deltagande mellan nämnden för demokrati och medborgarservice 

och socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst. Ett delat ansvar kan bidra till att 

utveckla stadens samverkansprocesser och arbetssätt nämnder och förvaltningar emellan. 

Det kan stärka stadens gemensamma ansvar och insatser för att skapa förutsättningar för 

demokratisk delaktighet och inflytande. Leader-metoden grundas i den lokala 

befolkningens behov och samverkan med civilsamhället för att skapa lokalt ledd 

utveckling, vilket även utgör grunden i stadens delaktighetsarbete. 

 

Nämnden för demokrati och medborgarservices ansvar 

Nämndens huvudansvar för stadens Leader-deltagande föreslås innebära en samordnande 

och stöttande roll. Förvaltningen ser särskilt stora möjligheter att tillvarata synergier och 

lärdomar mellan de två Leader-områdena i det fall staden skulle delta i både Leader kring 

Göta älv och Säveån och Leader Bohuslän. Genom förvaltningens samordnande och 

stöttande roll kan Leader-deltagandet följas upp och utvecklas kontinuerligt i samverkan 

mellan stadens Leader-områden. På så sätt främjas även likvärdighet både mellan 

Göteborgs Stad och Leader-kontoren och mellan socialnämnderna.  
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Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden är ett exempel på hur nämnden för 

demokrati och medborgarservice kan skapa förutsättningar för samverkan med lokalt 

civilsamhälle och näringsliv och andra nämnder i staden. 

I rollen som huvudansvarig bör det även ingå att aktivt arbeta för att koppla Leader-

föreningarnas utvecklingsstrategier till stadens styrdokument samt styrdokument på 

regional och nationell nivå. 

Förvaltningen bedömer att en samordnare om cirka 20% av en årsarbetstid krävs för att 

samordna huvudansvaret samt stötta socialförvaltningarnas arbete. 

 

Demokrati och medborgarservice ansvarsområde bör innefatta att: 

• Stötta socialförvaltningarna Hisingen, Nordost och Sydväst i kommunikation och 

spridning av information. Information från Leader-kanslierna kan spridas i olika 

adekvata dialog- och samverkansforum samt via stadens digitala och fysiska 

mötesplatser, såsom Ö-dialogen. Detta stöd kan ses som en del i nämndens 

uppdrag att upprätthålla en infrastruktur för lokal demokrati som stadens 

nämnder och styrelser ska nyttja. 

 

• Avvända medborgarkontoren som arenor. Samhällsvägledarna på 

medborgarkontoren ska kunna ge information och skapa intresse för Leader 

och stötta lokala föreningar eller företagare att komma i kontakt med Leader-

kansliet. Detta både till dem som besöker medborgarkontoren och som en del i att 

sprida information genom medborgarkontorens uppsökande arbete. 

Medborgarkontorens lokaler skulle även kunna användas för yta för Leader-

kansliernas pop-up-kontor. 

 

• Agera samordnande funktion för information och uppföljning mellan berörda 

förvaltningar. Förvaltningen bör samla ihop information från Leader-kanslierna 

och se till att berörd förvaltning får en samlad information kring exempelvis nya 

utlysningar eller framgångsrika arbetssätt och metoder. 

 

• Följa upp och rapportera till kommunfullmäktige. 

 

• Delta i Leader Bohusläns kommunnätverk för att få en övergripande bild av 

arbetet som görs i Leader Bohusläns samverkanskommuner och Leader-kansliets 

övergripande kommunikationsplan.  

 

Socialnämnderna Hisingens, Nordosts och Sydvästs ansvar 

Såsom stadsledningskontoret beskriver finns det tydliga kopplingar mellan Leader-

metoden och socialnämndernas särskilda ansvar för samverkan med civilsamhället utifrån 

befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden. Med förtydliganden i 

ansvarsfördelning och samordningsstöd från demokrati och medborgarservice bör 

socialnämnderna fortsätta att ansvara för medfinansiering och skapa förutsättningar för 

delaktighet i Leader-arbetet. 
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Förvaltningen bedömer att en kontaktperson om cirka 10–20% av en årsarbetstid per 

berörd socialförvaltning krävs för att vara en kontaktyta och samverka med respektive 

Leader-kansli. 

Socialnämnderna bör som medfinansiär även besitta styrelseposterna i de två Leader-

föreningarnas styrelser (LAG). Detta för att ha en större insyn och beslutsrätt i hur 

utvecklingsstrategin omhändertas och hur Leader-budgeten, som socialnämnd föreslås 

vara medfinansiär till, prioriteras och används. Det finns även ett önskemål från Leader-

kanslierna att LAG-medlemmarna har en lokal förankring i området med kontaktnät 

bland exempelvis lokalt föreningsliv eller kännedom kring pågående 

stadsutvecklingsplaner- och projekt. 

Göteborgs Stads representanter i LAG-styrelsen var under 2014–2020 i form av 

representanter från de aktuella stadsdelsförvaltningarna. Gällande nuvarande 

programperiods förlängningsår är nämnden och förvaltningen för demokrati och 

medborgarservice samt en medarbetare på stadsledningskontoret representanter för 

Göteborgs Stad.  

 
Socialnämnderna Hisingens, Nordost och Sydvästs ansvarsområde bör innefatta:  

• Socialnämnd Hisingen och socialnämnd Nordost föreslås ansvara för stadens 

medfinansiering av Leader kring Göta älv och Säveån och socialnämnd Sydväst 

föreslås ansvara för stadens medfinansiering av Leader Bohuslän. Leader-

kansliernas fakturerar kostanden årsvis. Vad den årliga kostnaden för 2023–2027 

kommer att uppgå till beror på Jordbruksverket som ska ge besked i juni om 

huruvida de nya utvecklingsstrategierna är godkända och om vilken budget 

respektive Leader-område tilldelas. 

 

o Leader-kansliet för Leader kring Göta älv och Säveån menar att 

stadens totala årliga kostnad sannolikt kommer att vara ungefär 

samma som nu, det vill säga omkring 815 000 kronor per år. Dock 

har Leader-kansliet ansökt om en högre budget för kommande 

programperiod hos Jordbruksverket, vilket innebär att stadens årliga 

kostnad kan komma att höjas beroende på Jordbruksverkets beslut 

om vilken budget som tilldelas Leader-området. Stadens årliga 

kostnad kommer även att påverkas av de nya geografiska områdena 

där kostnadsnivåerna mellan socialnämnd Hisingen och socialnämnd 

Nordost sannolikt kommer att justeras. Eftersom Hisingens nya 

geografiska område innehar ett högre invånarantal än Nordosts nya 

geografiska område kommer socialnämnd Hisingens årliga kostnad 

sannolikt att öka medan Nordosts kommer att sänkas jämfört med 

pågående programperiod. Dock kan staden välja att be Leader-

kansliet att fördela faktureringen jämlikt mellan nämnderna. 

 

o Leader-kansliet för Leader Bohuslän har gett staden en prognos för 

förväntad medfinansieringskostnad som uppgår till 350 000 kronor 

per år för socialnämnd Sydväst. Detta skulle innebära en minskad 

årlig kostnad om 50 000 kronor jämfört med nuvarande 

programperiod då socialnämnd Sydvästs kostnad uppgår till 400 000 

kronor per år. Den förväntade minskningen om 50 000 kronor beror 
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på att Leader Södra Bohuslän slås ihop med Leader Bohuslän och 

gränsbygd, vilket innebär att fler kommuner delar på den kommunala 

andelen medfinansiering i Leader Bohuslän. Prognosen kan komma 

att justeras beroende på Jordbruksverkets beslut om den totala 

Leader-budgeten för Leader Bohuslän.  

 

• Socialförvaltningarna Hisingen och Nordost föreslås ha varsin representant på 

tjänstepersonnivå i Leader kring Göta älv och Säveåns LAG-styrelse. En av 

socialnämnd Sydvästs förtroendevalda föreslås vara representant i Leader 

Bohusläns LAG-styrelse. Det är dock för tidigt att fastslå hur många poster 

staden kommer att tilldelas av Leader-kanslierna då Leader inte har beslutat om 

detta ännu, så förslaget ska förstås som en möjlig uppskattning. LAG-posten 

uppskattas ta cirka 60 timmar i anspråk per år inklusive inläsning och eventuella 

restider för respektive LAG-ledamot. 

 

• Socialförvaltningarna Hisingen, Nordost och Sydväst uppskattas behöva avsätta 

en kontaktperson om 10–20% av en årsarbetstid per förvaltning vars roll är att:  

 

o Ha kontakt med aktuellt Leader-kansli 

o Med stöd av Leader-kansli sprida riktad information om nya 

utlysningar genom funktioner i den egna förvaltningen som har 

kontakt med berörda målgrupper. 

o Vid behov stötta föreningar eller näringsliv i att koppla projektidéer 

till berörda förvaltningar eller bolag i staden. 

o Delta i Bohusläns kommunnätverk som träffas omkring fyra gånger 

per år (gäller endast socialförvaltning Sydväst 

 



 

 

Lokal utvecklingsstrategi för  
Leader kring Göta älv och Säveån 

Sammanfattning 
Leader kring Göta älv och Säveån är en ny samarbetskonstellation som uppstått ur 
de tidigare leaderområdena Leader Längs Göta Älv och Göteborgs Insjörike.  
I samarbetet ingår nu stora delar av kommunerna Lerum och Alingsås, som tidigare 
tillhörde Göteborgs Insjörike, en större del av de landsbygdsområden som hör till 
norra Göteborg samt Ale och Lilla Edet tillsammans med landsbygdsområdena i 
Trollhättan och Vänersborg. 

Det är ett område som på många sätt präglas av närheten till stadsområdena 
Göteborg, Trollhättan, Vänersborg, Alingsås och Lerum. Området präglas av 
omväxlande naturområden, med berg, skogar, sjöar, vattendrag och jordbruksmark. 
Här finns också en rik kulturhistoria med fornlämningar, gårdar, byar, 
industriminnen, slott och herresäten. 

Strategin fokuserar på de utmaningar och möjligheter som ligger i att främja en 
långsiktigt hållbar lokal utveckling i detta landsbygdsområde som har så mycket av 
resurser och potential, men som samtidigt påverkas starkt av närheten till och 
inflytandet från de omgivande städerna. 

Två områden har särskild betydelse i strategin: besöksnäring och hållbar 
omställning. Båda dessa områden bedöms komma att få en allt större strategisk 
betydelse för den lokala utvecklingen i området under de närmaste 5–10 åren. 
Viktiga marknader och målgrupper finns i de närliggande städerna; förutsättningar 
och tillgångar finns i området.  

Vad som behövs för att driva en långsiktigt fungerande utveckling inom dessa 
sektorer i området är kunskap och kompetens, ett gynnsamt företagsklimat och nya 
former av samarbeten som kan skapa dynamiska och kreativa nätverk på lokal 
nivå.  

Leader kring Göta älv och Säveån ska stödja projekt som bidrar till en sådan 
utveckling. Målet är att stärka området som attraktiv plats, skapa ett gott klimat för 
kreativitet, entreprenörskap och företagande och att gynna en hållbar omställning. 
Kompetensutveckling, samverkan, kommunikation och investeringar blir viktiga 
insatsområden för att nå målen och strategins vision om en stadsnära landsbygd i 
balans och utveckling. 
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Summary 
Leader around Göta älv and Säveån is a new collaboration that has occured by the 
former Leader areas; Leader Längs Göta Älv and Göteborgs Insjörike. The new 
collaboration includes large parts of the municipalities of Lerum and Alingsås, 
from the former Göteborgs Insjörike, together with Ale, Lilla Edet, a larger part of 
the rural areas that belongs to northern Gothenburg and the rural areas of 
Trollhättan and Vänersborg. 

It is an area that in many ways is characterized by the closeness to the cities and 
urban areas of Göteborg, Trollhättan, Vänersborg, Alingsås och Lerum. The area is 
characterized by varied nature, with hills, forests, lakes, streams and agricultural 
land. There is also a rich cultural history with ancient monuments, farms, villages, 
industrial monuments, castles and manors. 

The strategy focuses on the challenges and opportunities that lie in promoting a 
long-term sustainable local development of this rural area that has so much of 
resources and potential. At the same time it is strongly influenced by the proximity 
to and influence from the surrounding cities. 

Hospitality industry and sustainable change are two important areas in the strategy. 
Both of these areas are expected to have an increasing strategic importance for 
local development in the area over the next 5-10 years. Important markets and 
target groups are located in the nearby cities; conditions and resources are in the 
area. 

To operate a long-term functional development in these sectors in the area we need 
knowledge and competence, a favorable business climate and new forms of 
collaborations that can create dynamic and creative networks on a local level. 

Leader around Göta älv and Säveån will support projects that contribute to such a 
development. The goal is to strengthen the area as an attractive place, create a good 
climate for creativity, entrepreneurship and business and to promote a sustainable 
transformation. Competence development, collaboration, communication and 
investments will be important focus areas for achieving the goals and the strategy's 
vision of a rural and urban area in balance and development.  
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1 Landsbygdsutveckling genom Leader 
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 
Leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 
genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 
verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 
även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 
utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 
insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 
rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 
och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 
strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 

2 Strategins framtagning 
Under programperioden 2014-2020 har förutsättningen varit en flerfondslösning 
där Regional- och Socialfonden finansierade projektidéer jämte Jordbruksfonden. 
Stödformen ”projektstöd för företag”, främst inom Regionalfonden, har gjort det 
möjligt för företag att kunna utveckla sin verksamhet med nya kreativa lösningar 
och/eller nya produkter. Socialfonden har haft fokus på individers utveckling med 
olika arbetsmarknadsinsatser och syftet med fonden inom Leaders regi var att 
stödja personer långt från arbetsmarknaden eller öka kompetensutvecklingen för 
dem som redan har arbete. Socialfondsprojekten har kunnat bidra till nya och 
intressanta arbetssätt för att hitta lösningar på att få individer i sysselsättning eller 
kompetensutveckla dem som befinner sig i arbete.  

Programperioden 2023-2027 innebär att enbart Jordbruksfonden kommer att 
finansiera vår verksamhet men de erfarenheter vi har från Social- och 
Regionalfonden tar vi med oss in i den nya programperioden. Jordbruksverket har 
understrukit att åtgärder som traditionellt legat inom Social- och Regionalfonden 
förhoppningsvis också ska gå att finansiera med Jordbruksfonden under 
programperiod 2023-2027. Erfarenheterna från tidigare programperioder och 
arbetet med Social- och Regionalfonderna kan bidra till att vi i det fortsatta arbetet 
kan arbeta vidare med de strukturella förändringar som behövs för att skapa hållbar 
utveckling på lokal nivå. 

De forum som använts vid strategins framtagning är bland andra ett ingående 
samarbete och erfarenhetsutbyte med andra leaderområden som byggts upp under 
tidigare programperioder. Dessa har fördjupats under åren och de leaderområden 
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som verkar inom Västra Götalandsregionen har träffats regelbundet, fysiskt när det 
varit möjligt men också digitalt. Samarbetet har utmynnat i ett nätverk som heter 
Leader Västra Götaland, ett stort kontaktnät med flera olika aktörer. Ett annat 
forum är de många utbildningsinsatser som Jordbruksverket arrangerat under 
strategiprocessens gång. I samband med dessa insatser har erfarenheter och utbyten 
delats deltagarna emellan.  

En skrivargrupp inom Leader Längs Göta Älv började formeras under senhöst och 
vinter 2020 då några planeringsmöten genomfördes i avvaktan på besked och 
tidsplan från Jordbruksverket. Samtal initierades under vintern med grannområdet 
Göteborgs Insjörike efter indikationer från Jordbruksverket att den administrativa 
kapaciteten var en viktig faktor för nästa programperiod. De områden som var 
”små” utifrån befolkningsmängd och/eller geografisk yta uppmanades att se över 
huruvida samarbeten med närliggande områden kunde vara aktuellt. Denna 
beskrivning stämde överens på båda leaderområdena. Samtal med Göteborgs 
Insjörike pågick under några månader. När det slutligen stod klart att en av 
Göteborgs Insjörikes medlemskommuner inte skulle ingå i ett samarbete kring 
Leader nästa programperiod fördjupades samtalen med de kvarvarande 
kommunerna. Det uttrycktes intentioner och önskemål från Lerum och Alingsås att 
ansluta sig till den strategiprocess som påbörjats av Leader Längs Göta Älv.  

En annan påverkansfaktor för strategiframtagningen var omorganiseringen inom 
Göteborgs Stad som genomfördes vid årsskiftet 2021. Den innebar bl.a. att de 
tidigare stadsdelsnämnderna försvann, vilket gjorde att samarbetet kring Leader 
avstannade innan staden kunde formera sitt arbete på nytt. Detta stopp har försvårat 
kommunikationen kring strategiarbetet med Göteborg precis i den period då vi 
behövde intensifiera och mobilisera kring strategiarbetet. 

Det formella beslutet från kommunerna Lerum, Alingsås och Göteborg om att delta 
i strategiskrivningen fattades under perioden juni – september 2021. Trots att 
beskeden dröjde var utgångspunkten i vårt strategiarbete under våren att 
kommunerna ville och skulle delta, detta för att kunna arbeta utifrån vårens 
deadlines som Jordbruksverket satt upp – för beställning av områdets 
statistikunderlag och för att kunna gå framåt i arbetsprocessen.  

Arbetet med samordning av strategin påbörjades med tre workshops som 
genomfördes i Leader Längs Göta Älvs medlemskommuner under februari 2021. 
Samordning och mobilisering har påverkats mycket av Coronapandemin vilket 
gjort att vi har fått anpassa oss och använda digitala verktyg för att genomföra våra 
workshopar. Inbjudan till våra workshops gick ut i flera olika kanaler. De 
deltagande kommunerna bjöds in och föreningar i området kontaktades bl.a. enligt 
föreningsförteckningar där sådana fanns tillgängliga. 

Våra informella ”Leaderambassadörer” – projektägare i området, LAG-styrelsen 
och tjänstemän/politiker med flera – uppmanades att sprida inbjudan i sina 
respektive nätverk. På föreningens hemsida och sociala medier gjordes inlägg om 
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workshoparna. Leaderområdet delades in i tre delar inför workshoparna – 
Trollhättan och Vänersborg; Ale och Lilla Edet; Göteborgs deltagande stadsdelar. 
När Lerum och Alingsås bestämde sig för att delta i strategiprocessen fick en 
tjänsteman från vardera kommun ta plats i skrivargruppen tillsammans med en 
representant för ideell sektor. Det var av största vikt att snabbt kunna inkludera 
dem i arbetet för att inte hamna efter i arbetet. En workshop genomfördes för dessa 
två kommuner i början av juni månad. Här fick vi hjälp från tjänstemännen i 
skrivargruppen att sprida inbjudan. Också styrelse och kansli för Göteborgs 
Insjörike engagerades i att sprida information om workshopen. Deltagarna bestod 
av tjänstemän, politiker, föreningar, en del småföretagare och andra 
företagsrepresentanter men även privatpersoner deltog. Sammanlagt lockade våra 
fyra genomförda workshops ca. 50 deltagare som ville prata utvecklingsmöjligheter 
av området. 

Den SWOT-analys som sammanställdes för Leader Längs Göta Älvs område 
tillsammans med riktlinjer för det fortsatta arbetet förankrades i en referensgrupp 
under april månad som bestod av Leader Längs Göta Älvs arbetsutskott. SWOT-
analyserna skickade också ut till deltagarna i respektive workshop efter varje 
genomförande. På vår hemsida lades den samlade SWOT-analysen upp 
tillsammans med ett första utkast till områdesbeskrivningen. Via sociala medier 
delades länken och de som önskade kunde lämna synpunkter och inspel på utkastet 
i ett första skede. 

När workshoparna genomförts i alla deltagande kommunerna uppdaterades SWOT-
analysen och materialet på hemsidan för intresserade att ta del av. De har fortsatt 
kunnat komma med synpunkter under processens gång. Den samlade SWOT-
analysen för hela det nya området har därefter legat till grund för det fortsatta 
arbetet med strategiframtagningen.  

På sensommaren efter semestrarna genomfördes en konferens med skrivargruppen 
för att koncentrerat kunna fokusera på att arbeta igenom utkastet till strategin. En 
stor del av detta arbete gick därefter ut till allmänheten och aktörer i området för 
möjligheter till synpunkter och inspel under en period om fyra veckor. Det var ett 
sätt att skapa en bred förankring i området, bl.a. fick aktörer som hittills deltagit i 
arbetet – tillsammans med exempelvis region, länsstyrelse, medlemskommuner, 
föreningar och företag i området – möjlighet att påverka det fortsatta arbetet. 
Utkastet förankrades i Leader Längs Göta Älvs styrelse och tjänstemännen i 
Alingsås och Lerum förankrade arbetet på sitt håll. 

Skrivargruppen har vid strategiarbetet tagit den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) för Västra Götaland i beaktande. Detta för att förstärka de långsiktiga 
prioriteringar som RUS:en pekar ut som viktiga – stärka innovationskraften, bygga 
kompetens, öka inkluderingen och knyta samman Västra Götaland. Agenda 2030 
har också legat till grund för strategins framtagande, där har bl.a. hållbarhet stort 
fokus genom de globala målen ”Hållbar energi för alla”; ”Hållbar industri, 
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innovationer och infrastruktur”; ”Hållbara städer och samhällen”, ”Hållbar 
konsumtion och produktion” samt ”Ekosystem och biologisk mångfald”.  

Skrivargruppen har även beaktat Länsstyrelsen Västra Götaland omvärldsanalys 
inför verksamhetsplaneringen 2022 och framåt. Vårt områdes kommunala planer 
har också tagits i beaktande vid strategiarbetet. De strategiska syften och mål som 
lyfts fram i vårt arbete kan i vissa fall komplettera och i andra fall förstärka 
utvecklingsområden som vi ”tagit spjärn emot” i andra utvecklingsplaner och 
strategier.  
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3 Utvecklingsområdet 

3.1 Tabell med statistik 

Ämnesområde Variabel Värde 

Områdets storlek 
Antal invånare 135 552 
Storlek i km² 2 424,2 
Invånare per km² 56 

Befolkningsstruktur 

Andel av befolkningen som 
är utrikes född 23 % 
Andel av befolkningen i 
intervallerna (%): Kvinnor Män 

0-15 år 11 12 
16-24 år 5 5 
25-44 år 12 12 
45-64 år 13 14 

65- år 8 8 

3.2 Områdesbeskrivning 
Kännetecknande för hela området är att det har tätortsnära landsbygd. Det har en 
liknande natur, t.ex. många vattensystem och rika kulturbetingade naturmiljöer. 
Det sammanbindande bandet för landsbygdsområdet är Göta älv och Säveån som 
löper genom de kulturhistoriskt värdefulla jordbrukslandskapen Götaälvdalen och 
Säveåns dalgång för att slutligen ha sitt utflöde i havet. Göteborgsdelen består av 
Vättlefjäll, östra Angered, Bergum – Gunnilse samt norra Hisingen som avgränsas 
i norr av Nordre älv, i öster av Göta älv och i väster av Kattegatt.  

Delar av kulturlandskapen, Vättlefjäll1, Halle-och Hunneberg2 och Risveden3 är 
Natura 2000-områden respektive naturreservat. Området har i många avseenden 
gemensam historik, bl.a. industrihistoria, och området har även många 
gemensamma intressanta miljöer i form av slott, herrgårdar och bruksmiljöer som 
också stärker den lokala identiteten. 

Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har identifierat 10 riskområden för ras, skred, erosion och 
översvämning i landet. Göta älvdalen bedöms ha den mest allvarliga riskbilden. 
Riskerna är kopplade till klimatförändringarna. Utredningen visar att ras, skred, 
erosion och översvämning kan få mycket allvarliga konsekvenser för människors 
liv och hälsa, för ekosystem samt för infrastruktur, bebyggelse samt kulturarvet4. 

Det har skapats och utvecklats en samverkan mellan föreningsliv, kommuner och 
näringsliv under de senaste två leaderperioderna i områdets norra och sydvästra del 
(Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet, Ale och Göteborg) samt i området sydöstra 
del (Alingsås och Lerum). Denna samverkan kan fördjupas och utvecklas, något 
som bör prioriteras bland annat på grund av att de geografiska gränserna för 
leaderområdet har förändrats. Ett exempel på ett befintligt samverkansprojekt är 

ingjay0614
Markering
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Lab 190. Det är en plattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling5. 
Flera olika offentliga aktörer samverkar för att binda ihop stad och land mellan 
Hjällbo och Nossebro.  

Befolkningsstruktur 
Befolkningsmängden i området har ökat med drygt 7 % sedan 20156. Ökningen är 
större än riksgenomsnittets drygt 5 %7. En av anledningarna till den goda 
befolkningstillväxten är att det sker en inflyttning till delar av området. 
Inflyttningen sker främst i de områden som ligger i anslutning till Göteborg samt i 
de södra områdena längs den utbyggda dubbelspåriga järnvägen mellan Trollhättan 
och Göteborg8.  

Andelen invånare med utländsk bakgrund har ökat från ca 19 % till ca 23 % sedan 
20159. Det finns dock stora variationer i området, från 8 % till 90 %9. I områdena 
Bergsjön Södra och Bergsjön Rymdtorget är andelen invånare med utländsk 
bakgrund som störst. 

Arbetslöshet 
Andelen inskrivna arbetslösa varierade mellan 3 % och 33 % i området år 2019. 
Högst andel inskrivna arbetslösa fanns i Bergsjön Rymdtorget och Bergsjön 
Södra10 medan lägst andel återfanns i Lerum Aspenäs10. Ungdomsarbetslösheten 
varierade mellan 4 % och 33 %10 i området. Riksgenomsnittet inskrivna arbetslösa 
var 2019 12 % i Sverige och ungdomsarbetslösheten var ca 17 %.  

Näringsliv 
Området domineras av små och medelstora företag med inga eller få anställda. Det 
största antalet finns inom jord- och skogsnäringar samt relaterade verksamheter. 
Det finns regionala skillnader. I Lilla Edet, Ale, Alingsås och Lerum är 
koncentrationen av företag störst om man tittar på hela kommunen och inte 
exkluderar stadskärnan. Där dominerar hantverk, tillverkningsföretag, handel och 
transport. Av de sju medlemskommunerna är Göteborg den helt dominerande 
näringslivskommunen, med ca 80 % av företagen.  

Områdets landsbygdsdelar präglas som helhet, med några få undantag, av små 
jordbruksenheter11. Detta gäller även de jordbruk som finns i norra Göteborg. 
Antalet aktiva lantbrukare, antalet företag och arealen jordbruksmark minskar. En 
del arealer ligger obrukade och vissa av dem växer igen. Antalet betande djur, i 
form av nöt och får, har minskat totalt sett i området. Hästverksamheten är dock 
betydande och det finns både många ridskolor och många uppfödare i området. 
Många lantbruk har idag en del av sin inkomst från hästnäringen i form av 
uthyrning av stallplatser, försäljning av foder etc. 

Antalet företag i området har legat i det närmaste konstant mellan åren 2014-2020. 
En viss ökning av antalet ideella föreningar som driver näringsverksamhet kan 
noteras från 2015 och framåt, liksom att antalet aktiebolag ökar medan övriga 
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företagsformer minskar i motsvarande grad, sannolikt beroende på att kravet på 
aktiekapitalets storlek vid nyregistrering har sänkts12. 

År 2019 stod Alingsås för 12 % av ansökningarna om designskydd i Västra 
Götaland, och Ale för 5 %.13 Siffrorna tyder på att innovationskraften i område 
behöver stärkas. En generell tendens inom innovation i Sverige, är att allt fler 
patent söks av grupper om fyra eller fler, vilket stärker strategins inriktning mot 
samverkan. Endast 14 % utgörs av kvinnor.13 

Infrastruktur 
Trollhättans flygplats, E20 och det nya bredare transportstråket mellan Göteborg 
och Trollhättan med sin fyrfältsväg och dubbelspåriga järnväg ökar möjligheterna 
att möta efterfrågan av transporter av både människor och gods. 
Infrastrukturplanen för Storgöteborg bygger på att huvudvägar som E6, E45, E20 
och Rv40 samt järnvägar strålar ut från Göteborgs centrum. Mellan dessa 
huvudleder bildas ”gröna kilar” med bristfälliga tvärförbindelser mellan 
ytterområden och kranskommuner. 

Regeringens bredbandsmål för år 2020 var att 95 % av alla hushåll och företag 
skulle ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s14. Det målet nåddes bara i en av 
kommunerna i länet. I Göteborg har 96,5 % av hushållen tillgång till bredband på 
minst 100 Mbit/s år 202015. Skillnaderna på tillgång till bredband är stora i 
utvecklingsområdet. I Trollhättans kommun har 94,5 % av hushållen tillgång till 
bredband på minst 100 Mbit/s medan det i Lilla Edet är 67,1 %15. Övriga 
kommuner i utvecklingsområdet ligger däremellan15. 

Turism 
Naturmiljön präglas av stora skogsområden, med ett flertal vattensystem samt 
större och mindre sjöar. I norr finns dessutom de två platåbergen Halle- och 
Hunneberg. Flera områden med särskilt höga natur- och kulturvärden har säkrats i 
naturreservat och andra typer av naturskydd. 

Turismen baseras bland annat på natur- och kulturupplevelser som till exempel 
vandring, fiske, cykling, bad och museibesök. Flera större vandringsleder går 
genom området, såsom Gotaleden, Bohusleden, Vildmarksleden och Pilgrimsleden 
Göta Älv. 

Halle- och Hunneberg, Bredfjället, Vättlefjäll, Risveden och Lärjeåns dalgång är 
några exempel på kända naturområden och naturreservat som lockar besökare. 
Även vattenvägar och cykelvägar i vackra miljöer är betydelsefulla. Sportfiskare 
och båtturism attraheras till exempel av Göta älv, Anten och Mjörn. I Lilla Edet 
finns bland annat Sveriges äldsta sluss. 

Området innehåller många arkeologiska spår av människor och det finns både 
stenåldersboplatser, bronsåldersrösen och fornborgar från järnåldern. Det finns 
även andra kulturhistoriska platser, som till exempel Nääs fabriker, Gräfsnäs 
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slottsruin och slottspark, Thorskogs slott samt Anten-Gräfsnäs smalspårig 
museijärnväg som är välbesökta turistmål. 

Områdets kulturarv synliggörs genom hembygdsföreningar och museer som drivs 
såväl ideellt som offentligt. Slott, herrgårdar och bevarade bruksmiljöer ligger 
naturskönt i området och ger en bild av industrialismens era med de verksamheter 
som uppstod kring forsar och vattendrag. Speciellt för området är konstrundan 
”Konstriket” och ”Insjörikets Mat- och Trädgårdsrunda” som båda startade med 
hjälp av Leader. Flertalet av genomförda projekt har arbetat med att synliggöra 
kulturarvet genom att bl.a. skapa gemensam samverkansplattform för bygdegårdar 
tillsammans med andra turismaktörer. 

Föreningsliv 
I området finns ett rikt och brett föreningsliv. Den utvecklingsvilja och det lokala 
engagemang, byggt på delaktighet, som finns i dessa föreningar kommer att vara en 
viktig dimension i strategin. Under tidigare programperioder har olika typer av 
föreningar ofta varit initiativtagare, projektägare eller medlemmar i projektens 
partnerskap. Under pandemin har föreningslivet påverkats på grund av att olika 
aktiviteter har ställts in. Vad det får för konsekvenser på längre sikt är svårt att 
säga. I flera föreningar finns en tendens till att färre personer vill engagera sig 
ideellt och att medelåldern i styrelsen är hög. Här behövs en strukturell förändring 
för att engagera unga i föreningslivet, annars kan det på längre sikt leda till att 
föreningar försvinner/dör ut. 

Service  
Det finns stora skillnader i området. I vissa områden är den lokala servicen väl 
utbyggd medan den i andra områden minskar. Tendensen är att resurser satsas i de 
större tätorterna, medan många landsbygdsområden tappar servicefunktioner. 
Denna utveckling kan bidra till att människor som önskar att bosätta sig på 
landsbygden inte väljer att göra det, när de inte kan få tillgång till basal service som 
mataffär, vårdcentral, barnomsorg mm. 

Hälsa 
Care Need Index (CNI) är ett hjälpmedel som använder socioekonomiska 
förhållanden för att identifiera risk för ohälsa. SCB tar fram ett anpassat CNI till 
regioner med flera och det används bland annat som stöd vid beräkning av 
vårdersättning. CNI bygger på variablerna: 

 Ålder över 65 år och ensamstående 

 Utlandsfödd (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika) 

 Arbetslös eller i åtgärd 16–64 år 

 Ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre 

 Person ett år eller äldre som flyttat in i området 

 Lågutbildad 25–64 år 

 Ålder yngre än fem år 
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En sammanställning av områdets CNI för 2019, som alltså även blir ett mått på det 
förväntade vårdbehovet hos befolkningen – visar att folkhälsoläget i stort är gott 
och att vårdbehovet till övervägande del är lägre än riksgenomsnittet. Det finns 
dock lokala undantag där vårdbehovet är högre, eller t.o.m. mycket högre än 
genomsnittet. En jämförelse med motsvarande siffror 2014 visar också att 
skillnaderna mellan högt och lågt CNI, dvs. skillnaderna i risk för ohälsa i olika 
delar av området ökar. 

En slutsats är att området som helhet är en attraktiv plats ur folkhälsosynpunkt, 
men att det kan bli bättre, och att insatser som minskar tendensen till ökande 
skillnader i folkhälsa inom området bör stödjas. 

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 
Sammanställning och slutsatser av SWOT-analyserna våren 2021.  

Området är ett mellanland mellan storstad och landsbygd och detta påverkar 
demografi, ekonomi, ekologi, arbetsmarknad, kultur mm. Det präglar också såväl 
behov som utvecklingsmöjligheter. Det finns goda möjligheter för utveckling och 
förnyelse av de gröna näringarna i området. Upplevelser blir allt viktigare för 
ekonomin, och i området kan detta kopplas till bland annat besöksnäringen. 
Området har också stor potential när det gäller att utveckla nya samverkansformer 
för nya lösningar mellan land och stad. Samtidigt kommer området framöver att få 
en växande grupp äldre som är friskare och alltmer heterogen än tidigare. 
Kompetensförsörjningen i området kan förväntas bli god genom närheten till 
utbildningsutbud och en ökad inflyttning av högutbildad arbetskraft från 
angränsande städer. 

En grund för fortsatt utveckling utifrån denna lägesbeskrivning har lagts under de 
föregående leaderperioderna. Denna strategi vill fortsätta i samma anda under 
kommande period och bygga vidare på de positiva insatser, resultat och effekter 
som hittills uppnåtts.  

I de båda föregående leaderområdena har de genomförda projekten i stor 
utsträckning levt vidare i någon form. Projekten har ofta knutit ihop stad och 
landsbygd på ett bra sätt och har lyft tätortsnära naturområden genom olika projekt, 
inte minst genom en satsning på trädgårdar och parker. Flera projekt har också varit 
kommunöverskridande och gett eko i ett större sammanhang. Värt att nämna här är 
projektet med vandringsleden Gotaleden som tillsammans med övriga besöksmål i 
Västsverige utsågs som ett av 52 trendiga besöksmål att åka till av New York 
Times under 2020. Även Pilgrimsleden Göta Älv har av Västkuststiftelsen och 
Turistrådet Västsverige blivit klassad som exportmogen och marknadsförs 
internationellt. När infrastrukturen längs lederna är på plats har förutsättningar 
skapats för att utveckla den lokala besöksnäringen kring dessa leder. De 
genomförda satsningarna på samverkan för aktörer inom exempelvis 
besöksnäringen är en bra grund för att fortsatt utveckla området framöver. 
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Näringsliv, infrastruktur  
Området ansluter till ett stort upptagningsområde vilket är en styrka när det gäller 
marknader, demografi och utbildning. Infrastrukturen är god med E6, E20, E45, 
Rv40, järnvägs- och bussförbindelser, pendeltrafik och närhet till flygplatser.  

Befolkningstillväxten i stort är god vilket ger förutsättningar för nyföretagande och 
innovation. Det finns gott om mark för exploatering och prisläget på lokaler och 
mark är generellt sett lägre än i stadsområdena. Näringslivet är aktivt och brett med 
såväl bruksorter med större företag och andra orter med mycket småföretagande. 
Det finns också många goda exempel på sammanhållning och samverkan mellan 
föreningsliv och näringsliv. Överlag upplevs också stöd och kontakter med 
kommunerna i området som goda. En stärkt samverkan inom vårt geografiska 
område kan – om den utvecklas väl – göra att det stärks ytterligare mellan dessa 
sektorer. 

Digitaliseringen pågår, men inte i den omfattning som många önskar. En digital 
utveckling och mognad lokalt kan ses som en stor potential riktad mot såväl 
närområdets stora städer, som de globala marknaderna. 

Men närheten till de stora städerna innebär också utmaningar. Städernas och 
särskilt Göteborgs dominans gör det ibland svårt att kommunicera och synliggöra 
vissa områden, varumärken och besöksmål. Vissa delar av området har få 
ingångsarbeten som inte kräver utbildning/erfarenhet, men man noterar också 
problem med kompetensbrist och att den kompetens som finns inte matchar 
behoven. Det finns också orter som upplever ”identitetskris” genom 
förvandlingsprocessen från bruksort till kranskommun.  

Synen på, och möjligheterna till, ett flexibelt och innovativt entreprenörskap 
behöver förändras. Ett bredare perspektiv på entreprenörskap, olika typer av 
företagande, till exempel socialt företagande, kooperativ mm. behövs för att inte 
exkludera någon från möjlighet till näringsverksamhet och försörjning. Olika 
samhällsutmaningar kräver olika organisationsformer, inte bara traditionellt 
företagande. Det kan handla om socialt företagande, deltidsföretagande, 
egenanställning, föreningsdrivna lösningar och mycket mer. Undersökningar visar 
att vi går alltmer mot ett samhälle där människor är både och – i stället för antingen 
eller – där man inte längre är arbetslös eller arbetande, utan timanställd, företagare 
och studerande samtidigt. 

Besöksnäring  
Även besöksnäringen har gynnsamma förutsättningar med närheten till 
storstadsområdenas stora marknadspotentialer. Blandningen av sjöar, vattenleder, 
skog, berg, vandringsleder och naturhistoriskt attraktiva miljöer öppnar för många 
olika målgrupper. En lång och rik kultur- och industrihistoria bidrar till en stark 
gemensam identitetskänsla i många delar av området.  
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Tillgängligheten till besöksmål måste förbättras i vissa delar av området om det ska 
kunna utvecklas en konkurrenskraftig besöksnäring. Tillgång till gästboenden 
måste öka på vissa platser, liksom anläggningar som parkeringsplatser, toaletter, 
cykelvägar, skyltning mm. Det finns en stor möjlighet att vidareutveckla turismen i 
området. 

Avsaknaden av en plan som visar av vem och hur det strategiska arbetet med små 
och/eller nya besöksmål/turistsatsningar kan drivas, gör att de kompetenser som 
finns i området inte alltid hittar varandra. Det ställer stora kunskapskrav på en 
framtida turistverksamhet och det ger också nya möjligheter till att hitta nya 
fokusområden. Besöksnäringen kan stärkas genom höjd kompetens hos lokala 
aktörer. Samarbete mellan olika besöksmål för att knyta ihop dem till större 
destinationer är en viktig strategisk utmaning. 

Av analysen framgår också att det är angeläget att stimulera fortsatta satsningar på 
nya former av turism av upplevelse-, aktivitets- och kunskapskaraktär där 
besökaren mer aktivt deltar i tjänsteleveransen. Genom skapandet av specifika 
program för besökare kan lokala aktörer från landet och staden bättre knytas ihop. 

Gröna näringar, stad och land 
Landsbygden längs Göta älv, i norra Göteborg, längs Säveån och i Alingsås 
omland är en levande och omväxlande miljö där närheten mellan land och stad ger 
ovanligt goda möjligheter till naturnära upplevelser och en dynamisk utveckling av 
gröna näringar på en växande marknad.  

Ett strukturellt problem är att en effektiv lokal logistik mellan lokala marknader 
och landsbygd/närliggande tätorter ofta saknas, vilket försvårar och fördyrar lokal 
livsmedelsproduktion. Dåliga tvärförbindelser i området bidrar till detta liksom 
begränsad tillgång till service utanför centralorterna. 

Det finns även ett stort kunskapsbehov och anknytning till aktuell forskning, 
eftersom det ofta handlar om nya tekniker, nya affärsmodeller mm. för att uppnå en 
långsiktigt hållbar omställning. 

De traditionella näringarna på landsbygden avvecklas och antalet betande djur 
minskar. Det resulterar i minskad biologisk mångfald och minskad attraktivitet. 
Utifrån internationella erfarenheter av grön stadsutveckling och affärsutveckling 
kan dessa förhållanden vändas till högintressanta utvecklingsmöjligheter. Här är 
innovativt arbete för att utveckla det hållbara brukandet av ekosystemtjänster 
centralt.  

En ökad efterfrågan på genuina upplevelser och ökat intresse för livsmedel och 
närproducerade produkter gör maten viktig och det tätortsnära läget kan få 
betydelse då det där finns köpstarka kunder. Detta kräver dock kraftigt utvecklade 
insatser inom lokal produktion, lokal förädling, klimatsmart logistik och 
distribution, marknadsföring och positionering gentemot andra regioner med en 
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liknande potential. Samverkan mellan lokala aktörer behöver stärkas och kan ge 
stora vinster i form av gemensamt erfarenhets- och kunskapsutbyte, nya 
finansieringsformer mm. 

Utvecklingsmöjligheter ligger i att öka och stimulera den lokala 
livsmedelsproduktionen och skapa samarbeten mellan stad och landsbygd för 
försäljning av lokalproducerat, utveckla smart logistik och distribution, t.ex. 
REKO-ringar, andelsjordbruk och liknande nya lokalekonomiska modeller.  

Bo och leva 
För att uppnå en bra livskvalitet för alla åldersgrupper behöver förutsättningarna 
för att leva, bo och verka förbättras. Det handlar bland annat om tillgång till olika 
typer av service, både offentlig och privat, väl fungerande infrastruktur, alternativ i 
boendet, tillgång till olika former av mötesplatser samt möjligheter till en aktiv 
fritid och kultur oavsett ålder, kön och intresse. Närhet till natur- och kulturvärden 
förknippas också ofta med livskvalitet. Genom att lyfta fram det egna kulturarvet 
och dess historia kan lokalsamhället och identiteten stärkas.  

Delar av området lider idag av strukturella svårigheter att ta till vara dessa 
möjligheter, eftersom de angränsande storstädernas sociokulturella och ekonomiska 
dominans skapar svårigheter för de stadsnära lokalsamhällena. Kulturarven 
prioriteras inte, och de lokala ekonomiska och sociala flödena tenderar att styras ut 
från området och sugas in till storstadsmagneterna. 

En god livskvalitet ger stimulans till kreativitet, utvecklingsvilja och egenansvar. 
Detta är också en av förutsättningarna för att området ska ha en positiv 
befolkningsutveckling och även möjliggöra en utjämning i åldersstrukturen.  

I området finns ett rikt och brett föreningsliv, men den utvecklingsvilja och det 
lokala engagemang, byggt på delaktighet, som finns i dessa föreningar måste få 
särskilt stöd i att hitta sin egen profil och roll mellan stad och land. 

Att ungdomar flyttar för att skaffa sig en utbildning är positivt, och här är 
storstädernas rika utbildningsutbud en tillgång för området. Det finns också en 
tydlig tendens till inflyttning i området, främst i åldersgruppen 30–34 år. Att 
utveckla och skapa en attraktiv boendemiljö som fångar upp dem som väljer att 
lämna storstaden, men ändå leva i dess närhet, är viktigt för att långsiktigt behålla 
de nya familjerna.  

Klimatfrågan är bred och kräver förändringar av våra system för boende, 
transporter samt produktion och konsumtion av varor och tjänster i utvecklingen av 
en mer klimatsmart ekonomi. Idag är hela området starkt beroende av pendling till 
storstadsområdena. För att minska CO2-belastningen krävs en rad långsiktiga 
strukturella förändringar som underlättar för människor att arbeta i eller nära 
hemmet, och minskar behovet av långa arbetsresor. Innovativ utveckling inom 
lokal energiproduktion, energiomställning när det gäller bostäder, industri och 
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livsmedelsproduktion är nödvändig för att minska påverkan på klimatet. 
Produktionen samt omställningen kan komma att bidra till nya jobb och ekonomisk 
utveckling. 

4 Mål, insatsområden och indikatorer 

4.1 Vision 

”Stadsnära landsbygd i balans och utveckling” 

Tillväxten och förtätningen av städerna som omger vårt leaderområde kommer att 
fortsätta under programperioden. Därför tar visionen sikte på insatser som kan 
balansera denna utveckling utifrån den omgivande landsbygdens perspektiv, behov 
och möjligheter. Långsiktiga effekter att eftersträva är att området gynnas av 
storstadsutvecklingen samtidigt som städerna runt området får tillgång till resurser 
på ett sätt som gynnar alla parter och aktörer ekonomiskt, ekologiskt, socialt och 
kulturellt. 

4.2 Mål 
De fyra workshops som genomfördes resulterade i en behovsanalys som ligger till 
grund för våra tre mål. I beskrivningen av målen nedan visar vi också på hur 
kopplingen till övriga strategier och utvecklingsplaner kan bidra till att möjliggöra 
synergieffekter och stärka delar av dessa planer och strategier. 

Mål 1. Stärka området som attraktiv plats  
Syftet är att ta tillvara de stora utvecklingsmöjligheter som finns beskrivet i vår 
SWOT-analys och områdesbeskrivning, för att främja en mer levande och 
tillgänglig bygd mellan land och stad. Ett exempel på utvecklingsmöjligheter att ta 
vara på är den ökade inflyttningen av unga familjer till området och en ny ”grön 
våg” som gör att stadsbor väljer att flytta ut på landsbygden, gärna med lagom 
pendlingsavstånd. Dessutom finns potential för en stärkt besöksnäring vilket bidrar 
till en attraktiv plats att bo på. Målet är att skapa ett område som attraherar såväl 
tillfälliga besökare och turister som permanent boende.  

Flödet av människor, varor och tjänster mellan tätorter och landsbygd ska 
underlättas så att det blir mer balanserat. Det ska bli lättare och mer naturligt för 
dem som bor i tätorten att besöka området, likaså ska lokala producenter i området 
lättare kunna nå marknaden i stadsområdena. Att skapa fler och nya typer av lokala 
mötesplatser för gränsöverskridande och nyskapande möten mellan människor med 
olika bakgrund kan bidra till målet.  
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Som nämnts tidigare så är folkhälsotalen varierande i området och skillnaderna har 
dessutom ökat sedan 2014. I vissa delar av vårt område är risk för ohälsa samt 
förväntat vårdbehov mycket högre än riksgenomsnittet. För att nå målet att stärka 
området som attraktiv plats är 
förbättrad folkhälsa en viktig del, 
med särskilda insatser i de 
socioekonomiskt utsatta områdena.                       

 

                       Figur 1: Globala målen 3, 10, 11 Agenda 2030 

 
Mål 2. Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande  
För att företag och goda idéer ska ha möjlighet att utvecklas behövs stimulans och 
stöttning för entreprenörer och nyföretagare, genom projekt som exempelvis satsar 
på mötesplatser, utvecklingsnav, Co-working spaces, samarbete och 
kompetensutveckling samt forskning och innovation (FoI). 

Detta är i sin tur en grogrund för nya samarbeten, företag, innovativa produkter och 
tjänster. Genom att ge ungdomar möjlighet och ansvar att utveckla sina idéer kan 
deras entreprenöriella tänkande utvecklas och stärkas. Vikten av framtidstro och 
visioner för en hållbar näringslivsutveckling är också något som lyfts fram i Västra 
Götalandsregionens utvecklingsstrategi. 

Gott om mark för exploatering, generellt billigare lokalhyror jämfört med städerna 
samt den stadiga befolkningstillväxten lyftes fram som styrkor för området i 
SWOT-analysen. Det lokala perspektivet är att näringslivet i området är aktivt och 
brett med så väl större som mindre företag. Samtidigt går det inte att blunda för 
Göteborgs dominans inom näringslivet och de utmaningar som följer detta faktum. 
Genom insatser inom ovan nämnda områden kan vi skapa goda förutsättningar för 
företagande i området och balansera städernas dominans vilket är viktigt för 
områdets utveckling. 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Globala målen 4, 5, 8, 9, 11, 12 Agenda 2030 
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Mål 3. Gynna en hållbar omställning 

En ökning och stimulering av den lokala livsmedelsproduktionen är något som i 
SWOT-analysen diskuterades fram som en möjlighet. Även om efterfrågan av 
lokalproducerat har ökat hos både lokalbefolkning och besökare så lyfts logistiken 
mellan landsbygd och tätorter som en nödvändighet för att få det ekonomiskt 
hållbart. Att då exempelvis stödja innovativa lösningar för lokal produktion, 
förädling, klimatsmart när-logistik, marknadsföring, ökad tillgänglighet och 
konsumtion av varor och tjänster kan vara en viktig väg. 

Genom rätt förutsättningar kan nya, innovativa lösningar för miljömässig 
hållbarhet möta de stora utmaningar inom miljöområdet som vi står inför. Det kan 
handla om energieffektivisering, satsning på innovationer för förnybar energi, 
miljö och klimatsmart byggande. Det kan också handla om initiativ för 
lokalekonomisk analys för lokal utveckling, sociala ekonomin, cirkulär ekonomi, 
hållbar affärsutveckling och nya samverkansformer. 

 

  

 

 

 

 
Figur 3: Globala målen 7, 9, 11, 12, 13, 15 Agenda 2030 

 
Strategins mål och kopplingar till andra strategier och planer 
Målen knyter väl an till Västra Götalandsregionens utvecklingsplan där det 
övergripande målet är ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle”. Där definieras 
delmålen som ”Fossilt oberoende och cirkulärt”, ”Jämlikt och öppet” samt ”Robust 
och sammanhållet”, vilka alla ligger i linje med målen i denna strategi. 

Strategins kopplingar till Agenda 2030, de globala målen illustreras med bilder 
kopplade till våra tre mål.  

I medlemskommunernas näringslivsstrategier finns exempelvis uttalade mål att 
stärka kommunen som en attraktiv plats, samt att tillvarata och attrahera 
kompetens. Genom att dessa mål även finns med i leaderområdets strategi kan 
synergieffekter uppnås och problemen angripas från olika håll och av olika aktörer. 

I Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings allmänna mål handlar det 
exempelvis om att stödja miljövård och klimatåtgärder samt att förbättra den 



19(57) 

 

socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden. Det handlar också om att bidra 
till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, omställning till hållbar 
energi, skydda den biologiska mångfalden, att stärka ekosystemtjänster samt 
bevara livsmiljöer och landskap. Ett av de särskilda målen handlar bl.a. om att 
främja sysselsättning och tillväxt, öka jämställdhet mellan könen, öka den sociala 
delaktigheten och den lokala utvecklingen på landsbygden, inbegripet bioekonomin 
och hållbart skogsbruk. Genom våra tre mål kan förutsättningar skapas för att 
uppfylla dessa mål i den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

4.3 Insatsområden 
Strategin prioriterar fyra insatsområden: Kompetensutveckling, lokal samverkan, 
kommunikation och investeringar. Samtliga betraktas som väsentliga 
insatsområden för strategins tre mål. De kan i olika utsträckning bli nödvändiga 
verktyg för utvecklingen av såväl områdets attraktivitet, näringslivsutveckling och 
en hållbar omställning. Kunskapsutveckling är strukturellt viktigt, lokal samverkan 
likaså. Utan offensiva kommunikationsstrategier blir målen svåra att nå. 
Investeringar måste särskilt kopplas till en hållbar utveckling av olika 
verksamheter, inte bara rent fysiskt och materiellt, utan även ekonomiska 
satsningar på kommunikation, utbildning, digital infrastruktur. 

Kompetensutveckling bidrar till mål 1, 2 och 3 
Generellt är kompetens- och kunskapsutveckling ett av strategins viktigaste 
insatsområden. Det framgår även av SWOT-analysen att det i vissa områden finns 
brist på kompetens, att kompetensen ibland inte matchar behoven, få 
ingångsarbeten som inte kräver utbildning samt att kunskapsöverföringen mellan 
stad och landsbygd är bristfällig. Området har goda möjligheter att dra nytta av det 
stora utbud av kvalificerad utbildning och forskning som finns såväl inom som 
utanför universitet och högskolor i de anslutande storstadsområdena. 
Kompetensutveckling exempelvis inom ekologisk omställning och 
energiproduktion är några av de viktiga nycklar som behövs för att hänga med i 
utvecklingen och nå målen inom hållbar omställning. Det är också en förutsättning 
för att få företag att utvecklas, ge ungdomar ökade möjligheter att komma in i 
arbetslivet och att uppnå en hållbar näringslivsutveckling. Ska målet – att stärka 
området som attraktiv plats – uppfyllas behövs kompetensutveckling inom bland 
annat destinationsutveckling, marknadsföring, digitalisering och sociala frågor.  

Lokal samverkan bidrar till mål 1, 2 och 3  
Samverkan är en förutsättning för långsiktigt framgångsrik lokal utveckling. En 
utveckling baserad i lokalsamhället kräver samverkan mellan aktörer i området, 
kommuner, och/eller angränsande leaderområden. Den bygger på engagemang och 
medskapande samarbete på lika villkor mellan civilsamhälle, offentlig sektor, 
näringsliv och/eller FoU samt samverkanslösningar för hållbar omställning – lokalt 
och regionalt. Förstudier och pilotprojekt är viktiga delar i utvecklingsarbete för att 
uppnå en strukturell långsiktighet. 
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När människor med olika kompetenser, erfarenheter och/eller behov möts och 
arbetar tillsammans mot en gemensam målsättning ökar chansen att lyckas. Risken 
för stuprörstänk minskar. Administrativa begränsningar som till exempel 
kommungränser blir inte ett hinder.  

Kommunikationsinsatser bidrar till mål 1, 2 och 3 
Effektiv och tydlig kommunikation är grunden för all samverkan. Det kan handla 
om att kommunicera utbudet av tjänster och/eller produkter till potentiella kunder 
(marknadsföring) men även att kommunicera ett behov till producenter, föreningar, 
myndigheter etc. Det är även viktigt att resultat och slutsatser från pilotprojekt, 
omställningsprojekt m.fl. kommuniceras så att andra kan dra nytta av de 
erfarenheter projektet har gett. 

I SWOT-analysen diskuterades det kring svårigheter att kommunicera och 
synliggöra vissa områden, varumärken och besöksmål. Samtidigt lyfts närheten till 
Göteborg – och att det är lätt att få hit besökare – som en styrka. Med effektiv och 
tydlig kommunikation kan målet att stärka området uppnås, både genom att locka 
hit fler boende och ett ökat intresse av att besöka området. Samverkan, nätverkande 
och kommunikation mellan näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor är viktiga 
faktorer för att nå målen kring företagsutveckling och hållbar omställning.  

Investeringar bidrar till mål 1, 2 och 3 
Långsiktigt syftande investeringar är ett av de viktigaste bidragen till att effektmål 
nås. I strategin ska detta insatsområde bidra till finansiering av exempelvis 
utrustning, bygg- och anläggningsprojekt, digitalisering, investeringar i personal, 
kompetensutveckling, forskningssamarbeten mm. som tydligt kopplar till strategins 
mål.  

Särskild prioritet ska ges de mindre utvecklade delarna av områdets besöksnäring, 
satsningar inom kultur och fritid, diversifiering av företag i riktning mot hållbar 
omställning, ökad attraktivitet och innovation, samt service i de områden där lokal 
service är eftersatt eller saknas. 

4.4 Indikatorer och målvärden 
Indikatorerna på EU-nivå fokuserar på faktorer som leder till positiv och varaktig 
förändring. De relaterar till strategins inriktning på effektmål som stödjer områdets 
geografiska läge mellan land och stad. Kombinationen av nyföretagande, 
kunskapsutveckling och investeringar i miljöhållbara verksamheter och 
innovationer behöver styras och samordnas med områdets omgivande 
storstadsområden. Att mäta antalet ”Miljö- och klimatprojekt” kommer att ge en 
bild av hur vi uppfyller våra målvärden som rör miljöhållbarhet och begränsar 
klimatförändringarna. Indikatorn ”Landsbygdsföretag som får stöd” kan visa på 
hur vi når målet att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 
företagande. Genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva 
invånare till en hållbar utveckling i området. Det här kan komma att utveckla och 
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förverkliga strategier med utgångspunkt i ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet, genom innovation och med hjälp av digital teknik. Arbetet kommer att 
utgå från nya initiativ, eller sådana som redan finns, och finansieras av offentliga 
aktörer, privata aktörer eller både och. Konceptet ”smarta landsbygder” syftar till 
att utveckla kreativa lösningar på lokala utmaningar, genom att använda platsens 
unika styrkor och möjligheter. Vi mäter dessa insatser genom indikatorn ”Smarta 
landsbygdsstrategier”. 

Även på den nationella nivån ska indikatorerna bidra till att ge ett mått på 
förändringskraften i områden. Här är förutom näringslivsutveckling även graden av 
lokal samverkan en viktig faktor för att nå strategins mål. ”Nya mötesplatser” och 
”Nya nätverk och samarbeten” indikerar att människor har möjlighet att mötas 
och, i vissa fall, utveckla nya samarbeten.  

”Antal dagsbesökare” indikerar hur väl ett besöksmål lyckas tillgodose sina 
kunders förväntan vad gäller upplevelse och service. Det visar även hur väl 
marknadsföringen av området fungerar. Ett ökat antal besökande visar på att 
området attraherar.  

”Nya fritids- och kulturverksamheter” indikerar att utbudet av dessa verksamheter 
ökar. Det stärker området som attraktiv plats. En aktiv fritid kan också som effekt 
ge en positiv utveckling av folkhälsan.  

Att mäta ”Nya produkter” och ”Nya tjänster” kan ge en indikation på hur vi 
skapar ett gott klimat för entreprenörskap och företagande i området, men de kan 
också visa hur vi gynnar en hållbar omställning. 

På den lokala nivån är indikatorerna mer specifika, och även här ska de på olika 
sätt bidra till att ge en bild av effekterna av strategins tre mål. Att mäta deltagandet 
uppdelat på ålder och kön ger möjlighet till att utvärdera hur arbetet strävar 
gentemot jämställdhet som är av de tre övergripande principerna. I många fall 
samspelar och kompletterar indikatorerna varandra. Sammantaget ska de bidra till 
att ge en så tydlig bild som möjligt av hur strategin bidrar till att utveckla området.  

Indikatorerna ”Nya besöksmål”, ”Restaurerade natur- och kulturmiljöer”, ”Nya 
eller restaurerade leder”, ”Bevarande fritids- och kulturaktivitet” och ”Nya 
föreningar” visar på att aktiviteter har genomförts i syfte att stärka området som 
attraktiv plats för boende och/eller besökande. För att kunna starta upp, driva och 
vidareutveckla olika verksamheter/aktiviteter kan invånare och de som verkar i 
bygden till exempel behöva kompetensutveckla, samverka, marknadsföra och även 
i vissa fall genomföra investeringar. 

I ett attraktivt område känner sig invånare och verksamma delaktiga i att på olika 
sätt utveckla sin bygd. Indikatorn ”Antal företag som får stöd” visar på 
näringslivets delaktighet. Indikatorn ”Projektdeltagare som upplever ökad 
inkludering” är ett mått på hur projektdeltagarna upplever att de har tillhörighet. 
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Det kan vara tillhörighet till en grupp människor – till exempel i en förening – men 
även tillhörighet i ett område eller en bygd. En känsla av tillhörighet kan vara en 
drivkraft för att skapa ett engagemang i olika frågor.  

Ungdomar och unga vuxna har en viktig roll i arbetet att stärka området som 
attraktiv plats. Området ska vara en attraktiv plats för ungdomar och unga vuxna att 
bo och verka i, men det ska även attrahera besökande i detta åldersspann. För att 
lyckas här så måste ungdomar och unga vuxna vara delaktiga på olika sätt. Det kan 
till exempel vara som deltagare i olika projekt och aktiviteter men även som 
projektledare. Indikatorerna ”Deltagare kvinnor under 25”, ”Deltagare män under 
25” samt ”Projekt som drivs av unga” visar på de ungas delaktighet. 

För att stärka området som en attraktiv plats så behöver människor mötas i ”nya” 
konstellationer. Här kommer indikatorer som ”Nya nätverk och samarbeten” och 
”Organisationer i nya nätverk” kunna peka på att dessa konstellationer uppstår. 
Dessa indikatorer kan också användas för att visa hur företag och goda idéer kan 
utvecklas när civilsamhället, offentliga sektorn, näringslivet och/eller FoU 
samverkar. Indikatorn ”Företag som får stöd” kommer ytterligare att visa hur man 
lyckas stimulera kreativitet, entreprenörskap och företagande. Ungdomar och unga 
vuxna är också här en viktig grupp och vi kommer att mäta ”Deltagare kvinnor 
under 25”, ”Deltagare män under 25” för att visa på gruppens deltagande och 
engagemang. 

I processen när en ny produkt eller tjänst utvecklas görs (ofta) en affärsplan. 
Indikatorn ”Framtagna affärsplaner” kommer att visa på hur många initiativ som 
har tagits för att utveckla potentiella nya varor och tjänster. Indikatorn 
”Diversifierade företag” kommer att visa hur många företag som faktiskt, med 
hjälp av Leader, har diversifierat sin produktion. 

Genom rätt förutsättningar kan nya, innovativa lösningar för miljömässig 
hållbarhet möta de stora utmaningarna inom klimat- och miljöområdet som vi står 
inför. Även här måste människor mötas i nya konstellationer. Indikatorer ”Nya 
nätverk och samarbeten” och ”Organisationer i nya nätverk” kommer att visa på 
att dessa konstellationer bildas. ”Nya lösningar på miljö- och klimatproblem” i 
form av hållbara lokala energi-, mobilitets-, V/A-, avfalls- eller 
produktionslösningar kommer att behöva utvecklas och testas.  

Det kommer att vara viktigt att alla sektorer (näringsliv, offentlig sektor och 
civilsamhället) är delaktiga. Indikatorerna ”Företag som söker stöd” och 
”Organisationer som gör insatser för att minska klimatpåverkan” kommer att visa 
på företags och organisationers delaktighet. I civilsamhället har gruppen ungdomar 
och unga vuxna pekats ut som en viktig grupp eftersom de kommer att bära en allt 
större del av samhällsansvar under kommande decennier. Indikatorn ”Deltagare, 
kvinnor under 25 år” och ”Deltagare, män under 25 år” blir därför också ett mått 
på vilket långsiktigt engagemang som kan förväntas när det gäller miljömässig 
hållbarhet i området.  



 

 

EU:s resultatindikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Lokal 
samverkan 

R.40 Smarta 
landsbygdsstrategier 

Antal framtagna strategier för smarta 
landsbygder. 

 

2. Skapa ett 
gott klimat för 
kreativitet, 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Kompetens-
utveckling 
 
Lokal 
samverkan 
 
Investeringar 

R.39 Landsbygdsföretag 
som får stöd 

Antal företag på landsbygden som söker stöd för 
att utveckla sin verksamhet. Detta inkluderar alla 
landsbygdsföretag så länge inte utvecklingen de 
genomför i projektet eller investeringen rör 
primärprodukton. Däremot kan företag räknas 
med som förädlar råvaror.  
  

 

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

Kompetens-
utveckling 
 
Lokal 
samverkan 
 
Investeringar 

R.27 Miljö- och 
klimatprojekt 

Antal projekt som bidrar till mål rörande 
miljöhållbarhet samt begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar i 
landsbygdsområden. 
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Nationella indikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Investeringar 

N.05 Nya mötesplatser  Antalet mötesplatser som skapats genom 
projektet och som bedöms kunna bestå efter 
projektslut. En mötesplats kan vara fysisk i form 
av en ny eller återställd lokal där olika 
verksamheter kan äga rum. Till exempel 
hembygdsgårdar eller övriga samlingslokaler. 
En mötesplats kan också vara ett digitalt forum 
om det är begränsat till en tydligt avgränsad 
målgrupp och det finns sätt att interagera. Till 
exempel en facebook-grupp. Hemsidor eller 
bloggar räknas inte. 

 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats  

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

N.06 Nya fritids- och 
kulturverksamheter 

Antalet fritids- och kulturverksamheter som 
skapats genom projektet och som bedöms kunna 
bestå efter projektslut. Till exempel kan detta 
inkludera ungdomsverksamheter, teatergrupper, 
idrottsföreningar och språkcaféer. Endast antalet 
olika verksamheter ska räknas. Man ska inte 
räkna in antalet träffar som de haft eller antalet 
deltagare som medverkat. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
1. Stärka 
området som 
attraktiv plats  

Lokal 
samverkan 

N.07 Nya nätverk och 
samarbeten 

Antalet nya och bestående nätverk eller 
samarbeten som skapats genom projektet och 
som bedöms kunna bestå efter projektslut. För 
att räknas som nytt ska nätverket eller 
samarbetet inte ha funnits innan projektets 
mobilisering och uppstart för det syfte som det 
nu har. Det behöver ingå minst två aktörer för att 
räknas som ett nytt nätverk eller samarbete. 
Endast antalet nätverk ska ingå, inte antalet 
aktörer i de nätverken 

 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats  

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

N.08 Antal dagsbesökare Antalet nya dagsbesökare per år som projektet 
beräknas ha skapat. Dagsbesökare är besökare 
som inte övernattar på platsen för besöket. Här 
handlar det om en uppskattning per år så det gör 
inget om projektet hinner ta slut innan man har 
uppmätt ett år med besökarantal. Men det 
underlättar uppskattningen om man har hunnit 
mäta besökare under en period. 

 

2. Ett gott 
klimat för 

Kompetens-
utveckling 

N.03 Nya produkter Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta 
hänsyn till innovationshöjd. D.v.s. är 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
kreativitet, 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Lokal 
samverkan 

Investeringar 

produkten/erna nya på den svenska marknaden, 
på den lokala marknaden (leaderområdet) eller 
endast för det enskilda företaget?  
 
En fysisk produkt är en vara som man kan köpa 
och ta med hem, men konsumera senare. Till 
exempel olika matprodukter, souvenirer, kläder 
och möbler. 
 
En digital produkt är en vara som säljaren kan 
sälja (eller erbjuda gratis) upprepat antal gånger 
utan att göra om varan på nytt. Till exempel 
nedladdningsbara filer som e-böcker och guider. 
Men det kan också inkludera olika mjukvaror 
och appar om kunden inte är beroende av 
prenumerationer för att kunna ta del av dem. 

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

N.04 Nya tjänster En (fysisk) tjänst är något som man köper och 
konsumerar ihop istället för att ta med hem. Till 
exempel hårklippningar, guidade turer och 
upplevelser samt teaterföreställningar. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

 

En digital tjänst är en tjänst som säljaren 
behöver göra om och anpassa vid varje 
försäljning. Till exempel sociala media tjänster, 
webbdesign eller liknande. Hit räknas även olika 
streamingtjänster då kunden inte äger materialet 
utan endast har tillfällig tillgång genom någon 
form av prenumeration på säljarens villkor. 

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Lokal 
samverkan 

N.07 Nya nätverk och 
samarbeten 

Antalet nya och bestående nätverk eller 
samarbeten som skapats genom projektet och 
som bedöms kunna bestå efter projektslut. För 
att räknas som nytt ska nätverket eller 
samarbetet inte ha funnits innan projektets 
mobilisering och uppstart för det syfte som det 
nu har. Det behöver ingå minst två aktörer för att 
räknas som ett nytt nätverk eller samarbete. 
Endast antalet nätverk ska ingå, inte antalet 
aktörer i de nätverken 

 

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 

Kompetens-
utveckling 

N.08 Antal dagsbesökare Antalet nya dagsbesökare per år som projektet 
beräknas ha skapat. Dagsbesökare är besökare 
som inte övernattar på platsen för besöket. Här 
handlar det om en uppskattning per år så det gör 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

inget om projektet hinner ta slut innan man har 
uppmätt ett år med besökarantal. Men det 
underlättar uppskattningen om man har hunnit 
mäta besökare under en period. 

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Investeringar 

 

N.04 

 

Nya tjänster En (fysisk) tjänst är något som man köper och 
konsumerar ihop istället för att ta med hem. Till 
exempel hårklippningar, guidade turer och 
upplevelser samt teaterföreställningar. 

En digital tjänst är en tjänst som säljaren 
behöver göra om och anpassa vid varje 
försäljning. Till exempel sociala media tjänster, 
webbdesign eller liknande. Hit räknas även olika 
streamingtjänster då kunden inte äger materialet 
utan endast har tillfällig tillgång genom någon 
form av prenumeration på säljarens villkor. 

 

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

Kompetens-
utveckling 

N.05 Nya produkter Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta 
hänsyn till innovationshöjd. D.v.s. är 
produkten/erna nya på den svenska marknaden, 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

 

på den lokala marknaden (leaderområdet) eller 
endast för det enskilda företaget?  
 
En fysisk produkt är en vara som man kan köpa 
och ta med hem, men konsumera senare. Till 
exempel olika matprodukter, souvenirer, kläder 
och möbler. 
 
En digital produkt är en vara som säljaren kan 
sälja (eller erbjuda gratis) upprepat antal gånger 
utan att göra om varan på nytt. Till exempel 
nedladdningsbara filer som e-böcker och guider. 
Men det kan också inkludera olika mjukvaror 
och appar om kunden inte är beroende av 
prenumerationer för att kunna ta del av dem. 

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

N.07 Nya nätverk och 
samarbeten 

Antalet nya och bestående nätverk eller 
samarbeten som skapats genom projektet och 
som bedöms kunna bestå efter projektslut. För 
att räknas som nytt ska nätverket eller 
samarbetet inte ha funnits innan projektets 
mobilisering och uppstart för det syfte som det 
nu har. Det behöver ingå minst två aktörer för att 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
räknas som ett nytt nätverk eller samarbete. 
Endast antalet nätverk ska ingå, inte antalet 
aktörer i de nätverken 

 

Lokala indikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.01 Deltagare, kvinnor 
under 25 år 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 

 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

L.02 Deltagare, kvinnor 
över 25 år 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.03 Deltagare, män 
under 25 år 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 

 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

L.04 Deltagare, män 
över 25 år 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Investeringar 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.12 Projekt som drivs 
av unga. 

Detta innebär att projektledaren/ledarna är personer 
under 25 år. 

 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.13 Bevarade fritids- 
och kultur-
aktiviteter 

Antal fritids- eller kulturaktiviteter som har 
vidareutvecklats och/eller hade upphört om inte 
projektet genomförts. Det är alltså inte antalet 
tillfällen som aktiviteterna genomförs eller antalet 
deltagare de har som ska räknas här. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.15 Nya föreningar Antal nya föreningar som tillkommit genom 
projektet som planeras fortsätta existera efter 
projektets slut. 

 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.33 Projektdeltagare 
som upplever ökad 
inkludering 

Antal deltagare i projekt inom integration och 
inkludering som upplever en ökad inkludering i och 
förståelse för samhället vid projektslut. 

 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

L.46 Restaurerade natur- 
och kulturmiljöer 

Antal platser som genom projektet har återskapat 
och/eller bibehållit natur- och kulturvärden. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.47 Nya eller 
restaurerade leder 

Ny eller restaurerad sträcka med synliggjorda och 
tillgängliga vandrings-, cykel-, rid- eller 
skoterleder. 

 

1. Stärka 
området som 
attraktiv plats 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

L.50 Nya besöksmål En fysisk plats som erbjuder en eller flera 
besöksanledningar och som tillkommit genom 
projektet. 

 



35(57) 

 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.01 Deltagare, kvinnor 
under 25 år 

 

 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 

 

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

L.02 Deltagare, kvinnor 
över 25 år 

 

 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Investeringar 

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar  

L.03 Deltagare, män 
under 25 år 

 

 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 

 

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar  

L.04 Deltagare, män 
över 25 år 

 

 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar  

L.19 Diversifierade 
företag 

Antal företag som under projektets gång lagt till 
nya delar i sina företag för att diversifiera sin 
verksamhet. 

 

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.20 Framtagna 
affärsplaner 

Antal färdigställda affärsplaner som tagits fram 
under projektets gång. En affärsplan är en 
beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett 
antal affärsmål, en bedömning av 
genomförbarheten och en plan för att uppnå målen. 

 

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 

Kompetens-
utveckling 

L.22 Antal företag som 
får stöd 

Antal företag som fått stöd genom projektet. Detta 
kan vara till exempel icke-ekonomiskt stöd genom 
rådgivning och utbildning. 

 



38(57) 

 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

entreprenör-
skap och 
företagande 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar  

2. Ett gott 
klimat för 
kreativitet, 
entreprenör-
skap och 
företagande 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.30 Organisationer i 
nya nätverk 

Antal företag, föreningar eller andra organisationer 
som ingår i nya nätverk som uppkommit genom 
projektet. Nätverket bedöms vara bestående efter 
projektets slut. Antalet nätverk mäts istället genom 
den nationella indikatorn Nya nätverk och 
samarbeten. 

 

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

L.01 Deltagare, kvinnor 
under 25 år 

 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar  

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar  

L.02 Deltagare, kvinnor 
över  
25 år 

 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 

 

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

L.03 Deltagare, män 
under 25 år 

 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Investeringar  

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar  

L.04 Deltagare, män 
över 25 år 

En deltagare är en person som medverkar aktivt i 
projektet och får någon form av utbildning, 
kompetensutveckling eller liknande. 

 

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar  

L.22 Antal företag som 
får stöd 

Antal företag som fått stöd genom projektet. Detta 
kan vara till exempel icke-ekonomiskt stöd genom 
rådgivning och utbildning. 
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Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.36 Organisationer som 
genomför insatser 
för minskad 
klimatpåverkan 

Antal företag, föreningar eller andra organisationer 
som inom ramen för projektet genomför insatser för 
minskad klimatpåverkan. Dessa insatser ska på ett 
påtagligt sätt bidra till uppfyllandet av de 
horisontella målen hållbar utveckling och/eller 
klimat och miljö. 

 

3. Gynna en 
hållbar 
omställning 

Kompetens-
utveckling 

Lokal 
samverkan 

Kommunika-
tionsinsatser 

Investeringar 

L.38 Nya lösningar på 
miljö-, 
klimatproblem 

Hållbara lokala energi-, mobilitets-, V/A-, avfalls- 
eller produktionslösningar som utvecklats genom 
projektet. 

 



 

 

5 Genomförande 

5.1 Kommunikation 
Leaderföreningen och kansliet arbetar för att ha en aktiv och utvecklande roll i 
området, där kommunikationen är en avgörande del. För att få till en långsiktig och 
hållbar lokal utveckling i leaderområdet krävs arbete med att stärka förtroende och 
tillit och visa på fördelarna med samverkan på lokal nivå. Syftet med 
kommunikationsinsatserna är att:  

 sprida information om verksamheten – Leadermetoden och 
utvecklingsstrategins syfte och mål görs tillgänglig för att lyfta effekterna 
av Leaders miljö- och samhällsnytta. Att belysa EU:s roll för den lokala 
utvecklingen är också en viktig del.  

 informera om möjligheten att söka projektstöd till aktörer i området. 

 informera samarbetspartners, finansiärer och ”Leaderambassadörer” om 
vilka projekt som genomförs, resultat av dessa och om särskilda 
teman/insatser behöver extra insatser. 

 lyfta goda exempel för att inspirera aktörer i området, visa på vilka 
alternativ som finns för finansiering och genomförande av lokala 
utvecklingsprojekt. 

 stärka känslan av tillhörighet i området.  

Våra målgrupper är: 

 stödsökande 

 Leaderabassadörer/vidareinformatörer 

 samarbetspartners 

 allmänhet 

Hur når vi våra målgrupper? 

 genom att använda existerande nätverk kan en stor del av målgrupperna 
nås.  

 genom kontakter med lokal media sprida kännedom om resultat från 
genomförda projekt och därigenom visa på goda exempel. 

 via föreningens styrelse och partnerskapet kommunicera ut vilka projekt 
som har blivit godkända, vad Leadermetoden har åstadkommit och när nya 
utlysningar sker mm. LAG har fortlöpande kontakt med kansliet och får 
uppdaterad information. LAG har också möjlighet att förmedla kontakter 
för potentiella projektägare. 

 genom lämpliga kanaler, t.ex. sociala medier, hemsidor och kommunernas 
ordinarie informationskanaler sprida information om utlysningar, pågående 
projekt och annat som kan vara av intresse. Lämplig kanal styrs av vilken 
målgrupp som är mottagare för informationsinsatsen.  
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Kommunikationsinsatser 
Under uppstartsprocessen ska en bred spridning ske för att informera om att Leader 
finns, vad metoden och målen innebär. En lättillgänglig publik version av strategin 
ska tas fram, i digitalt format och som fysisk trycksak. Den digitala versionen 
kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida. 

Informationsmöten med blivande ambassadörer som till exempel lokala 
utvecklingsgrupper, föreningar, företagsnätverk, kommunikatörer i kommuner, 
projektledare från tidigare projekt, näringslivsutvecklare, fritids- och 
kulturutvecklare ska genomföras. 

Under genomförandet ska kommunikation ske med tänkbara projektägare och 
huvudmålgrupper. En flexibilitet är nödvändig för att uppnå målen i strategin.  

Under slutfasen läggs fokus på att kommunicera de resultat som har uppnåtts inom 
programmet samt vilka långvariga effekter som arbetet kan ha gett. 

Utvärderingar, besöksstatistik i digitala kanaler, pressbevakning, digitala enkäter 
till stödsökare och projekt samt muntliga uppföljningar är viktiga verktyg i 
uppföljningen av verksamheten. 
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5.2 Urvalsprocess 
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 
prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 
till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 
hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 
offentlig har mer än 49 % av rösterna. Efter prioritering fastställer Leader-
föreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av stödberättigande och 
fattar beslutet som skickas ut till sökande. 

Urvalskriterier för urval kompletterar ni med efter att strategin är prioriterad i 
bilaga 4. 

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 
Utöver kommunerna finns det få aktörer i området som driver eller har inflytande i 
de lokala utvecklingsfrågorna. Företagarföreningar och andra lokala 
intresseföreningar arbetar mestadels med mycket avgränsade verksamheter och 
frågor, såväl vad gäller geografi som inriktning. I gengäld är engagemanget desto 
större på regional nivå, med en rad regionala utvecklingsorgan, samarbeten och 
nätverk. Även på nationell- och EU-nivå finns flera aktörer som på olika sätt kan 
bidra i den lokal utvecklingen genom kunskapsspridning, samordning och 
finansiering. 

Strategin har samordnats med Västra Götalandsregionen utvecklingsstrategi (RUS) 
och de kommunala översiktsplanerna. Behovet av nya former för lokal samverkan 
mellan civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv är i dessa dokument ett 
återkommande tema, liksom samverkan kring klimatutmaningarna och främjandet 
av ett innovativt näringsliv. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede involvera aktuella aktörer, till exempel Västra 
Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen, Turistrådet Västsverige m.fl., 
för att kunna undersöka gemensamma lösningar så att framgångsrika projekt ska 
kunna fortsätta, för att projekten ska få större genomslagskraft och för att främja 
synergier istället för parallella satsningar. Tillsammans med dessa aktörer kan, när 
behov finns, förslag tas fram om hur leaderprojekt t.ex. kan ”skalas upp” med hjälp 
av regionala utvecklingsmedel eller tas vidare inom andra EU-program. 

Lokalt kommer strategin fortlöpande att stämmas av med kommunerna i området. 
Kommunrepresentanter sitter med i LAG och dess styrelse och kommunerna 
inbjuds till LAG:s årsmöten. Information om programperiodens insatser och 
resultat ska också lämnas fortlöpande till kommunerna. 

Strategins olika delar kommer att lyftas för olika typer av samarbeten beroende på 
hur behovet ser ut. Samordning kommer att ske med exempelvis Västra 
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Götalandsregionen, Turistrådet Västsverige, berörda kommunalförbund, och 
Länsstyrelsen. ELARD / LUS – Lokal Utveckling Sverige – blir områdets forum 
för att prata med en röst gentemot Jordbruksverket, och andra statliga organ. 

Det västsvenska nätverket av leaderområden – Leader Västra Götaland – har redan 
under framtagningen av strategin utvecklats till ett viktigt samarbetsforum som 
kommer att få fortsatt betydelse som nätverk för informations-, erfarenhets- och 
kunskapsutbyte. Här kan även samarbeten kring vissa administrativa tjänster 
komma att utvecklas. 

För att bibehålla och utveckla ett starkt samarbete med föreningsliv och näringsliv 
lokalt blir företagarföreningar, Coompanion Fyrbodal, studieförbund, RF-SISU och 
Hela Sverige Ska Leva viktiga samverkanspartner. 

Hushållningssällskapet, LRF, livsmedelsföretag, universitet, högskolor och RISE 
samt Landsbygdsnätverket kan bli viktiga kunskapsparter både för LAG och för 
enskilda projekt. Leaderkontoret får då en viktig roll som utvecklingskontor som 
kan ge information och kontakter till allmänheten och projektsökanden.  
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5.4 Effekter 
Att mäta effekter, dvs långsiktiga resultat och strukturella förändringar som uppstår 
av genomförda leaderprojekt kan vara svårt, någonting som tidigare 
programperioder visat på. Exempelvis har de långsiktiga resultat som uppstått efter 
projektavslut inte kunnat räknas med som resultat av projektet. Diskussioner om 
det här, bl.a. inom leaderområdena och tillsammans med Jordbruksverket har 
bidragit till att frågan har kommit upp på agendan. I programperioden 2023-2027 
kommer det att vara mer prioriterat än tidigare att kunna påvisa effekter av 
Leadermetoden. Under programperioden 2014-2020 har flera leaderområden 
deltagit i projekt där man specifikt tittat på effekter och mervärden som skapas 
genom Leader. Resultaten av dessa rapporter kommer att ligga till grund för hur vi 
strategiskt kan inkludera effekter och mervärden vid projektbeslut, 
projektgenomförande och uppföljning vid och efter projektavslut.  

Föreningen Effektfullt har en ledande roll i arbetet med att ta fram en standard för 
effektmätning och dess medlemmar kommer från offentlig, ideell, privat sektor 
samt akademin. Genom att inneha ett medlemskap i föreningen får man ta del av 
rådgivning och utbildningsinsatser ”för att bli ännu vassare i att mäta och visa 
effekt!”17 

För att komma åt de strukturella förändringar som långsiktigt bidrar till en positiv 
utveckling av området, krävs personliga möten och kontakter, kommunikation och 
samarbeten på lokal och regional nivå. De angränsande leaderområdena och i 
synnerhet de intilliggande storstäderna ska bjudas in till regelbundna avstämningar 
kring de strukturella utvecklingsfrågorna i området. Samarbetsorgan som 
kommunalförbunden, Turistrådet Västsverige, Länsstyrelsen i Västra Götaland 
samt Västra Götalandsregionen ska kontaktas och det aktiva samarbetet utvecklas 
vidare. Att utbilda projektägare, LAG-styrelsen och andra aktuella aktörer i 
effekter och mervärden är också någonting som kommer att göras löpande under 
programperioden.  
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5.5 Hur främjar strategin innovation? 
Strategin ger hög prioritet åt lokala investeringar i kombination med 
kunskapsutveckling som kan bidra till klimatsmart utveckling och ökad social och 
ekonomisk hållbarhet på lokal nivå. Det sker främst genom strategins 
urvalskriterier. Bland annat så visar statistik från Patent- och registreringsverket att 
Göteborgs kommun står för hela 42 % av Västra Götalandsregionens 
designansökningar, i kranskommunerna är denna siffra avsevärt lägre.16 Strategin 
ska främja nyttjandet av den kunskapsallokering som finns i nära anslutning till 
vårt område genom de utbildnings- och forskningsresurser som finns bland annat i 
Göteborg, Trollhättan, Vänersborg, Skara och Borås. Det kan ske genom 
informationsinsatser och projektsamarbeten, forskningssamarbeten i anslutning till 
start av nya verksamheter, samarbeten med innovationskluster i Göteborg, 
Trollhättan etc., för framtagning och utveckling av innovationer inom 
miljöområdet, energi, livsmedelsproduktion, distribution, transporter, 
marknadsföring och infrastruktur.  

Områdets produktion av varor och tjänster kan utvecklas innovativt med 
kopplingar till storstadsområdenas behov i form av smarta handelssystem, 
närlogistik, icke fossilbaserade lokala transporter etc. Allt detta är områden där det 
redan pågår intensiv forskning och utveckling vid Göteborgs Universitet, Chalmers 
Tekniska Högskola, Högskolan i Väst, Innovatum, Research Institute of Sweden, 
Sveriges Landsbruksuniversitet etc. Alla dessa aktörer finns nära området och 
några har redan forskningsprojekt, testbäddar etc. igång i området. Genom lokal 
samverkan kan dessa resurser och samarbeten skalas upp. 

Innovationer för att främja byggande och attraktiva boendemiljöer kan utvecklas 
inom nya arbetssätt och organisationsformer som byggemenskaper, kooperativa 
företag och alternativa finansieringsformer för byggande genom crowd-funding, 
Eko-banken, Mikrofonden Väst. 

Resurser som finns för rådgivning kring innovation och affärsutveckling ska 
främjas och tillgängliggöras. Strategins betoning på gränsöverskridande möten i 
den lokala kontexten är också en viktig faktor för att stimulera innovativa miljöer, 
liksom innovativa företagsformer, samarbeten och möten, vilket visat sig vara en 
viktig faktor i innovationsprocessen. 

5.6 Övergripande principer 
Likabehandling och icke-diskriminering 
Målet i strategin är att lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för 
alla i området oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Arbetet 
med att genomföra strategin utifrån målet om likabehandling och icke-
diskriminering ska genomsyra både kansliets arbete och LAG-styrelsens 
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beslutsfattande. Den övergripande principen finner stöd inom EU samt svensk 
lagstiftning genom diskrimineringslagen. 

Alla individer ska bemötas och behandlas likvärdigt. Kansliet har en viktig roll i att 
stötta potentiella projektägare. Genom att ta fram checklistor och stödjande 
dokument ska kansliet kunna vägleda potentiella projektägare att ta hänsyn till hur 
olika personers och gruppers villkor i området påverkas vid utformningen av 
projekt. Kansliet och LAG-styrelsen kommer att få utbildning inom detta område 
för att kunna stödja och vägleda sökanden och projektägare i planering och 
genomförande av sitt projekt. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Kvinnor och män i vårt leaderområde ska ha samma makt att kunna 
påverka och forma samhället och sina egna liv. De ska ha möjlighet att söka och 
delta i projekt och aktiviteter på lika villkor. Att se människors olikheter som en 
tillgång, kan fungera som ett verktyg som effektiviserar arbetet för en hållbar 
tillväxt. Uppföljning av statistik på könsfördelning utifrån vilka som söker 
projektstöd, vilka som genomför projekt och hur deltagandet i projekten ser ut, 
kommer att genomföras löpande. Detta för att kunna göra extra insatser där det 
behövs för att öka jämställdheten. 

Hållbar utveckling  
Målet för en hållbar utveckling är att tillgodose behoven hos nuvarande 
generationer utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose 
sina behov. Målet är övergripande inom EU men också globalt genom FN. En 
hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. 
Den innefattar en god social sammanhållning där grundläggande mänskliga 
rättigheter uppfylls, att naturresurserna brukas utan att förbrukas och att motverka 
fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt. 

Våra indikatorer som valts ut för att säkerställa genomförandet av strategin är till 
hjälp för att mäta, kontrollera och styra arbetet gentemot dessa övergripande 
principer. LAG-styrelsen och kansliet kommer att få utbildning som kommer att 
ske återkommande under programperioden. Detta för att kunskapsnivån ska hållas 
på en god nivå, att nya ledamöter och ny personal också får tillräcklig kunskap som 
bidrar till att projektansökningarna genomsyras av principerna. 
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6 Organisation 

6.1 Partnerskapet och föreningen 
Vi särskiljer här på partnerskapet som ligger bakom framtagandet av strategin och 
det partnerskap som kommer att få i uppdrag att genomföra strategin under 
programperioden. Det är inte en självklarhet att det är exakt samma aktörer som 
ingår i dessa grupper. Flera av de som deltagit i strategiprocessen ser vi som 
naturliga medlemmar i själva föreningen men kanske inte företrädelsevis ingår i ett 
mer formerat partnerskap som har huvudansvaret att genomföra strategin i 
området. 

Leader kring Göta älv och Säveån är en sammanslagning av Leader Längs Göta 
Älv och två kommuner från Göteborgs Insjörike. Området inkluderar kommunerna 
Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Göteborg, Alingsås och Lerum. Utöver 
kommunerna kommer föreningen att bestå av representanter från privat och ideell 
sektor. 

Leaderföreningen kommer att drivas som en ideell förening och medlemmarna i 
föreningen utgör den lokala aktionsgruppen (LAG). Det är av stor vikt att 
medlemmarna har god förankring i området samt är boende och verksamma i hela 
det geografiska området. Föreningens medlemmar kommer att bjudas in till 
årsmöte en gång per år samt kommer att ha möjlighet att sitta med i LAG:s 
styrelse. 

Vår skrivargrupp har haft representation från offentlig, privat och ideell sektor samt 
kanslipersonal. Flera av dessa har tidigare erfarenhet av att skriva 
utvecklingsstrategi för ett leaderområde, gruppmedlemmarna har en geografisk 
spridning och representeras både av forna Leader Längs Göta Älv och Göteborgs 
Insjörike. 

Samtliga kommuner har tillsammans med ideell och privat sektor haft inblick i 
strategiarbetet. Antingen genom en aktiv roll i skrivargruppen, som representant i 
referensgruppen eller haft möjlighet att lämna synpunkter då utkast till strategin var 
ute på inspels- och synpunktsrunda. Andra organisationer som varit delaktiga i 
strategins framtagande och som ställer sig bakom den är Coompanion Fyrbodal, 
Västkuststiftelsen, Hela Sverige ska leva, RF-SISU Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Arbetet med att uppfylla målen i strategin ska även förankras 
med bland andra Turistrådet Västsverige, lokala turistorganisationer, Länsstyrelsen 
Västra Götaland, lokala företagarföreningar, samhällsföreningar, 
hembygdsföreningar med flera. 
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6.2 Föreningens styrelse 
Leadermetodens principer ska vara ledande i LAG-styrelsens arbete och 
utgångspunkt för verksamheten. Den lokala strategin har tagits fram för att möta 
områdets utmaningar och stödja de utvecklingsmöjligheter som framkommit i 
SWOT-analysen. Arbetet kommer att utgå från ett underifrånperspektiv, de lokala 
initiativ som uppstår tas tillvara och de som beslutar om insatserna är lokala 
representanter som känner området bäst. Denna lokala aktionsgrupp ”LAG” är de 
som implementerar strategin och utgör partnerskapet som skapats utifrån de 
representerade sektorerna tillsammans med andra intressenter och aktörer i 
området. Leadermetoden syftar till att främja innovationer för att exempelvis hitta 
nya tänkesätt och lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. Genom att 
främja Leadermetodens integrerande insatser på det ekonomiska, sociala, kulturella 
och miljömässiga planet kan detta bidra till lösningar som skapar en större helhet 
kring innovationer. Nätverk och samarbete är ledorden som kan borga för 
förändring och positiv inverkan på samhällets utveckling och dessa ska genomsyra 
arbetet inom och mellan projekt, mellan olika aktörer eller områden lokalt, 
regionalt, nationellt och transnationellt.  

LAG-styrelsens utformning 
Styrelsens ledamöter kommer att bestå av representanter för privat, ideell och 
offentlig sektor från leaderområdet. Genom att ledamöterna utses utifrån de lokala 
förutsättningar som finns i området så säkerställer det att den lokala förankringen 
finns med vid prioritering av projektidéer. En styrelse med bred kompetens 
kommer att vara den styrande ambitionen vid nomineringar och val inför årsmötet. 
LAG-styrelsen skall vara en aktiv, representativ grupp som tillför kunskap utifrån 
sitt kompetensområde och strategins helhet. 

LAG-styrelsen ska rekryteras utifrån följande kriterier: 

1. Kön, jämn fördelning 
2. Ålder, representativ spridning 
3. Geografisk spridning i området 
4. Kompetens 
5. Sektor; offentlig, ideell, privat 

Adjungerande ledamöter kommer inte att ha fasta platser i LAG-styrelsen, i stället 
ska det gå att adjungera ledamöter vid behov, om särskild kompetens behövs inför 
prioriteringsbeslut och denna kompetens saknas eller behöver förstärkas bland 
ordinarie ledamöter.  

Föreningens stadgar kommer att dra upp riktlinjer för hur LAG-styrelsens 
ledamöter fördelas enligt de tre sektorerna. 

Arbetsutskott 
Ett arbetsutskott (AU) som representerar området geografiskt och utifrån de tre 
sektorerna väljs för att vara beredningsorgan för LAG-styrelsen. AU går 
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tillsammans med kansliets personal igenom ärenden inför styrelsemöten. AU kan 
få delegering att fatta beslut om exempelvis paraplyprojekt om sådana drivs av 
LAG. AU är också ansvarigt för personalen på kansliet. 

Valberedning 
Valberedning med en representant från varje kommun och som också har 
representation i de tre sektorerna kommer att ta fram förslag på styrelseledamöter 
och presentera dessa inför årsmötet. Kommunerna utser de offentliga 
representanterna. Ledamöterna tillsätts enligt gängse föreningsregler, hälften 
tillsätts vartannat år genom om- eller nyval på årsmötet för att säkerställa 
kompetens och kontinuitet i styrelsearbetet. Det är viktigt att valberedningen är 
aktiv och innehar rätt kompetens för att nominera lämpliga representanter till LAG-
styrelsen. Valberedningen kommer därför att utbildas regelbundet efter varje 
årsmöte. Den ska besitta kunskap om utvecklingsstrategin, föreningens stadgar 
samt LAG-styrelsens arbetssätt. För att säkerställa en jämn könsfördelning kommer 
valberedningen att ta fram två nomineringar, en kvinna och en man till varje plats 
vid tillsättandet av LAG-styrelsen. 

En ny förening kommer att bildas inför starten av programperioden 2023-2027 
eftersom det geografiska området förändrats jämfört med tidigare programperiod. 

6.3 Drift – den operativa verksamheten 
Administrativ kapacitet och kansliets arbete 
Kansliet skall ha tillräcklig kapacitet att genomföra strategin. I början av 
programperioden kommer uppsökande och kontaktskapande verksamhet att kräva 
stora informationsinsatser. Att stödja sökanden i ansökningsförfarandet är viktigt 
och avgörande för LAG-styrelsens prioritering av projekten. Det behöver också 
finnas kapacitet att göra extra insatser om det visar sig att många av de projekt som 
inkommer inte uppfyller strategins mål eller insatsområden på ett tillfredsställande 
sätt. 

Kansliets personal skall ha kompetens som speglar de teman/insatsområden som 
prioriteras i strategin, såsom besöksnäring, övrigt näringsliv, lokal miljö, 
ekosystem och lokal utveckling. Andra viktiga kompetensområden är 
projektledning, informationsspridning, ekonomi och likviditetsplanering samt god 
kännedom om olika organisationsformer för att driva olika typer av verksamhet. 
Kanslipersonalen kommer löpande att genomgå kompetensutvecklande insatser där 
behov finns. Nätverkande med andra leaderområden har visat sig avgörande för att 
effektivisera arbetssätt, utbyta erfarenheter och bolla idéer. Detta är något som 
kommer att fortgå under programperioden. 

Kansliet skall vid behov kunna stödja sökandens arbete från idé fram till en 
komplett ansökan. Handledningen ska även omfatta att ge projektägare kunskap så 
att projekten redovisas på ett korrekt och tillfredsställande sätt.  
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Enligt Jordbruksverket så ska kansliet bemannas med minst 1,5 heltidstjänst 
fördelat på två personer för att kansliet ska kunna genomföra LAG:s uppdrag. 
Detta kan lösas genom anställd personal men vid behov kan det även innebära att 
föreningen köper in tjänster för att kunna uppfylla strategin. Det kan exempelvis 
handla om handläggning vid arbetsintensiva perioder eller vid sjukskrivningar, vid 
utvärderingar kan också extra resurser behövas. Leaderkontoren sinsemellan kan 
också dela på resurser i form av projektledare som arbetar med paraplyprojekt med 
liknande tema. Det är i slutändan tilldelad driftsbudget som styr driftsbudgetens 
utformning. 

Kvalitetssäkring 
Regelbunden uppföljning kommer att ske med projektägarna för att stämma av så 
att de ligger i linje med projektplaner och uppsatta mål. Även ekonomin och 
likviditetsplanering kommer att följas upp regelbundet. Då leaderföreningens 
driftsbudget baseras på genomförda projekts upparbetade och utbetalade 
stödbelopp så är det viktigt med denna regelbundna uppföljning. Eventuella 
återflöden från avslutade projekt sent i programperioden kan bidra till minskad 
driftsbudget om tid för att prioritera nya projekt inte finns. LAG-styrelsen kommer 
att inhämta löpande information om projektens utveckling och utvärdering för att 
vid behov kunna justera projektplaner, ekonomi och liknande.  

Rutiner kansli och LAG-styrelsen 
Styrelsen är ansvarig för strategins genomförande och att verksamheten drivs på ett 
bra och tillfredsställande sätt. LAG-styrelsen fattar projektbeslut och andra 
avgörande beslut. Ett arbetsutskott (AU) bereder ärenden till LAG-styrelsen och är 
ansvarig för kansliets personal. Förhållandet och ansvarsfördelningen mellan LAG-
styrelsen, AU och kansliet regleras i ett lednings- och styrningsdokument.  

Kansliet är ansvarig för den löpande driften och att ta fram beslutsunderlag och 
förse LAG-styrelsen med information så att de kan fatta beslut och fullgöra sitt 
uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 

7 Uppföljning och utvärdering 
Att utvärdera det strategiska arbetet under programperiodens gång är en självklar 
del av utvecklingsstrategin. Detta skapar förutsättningar för LAG att styra om vid 
behov och att hålla de strategiska målen realistiska och mätbara. Det kan också 
bidra till att hålla visionen levande och förankrad bland områdets aktörer.  

Utvärdering av arbetet är exempelvis användbart för att visa vad projektens insatser 
resulterar i – för samarbetsparter, offentliga finansiärer och andra aktörer. Vid 
uppstarten av programperioden planeras ”före-mätningar” att göras av vissa, 
särskilt intressanta indikatorer, detta för att ha ett utgångsvärde för att jämföra 
resultaten med under arbetets gång. De kan också användas för att mäta 
långtgående effekter efter programavslut. Vilka resultat som ska mätas på en mer 
djupgående nivå kommer att tas fram vid uppstartsfasen och här kan arbetet leda 
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till att ytterligare datainsamling identifieras, som bedöms vara av vikt för 
utvärderings- och uppföljningsarbetet.  

LAG-styrelsens roll 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att uppföljning och utvärdering sker på 
ett tillfredsställande sätt. LAG-styrelsen kommer aktivt att ta till sig information 
om hur de pågående projekten fortlöper. De lokala ledamöterna är viktiga 
informationskanaler med sin lokalkännedom. LAG-styrelsens ledamöter kommer 
att få en bred utbildning och fortlöpande kompetensutveckling om strategins mål 
och insatsområden. Utrymme ska ges för reflektion och lärande. 

Fortlöpande uppföljning av pågående projekt 
Kansliet kommer att ha löpande kontakt med projekten för att stämma av hur de 
arbetar mot målen i strategin, vilka resultat valda insatsområden har fått, samt 
projektens ekonomiska status. Vissa indikatorer kommer att samlas in fortlöpande 
under projektperioden för att användas som mått på hur projekten fortskrider. Vid 
rapportering till LAG-styrelsen så kan åtgärder komma att föreslås för de projekt 
som riskerar att inte uppfylla sina mål. Exempelvis stödjande insatser för att öka 
möjligheten till måluppfyllelse hos projekten men också vid fortsatta arbetet med 
informationsinsatser i ansökningsprocessen för att tydligare styra arbetet mot 
strategins mål. 

Projektledarträffar för utbildning och stöttning i ansöknings- och 
genomförandeprocessen kommer också att genomföras löpande under 
programperioden. Att sammanföra projekten för erfarenhetsutbyten och 
kunskapsspridning dem emellan är också någonting som visat sig vara utvecklande 
och lärorikt för projektägare och -deltagare samt LAG-styrelsen. Dessa skapar 
mervärden och synergieffekter – oftast oförutsedda samarbeten kan stärka den 
lokala förankringen i området och bidra till oväntade ”ringar på vattnet”. 

Årlig uppföljning av avslutade projekt 
En gång per år gör kansliet en kvalitetsuppföljning av avslutade projekt för att se 
huruvida de har nått uppsatta mål och resultat, vilka effekter projektet har haft efter 
projektslutet och vilka långsiktiga mervärden som skapats. Uppföljningen kan ske 
genom intervjufrågor via telefon, besök eller enkätfrågor, digitalt eller per post. 
Även den fortsatta utvecklingen av avslutade projekt ska följas upp och rapporteras 
för att kunna analysera långtgående resultat och effekter av projekten. Uppföljning 
av resultat är också viktigt för att kunna anpassa arbetssättet under 
programperioden och göra specifika insatser där behov uppstår.  

Vi kommer under programperioden också att genomföra de aktiviteter som 
Jordbruksverket fastställt, såsom den årliga resultatrapporten till Jordbruksverket.  
I samband med rapporteringen kommer det att genomföras aktiviteter för att följa 
upp målen och se över eventuella justeringar.  
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Den nationella leaderträffen som genomförs varje år kommer också att erbjuda 
viktiga erfarenhetsutbyten. Jordbruksverket kommer under 2025 att genomföra en 
nationell aktivitet för lärande och utveckling som kan ligga till grund för kunskaper 
och erfarenheter, användbara i uppföljnings- och utvärderingsprocessen.  
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Noter och referenser 
 
1. Vättlefjäll naturreservat 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027346f0/152897345
3310/vattlefjall-se0520107.pdf 
 
2. Halle- och Hunneberg 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/halle-
hunnebergs-rasbranter.html 
 
3. Risveden 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/besoksmal/naturreservat/risveden.html 
 
4. Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning – MSB 
https://www.msb.se/siteassets/dokument/om-msb/vart-
uppdrag/regeringsuppdrag/2021/ru-riskomraden.pdf 
 
5. Lab190 
https://lovg.se/lab190/ 
 
6. Befolkningsmängd 2015-2020 fördelat på ålderskategorier RegSO-områden 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0
101Y/FolkmDesoAldKonN/table/tableViewLayout2/ 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/110737 
 
7. Befolkningsmängd totalt 2015-2020 i riket  
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0
101Y/FolkmDesoAldKonN/table/tableViewLayout1/ 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/110738 
 
8. Flyttmönster kopplad till SCB 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AA__AA0003__AA
0003C/IntGr2RegSO/table/tableViewLayout2/# 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/110739 
 
9. Antal personer med utländsk bakgrund på RegSO  
https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/110740 
 
10. Andel förvärvsarbetande, andel av de förvärvsarbetande som är företagare samt 
inskrivna arbetslösa 2015-1019 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/110775 
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11. Storleksfördelning på jordbruksföretag kommunvis 
https://statistik.sjv.se/PXWeb/sq/5ccbd4f2-d1dc-47dd-99af-1acb3061c27f 
 
12. Bolagsverket 
https://bolagsverket.se/om/oss/verksamhet/lagandringar/aktuella-lagandringar-
1.2314 
 
13. Patent- och registreringsverket – statistikårsbok 2019 
https://www.prv.se/globalassets/dokument/statistik/statistikarsbok_2019.pdf 
 
14. Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi 
https://www.regeringen.se/4b00e7/contentassets/a1a50c6a306544e28ebaf4f4aa29a
74e/sverige-helt-uppkopplat-2025-slutlig.pdf 
 
15. Bredbandsläget i Västra Götaland  
https://alfresco-
offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/a59e2ab5-7b5e-4508-b80d-62fcc9a8938b/pts-bredband-2020-vastra-
gotalands-
lan_V%c3%a4stra%20G%c3%b6talands%20l%c3%a4n.pdf?a=false&guest=true 
 
16. Patent- och registreringsverket PRV – statistikårsbok 2019 
https://www.prv.se/globalassets/dokument/statistik/statistikarsbok_2019.pdf 
 
17. Effektfullt 
https://effektfullt.se 
 
Övrigt referensmaterial 
 
Agenda 2030 – FN:s hållbarhetsmål 
 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
 
CNI och ohälsotal på kommunnivå 2014 och 2019 (SCB) 
 
VGR analys 2020:21 Demografi i Västra Götalandsregionen 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGEwOTViZDctZjFlZi00OTY4LTgxM
DAtZjNjMDljOWMwNTBhIiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVh
LTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9 
 
2021-11 Länsstyrelsens omvärldsanalys 2021  
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4adf753a1791c8ec45514734/16214923
47774/2021-11-LST-omvarldsanalys-2021.pdf 
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Kommunala översikts- och utvecklingsplaner 
 
Myndigheten för delaktighet 
https://www.mfd.se/verktyg/stod-for-att-framja-en-aktiv-fritid/aktiv-fritid--varfor-
och-hur/ 
 
Naturskyddsföreningen 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/biologisk-mangfald-en-
overlevnadsfraga/ 
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Sammanfattning 

Visionen 

Framtiden för Bohuslän bygger på vår historia och där vi står idag. Våra framtida 

samhällen är sammanhållna, innovativa, kreativa, inkluderande och öppna. Vi 

känner en gemenskap, välvilja och generositet som gör att goda exempel 

mångfaldigas genom samverkan. Vi finns tillgängliga för varandra och bygger bra 

platser att bo på och verka i, årets alla dagar. Vi är en naturlig del i förändringen 

mot ett hållbart och resilient samhälle. Det nya leaderområdet Leader Bohuslän 

delar en vision i: 

Leader Bohuslän - Hållbar lokal samverkan 

Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och 

mig, varje dag.  

Mål och Insatsområden 

Insatsområde Omställning är format för att uppnå Mål 1: Omställning till 

hållbart attraktivt liv och arbete, - stödja hållbar lokal samhällsutveckling, social 

delaktighet, inkludering och integrering via föreningar, samverkan och nätverk 

samt - skapa, stödja och förmedla strukturer, modeller, strategier och exempel för 

omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och boende.  

Insatsområde Matproduktion är format för att uppnå Mål 2: Lokal 

och resilient matproduktion med - fler arbetstillfällen, produkter, innovationer 

och företag inom blåa och gröna hållbara näringar, logistik och förädling.  

Insatsområde Upplevelser är format för att uppnå Mål 3: Upplevelser i 

världsklass - bidra till samverkan för tillgängliga upplevelser och kulturaktiviteter 

varje dag, -fler tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen samt - bidra 

till genuin profilering samt kunskaps- och kompetensutveckling. 

Hur 

Den gemensamma LAG-styrelsen prioriterar bland ansökningar som strävar efter 

att nå våra lokala mål. I den finns representanter för den privata, den ideella och 

den offentliga sektorn. Underifrånperspektiv, innovativitet och samverkan präglar 

gemensamma insatser oftast i projektform som får stöd för att de hjälper till att 

förverkliga den lokala utvecklingsstrategin. 

Med basen i det fantastiska Bohusläns utmaningar tar vi hjälp av Leaders stora 

europeiska nätverk och skapar hållbara resultat som ger effekter och hållbar 

utveckling i samklang med västra Götalands aktörer och den regionala 

utvecklingsstrategin.      
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Summary 

The vision 

The future of Bohuslän is based on our history and where we stand today. Our 

future societies are cohesive, innovative, creative, inclusive and open. We 

experience a community feeling, goodwill and generosity that makes good 

examples multiply through collaboration. We are accessible to each other and build 

good places to live and work in, every day of the year. We are a natural part in the 

transition to a sustainable and resilient society. The new leader area Leader 

Bohuslän shares a vision in: 

Leader Bohuslän – sustainable local cooperation 

The accessible society, vibrant and innovative for you and me 

every day. 

Objectives and Focus Areas 

Focus area Transition is designed to achieve Objective 1: Transition to 

attractive, sustainable life and work, - support sustainable local development, 

social participation, inclusion and integration via non-governmental organizations, 

cooperation and networks, and - create, support and convey structures, models, 

strategies and examples for transition, recycling, local participation, work, sharing, 

digitalization and housing. 

Focus area Food production is designed to achieve Objective 2: Local and 

resilient food production with more jobs, products, innovations and companies in 

blue and green sustainable production, logistics and processing. 

Focus area Experiences is designed to achieve Objective 3: World-class 

experiences and - contribute to collaboration for accessible experiences and 

cultural activities every day. with - more services, innovations and companies in 

the hospitality industry and - contribute to genuine profiling as well as knowledge 

and competence development.  

How 

The joint LAG board prioritizes among applications that strive to achieve our local 

goals. It contains representatives of the private, non-profit and public sectors. 

Bottom-up perspectives, innovation and collaboration often characterize joint 

efforts in the form of projects that are supported because they help to realize the 

local development strategy. 

Anchored in the local challenges of fantastic Bohuslän, we take the help of 

Leader's large European network to create sustainable results, effects and 

sustainable development in harmony with the actors and developmental strategy of 

Region Västra Götaland.  
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1 Landsbygdsutveckling genom Leader 

Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 

leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 

genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 

verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 

även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 

utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 

utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 

insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 

rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 

och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 

strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik. 

2 Strategins framtagning 

Leader Bohuslän är en sammanslagning av två Leader-områden: Leader Bohuskust 

och gränsbygd samt Leader Södra Bohuslän som ska forma en gemensam förening. 

Anledning till sammanslagningen är information från Jordbruksverket att 

leadernätverken bör sträva efter större områden med bättre förutsättningar. Leader 

Bohuslän kommer ge möjlighet att tydliggöra identiteten Bohuslän och verka för 

spridning av initiativ och insatser gjorda på skilda håll i Bohuslän. Under perioden 

2014-2020 har många samarbetsprojekt genomförts mellan områdena och kontoren 

har samverkat i många frågor. 

Erfarenheter från tidigare programperioder är bland annat behovet av en flexibel 

strategi vilket var viktigt för att möjliggöra utveckling av fibernätet via föreningar i 

Bohuslän. Arbetet med flera fonder under programperiod 2014-2020 har också 

varit nyttigt då det har gett ett bredare perspektiv och möjliggjort många 

innovationer inom det marina området framförallt. Leader Bohuskusts arbete med 

effekter och Leader Södra Bohusläns arbete med projekt för unga är några exempel 

på sådant som blir användbart i denna strategi. 

Processen för framtagande 

Strategin är framtagen i en bred och inkluderande process. Initialt efter beslut och 

diskussioner i respektive LAG-styrelse tillsattes en processgrupp med medlemmar 

från båda områdena som tog fram ett sätt att arbeta, ett förslag på en skrivargrupp, 

en presentation för kommunerna samt en tidsplan. 
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Skrivargruppen påbörjade arbetet i januari 2021 med utbildning. Efter en inledande 

period med bland annat möten med kontaktpersoner för alla kommuner 

genomförde vi två breda SWOT-workshopar (en SWOT-analys ger överblick över 

Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot), två gymnasieklass-SWOT-möten samt 

ett 10-tal strukturerade intervjuer. Analysen var fortsatt öppen under en månads tid 

där allmänheten kunde komma med inspel kopplat till ett digitalt formulär. 

Skrivargruppen har sedan analyserat SWOT-materialet jämfört med föregående 

strategier och därefter skapat en slutlig SWOT (se bilaga 2 SWOT). 

SWOT:en har legat till grund för ett arbete med två tematiska referensgrupper. I 

dessa har delar av skrivargruppen samt representanter från respektive LAG-styrelse 

deltagit.  Den första har fokuserat på visionsformulering, målformulering och 

insatsområdesuppdelning. Den andra har hanterat organisationsfrågor: 

partnerskapet, LAG, LAG-styrelse samt kontoret. 

Ytterligare referensgruppsmöten har hållits runt partnerskap och ungas delaktighet. 

Utöver utbildningar om olika steg i processen inklusive hållbarhet har 

skrivargruppen också tagit del av omvärldsanalyser från Kairos Future med flera. 

Återkommande möten hålls med leaderskrivargrupperna i Västra Götaland för att 

säkerställa synergier och höja kvaliteten på respektive strategi och arbetssätt i 

områdena.  

Ett viktigt steg är den breda inspel- och synpunktsrunda där hela partnerskapet fått 

lämna synpunkter och inspel till strategin. Denna var öppen via ett digitalt formulär 

under sommaren 2021 och har marknadsförts via sociala medier och 

tidningsannonser i de berörda kommunerna. Synpunkter sammanställdes, en 

justering av strategin gjordes innan den presenterades för de befintliga LAG-

styrelserna och justerades innan den slutligen lämnades in till Jordbruksverket i 

oktober 2021. 

Kommunerna var via sina kommunrepresentanter och kommunikatörer delaktiga i 

spridningen av strategin till sina föreningsnätverk, företagarnätverk och till 

politiker och tjänstemän på kommunen. Var kommun har fått avgöra vilken nivå 

man har velat fatta beslut på synpunkter och inspel.  
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Förhållande till andra strategier 

 

Utvecklingsstrategin förhåller sig till flera internationella, nationella och regionala 

strategier med Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi (RUS) i centrum. 

Dess huvuddrag genomsyrar Bohusläns lokala strategi och blir tydligt och konkret i 

omställningsmålet (se Mål 1 nedan).  

De globala hållbarhetsmålen ska fungera som en helhet och hjälper oss att bredda 

blicken när vi fokuserar för snävt på ett specifikt område. Varje mål bär med sig 

dessa. 

Den svenska livsmedelsstrategin, strategin för svenskt fiske och vattenbruk samt 

hållbarhetsmål 2 Ingen hunger, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 14 Hav och 

marina resurser samt 15 Ekosystem och biologisk mångfald samspelar allihop och 

påverkar. De sätter upp riktningen för vad strategin vill åstadkomma och ger också 

möjligheter att utveckla projektinsatser ytterligare (se även Mål 2 Matproduktion 

nedan).  

På regional nivå finns infrastrukturplan, kulturstrategi och turistrådets strategi 

”Hållbarhetsklivet” vilka alla skapar förutsättningar för utveckling och livskvalitet 

på landsbygderna. Inom Mål 3 Upplevelser inkluderas dessa strategier i 

formulerandet av tillgängliga upplevelser.  

EU:s jordbrukspolitik (2021-28) har tre allmänna mål i: 1. Främja en smart 

motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för livsmedelssäkerhet; 2. 

Stödja miljömål och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och 

klimatrelaterade mål; 3. Förbättra den socioekonomiska strukturen i 

landsbygdsområden. Under dessa finns nio mål varav ett är specifikt inriktat mot 

Leaderinsatsen: ”främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, social 

delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden inbegripet bioekonomin och 

hållbart skogsbruk”.   
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Dessa jordbrukspolitikens mål tillsammans med den nya gröna given är centrala på 

så sätt att de pekar ut riktningen för strategin. Den nya gröna given inkluderar bl a 

klimatneutral kontinent 2050, miljövänligt livsmedelssystem, omställning till grön 

finans och en omfattande omställning av industrin. Det går inte att överskatta den 

påverkan denna omställning kommer ha på våra samhällen och på hur snabbt 

förändringarna behöver ske. Sverige går i framkant och har sett möjligheterna i 

omställningen och har därför skarpare mål: 63% minskning av CO2 utsläpp till 

2030 och 100% 2045. I vår region ska vi minska med 80% fram till 2030 (Klimat 

2030).  

Strategin är anpassad för att verka i rätt riktning för att möjliggöra denna 

förändring. Exempelvis så har strategins insatsområden likheter med Klimat 2030 

fokusområden. Fokusområde 2. Hälsosam och klimatsmart mat i ett hållbart 

lantbruk har likheter med lokal och resilient matproduktion, Fokusområde 3 

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, samt 4 Sunda och 

klimatsmarta bostäder och lokaler har gemensamma nämnare med Omställning till 

ett attraktivt liv och arbete. 

Smarta landsbygder är EU’s koncept som använder innovativa lösningar för att 

utveckla resiliens genom att bygga på lokala möjligheter och styrkor. Resiliens är 

ett systems motståndskraft, dess förmåga att studsa tillbaka och formas i takt med 

nödvändig förändring.  Konceptet är utvecklat vidare till att dela med sig av dessa 

ansatser på europeisk nivå vilket blir nyttigt för utvecklingen av vårt 

Omställningsmål (se Mål 1).  

De mellankommunala planerna i kustområdet är viktiga för arbetet och där kan 

nämnas Blå ÖP och Maritim näringslivstrategi i norr och mellankommunal 

kustzonsplanering i söder. Kommunalförbunden Fyrbodal och Göteborgsregionens 

utvecklingsdokument så som näringslivsstrategier är en del av underlaget. 

3 Utvecklingsområdet 

3.1 Tabell med statistik 

Ämnesområde Variabel Värde 

Områdets storlek 

Antal invånare 192186 

Storlek i km² 5215,409 

Invånare per km² 37 

Befolkningsstruktur 

Andel av befolkningen som 

är utrikes född 11% 

Andel av befolkningen i 

intervallerna (%): Kvinnor Män 

0-14 år 9 9 

15-24 år 4 5 

25-44 år 11 11 

45-64 år 13 13 

65- år 13 12 
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3.2 Områdesbeskrivning 

Gränser till andra leaderområden 

Utvecklingsområdet följer kommungränserna och sträcker sig från Strömstad i norr 

till Kungälv och Öckerö i söder men inkluderar även södra skärgården, en del av 

Göteborgs kommun. Området gränsar till Leader Framtidsbygder i nordöst, Leader 

längs Göta älv i öst och Leader Halland i syd.  

Natur-och kulturresurser 

Leader Bohuslän har en unik kombination av skog, fjäll, klippor, 

jordbrukslandskap, kust, skärgård och hav. Området är också rikt på vattendrag och 

sjöar. Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet av riksintresse med 

hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. I området finns bl. a Sveriges enda 

marina nationalpark Kosterhavet och UNESCO-världsarvsområdet Tanums 

hällristningar. Kulturmiljöerna i pittoreska småstäder, fiskelägen, kustsamhällen 

och landsbygdsbyar är både unika och starkt kopplade till den omgivande naturen.  

Havet och den varierande jordbruksmarken ger möjligheter till lokal 

livsmedelsproduktion samtidigt som läget nära storstaden ger efterfrågan på 

produkter och tjänster. Bohuslän ger goda möjligheter till rekreation vilket är en 

viktig förutsättning för besöksnäringen. 

Närheten till havet präglar människors liv och kulturhistoria genom fiske och 

sjöfart. I området finns en levande kulturhistoria och ett aktivt kulturliv med konst, 

musik, dans och teater, från lite större aktörer så som Nordiska Akvarellmuseet, 

Udden, Carlstens fästning, Gerlesborgsskolan, Vinga, Skulptur i Pilane m fl men 

även en mångfald av hantverksutövare och konstnärer. 
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Demografi 

 

Figur Åldersfördelning invånare Leader Bohuslän jämfört med VGR 

Befolkningen i Bohuslän är äldre jämfört med VG-regionen som helhet. Det är 

framförallt andelen yngre vuxna som är väsentligen lägre samtidigt som andelen 

över pensionsålder är väsentligen högre. Troligtvis är siffrorna för åldersgruppen 

22-35 ännu mer markanta då många lämnar för att studera och flyttar tillbaka i 

samband med familjebildning.  De södra kommunerna längs med E6/Bohusbanan 

med goda kommunikationer till Göteborg har dock en stark nettoinflyttning. 

I samband med de stora flyktingströmmarna runt 2015 kom många nyanlända till 

området, men relativt snart flyttade de flesta vidare mot storstadsregionerna. 

Därmed har området ca hälften så många invånare som är utrikesfödda som Västra 

Götalandsregionen i sin helhet. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivet i Bohuslän är mångfacetterat och består av många småföretag 

tillsammans med större företag och industrier. Traditionellt återfinns företagen 

bland marina och areella näringar, småbåtsvarv, sjöfart och besöksnäringar 

tillsammans med de större berednings, tillverknings- och processindustri med 

tillhörande underleverantörer. 
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Privata tjänster 38,8 43,5 44,3 

Varav    

Företagstjänster 7,4 12,7 12,2 

Handel 14,4 12,4 11,9 

Hotell o restaurang 4,8 3,2 3,4 

Information o 
Kommunikation 1,1 3,6 4,2 

Kulturella o personliga 
tjänster 4,0 3,9 4,3 

Tillverkning och utvinning 13,6 14 11,2 

Övrigt 2,3 1,8 2,1 

Summa 100 100 100 
Tabell: Fördelning av sysselsatta per bransch i Leader Bohusläns område (undantaget 

södra skärgården och inklusive Uddevalla tätort) jämfört med Västra Götalandsregionen 

och riket i helhet. De fetmarkerade skiljer sig från VGR och riket. Det är värt att notera att 

fördelningen inte är jämn över området. 

I stora delar av området finns en stark kultur att driva egen verksamhet. 

Andelen nyföretagande är relativt högt. Några branschkategorier är specifikt svaga 

exempelvis Företagstjänster dvs försäljning av tjänster företag emellan. Specifikt 

är också Information och Kommunikation väldigt låga i området. 

En tydlig trend är att besöksnäringen växer i betydelse. Företag som förädlar 

jordbruksprodukter blir också allt fler. Kommuner och företagen är med i 

Hållbarhetsklivet för besöksnäringarna. 

I kommunerna pågår utvecklingsarbete inom blå ekonomi med en stark närvaro av 

flera marina kunskapscentra, myndigheter, universitet och institut tillsammans med 

innovations- och entreprenörskapsmiljöer (GU med Kristinebergs forskningsstation 

och Tjärnö marinbiologiska laboratorium, SLU Aqua, KTH, IVL, UU, Kristineberg 

Center, Sotenäs Symbioscenter, www.foretagsarenor.se). Flera kommuner 

samverkar runt Företagsarenor Väst som understödjer innovation och kopplingen 

mellan företag, kommun och forskning.  

Fiske och vattenbruk är traditionella maritima näringar som har fortsatta 

möjligheter att utvecklas i området. Merparten av svenskt yrkesfiske finns 

hemmahörande i Bohuslän. Nuvarande programperiod har sett många 

utvecklingssteg förverkligas vilket kan bära frukt i den nya perioden. 

Diversifiering, nya arter och hållbarare mer värda produkter är framtiden.  

I Strömstad dominerar gränshandel och besöksnäring. Innan pandemin hade 

Strömstad mest tillväxt i Sverige, utöver de tre storstadsregionerna. Med stängd 

nationsgräns mot Norge drabbades Strömstad hårt av pandemin. Nu pågår arbete 

för att bredda näringslivet och minska sårbarheten. Fler kommuner med mycket 

handel är Kungälv, Tanum, Sotenäs och Uddevalla.   

http://www.foretagsarenor.se/
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Arbetsmarknaden skiljer sig åt i regionen med pendlingskommuner, klassiska 

turistkommuner, landsbygdskommuner samt med områdets större tätorter Lysekil, 

Uddevalla, Kungälv och Stenungssund med tillverknings- och processindustrier. 

Arbetsmarknaden i kommunerna påverkas starkt beroende på pendlingstiden till 

Göteborg. De norra kommunerna, Strömstad och Tanum, ingår i Västlandet, med 

de näraliggande fylken i norska Östfold, med omfattande arbetspendlingen över 

gränsen. Sotenäs och Lysekil ingår i Trollhättan-Vänersborgregionen och Orust 

ner till Södra skärgården i Göteborgs arbetsmarknadsregion. 

På grund av de korta avstånden arbetar många i närliggande kommuner vilket 

skapar dynamik mellan orterna och pendling även lokalt.  

Arbetslösheten är normalt lägre än genomsnittet för både länet och riket, mycket 

tack vare gränshandel, en stark besöksnäring och tillväxten i Göteborg. Andelen 

personer med hög utbildning är dock lägre än genomsnittet för riket. I området 

finns individer som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av 

kompetensutveckling. Samtidigt ses kompetensbrist som den viktigaste 

utvecklingsfrågan för regionens framtid. Under COVID är främst Strömstad 

påverkade av ökad arbetslöshet kopplat till stängd gräns mot Norge och bortfall av 

handel- och besöksnäringsomsättning. 

För att skatta regioner har BRP+ tagits fram i samverkan med Tillväxtverket. 

Begreppet är en förbättring av BRP (bruttoregionalprodukt jmf BNP) och används 

för att se på många faktorer för att skatta livskvalitet och regioners relativa 

framgång. I dessa skattningar ligger Västra Götaland relativt bra till och 

kommunerna i Leader Bohusläns område bra till (länk).     

Service  

Tillgång till kommunal service i form av vård, skola och omsorg är god i hela 

området. Den regionala sjukvården har delvis centraliserats. Avstånden till 

akutvård är stundtals långa och vårdens kvalitet skiljer sig beroende på var man 

bor. Över tid har servicen centraliserats i kommunerna med sämre möjligheter 

längre från de större samhällena. 

Det kommersiella serviceutbudet varierar kraftigt över året i kustdelarna av 

området. Sommarboende och turismen gör att utbud av restauranger och affärer är 

större än vad befolkningsunderlaget kan stödja under resten av året. För många 

orter ger detta ett större utbud även utanför säsong. För övriga områden är servicen 

framförallt koncentrerad kring tätorter, men några få landsbygdsbutiker finns också̊ 

kvar. 

Kommunikation och infrastruktur 

De norra kommunerna har en relativt hög andel långväga pendlare (mer än 100 

km). Möjligheterna till arbetspendling med kollektiva färdmedel är begränsade 

med gles trafik på landsbygd och mindre orter. Kollektivtrafik ut till öar och mellan 

https://tillvaxtverket.se/download/18.4f25c81636c7e330b925cc/1527237332648/BRP+%2014%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20l%C3%A4n%20bilaga.pdf
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närliggande kommuner är delvis eftersatt då lönsamheten på de rutter som nyttjas 

sällan är låg. Det för också med sig att de flesta som kan tar bilen lokalt och 

delregionalt. Områdets geografi med sprickdalar, näs och öar gör att de tidsmässiga 

avstånden blir längre. Det för också med sig utmaningar för kollektivtrafiken. E6 

och Bohusbanan går som sammanhållande stråk genom området och möjliggör 

snabba kommunikationer på väg. Bohusbanan söder om Uddevalla fungerar som 

ett bra pendlingsalternativ men för längre sträckor är banan för långsam och 

utkonkurrerad av buss. 

Det finns ett stort utbud av maritim infrastruktur, som gästhamnar och 

småbåtshamnar.  

Bohusläns många smala vägar med stor trafik utgör ett hinder för gående och 

cyklande i en trygg miljö vilket påverkar boende såväl som turism. Infrastrukturen 

med laddningsstolpar för el-bilar, och framåt även båtar och fartyg, är 

underutvecklad och tillgången på förnybara drivmedel begränsad. Tidiga satsningar 

på förnybar energi med vindkraft på höjderna längs E6 och vid industrierna har 

gjort en del av kommunerna till elproducenter.    

Höghastighetsbredband är väl utbyggt framförallt via leaderstödda fiberföreningar. 

Många avlägsna orter och öar har mycket bra bredbandskapacitet. 

Attraktion  

Bohuslän är en av Sveriges mest populära destinationer och ses som ett av 

världens vackraste vildmarksområden. I området finns flera viktiga attraktioner, 

besöksmål och evenemang. Områdets kustsamhällen är i sig dragande 

besöksmål, främst under sommarhalvåret. Närheten till storstaden för en del av 

ö-samhällena är unik och något som möjliggör både besök och liv i fantastiska 

miljöer.  

Livskvalitet och lokalt engagemang 

Det finns en självklar stolthet bland Bohuslänningarna och många är nöjda med att 

leva livet här. Kombinationen av hav och land, sommarens explosion, tillgången 

till friluftsliv och skaldjur samt möjligheten att förverkliga idéer är bakgrunden till 

detta. De lokala nätverken finns men kan bli ännu mer inkluderande och 

möjlighetsskapande.  

För unga vuxna är området mindre attraktivt, det bor färre unga vuxna i området 

året runt, det saknas högskoleutbildning på grundnivå, studentliv och kopplade 

aktiviteter saknas. Drivet finns hos de unga men finns förutsättningarna för de som 

vill bli kvar? Avstånden till Göteborg och Trollhättan med ett stort utbud av 

utbildning är korta men även om en del pendlar är utflyttandet för åldersgruppen 

markant.  
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SCB:s medborgarundersökningar pekar ut potentiella förbättringsområden där 

satsningar på bostäder, trygghet, framtidsmöjligheter, arbetsmöjligheter, 

kommersiellt utbud och kommunikationer bör prioriteras för att öka nöjdheten hos 

befolkningen. Delar av området har höga psykiska ohälsotal i jämförelse med riket 

i övrigt.  

Föreningsliv, sociala sammanhang och kreativa mötesplatser  

Föreningslivet är starkt och området har ett brett utbud av exempelvis fritids-, 

kultur- och samhällsföreningar. Samtidigt har man utmaningar med att attrahera 

unga engagerade medlemmar samt med drift och underhåll av lokaler. 

Föreningarna har både idéer, kreativitet, engagemang och drivkraft. Det finns ett 

stort utbud av möteslokaler i området men ändå saknar många, bland annat unga, 

kreativa och sociala mötesplatser med meningsfullt innehåll. De mötesplatser som 

finns ligger ofta i tätorter. 

Inkludering av nyinflyttade och nyanlända i föreningar är en väg in i samhället som 

kan nyttjas bättre än det görs idag. Aktiva kampanjer för rekrytering och 

sammankoppling mellan människor med behov av sociala sammanhang och 

föreningar med behov av engagemang skulle kunna utvecklas. Nyinriktningar inom 

en förening kan vara en väg till det.   

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 

I SWOT-analysen för området så har det framkommit flera olika behov- och 

utvecklingsmöjligheter. Området karaktäriseras av ett attraktivt och diversifierat 

landskap med både skärgård, inland och kust vilket skapar många möjligheter för 

både en aktiv fritid och attraktiva boendemöjligheter men även goda förutsättningar 

för olika verksamheter och företag. Bohuslän som varumärke är väl etablerat och 

lockar många besökare varje år. Här finns många levande mindre lokalsamhällen 

och förhållandevis god tillgång till service året om. I området som helhet finns ett 

relativt differentierat näringsliv med både större industrier och många 

småföretagare. Samtidigt så finns det många utmaningar och behov, till exempel 

frågor kring hur vi kan öka graden av resiliens i våra samhällen, utmaningar kring 

demografi och boende med många äldre och höga bostadspriser samt 

utvecklingsmöjligheter för näringsliv och företagande. Ett resilient samhälle har 

förmågan att hantera förändringar och fortsätta utvecklas.   

Demografi och boende  

Ett stort behov som har framkommit är behovet av nya boendeformer och ökade 

möjligheter för helårsboende. Området är attraktivt att bo i och möjligheterna till 

god livskvalitet och en aktiv fritid är stora. Samtidigt är hus- och markpriserna 

höga och många hus används som fritidshus vilket försvårar nyetablering och 

helårsboende. Frågor kring vatten, avlopp och sophantering försvårar ibland 

ytterligare. För unga i området är det svårt att hitta bostäder till rimliga priser så de 

kan etablera sig på bostadsmarknaden, bo kvar och verka i området. En åldrande 
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befolkning och ökat delårsboende leder bland annat till minskat underlag för lokala 

skolor och annan service. För samhället som helhet finns det ett behov av att hitta 

fler olika boendeformer för att möta det varierade behovet av bostadslösningar hos 

olika människor. Här finns det utvecklingsmöjligheter bland annat när det kommer 

till att hitta nya samverkansformer och finansieringslösningar. I området finns det 

redan exempel på kooperativa hyresrätter, ekobyar och socialt byggande av egna 

mindre hus men de goda exemplen behöver spridas och bli möjliga på fler platser, 

här är leaderarbetet en viktig insats. 

Fiberutbyggnad möjliggör för fler att arbeta hemifrån vilket skapar nya möjligheter 

för delårsboende att bli helårsboende och för en ökad inflyttning. Pandemin har 

skyndat på digitaliseringen och skapat nya möjligheter för distansarbete vilket ger 

en större valfrihet kring boendeort och minskat behov av att bo nära arbetsplatsen. 

Här finns det potential att ta vara på. Samtidigt är det viktigt med en fungerande 

infrastruktur och bra kollektivtrafik för att bygga resilienta samhällen framöver. 

Det finns ett behov av nya lösningar men det finns också goda möjligheter för 

exempelvis transporter vattenvägen. Att kunna bibehålla och utveckla lokal service 

och infrastruktur är viktigt och här finns stora utvecklingsmöjligheter. Lika unikt 

och attraktivt som det kan vara att bo på en ö utan fast förbindelse, lika krångligt 

kan det vara att anpassa arbetstider, skolgång och service till färjans avgångstider.  

Näringsliv och entreprenörskap 

Det finns behov av ett mer resilient näringsliv och en utveckling av besöksnäring 

mot andra säsonger. I delar av området är näringslivet relativt ensidigt med fokus 

på ett fåtal branscher vilket medför stor sårbarhet. Det har visat sig inte minst under 

COVID19-pandemin då gränshandeln snabbt sattes på paus och restaurang- och 

besöksnäringen mötte stora utmaningar. Möjligheterna finns i och med ett attraktivt 

läge och Bohuslän som varumärke är väl etablerat. Det finns behov av att tydligare 

sammanlänka det utbud av upplevelser och aktiviteter som finns i området och 

samarbeta kring erbjudanden, helhetslösningar och dylikt för att stärka 

besöksnäringen. Tillika finns det möjligheter att skapa kompetensmiljöer och 

värdekedjor runt företag och branscher. 

Inom både de gröna och blåa näringarna finns goda utvecklingsmöjligheter för 

både utökad produktion och för vidareförädling av råvaror samt utveckling av nya 

produkter. Råvaror i världsklass från främst havet skapar möjligheter för både 

långsiktigt hållbar förädling och måltidsturism. Etableringar kan samplaneras för 

ett effektivare nyttjande av land- och vattenytor tillika synergier mellan branscher. 

Områdets geografi möjliggör en aktiv fritid med till exempel paddling, vandring 

och klättring vilket även lockar besökare och skapar förutsättningar för fler 

säsonger som inte bara sträcker sig över några få sommarveckor. Många aktörer 

stänger under lågsäsong vilket riskerar att motverka andra satsningar som skulle 

kunna bidra till fler säsonger. Här skulle utökad samverkan och gemensamma 

satsningar behövas. Det finns många företagare med småskalig verksamhet i 
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området vilket gör samverkan till en nyckel för att skapa konkurrenskraft. En 

tydligare samverkan kan också ge bättre tillgänglighet och kvalitet på upplevelser 

utanför högsäsong.  

Distansarbete ger möjlighet till en mer varierad arbetsmarknad där man inte 

nödvändigtvis behöver bo i närheten av sin arbetsplats. Men för att kunna arbeta på 

distans behövs pålitlig uppkoppling, nya lösningar på gemensamma kontorsplatser 

och mötesplatser.  

Resiliens, matproduktion och omställning 

Intresset för lokalproducerade livsmedel är stort och frågor som rör inhemsk 

livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad har återigen aktualiserats, både 

med tanke på den svenska livsmedelsstrategi som antagits och med rådande 

pandemi som fått allt fler att inse hur sårbart rådande system lätt blir vid en kris. I 

Bohuslän finns goda möjligheter för både ökad livsmedelsproduktion och för en 

ökad förädlingsgrad av råvaror med utrymme för nya företagsetableringar och 

innovationer. Detta skapar möjligheter till både nya arbetstillfällen, ökad resiliens 

och ytterligare besöksanledningar. Med tillgång till både hav och landsbygd så 

finns det förutsättningar för att bedriva både lantbruk, fiske och vattenbruk 

samtidigt som närheten till städer och tätorter samt många besökare skapar en 

efterfrågan på produkter och tjänster. Här finns det utvecklingsmöjligheter kring en 

mer samlad marknadsföring och att i ännu högre grad lyfta fram det unika med 

många av de råvaror som finns att tillgå lokalt, till exempel musslor, tång och 

alger.   

Det finns också ett behov av att skapa förutsättningar för omställning till ett mer 

hållbart samhälle och fler satsningar inom detta område behövs. Här finns det 

behov av satsningar på exempelvis cirkulära arbetssätt, delningsekonomi och 

återbruk. Det finns också utvecklingsmöjligheter kring att försöka hitta nya 

samverkansformer för att förvalta gemensamma resurser.     

Samhällskultur och inkludering 

Föreningslivet i området är starkt och upprätthåller många viktiga funktioner och 

bidrar till områdets attraktivitet. Samtidigt finns utmaningar kring fortlevnad och 

att engagera och rekrytera nya medlemmar för många föreningar. En fråga som 

många föreningar ställer sig är hur de kan nå och engagera fler yngre. Här finns det 

behov av att hitta nya vägar och ta inspiration av goda exempel från andra 

områden. I SWOT-analysen framkommer det också att stöd till föreningslivet ses 

som ett viktigt verktyg för att det även i framtiden ska finnas ett brett utbud av 

aktiviteter i området. Möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid skapar i sin tur 

förutsättningar för att fler ska vilja bli helårsboende i området.  

Det finns även behov av och stora möjligheter till fler kultursatsningar och 

tillgängliga upplevelser. En kreativ miljö skapar en identitet som både ger 

möjlighet att attrahera nya invånare och besökare samt ger de boende möjligheter 
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till aktiviteter och upplevelser året om. Lokalt finns det områden med starkt 

kulturliv och områden där det satsas mycket, men detta skulle behöva spridas, nå 

fler, skapa inkludering och stärka integration.  

Ett annat behov som framkommer är att det behövs fler sociala mötesplatser, här 

kan både föreningsliv och kultursatsningar ha en roll att spela. Inkludering och 

känslan av att vara välkommen i ett samhälle är viktig för nyinflyttade men även 

för de som kan uppleva sig marginaliserade på grund av exempelvis språk, kultur 

eller funktionshinder mm. Här finns både hälso-, trygghets- och andra 

livskvalitetsaspekter som påverkas av klyftor i samhället. 
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4 Mål, insatsområden och indikatorer 

4.1 Vision 

Leader Bohuslän - Hållbar lokal samverkan 

Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och mig, varje dag.  

Framtiden för Bohuslän bygger på vår historia och där vi står idag. Våra framtida 

samhällen är sammanhållna, innovativa, kreativa, inkluderande och öppna. Vi 

känner en gemenskap, välvilja och generositet som gör att goda exempel 

mångfaldigas genom samverkan. Vi finns tillgängliga för varandra och bygger bra 

platser att bo och verka på årets alla dagar. Vi är en naturlig del i förändringen mot 

ett hållbart och resilient samhälle. 

4.2 Mål 

Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete 

- Stödja hållbar lokal samhällsutveckling, social delaktighet, inkludering och 

integrering via föreningar, samverkan och nätverk. 

- Skapa, stödja och förmedla strukturer, modeller, kunskap, strategier och exempel 

för omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och 

boende. 

Mål 2: Lokal och resilient matproduktion  

- Fler arbetstillfällen, produkter, innovationer, företag samt mer samverkan och 

kunskap inom hållbara blåa och gröna näringar, logistik och förädling.  

Mål 3: Upplevelser i världsklass  

- Bidra till samverkan för tillgängliga kultur- och friluftsaktiviteter, varje dag. 

- Fler tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen. 

- Bidra till genuin profilering samt kunskaps- och kompetensutveckling. 

Målens relation till strategier, målsättningar och policys 

Områdets mål springer direkt ur SWOT-analysen. De tre målen är formulerade för 

att leverera förändring och utveckling som förstärker områdets styrkor och hanterar 

vissa brister. De tre målen är också balanserade mot varandra. De genomsyras av 

den gemensamma jordbrukspolitikens mål med utveckling av 

landsbygdsekonomier och samhällen på landsbygden, inklusive 

sysselsättningsskapande. 

Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete är starkt kopplat till den 

regionala utvecklingsstrategin i Västra Götalands mål ”Tillsammans gör vi Västra 
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Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt 

samhälle” samt förändringar i arbetsliv i spåren av COVID. Landsbygderna i 

Bohuslän har ett gyllene tillfälle att ställa om till ett hållbarare och mänskligare liv 

och arbetsliv inklusive former för boende, näringslivssamverkan, 

samhällsutveckling, grannskapskontor och återbruk. I detta är det också kopplat till 

konceptet Smarta landsbygder.  

Omställningen inkluderar en förändring till ett resurssnålare samhälle med minskad 

energiförbrukning och mycket mindre koldioxidutsläpp. För att nå dit måste 

attityder och beteenden ändras. En förändring av det vi värdesätter sker enklare i 

samverkan mellan människor runt gemensamma projekt i exempelvis föreningar 

och nätverk. Leader kan bidra till att människor samlas runt gemensamma 

utmaningar för att hitta lösningar och samtidigt öka den sociala delaktigheten, ge 

människor en känsla av sammanhang och öka inkluderingen.          

Mål 2: Lokal och resilient matproduktion knyter an till den svenska 

livsmedelsstrategin, arbetet med en gemensam strategi för fiske och vattenbruk och 

den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. Målet bygger även vidare på 

landvinningar gjorda under perioden 2014-2020 inom gröna näringar samt fiske 

och vattenbruk. Målet genomsyras av innovationskraft, cirkularitet, hållbarhet och 

utvecklingsdriv. Produktionen behöver vara klimatsmart. 

En resilient matproduktion klarar pandemier, globala kriser, brutna långväga 

leveranskedjor och hanterar brister i tillgänglig arbetskraft och kompetens. En 

sådan produktion bygger och regenererar istället för utarmar jordar och lokala 

bestånd. Den knyter ihop lokala kedjor av flöden när så är möjligt och minskar 

energiåtgång och koldioxidutsläpp. Den involverar många människor i produktion, 

förädling och logistik för ökad delaktighet, livskvalitet, inkludering och närvaro.   

Mål 3: Upplevelser i världsklass bygger på den ledande destination som Bohuslän 

är. Målet är kopplat till Turistrådet Västsveriges och Hållbarhetsklivets 

gemensamma vision om en besöksnäring som är ett föredöme för hållbar 

omställning. Samtidigt handlar målet om attraktivitet för de som bor här. Målet är 

uppdelat i tre delar: 1) samverkan, 2) tjänster och företag samt 3) kunskap och 

profilering. 

Samverkan berör behovet av att ta goda exempel längs med Bohusläns kust och 

mångfaldiga dessa regionalt. En tydligare samverkan kan också ge bättre kvalitet 

och tillgänglighet på upplevelser utanför högsäsong för hel- och delårsboende samt 

besökande. Tjänster och företag handlar om nya företag, innovationer och 

produkter som knyter an till regionala strategier och besöksnäringens forsknings 

och innovationsagenda samt de utvecklingsinriktningar som följer kopplat till 

COVID-krisen. Kunskap och profilering riktar sig mot att höja nivån på helheten 

på destinationen för att förverkliga den potential som Bohuslän har. Hållbarhet, 

kommunikation och digitalisering är viktiga grundbultar i denna utveckling.  
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Upplevelser i världsklass handlar om att dagligen njuta av det som området 

innefattar. Det handlar om ett utökat kulturutbud av och för de som lever och är 

verksamma i området. Hållbarhetsklivet har tydligt satt agendan för att göra 

besöksnäringen hållbarare i principerna: 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för både boende och besökare 

3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

4.3 Insatsområden 

Insatsområdena i strategin utgår från de lokala behoven och 

utvecklingsmöjligheterna i området och från strategins övergripande mål beskrivna 

i avsnitt 4.2. Tre insatsområden är identifierade: 

1. Omställning  

2.  Matproduktion 

3. Upplevelser 

4.3.1 Insatsområde 1 Omställning 

Insatsområdet är format för att uppnå Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt 

liv och arbete genom att stödja hållbar lokal samhällsutveckling, social 

delaktighet, inkludering och integrering via föreningar, samverkan och nätverk 

samt skapa, stödja och förmedla strukturer, modeller, strategier och exempel för 

omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och boende. 

Insatser ska göras för att förena människor runt utveckling av hållbara strukturer, 

livsstilar och vanor. Möjligheter som strategin ger är exempelvis 

samverkansgrupper, spridning av goda exempel, attitydförändringar, 

formering av konsortier, förstudier samt identifiering av investeringsvägar. 

Vår största utmaning i modern tid är att ställa om till ett mer hållbart samhälle. I en 

tid av stora förändringar på grund av pandemin kopplat till digital omställning finns 

det nu stora möjligheter för landsbygderna. Möjligheten att arbeta kvalificerat och 

professionellt på distans är många gånger större än för bara något år sedan på grund 

av förändringar i ledarskap, normer och tilltro parallellt med praktisk testning och 

teknisk utveckling. Distansarbete kan minska tids- och energiåtgång för pendling 

och andra resor. För att dessa möjligheter ska bli bestående krävs mycket 

förändringar så som grannskapskontor, arbetsnätverk, kompetensutveckling, 

hållbart resande och samverkan. 

Området ska ge möjligheter att möta utmaningen med att få till möjliga boenden 

för unga. Vi avser också att skapa paraplyprojekt för att på ett bättre sätt inkludera 

unga i utvecklingen av våra samhällen. 
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Inkludering av unga samt de som generellt inte är delaktiga i föreningslivet i 

aktiviteter och upplevelser bör kunna förbättra förutsättningarna för föreningarna 

på längre sikt. Insatser behöver göras för att nå bredare målgrupper med 

föreningarna. Här är mötesplatser viktiga där det finns resurser så som bygdegårdar 

men dessa behöver komma till bredare användning.    

Cirkularitet och återbruk är områden där det lokala spelar stor roll och där de 

mindre samhällena kan ha fördelar. Modeller för samutnyttjande och samägande 

ska designas och prövas. Här kan man se fördelar i gemensamma utmaningar som 

sträcker sig över flera generationer med många olika lösningar där lärande är 

centralt.  

Design av produkter och tjänster med en minimering av utsläpp och avfall samt 

alternativa användningsområden för restströmmar ger goda möjligheter för arbete 

och utveckling. Här är innovativa företag nycklar för att få till stånd förändringen.  

Regenerativt jordbruk och icke resursslösande cirkulära livsstilar med lokala 

ekonomier får ökad uppmärksamhet i allt större kretsar. Beteendeförändringar och 

ökat fokus på det nära kan göra fler delaktiga i den omställning som behöver ske.  

Social symbios där människor kommer till nytta på rätt plats är en del av 

förändringen. Kopplat till det är livslångt lärande och en kompetent och ständigt 

utvecklande region viktiga nycklar för framtiden.     

Lokala utvecklingsstrategier och samverkansmodeller kommer att premieras för att 

utveckla destinationer och platser i en hållbar riktning. Många goda exempel att 

bygga ifrån finns lokalt, nationellt och internationellt och spridningen av dessa ska 

premieras. Strategin ger en grund för att mångfaldiga det som är bra och därmed 

skapa uppväxlad nytta. 

4.3.2 Insatsområde 2 Matproduktion 

Insatsområdet är format för att uppnå Mål 2: Lokal och resilient matproduktion 

med fler arbetstillfällen, produkter, innovationer och företag inom hållbara blåa och 

gröna näringar, logistik och förädling. Insatser ska göras för en utveckling av 

närproducerade livsmedel – utifrån både livsmedelsförsörjning, produktutveckling, 

samverkan och minskad klimatpåverkan.   

Det finns ett tydligt ökat intresse för lokalt producerad mat och COVID-pandemin 

har tydliggjort behovet av ökad tillgänglighet på lokal mat. Nästa gång kan krisen 

ha en annan grund men behovet av ökad resiliens är tydligt. Bohusläns producenter 

är ofta små och har begränsade möjligheter att nå ut med sina produkter. Därför är 

Leader genom samverkan och partnerskap ett bra sätts att utveckla produktion, 

logistik och saluföring av lokal mat.  

Från innevarande programperiod finns många lyckade insatser att bygga vidare på 

och lära av. Flera innovativa projekt inom exempelvis vattenbruk är nu redo för 
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mer kommersiella steg. Andelsjordbruk och odlingssamverkan är initiala insatser 

som behöver utvecklas vidare. Jord behöver tillgängliggöras för fler som vill odla 

sin mat. Fortsatt samverkan med andra regionala och nationella aktörer bör 

kompletteras med ett fördjupat internationellt samarbete med europeiska aktörer 

inom mervärde av lokal mat vilket behöver spridas och utvecklas i Bohuslän.   

Understödjande av teknik- och kompetensutveckling inom livsmedelsproduktion 

och landbaserat vattenbruk behöver göras. Digital utveckling för möjliggörandet av 

e-tjänster och delande av exempelvis verktyg och resurser behövs för både små 

verksamheter och de som vill växa. Området bör kunna inkludera många som inte 

har en naturlig del i samhällsbygget idag.   

Diversifiering av produktionen ökar möjligheterna till en högre diversitet i 

landskapet vilket i sin tur kan leda till ökad resiliens för producenten, invånarna 

och naturmiljön. Försäljningsstrategier som bygger på andra kanaler än den 

traditionella storskaliga handeln kan öka sammanhållning i bygderna och därmed 

också bidra till resiliensen för området. 

4.3.3 Insatsområde 3 Upplevelser 

Insatsområdet är format för att uppnå Mål 3: Upplevelser i världsklass   

- bidra till samverkan för tillgängliga kultur- och friluftsaktiviteter, varje dag, - fler 

tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen samt - bidra till genuin 

profilering och kunskaps- och kompetensutveckling.  Insatser ska göras för en 

utveckling av kulturaktiviteter, vandringsleder, tillgänglighet till den storslagna 

naturen, gastronomisk utveckling, friluftsliv, båtliv, klättring, cykling, löpning och 

idrott. Alla dessa är aktiviteter som kan utvecklas och kopplas till erbjudanden och 

ökad service och paketering. 

Destinationen Bohusläns potential är fantastisk och många av upplevelserna är i 

världsklass men det finns ännu mycket att göra och utveckla. Tillgängligheten på 

service och mat är begränsad utanför högsäsong. Samverkan runt öppettider, 

kvalitetsutveckling och lokal merförsäljning behövs. Ett ökat Bohuslän-tänk 

behöver spridas hos alla aktörer och kommunikationen behöver bli mer holistisk. 

Många goda exempel behöver spridas och Turistrådet Västsveriges kompetens och 

angreppsätt behöver landa än mer. Matdestinationen behöver utvecklas på bredare 

front.  

Insatsområdet kan uppfattas som att det riktar sig enbart mot besökande. Men 

upplevelserna inom både kultur och natur är minst lika viktiga för hel- och 

delårsboende och behöver riktas för att inkludera alla skikt av samhället. 

Tillgängligheten till dessa upplevelser är centrala för attraktiviteten för området 

året runt. Kombinationserbjudanden, koppling till lokal mat, lokal landsbygd och 

gårdar samt möjlighet att välja servicenivå kommer bli viktiga för destinationens 

utveckling. Regenerativ turism, där besökaren aktivt påverkar platsen i positiv 

riktning är en trend som kopplar samman insatsområdet med insatsområde 3 
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Omställning. Möjligheten till deltagande och kunskapsinhämtning förenat med 

upplevelsen är viktig. Exempelvis är berättelser som sätter identiteten i ett 

historiskt sammanhang viktiga; här kan film vara en strategisk väg. 

4.4 Indikatorer och målvärden 

Vi har valt indikatorer utifrån att i största möjliga mån följa logiken i den 

förändring vi vill skapa via ett praktiskt och välfungerande Leader Bohuslän i nästa 

programperiod (vår interventionslogik). Vi har fokus på att indikatorerna ska vara 

enkla att mäta och redovisa för projekten vid projektslut, på så sätt ska de kunna 

följas automatiskt för att på utvärderingsmöten ge en uppfattning om 

utvecklingsområdets löpande resultat. Indikatorerna lämnar på intet sätt en 

komplett bild av områdets resultat och effekter. 

De valda indikatorerna är också till del tänkta att kunna mätas igen två år efter 

projektslut för att ge stöd till en effektutvärdering. Indikatorerna är valda för att 

matcha uppdelningen i strukturella förändringar:  

- Arbetstillfällen, (R.31) 

- Besökande, (L.40, L.49) 

- Invånare, (L.55) 

- Service, (N.04) 

- Företagande (R.32, N.01, N.03, L.43) 

och mervärden: 

- Lokal styrning (nätverk, gemensamma handlingsplaner, mötesplatser) 

(R.33) 

- Socialt kapital (glädje, engagemang, tillit och gemenskap, inkludering) 

(N.06) 

- Konkreta resultat (leder, miljöåtgärder, bredband, byggnader, etc) (R.23a, 

L.37, L.40) 

Lärdomar från innevarande period för med sig att vi bör begränsa antalet 

indikatorer som mäts av praktiska och kommunikativa skäl. Det är viktigt att 

logiken är förståelig för alla involverade inklusive LAG-styrelse och 

projektsökande. 

Projektens enskilda målvärden för indikatorer kommer vara del av urvalsprocessen 

men inte allena styrande i urvalet. 

De flesta av indikatorerna gäller för alla tre målen. Omställningsmålet har två 

unika indikatorer i R.33 Smart omställning av ekonomin på landsbygden samt 

L.55 Nya bostadslösningar. Den första är ett sätt att värdera och premiera 

omställning till ett hållbarare samhälle samt öppna upp för utveckling. Den andra 

lyfter specifikt utmaningen som kommit fram i SWOT:en med boende för unga och 

helårsboende i samhällen med många delårsboende och höga huspriser. Även 
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R.23a Miljö/klimatrelaterad prestation genom investeringar i 

landsbygdsområden och L.37 Investeringar i energieffektivitet är mestadels 

kopplade till omställningsmålet.  

Upplevelsemålet har en riktad indikator i L.49 Nya besökare utanför högsäsong 

den är medtagen för att Bohuslän ofta upplevs som fullt i mitten av juli. Däremot 

kan man vid andra tider på året ha svårt att hitta öppna restauranger eller finna 

tillräckligt underlag för att driva sin verksamhet. Indikatorn N.06 Nya fritids- och 

kulturverksamheter är också specifikt riktad mot upplevelser och finns med för 

att säkerställa att insatsområdet ses som något för både helårs- och delårsboende.  

De övriga indikatorerna gäller för flera mål och är kopplade till resultat och 

effekter. Flera kommer ha låga målvärden vid projektslut då erfarenheter visar att 

arbetseffekterna kommer efter några år.  Fördelen med att ha med dem från start är 

att de blir lättare att följa upp ett antal år efter projektslut. 4 indikatorer är kopplat 

till sysselsättning: R.31 Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden. 

Flera indikatorer är kopplade till företagande och innovation: R.32 Utveckla 

ekonomin på landsbygden, N.01 Nya företag, N.03 Nya produkter samt N.04 

Nya tjänster. Dessa indikatorer är också ett sätt att följa utvecklingen av 

serviceerbjudanden på landsbygderna vilket har stor påverkan på livskvalitet och 

förmåga att leva ett bra liv här.  

Inom fiske och vattenbruk har två indikatorer valts:  L.40 Insatser som främjar 

fritidsfisket samt L.43. Ny produktionskapacitet inom vattenbruk för att följa 

upp de insatser som gjort tidigare och utvecklingen av dessa strategier. 
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EU:s resultatindikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Mål 1 

Mål 2  

 

Omställning 

Matproduktion, 

 

R.23A Miljö/klimatrelaterad 
prestation genom 
investeringar i 
landsbygdsområden 

Antal projekt som bidrar till mål rörande 
miljöhållbarhet samt begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar i 
landsbygdsområden 
 

 

Mål 1 

Mål 2  

Mål 3  

 

Omställning 

Matproduktion, 

Upplevelser,  

R.31 Tillväxt och 
sysselsättning i 
landsbygdsområden 

Sysselsättningen ska ha skapats som senast vid 
projektslut. En heltidstjänst motsvarar 1720 
timmar per år och en halvtidstjänst motsvarar 
860 timmar per år. 

 

Mål 1 

Mål 2  

Mål 3  

Omställning 

Matproduktion, 

Upplevelser,  

R.32 Utveckla ekonomin på 
landsbygden 

 

Antal företag på landsbygden som söker stöd för 
att utveckla sin verksamhet 

 

 

Mål 1 Omställning R.33 Smart omställning av 
ekonomin på 
landsbygden 
 

Antal framtagna strategier för smarta 
landsbygder  
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Nationella indikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Mål 1 

Mål 2  

Mål 3  

 

Omställning 

Matproduktion 

Upplevelser 

N.01 Nya företag 

 
Antal nya företag som skapats under projekttiden på grund av 
projektet. Med företag menar vi olika organisationsformer som till 
exempel enskild firma, AB och ekonomisk förening. 

 

Mål 1  

Mål 2 

Mål 3 

Omställning 

Matproduktion 

Upplevelser 

N.03 Nya produkter 

 
Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är produkten/erna nya på den svenska 
marknaden, på den lokala marknaden (leaderområdet) eller 
endast för det enskilda företaget?  
 
En fysisk produkt är en vara som man kan köpa och ta med hem, 
men konsumera senare. Till exempel olika matprodukter, 
souvenirer, kläder och möbler. 
 
En digital produkt är en vara som säljaren kan sälja (eller erbjuda 
gratis) upprepat antal gånger utan att göra om varan på nytt. Till 
exempel nedladdningsbara filer som e-böcker och guider. Men 
det kan också inkludera olika mjukvaror och appar om kunden 
inte är beroende av prenumerationer för att kunna ta del av dem.   

 

 

Mål 1 

Mål 2  

Mål 3 

Omställning 

Matproduktion 

Upplevelser  

N.04 Nya tjänster Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är tjänsten/erna nya på den 
svenska/lokala marknaden eller endast för det enskilda företaget? 
 
En (fysisk) tjänst är något som man köper och konsumerar ihop 
istället för att ta med hem. Till exempel hårklippningar, guidade 
turer och upplevelser samt teaterföreställningar. 
 
En digital tjänst är en tjänst som säljaren behöver göra om och 
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anpassa vid varje försäljning. Till exempel sociala media tjänster, 
webbdesign eller liknande. Hit räknas även olika streamingtjänster 
då kunden inte äger materialet utan endast har tillfällig tillgång 
genom någon form av prenumeration på säljarens villkor.  

 

Mål 3 

 

Upplevelser N.06 Nya fritids- och 
kulturverksamheter 

 

Antalet fritids- och kulturverksamheter mötesplatser som skapats 
genom projektet och som bedöms kunna bestå efter projektslut. 
Till exempel kan detta inkludera ungdomsverksamheter, 
teatergrupper, idrottsföreningar och språkcaféer. Endast antalet 
olika verksamheter ska räknas. Man ska inte räkna in antalet 
träffar som de haft eller antalet deltagare som medverkat.   
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Lokala indikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Mål 2  

Mål 3 

Matproduktion, 

Upplevelser, 

L.40 Insatser som främjar 
fritidsfisket 
 

Detta kan omfatta till exempel antal 
informationskampanjer, utbildningar eller 
liknande för att främja fritidsfisket. Men också 
fysiska åtgärder som direkt påverkar vattendrag 
och/eller fiskebestånd.  

 

 

Mål 2 

 

Matproduktion,  L.43 Ny 
produktionskapacitet 
inom vattenbruk 

 

Förändringen i produktionskapacitet per år före 
och efter insatsen. Med vattenbruk menas 
produktion av vattenlevande djur och växter som 
innefattar bland annat fiskar, musslor, kräftdjur 
och alger. 

 

 

Mål 3 Upplevelser L.49 Nya besökare utanför 
högsäsong 

 

Nya dagsbesökare som tillkommit genom 
projektet och som besöker området under 
lågsäsongen. Indikatorns värde kan alltså vara 
max så stort som den nationella indikatorn för 
nya dagsbesökare som inte skiljer på hög- och 
lågsäsong. 

 

 

Mål 1 Omställning L.55 Nya bostadslösningar 

 
Bostadslösningarna ska vara nya på så sätt att 
man testar eller introducerar nya metoder för att 
uppnå nya sätt att bygga eller förvalta bostäder 
som kan utveckla en bygd.  
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Mål 1 

Mål 2 

Mål 3 

Omställning 

Matproduktion 

Upplevelser 

L.37 Investeringar i 
energieffektivitet 

Antal investeringar som gjorts för att öka 
energieffektiviteten. Flera investeringar kan ha 
gjorts inom ramen för samma projekt. Det kan till 
exempel handla om att byta ut maskiner och 
belysning till energisnålare varianter. 

 

 



Inlämnad Version 
2021-10-13 

 
 

5 Genomförande 

5.1 Kommunikation 

Kommunikation är centralt för att en utvecklingsstrategi ska kunna förverkligas. 

Leader Bohusläns kommunikationsstrategi vilar på partnerskapet och föreningen 

där styrelsen är den centrala aktören för att sprida information om Leader. 

Kontorets roll är att förse styrelsen med verktyg att utföra det på ett enkelt sätt. 

Lärdomar från innevarande och tidigare perioder är att kommunikationsarbetet bara 

har lyckats till hälften. Trots goda intentioner och insatser har verksamheten sällan 

avsatt tillräckligt med medel och prioritet för att få den spridning och 

varumärkeskännedom som krävs. 

I uppstartsfasen av programmet är det viktigt att nå ut så brett som möjligt. Detta 

påbörjas redan under strategiskrivningsfasen då vi strävar efter att många ska få 

insyn i och känna delaktighet med leaderområdet. En mångfald av projektägare 

önskas från hela området och olika sektorer. Styrelsens bredd blir viktig för denna 

spridning. En aktiv genomlysning av respektive styrelseledamots nätverk görs för 

att identifiera vilka den avser sprida information till återkommande. För nya 

projektägare kan riktade workshops vara en bra väg för att nå bredden. Naturligtvis 

är denna period kopplat till marknadskampanjer och fotarbete ifrån kontoret.     

Prioriterade insatser 

1) Göra en enkel, kommunikativ sammanfattning av strategin 

2) Ta fram en enkel, uppföljningsbar kommunikationsplan 

3) Etablera återkommande närvaro i 11 kommuner 

4) Skapa informationssynergier med Leader i Västra Götaland  

5) Etablera Leader Bohuslän i sociala medier exempelvis på Facebook, 

Instagram och LinkedIn samt styra projekt till våra sociala kanaler 

6) Skicka pressreleaser om beslut och projekt till press och kommunernas 

kommunikationsansvariga  

7) Ta fram en enkel digital projektguide med kommunikationsplan för 

projekten att använda 

8) Understödja styrelsens och partnerskapsaktörers kommunikationsuppgift 

via etablerade kanaler och direkta kontakter  

Under genomförandedelen av programmet förskjuts kommunikationen till att 

kommunicera möjligheter men också resultat och pågående projekt. Fokus ligger 

här på att lyfta goda projektexempel vilket inspirerar till nya insatser. I denna fas 

kan insatser riktas mot de mål som inte är uppnådda ännu. Projektens roll i att visa 
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upp sitt eget arbete är viktigt men här ställs också krav från kontoret från början på 

att kommunicera Leader. Här kommuniceras också de mål som befintliga projekt 

bidragit till att uppnå för att inspirera och växla upp. I genomförandefasen kommer 

kommunikationsarbetet vara strukturerat för att lyfta fram mångfald, jämställdhet 

och hållbarhet via bilder 

I uppföljnings- och utvärderingsfas ligger fokus på att nå kommuner och bredare 

samhälle för att kommunicera det som sker i projekten och vad som programmet 

har åstadkommit. Här är exemplets makt central. En tydlig koppling finns här till 

utvärdering av programmet. 

5.2 Urvalsprocess 

Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 

prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 

till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 

hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 

offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering fastställer 

Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 

stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 

Urvalskriterier för urval kompletterar ni med efter att strategin är prioriterad i 

bilaga 4. 

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 

Västra Götalandsregionen 

Vår största samhällsutmaning under den kommande perioden är att aktivera vårt 

samhälle för omställning till ett hållbarare levnadssätt. Den regionala 

utvecklingsstrategin för Västra Götaland fokuserar på just det. Leader Bohuslän är 

naturligtvis en del i den omställningen.  

Under innevarande period har ett partnerskap utvecklats som säkerställer att 

regionen och leaderområdena är medvetna om vad som sker i respektive 

organisationer. Här finns många synergier som annars kan gå förlorade eller 

satsningar som kan missa målet. Exempelvis har regionen ibland utlysningar som 

ligger nära leaderområdets prioritering. Leaderområdet har också möjlighet att göra 

specifika utlysningar som stärker helheten i det som andra organisationer gör när 

det tangerar leaderområdets strategi.  

Leader i regionen 

Leaderområdena i VG-regionen har ett gemensamt forum och avser att driva några 

gemensamma projekt i den kommande perioden. Här finns också möjlighet att göra 

kompletterande utlysningar inom samma områden. Denna typ av samverkan ger 
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möjlighet till spridning av både goda erfarenheter men också arbetssätt och 

inspiration. Förslag på gemensamma insatser för leaderområdena är 

kommunikation, ungdomsprojekt och omställning. Diskussioner förs också om att 

dela någon funktion mellan vissa leaderområden i regionen.  

Denna grupp av Leaderområden har samverkan med Västra Götalandsregionen och 

strukturpartnerskapet för att säkerställa spridning av information om de insatser 

som görs och eventuella synergier.  

Leaderkontoret har även en koppling till LUS (Lokal utveckling Sverige) en 

intresseförening som säkerställer leaderområdenas talan gentemot Jordbruksverket 

och EU. 

Kommunalförbunden 

Näringslivsnätverket i Fyrbodal tar nu fram en ny näringslivsstrategi. Det är viktigt 

att det finns en samstämmighet mellan denna och leaderstrategin som kan bidra till 

varandras genomförande. Ett liknande partnerskap etableras med Business Region 

Göteborg (BRG) som är Göteborgsregionens näringslivskontor. På motsvarande 

sätt behöver ett utbyte etableras med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). 

Utökat partnerskap 

Leader Bohuslän avser etablera mer ambitiösa partnerskap med olika aktörer för att 

på så sätt kroka arm och se till att ansatserna får en så bra utveckling som möjligt. 

Partnerskapet kan i sin enklaste form handla om rapportering på en del av 

respektive organisations styrelsemöten. Exempel på organisationer med tydlig 

synergistisk koppling till Leader är: 

- Västra Götalandsregionen 

- Länsstyrelsen Västra Götaland - landsbygdsenheten 

- Coompanion (inkl mikrofonden) 

- Turistrådet Västsverige  

- Företagsarenor Väst 

- Svinesundskommittén 

- Lokalproducerat i väst 

- Landsbygdsnätverket  

- Hela Sverige ska leva 

- Omställningsnätverket 

- Västkuststiftelsen  

- Thordénstiftelsen 

 

Det är viktigt för Leader Bohuslän att också vara välinformerad om andra 

nationella respektive transnationella stöd som kan bidra till strategins 

genomförande, exempelvis via länsstyrelsen, regionen, Interreg, Vinnova och 

Tillväxtverket för att på så sätt säkerställa utvecklingskontorsfunktionen.   

http://www.lokalutvecklingsverige.se/
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Biosfärområde Bohuslän 

I Bohuslän har en förstudie utförts om Biosfärområde Bohuslän. Föreslaget område 

tangerar Leader Bohusläns och tydliga synergier finns mellan de två 

organisationerna om biosfärområdet genomförs. Biosfärområdet kan delvis 

finansieras av leadermedel under insatsområde 1. Leader Nedre Dalälven är 

kopplat till deras biosfärområde vilket ger goda förutsättningar för samverkan. 

5.4 Effekter 

Leader Bohuskust har varit del i arbetet med Lärande och Innovationsprojektet som 

har handlat om hur man får bättre effekter av leaderprojekt. Nedan följer planen för 

hur Leader Bohuslän kommer arbeta med frågorna. Men först lite om effekter. 

 

Figur Förutsättningar ger Mervärden som ger Effekter (strukturella 

förändringar) 

Bilden ovan beskriver hur leaderarbetet skapar förutsättningar vilket ger mervärden 

från olika insatser (projekt). Leader Bohuslän vill att dessa mervärden också ska 

leda till strukturella förändringar. Det finns svårigheter att mäta det kontinuerligt 

men avsikten är tydlig. Se även vår korta infofilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=VT8XhlfymrY 

Handbok Lärande och Effekter Leader Bohuslän– gör så här i nästa 

programperiod 

1. Effektutbildning för LAG-styrelse och projektägare, med filmen och 

effektbarometern 

2. Lärande och utveckling/innovation, stående punkt på styrelsemöten, en 

kvart med olika innehåll per möte 

3. Effektworkshop ska erbjudas alla beviljade projekt i samband med 

återkommande nätverksträffar 

Förutsättnings-
skapande 
faktorer    

• Lokal strategi

• Leadermetoden

• Horisontella principer

• Institutionell kapacitet

Mervärden

• Förbättrat socialt kapital

• Förbättrad lokal styrning

• Förbättrade resultat

Strukturella 
förändringar

• Befolkning

• Arbetstillfällen

• Service och välfärd

• Företagande

• Besökare 

https://lluh.se/leaderprojekt-ger-effekter/
https://www.youtube.com/watch?v=VT8XhlfymrY
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4. Delar av effektbarometern kopplas till utvärderingskriterier 

 

LÄRCYKEL 

5. En årlig enkät, till finansiärer, tjänstepersoner, projektägare, styrelse 

Om måluppfyllelse, effekter, mm (se avsnitt 7 Utvärdering och 

uppföljning) 

6. Årliga externa avstämnings/infoträffar med finansiärer, tjänstepersoner 

7. Ett internt uppföljnings/utvärderingsmöte varje år, hur ligger vi till, 

med styrelsen 

 

5.5 Hur främjar strategin innovation? 

Innovation innebär att ta fram något nytt som gör nytta. Eller ta något till allmänt 

bruk. För att kortsiktiga projektresultat ska tas till allmänt bruk behöver de leda till 

långsiktiga effekter. För att temporära leaderinsatser ska ge permanent 

landsbygdsutveckling behöver resultaten implementeras och ge hållbara 

strukturella förändringar. Varje projekt för sig kan inte alltid räkna med att leda till 

effekter och innovation, men många tillsammans utgör en samlad insats. 

För att säkerställa innovativitet, ska godkända projekt inom Leader Bohuslän 

uppfylla minst ett av kriterierna nedan: 

Projektet: 

1) Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område.  

2) Moderniserar traditionella färdigheter och kunskaper. 

3) Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter. 

4) Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala 

behov och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten.   

Förutom att strategin följer en metod för att säkerställa innovativa projekt är 

den innovativ genom att den: 

− Skapar möjligheter för lokala aktörer att med stor frihet utveckla en 

attraktiv och hållbar miljö för boende och verksamma. 

− Har en hög ambitionsnivå vad gäller åldersspridning i LAG-

styrelsen. 

− Främjar ett samarbete mellan lokala, regionala, nationella och 

internationella aktörer.  

− Skapar förutsättningar för unga, utrikesfödda samt projektovana att 

bli delaktiga i områdets utveckling genom flexibla och kreativa 

arbetssätt. 

− Genomförs med hjälp av ett utvecklingsvänligt utvecklingskontor, 

med hög kunskap om projektstyrning mot effekter samt olika typer 
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av stödformer och lokal finansiering, vilket kan leda till att en hög 

grad av projekt lever vidare efter projekttidens slut. 

− Är tillåtande i medvetandet om att en del av de prioriterade 

projekten inte kommer lyckas. 

5.6 Övergripande principer 

De övergripande principerna hållbar utveckling, likabehandling och icke 

diskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och män, är centrala i Leader 

Bohusläns arbete.  

Hållbar utveckling 

Vår största samhällsutmaning under den kommande perioden är att aktivera vårt 

samhälle för omställning till ett hållbarare levnadssätt. Landsbygden är och ska 

utvecklas som resurs för ett mer resilient samhälle. Den regionala 

utvecklingsstrategin för Västra Götaland fokuserar på just det. Leader Bohusläns 

strategi genomsyras av att delta och gå i framkant i den omställningen. Detta görs 

med de tre perspektiven på hållbarhet, ekonomisk, social och miljömässig. 

Lika behandling och icke-diskriminering  

Leaderområdena som bildar Leader Bohuslän har en tradition av ett 

likabehandlande och icke-diskriminerande arbetssätt. Här kvarstår dock utmaningar 

i att vi har svårt att nå och projektutveckla tillsammans med unga, utrikesfödda och 

kanske även andra grupper. Arbetssättet är inte diskriminerande men processen i 

sig är mycket lättare för de med projektvana, god hantering av skriftlig svenska och 

myndighetshantering. Denna inneboende ”tungroddhet” är något kontoret arbetar 

med att underlätta men förutsättningarna för ”EU’s köksbord” är svåra. Förståelsen 

för och attraktiviteten av Leaders erbjudande är också något som också har viss 

diskriminerande effekt. Paraplyprojekt designade som riktade insatser kan vara en 

väg att hantera dessa utmaningar. 

Jämställdhet 

Inom jämställdhetsområdet har vi lättare att hitta bra balans mellan både LAG-

styrelsemedlemmar, projektägare, förebilder och inom kommunikationsområdet. 

Viss uppmärksamhet bör fästas på kontorsrekryteringar då Leader generellt har en 

tendens att bli kvinnodominerat. Projekten får i uppgift att räkna antalet deltagare 

och involverade av respektive kön så att denna parameter kan följas över tid. 

Områden där de övergripande principerna påverkar eller bör 

påverka  

Framtagandet av strategin har varit så brett som möjligt och försökt få med olika 

synvinklar och grupperingar på bästa sätt. Inspel har kommit från flera workshops 

runt hållbarhet i strategin och de 17 hållbarhetsmålen. Exempelvis har unga 

specifikt uppsökts för att få in deras utvecklingsperspektiv. 
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Målformuleringen där Insatsområde 1 Omställning är riktat mot hållbar 

utveckling men perspektivet genomsyrar även de två andra insatsområdena. 

Urvalskriterier bör användas för att säkerställa hållbarhetsperspektiv i 

projektansökningarna.  

Information till projektsökande både i skrivfasen och efter prioritering. Här ges de 

skrivande förståelse för perspektiven och tips på hur de kan implementera det i 

arbetet.  

Uppföljning av de övergripande principerna kommer att göras vid projektslut för 

att integreras på insatsområdesnivå. På de årliga utvärderingsmötena kommer detta 

att tas upp.  

Kommunikation bör vara jämställd och icke-diskriminerande för att bjuda in fler 

att delta. Kommunikationen kan nyttjas till att attrahera underrepresenterade 

grupper. Kommunikationsarbetet vara strukturerat för att lyfta fram mångfald, 

jämställdhet och hållbarhet. Vilka bilder som visas upp i marknadsföringsmaterial 

och via kanaler kommer vara väl avvägt med dessa principer. 

Utbildning: Organisationen bidrar till ökad jämställdhet och icke-diskriminering 

exempelvis genom att utbilda LAG-styrelsen i normkritik och jämställdhetsarbete. 

Paraplyprojekt eller LAG-ägda projekt kommer göras för unga då de oftast inte 

söker egna leaderprojekt.  

Specialinsatser kan komma att göras genom att samla projektutvecklingsgrupper 

inom vissa områden och målgrupper vi inte lyckats nå. 

Möten kommer i möjligaste mån vara hybridmöten för att möjliggöra för de som 

inte kan eller vill resa. För att minska resandet kommer de flesta LAG-

styrelsemöten framför allt vara digitala.   

6 Organisation 

6.1 Partnerskapet och föreningen 

Partnerskapet för Leader Bohuslän är samverkan mellan det offentliga, den ideella 

sektorn och näringslivet. Från det offentliga deltar 11 kommuner: Strömstad, 

Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö 

samt den södra skärgården som är del av Göteborgs kommun samt Västra 

Götalandsregionen. Det är viktigt att det offentliga är med och delaktiga som 

finansiärer men också som möjliggörare, idégivare och verktyg för att idéer sprids 

och synergier uppfylls. Kommunalförbunden Fyrbodal och Göteborgsregionen är 

viktiga vägar till spridning och samfinansiering. Även länsstyrelsen behöver 

nämnas här då flera insatser tangerar det som Leader Bohuslän vill åstadkomma. 
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Turistrådet Västsverige är en viktig offentlig aktör att vara kopplad till i detta 

sammanhang.  

Den ideella delen består av en stor mängd föreningar med olika syften kopplat till 

lokal utveckling. Det är hembygdsföreningar, ö-råd, idrottsföreningar, 

kulturföreningar, miljö- och naturorganisationer m fl (se bilaga 5 Partnerskapet). 

Dessa organisationer är viktiga mottagare, partners och drivare av projekt och 

insatser. 

Det finns ytterligare en grupp av ideella offentligt stödda aktörer som kan vara 

viktiga samarbetspartners när det kommer till föreningar, strategier och bildande av 

nya företag. Dessa organisationer ingår i det företagsfrämjande systemet eller 

innovationssystemet och representeras av exempelvis Coompanion eller 

Företagarna. Här kan också nämnas Svinesundskommittén som är viktig för 

smidigt och ökat samarbete med Norge. 

De privata aktörerna är egentligen företagen i vårt område. De är del av 

partnerskapet via sina organisationer exempelvis företagarna, 

sjömatsproducenternas branschråd, LRF, turistföretagsföreningar, enskilda 

företagare mm.       

Avsikten är att skapa enkla partnerskapsavtal med ett antal aktörer för att 

formalisera samarbetet. Sådana avtal kommer inkludera löpande 

(årliga/halvårsvisa) dragningar på respektive styrelsemöte för att ajourhålla 

respektive verksamheter. Under kapitel 5.3 beskrivs hur utökade partnerskap är 

tänkta att hanteras.   

6.2 Föreningens styrelse 

Då Leader Bohuslän är en sammanslagning av två Leaderområden innebär 

formerandet av den nya föreningens styrelse en utmaning. 

Local Action Group (LAG) är föreningen vars medlemmar är kommuner, 

organisationer, företag och privatpersoner. De har rösträtt på årsmötet.  

Valberedning 

Valberedningens roll är som i alla föreningar central. En gruppering av 7 

valberedare med olika position och representation geografiskt spritt i samhället 

eftersträvas. En sammankallande håller ihop arbetet. Valberedningen föreslår en 

styrelse med balans mellan kontinuitet, förnyelse, jämställdhet och mångfald. 

Valberedningen efterfrågar kompetens för att säkerställa styrelsens kapacitet. 

Valberedningen kommer utbildas i strategin och delta i formandet av styrelsens 

kompetensprofil. 
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Roll och uppdrag 

LAG-styrelsen fattar beslut om vilka ansökningar som ska prioriteras inom ramen 

för strategin. LAG-styrelsen ska vara en aktiv och transparent grupp och tillföra 

kunskap utifrån sitt kompetensområde och strategin som helhet. LAG-styrelsens 

beslut går inte att överklaga och därför vilar ett stort ansvar på styrelsen att 

besluten är ändamålsenliga och i linje med strategin. LAG-styrelsens ledamöter ska 

vara öppna, tydliga, professionella och objektiva.   

Styrelsen ansvarar för att: 

- Driva verksamheten enligt utvecklingsstrategin 

- Främja lokala aktörers kapacitet att genomföra insatser som uppfyller 

målen 

- Säkerställa att urvalsförfarandet inte är diskriminerande, jävigt, slutet styrt 

av en sektor eller leder till intressekonflikter 

- Arrangera ansökningsomgångar  

- Prioritera insatser, fastställa stödbelopp samt lämna förslag till 

Jordbruksverket 

- Följa upp och utvärdera strategin 

Styrelsens sammansättning 

LAG-styrelsen ska vara representativ utifrån följande kriterier: 

• Ålder 

• Härkomst 

• Juridiskt kön  

• Geografisk spridning i området 

• Sektor (ideell/privat/offentlig) 

• Kompetens inom strategins insatsområden 

För att komplettera kompetensen i LAG-styrelsen kommer ett system med 

adjungerade specialister och referensgrupper att användas för att, där det behövs, 

lyfta in specialistkompetens som ett underlag till beslutsfattandet.     

Antalet ledamöter, ersättare, röstlängd, etc specificeras i separata stadgar men 

baseras på skriven strategi. Stadgarna gäller i detta framför strategin. 

Styrelsen består av representanter från de tre sektorerna: offentlig (O), ideell (I) 

och privat (P) från varje ingående kommun. 11 kommuner med tre representanter 

vardera innebär 33 styrelseledamöter. Ingen sektor får ha mer än 49% av rösterna. 

Fördelningen av ledamöter med rösträtt och ersättare är ännu ej satt utan 

detaljbeskrivs i stadgarna.  

En ordförande och två vice ordföranden kommer väljas från olika sektorer och med 

geografisk spridning i området. Presidiet utgör arbetsutskott (AU) och ett större 
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utskott för strategiska frågor kan utses. AU har den löpande kontakten med 

kontoret och hanterar arbetsgivaransvaret. 

Styrelsens arbetssätt 

Arbetsgrupper kopplade till insatsområdena, hållbarhet, utvärdering, 

övergripande principerna eller ungdomar och andra målgrupper kan utses för att 

styra specifika insatser mot strategins mål.  

Styrelsen kommer använda blandade beredningsgrupper så att projekten har ett 

antal styrelseledamöter som är väl insatta när de kommer upp till prioritering. 

Beredningsgrupperna kommer förbereda respektive prioriteringsbeslut. 

Styrelsen träffas vid flexibla möten två gånger per år för uppföljning, utvärdering 

och utveckling. Utöver dessa blir det fyra troligtvis digitala beslutsmöten på 

kvällstid då projekt prioriteras. I perioder av många ansökningar sätts extra 

beslutsmöten in istället för att förlänga befintliga möten. På de två 

utvecklingsmötena avsätts tid och resurser för diskussioner, utbyten, nätverkande 

och sammansvetsning av LAG-styrelsen. 

Lärande organisation: Varje styrelsemöte kommer också ha en kortare (ca 15’) 

utbildningspunkt för att hålla styrelsen ajour med olika begrepp och 

utvecklingsområden så som effekter, EU-policy, ungdomsperspektiv, jämställdhet 

m fl. 

Kommunikation 

Styrelseledamöternas nätverk kommer inventeras vid tillsättning och en lista av de 

som respektive ledamot förväntas kommunicera med etableras.  Ledamöterna har i 

uppdrag att kommunicera styrelsebeslut och rapporter med sitt nätverk. De 

kommer ha viss tid avsatt för denna kommunikation.    

Projektkontakt: Styrelseledamöter kommer möta pågående projekt för att behålla 

kontakten med projekten och behålla det ömsesidiga intresset.  

6.3 Drift – den operativa verksamheten 

Leader Bohuslän kommer karakteriseras av närvaro, underifrånperspektiv, digital 

effektivitet, automatisering och innovativitet. 

Mycket i kontorets arbete är repetitivt men på ett komplext sätt. Det innebär många 

deadlines, administrativa och kommunikativa uppgifter som följer respektive 

projekts cykel. För att underlätta detta arbete och uppföljningen av det kommer 

många uppgifter automatiseras med flöden och påminnelser och automatik för att 

minimera administration och ge utrymme åt verksamhetsutveckling. 

Digitaliseringen kommer vara så extensiv som möjligt och endast enstaka 

dokument och avtal kommer finnas fysiskt för arkivering. Arbetet kommer att ske 
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med flexibla kontor kompletterade med löpande rutiner för närvaro och 

mobilisering i kommunerna på kommunhus, företagsarenor och andra centrala 

platser. Målsättningen för närvaron är åtminstone månatlig i respektive kommun 

(en kontakt tas då också med kontaktpersonen på kommunen). Kontoret kommer 

sammanstråla fysiskt minst några gånger per månad då på plats i kommunerna inte 

minst för att förstärka teamkänslan. Rutiner för detta beskrivs i ett 

verksamhetsdokument som uppdateras löpande.  

Resor och flexibla kontor i kombination med digitala möten kommer öka den 

upplevda närvaron av Leader. Kombination av resor med telefon- eller 

distansavstämningar samt förankring kommer vara en naturlig del i arbetssättet.    

Kontoret kommer vara ett utvecklingskontor som förmedlar och agerar på 

utvecklingsmöjligheter i nätverken även utanför leaderprogrammet. Det innebär att 

man kommer understödja möjligheterna för initiativ som inte är lämpliga att 

finansiera med leadermedel eller som kan utvecklas vidare efter en leaderinsats. 

Detta arbete kommer göras i nära samverkan med partnerskapet. Samtidigt 

kommer kontoret driva ett antal LAG-styrelseägda projekt som möjliggör insatser 

som understödjer uppfyllandet av utvecklingsstrategin. Det kan vara 

transnationella, investeringsförberedande, nätverks-, paraply-, finansierings- eller 

ungdomsprojekt. Möjligheten finns också för LAG att äga icke leaderfinansierade 

projekt.  

Den skattade (vår 2021) budgeten för området kommer möjliggöra ca 3 

heltidsstjänster. I kombination med ett antal LAG-ägda projekt kommer kontoret 

försöka fördela detta på 3-6 tjänster vilket möjliggör fler personer att bära, 

förmedla och informera på fler platser. Styrelseledamöterna är också viktiga att 

involvera här. Funktionerna som kommer besättas är verksamhetsledning, 

projekthandläggning, projektutveckling, ekonomi, administration och 

kommunikation. Vissa av dessa funktioner kan komma att utföras som extern tjänst 

eventuellt i samverkan med andra leaderområden. 

Effektivitet kommer vara ett ledord där strikta enkla rutiner med väl fördelat ansvar 

och delegation kommer ta bort tidsslöserier. Går det att göra direkt ska det göras. 

Kontroll och status på respektive process och projekt kommer automatiskt 

uppdateras i det gemensamma verksamhetssystemet. Det kommer också göra 

kontoret mindre sårbart då fler kommer ha insikt och kunna täcka upp vid 

eventuella sjukskrivningar, arbetsbyten eller extraordinära händelser.   

7 Uppföljning och utvärdering 

Årligen (april/maj) kommer en digital enkät skickas till styrelsen, projektägare, 

partners och finansiärer. Enkäten sammanställs av kontoret, skickas ut till styrelsen 

som har den som ett av underlagen för det årliga utvärderingsmötet. Frågorna 

hanterar måluppfyllelse, arbetssätt, effekter, samt ett antal justerbara frågor runt 

exempelvis varumärke, övergripande principer och kommunikation.  
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Vid mötet bestäms vilken justering av riktningen för arbete som behöver göras. 

Metoden är utprövad i samarbetsprojektet Lärande och Innovation. 

   

Figur Utvärderingscykel för Leader Bohuslän 

Mot slutet av perioden görs en utvärdering av resultat, mervärden och effekter. 

Effektutvärderingen görs endast på de avslutade projekten. Under nuvarande period 

har Leader Bohuskust gjort en sådan utvärdering med hjälp av två studenter från 

Sveriges Lantbruksuniversitet samt med stöd av Lärande och Innovationsprojektet 

och Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad med goda resultat. 

Beviljade projekt ska uppmanas att planera för att delta på ett visst antal 

workshopar och nätverksmöten samt att de kommer få utvärderingsfrågor även 

efter projektslut.  

Vid behov kommer även strategin revideras efter beslut på utvärderingsmötet.  

Utvärderingscykeln harmonierar med tanken om en lärande organisation som kan 

arbeta med kontinuerlig förbättring och följa utvecklingen av sitt arbete. 

Den årliga utvärderingen inklusive inriktningsjustering kommer kommuniceras 

med främst partnerskapet men också förmedlas i sammanfattad form för 

allmänheten på hemsidan. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-24 
 

§149 N166-0443/22 

Beslut om medfinansiering Leader kring Göta Älv och Säveån 
2023–2027 

Beslut 
1. Socialnämnd Hisingen beslutar att inte medfinansiera Göteborgs Stads 

medverkan i EU projektet Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 

  

2. Socialnämnd Hisingen översänder beslutet till Nämnden för demokrati och 

medborgarservice i förhoppning om att de kan identifiera en annan förvaltning 

som kan medfinansiera Göteborgs stads medverkan i Leader kring Göta älv och 

Säveån 2023–2027. 

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att i enlighet med stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande (Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, dnr SLK 0306/21) 

att tilldela nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvar för stadens 

Leader-medlemskap. Beslut fattades även om att tilldela socialnämnderna Hisingen, 

Nordost och Sydväst ansvar för att medfinansiera förlängningsåren 2021–2022 för 

pågående programperiod 2014–2020. I huvudansvaret ligger också att besluta om 

Göteborgs stads medlemskap i nya Leader-föreningar Leader Bohuslän och Leader kring 

Göta älv och Säveån under programperioden 2023–2027. Socialnämnderna som berörs, 

alltså Sydväst, Hisingen och Nordost har därför att ta ställning till deltagande och 

medfinansiering innan dess. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Leader-

programmet. I slutet av 2020 påbörjade Leader-föreningarna ett arbete med att ta fram de 

nya utvecklingsstrategierna samt de geografiska områdena för kommande programperiod 

2023–2027.  

Handlingar 
1. Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, dnr SLK 0306/21 

2. Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader Södra  

    Bohuslän 2014–2022  

3. Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023–2027  

4. Karta för Leader Bohuslän 2023–2027 

5. Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-20 

Protokollsutdrag skickas till 
Nämnden för demokrati- och medborgarservice 

 

Socialnämnd Hisingen 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

 

Socialnämnd Hisingen 
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Dag för justering 

2022-06-07 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Tea Aracic 

 

 

Ordförande 

Simona Mohamsson (L) 

 

Justerande 

Sara Carlsson Hägglund (V) 

 



 

Göteborgs Stad, Socialförvaltningen Hisingen, tjänsteutlåtande 1 (9) 

 

Beslut om medfinansiering Leader kring Göta älv 
och Säveån 2023–2027 
 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnd Hisingen beslutar att inte medfinansiera Göteborgs Stads 

medverkan i EU projektet Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 
 

2. Socialnämnd Hisingen översänder beslutet till Nämnden för demokrati och 
medborgarservice i förhoppning om att de kan identifiera en annan förvaltning 
som kan medfinansiera Göteborgs stads medverkan i Leader kring Göta älv och 
Säveån 2023–2027. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande (Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, dnr SLK 0306/21) 
att tilldela nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvar för att samordna 
stadens Leader-deltagande utifrån sitt uppdrag att skapa förutsättningar för invånarnas 
inflytande. I huvudansvaret ligger också att besluta om Göteborgs stads medlemskap i 
nya Leader-föreningar under perioden 2023–2027.  

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Leader. Beslut om Göteborgs stads 
deltagande och medfinansiering av det nya området Leader kring Göta älv och Säveån 
ska officiellt vara Jordbruksverket tillhanda den 15 oktober 2022. Socialnämnderna bör 
därför ta ställning till deltagande och medfinansieringen innan dess. 

Utgångspunkten för det nya Leader-området kring Göta älv och Säveån 2023–2027 är 
den utvecklingsstrategin som tagits fram av en samarbetskonstellation bestående av 
representanter från de tidigare Leader-områdena Leader Längs Göta Älv och Göteborgs 
Insjörike. Strategin har fokus på besöksnäring, företagande och hållbar omställning vilket 
bedöms inte ingå i socialförvaltning Hisingens uppdrag. 

Ansvaret för Göteborgs stads medfinansieringen Leader kring Göta älv och Säveån under 
programperioden 2023–2027 bedöms inte ligga inom ramen för socialförvaltningen 
Hisingens reglemente avseende verksamhetsområde och uppgift. Det bedöms heller inte 
vara aktuellt för förvaltningen att avsätta tid och personalresurser till att representera och 
därmed äga stadens beslutsrätt i Leader kring Göta älv och Säveån föreningsstyrelse 
genom medverkan i LAG-styrelse (Local Action Group). Däremot kan 

Socialförvaltningen Hisingen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-20 
Diarienummer N166-0443/22 
 

Handläggare 
Stina Lindgren 
Telefon:031-366 90 15 
E-post: stina.lindgren@socialhisingen.goteborg.se 
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informationsspridning till lokalt föreningsliv vara aktuellt men då inom ramen för 
befintlig verksamhet och uppdrag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
EU finansierar 50 procent av Leader-verksamheten och staten cirka 20 procent. 
Medlemskommunerna finansierar cirka 30 procent av verksamhetskostnaderna i form av 
en medfinansiering, vilket generellt sett gör Leader till ett ekonomiskt fördelaktigt 
samarbete för kommunerna. Leader kan också beskrivas erbjuda en form av 
intäktspotential i det fall förvaltningen söker och beviljas medel för att genomföra 
projekt, antingen som enskild aktör eller i samverkan med föreningsliv och/eller 
näringsliv. Det kan även betraktas som en ekonomisk möjlighet att använda Leader-
medel som ett komplement till stadens ordinarie föreningsstöd. Företag som beviljas 
projektstöd från Leader får enbart ta del av pengarna som kommer från EU och staten. 
Medfinansiering får de står för själva.  

I nuvarande samarbetet Leader längs Göta älv 2014–2020, där Kommunstyrelsen beslöt 
(Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, dnr 0306/21) att 
Socialförvaltningen Hisingen skulle ta över ansvaret för medfinansieringen från 
Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen för förlängningsåren 2021 och 2022, uppgår den 
årliga kostnaden till cirka 313 983 kr. På grund av en eftersläpning innebär detta att 
socialförvaltningen även faktureras för 20231.  

När det gäller det nya samarbetet Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 beräknar 
Leader-kansliet att medfinansieringen för Göteborgs stad kommer att uppgå till en årlig 
kostnad på cirka 960 400 kronor. Kostnaden baseras på invånarantalet inom det 
geografiska område som omfattas av förslaget. Om Jordbruksverket beviljar hela summan 
som Leader ansökt om prognostiseras summan till 584 900 kr för Hisingen. Leader-
kansliet fakturerar stadens medfinansiering årsvis under programperioden 2023–2027. 
Fakturering sker årsvis för programperioden 2023–2027 med start 2024. 
Stadsledningskontorets planerar att ta med socialnämndernas medfinansieringskostnader 
till budgetförutsättningarna 2023. 

Utöver medfinansiering krävs personella resurser i form av tjänstepersoners arbetstid. 
Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen hade tidigare avsatt cirka 10–70 procent av en 
heltid för att arbeta med Leader där första åren var mer arbetsbelastade men sjönk sedan 
årligen. Det handlade då om att sprida samt vara med och stötta föreningar och företag i 
processen men också att ingå i LAG (Local Action Group). Det är LAG som består av 
representanter för offentlig, ideell och privat sektor som beslutar om projektstöd. Annars 
är det i huvudsak Leader-kontoret som stöttar föreningar och företag i 
ansökningsförfarandet. Demokrati och medborgarcervice uppskattar att 
socialförvaltningen behöver avsätta personella resurser om cirka 20% för en eventuell ny 
programperiod.  

  

 
1 Leader Längs Göta Älv ligger inte i fas med EU:s programperiod på grund av att leader-området formellt kom igång 
2008. Detta har medfört en förskjutning av faktueringsåren och att de deltagande kommunerna faktureras i efterskott. 
Förlängningsåren är formellt 2021–2022 men sista faktueringsåret för Leader längs Göta älv blir 2023. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Den nationella inriktningen för Leader-programmet 2023–2027 utgår från Sveriges 
landsbygdsprogram med direkt koppling till klimat- och miljömål för Sverige och EU. 
Programmets mål, visioner och insatsområden är tydligt inriktade på miljömässig 
hållbarhet och miljöeffektivisering, hållbar produktion och konsumtion. Leader-
programmet ska bland annat bidra till den svenska livsmedelsstrategins mål om en 
konkurrenskraftig livsmedelskedja genom ökad produktion samtidigt som miljömål nås i 
syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och på så vis bidra till hållbar utveckling i hela 
landet. De lokala utvecklingsstrategierna bör därför förhåller sig till Sveriges 
hållbarhetsmål såväl som internationella, nationella, regionala och lokala hållbarhetsmål. 
FN:s globala mål Agenda 2030 och Västra Götalandsregionens Klimat 2030 har varit 
tongivande för de två utvecklingsstrategier Leader Bohuslän 2023 – 2027 och Leader 
kring Göta älv och Säveån 2023–2027 som Göteborgs stad bjuds in att delta i under 
kommande programperiod.  

I utvecklingsstrategin för Leader Bohuslän 2023 – 2027 finns tydliga kopplingar till 
Agenda 2030 målen, däribland mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion, mål 14 - 
Hav och marina resurser samt mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.  

Utvecklingsstrategin för Leader kring Göta älv och Säveån refererar också till Agenda 
2030 målen, till exempel genom att stimulera lokal livsmedelsproduktion, innovativa 
lösningar för miljömässig hållbarhet genom energieffektivisering, innovationer för 
förnybar energi samt miljö- och klimatsmart byggande. Utvecklingsstrategin knyter även 
an till regionens mål om att göra Västra Götalandsregionen till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. 

Båda Leader-områdenas utvecklingsstrategier för kommande programperiod har även 
kopplingar till Göteborgs Stads styrdokument däribland Göteborgs Stads 
innovationsprogram, Göteborgs Stads Program för en jämlik stad 2018–2026 samt 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021–2030 och målsättningarna om ett klimatavtryck som är nära noll och en hälsosam 
livsmiljö för göteborgarna är också viktiga mål i utvecklingsstrategierna ”Omställning till 
hållbart attraktivt liv och arbete”, ”Gynna en hållbar omställning”, ”Stärka området som 
en attraktiv plats” och ”Lokal och resilient matproduktion”. 

Bedömning ur social dimension 
Leader-metoden baseras på samverkan och nätverkande för lokalt ledd utveckling mellan 
samhällssektorer och är reglerad av EU-regler. Utvecklingsstrategiernas visioner och mål 
framhåller vikten av att tillgänglighet, samverkan och inkludering beaktas vid 
finansiering av projekt. Samverkan över samhällssektorer anses kunna stärka 
innovationskraften i de projekt som kommer att genomföras samt kunna knyta samman 
näringsliv, civilsamhälle och offentliga institutioner lokalt.   

Föreningar och lokala aktörer kan ansöka om projektmedel för utvecklingsprojekt som 
ska bedrivas inom det geografiska området som pekats ut i utvecklingsstrategin. Genom 
Leader kan utvecklingsprojekt som inte kvalificerar sig för stadens ordinarie 
föreningsstöd eller bidragsstorlek ansöka om stöd. Det möjliggör även stöd till 
småskaliga lokala näringsidkare och entreprenörer som vill testa nya innovationer eller 
utveckla sin affärsverksamhet gällande till exempel lokal besöksnäring och klimatsmarta 
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lösningar. Förutom de medel som kommer föreningarna tillhanda kan projekt genera 
arbetstillfällen och sysselsättning under tiden de pågår.  

Erfarenheten från Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingens medverkan i Leader längs Göta 
älv 2014–2020 som sammanfattats i den utvärdering som Förvaltningen för demokrati 
och medborgarservice genomfört (se bilaga 2) antyder att ansökningsprocessen är 
administrativt krävande vilket kan har försvårat möjligheten för mindre resursstarka 
föreningar och lokala näringsidkares medverkan. Utvärderingen pekar på svårigheten att 
kommunicera metoden liksom det komplicerade ansökningsförfarandet. Den nya 
programperiodens karta omfattar områden på Hisingen med fler föreningar som 
eventuellt är bättre rustade att söka medel från Leader än tidigare socialt utsatta och 
urbana områden. Det liknar mer området som Leader i Bohuslän omfattats av med 
exempelvis sämre infrastruktur där närhet till, och brist på, till exempelvis mötesplatser 
för barn och unga är en utmaning. Leader i Bohuslän har bakåt i tiden haft stor vinning av 
Leader-metoden både vad gäller besöksnäring och utmaningen med åldrande befolkning 
samt begränsat utbud av aktiviteter för barn och unga. Nästkommande programperiod har 
dock ett annat fokus än tidigare där strategin har mer fokus på besöksnäring, företagande 
och hållbar omställning. 
  

Samverkan 
Ärendet har informerats på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 17 maj 2022. 

Bilagor 
1. Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, dnr SLK 0306/21  
2. Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader Södra Bohuslän 

2014–2022   
3. Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023–2027   
4. Karta för Leader Bohuslän 2023–2027  
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande (Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, dnr SLK 0306/21) 
att tilldela nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvar för stadens 
Leader-medlemskap. Beslut fattades även om att tilldela socialnämnderna Hisingen, 
Nordost och Sydväst ansvar för att medfinansiera förlängningsåren 2021–2022 för 
pågående programperiod 2014–2020. I huvudansvaret ligger också att besluta om 
Göteborgs stads medlemskap i nya Leader-föreningar Leader Bohuslän och Leader kring 
Göta älv och Säveån under programperioden 2023–2027. Socialnämnderna som berörs, 
alltså Sydväst, Hisingen och Nordost har därför att ta ställning till deltagande och 
medfinansiering innan dess. 

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Leader-programmet. I slutet av 2020 
påbörjade Leader-föreningarna ett arbete med att ta fram de nya utvecklingsstrategierna 
samt de geografiska områdena för kommande programperiod 2023–2027. Förslagen har 
skickats till Jordbruksverket som i juni 2022 ska lämna besked om huruvida 
utvecklingsstrategin är godkänd och om vilken budget som Leader-området tilldelas. 
Under sommaren ska organisationen för Leader-området sättas och den 15 oktober 
skickar föreningen in sin ansökan om att starta det nya Leader-området för programperiod 
2023–2027. Ansökan ska biläggas medfinansieringsintyg av de kommuner som avser 
delta. Nämnden för demokrati och medborgarservice bör därför lämpligen fatta beslut om 
stadens deltagande och medfinansiering i juni 2022. 

 

Beskrivning av ärendet 
 
Leader är en del av EU:s landsbygdsprogram och är en metod för lokalt ledd utveckling 
på landsbygd och i skärgård. Metoden baseras på sektorsamverkan mellan offentlig 
sektor, civilsamhälle och näringsliv och handlar om att söka projektmedel och genomföra 
utvecklingsprojekt i ett geografiskt avgränsat lokalsamhälle. Leader-samarbeten 
finansieras av EU, stat och kommun. Ett Leader-område består av samarbete över flera 
kommungränser. 

Leader är en del av EU:s landsbygdsprogram med en grundläggande tanke om att lokal 
utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Det finns 
ett nationellt program för lokalt ledd utveckling genom Leader och en nationellt 
förvaltande myndighet i alla EU-länder. I Sverige är Jordbruksverket förvaltande 
myndighet. Omkring 50 ideella föreningar bedriver just nu lokalt ledd utveckling genom 
metoden inom ett geografiskt avgränsat så kallat ”Leader-område” i landet. I den 
pågående programperioden deltar 19 kommuner i Västra Götalandsregionen. Göteborgs 
Stad är medlemskommun i Leader Längs Göta älv samt Leader Södra Bohuslän under 
pågående programperiod 2014–2020 samt förlängningsåren 2021 och 2022. 
Programperioder motsvarar EU:s programperioder och den nästkommande pågår 2023–
2027. 

Varje Leader-område utgår från en utvecklingsstrategi för de projekt som ska prioriteras 
programperioden. Den kommunala medfinansieringen motsvarar 33 procent av Leader-
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områdets totala budget. Det är LAG (Local Action Group) som består av representanter 
för offentlig, ideell och privat sektor som beslutar om projektstöd. 

Tidigare programperiod Leader Längs Göta älv 2014–2020 
Det pågående samarbete Leader Längs Göta älv 2014–2020 har omfattat Ale, Lilla Edet, 
landsbygdsområden i Trollhättan och Vänersborg samt både landsbygdsområden och 
tätort i Angered, Östra Göteborg och Norra Hisingen. EU beslutade i december 2020 att 
förlänga programperioden till och med 2022. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2020 
att tilldela socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst ansvar för medfinansieringen 
under förlängningsåren. På grund av en eftersläpning innebär detta att socialförvaltningen 
även faktureras för 2023. 

Utgångspunkten för nuvarande Leader Längs Göta älv är utvecklingsstrategin ”Land och 
stad i balans genom kreativa nav – för inkluderande, medskapande och hållbar 
utveckling” som omfattat fyra insatsområden; Besöksnäring; Attraktiva boende- och 
livsmiljöer; Kreativitet och entreprenörskap; Ett minskat utanförskap och minskad 
segregation”. 

Under perioden 2014–2020 har den totala budgeten omfattat 40 547 383 kronor av vilket 
33 procent är offentlig medfinansiering från de deltagande kommunerna, 50 procent från 
EU och 17 procent från staten. Den offentliga medfinansieringen är baserad på 
invånarantalet och betalas årsvis. Norra Hisingen, Angered och Östra Göteborg har 
tillsammans stått för 42,3 procent av hela Leader-områdets invånare och därmed tagit del 
av motsvarande procentsats vad gäller fördelningen av projektmedel.  

För Göteborgs del har Leader längs Göta älv resulterat i 22 projekt som tillsammans 
tilldelats 13 696 609 kronor I gamla stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen har ca 9 
projekt beviljats medel. 2 av dessa söktes från andra områden men utfördes delvis på 
Hisingen och räknas därför delvis med i den totala summan som tilldelats området (cirka 
3,6 miljoner kronor). Stöd har beviljats för bland annat föreningsutveckling i en 
idrottsförening och en lantgård, utbyggnad av ridvägar i Säve samt gröna jobb inom 
kompostering. Det har också beviljats för två pilotprojekt inom grön omställning samt 
metodutveckling kopplat till feriejobb för personer med funktionsvariation. En förening 
drog tillbaka sin ansökan på grund av svårigheter att administrera processen.  

Förvaltningen för demokrati och medborgarservices utvärdering visar att nyttan främst 
nått föreningar och att de positiva effekterna i synnerhet handlar om synliggörandet av 
näringslivsperspektivet och entreprenörskap. ”Arbetet med Leader ledde till nya 
samarbeten mellan stadsdelsförvaltning och Business Region Göteborg. Dessutom 
innebar informations- och workshopsträffar att lokala företagare och föreningar, som inte 
annars hade mötts, träffades för gemensamma samtal om sitt område. Detta ledde i vissa 
fall till nya samarbeten och nya viktiga insikter och erfarenheter kring lokalsamhällets 
utveckling” (Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader Längs Göta älv. 
Programperiod 2014 – 2023. s.33 Dnr: N043-0141/21). 
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Förslag till nytt Leader-område 2023–2027 
Leader-området Leader längs Göta Älv har utvidgat partnerskapet till att även omfatta 
landsbygdsområden i Lerum och Alingsås och i samband med detta bytt namn till Leader 
kring Göta älv och Säveån 2023–2027. De primärområden på Hisingen som omfattas av 
den nya strategin är: Södra Torslanda, Björlanda, Säve och Rödbo som är mer glesbygd/ 
landsbygd/ tätort vilket lämpar sig bättre för Leader-metoden jämfört med tidigare 
programperiod då kartan omfattade socialt utsatta urbana områden. 

Strategi för Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 
Sveriges övergripande målsättning för Leader-programmet 2023–2027 är att Främja 
sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, 
inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk.  

Målsättningen för Leader-områdets nya utvecklingsstrategi sammanfattas  
 
1. Att stärka området som attraktiv plats 
2. Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande  
3. Att gynna en hållbar omställning.  
 

Den nya strategin insatsområden är 

1. Kompetensutveckling - Inom bland annat destinationsutveckling, 
marknadsföring, digitalisering och sociala frågor. 

2. Lokal samverkan - En förutsättning för långsiktigt framgångsrik lokal utveckling. 
3. Kommunikationsinsatser - Kommunicera utbudet av tjänster och/eller produkter 

till potentiella kunder (marknadsföring) men även att kommunicera ett behov till 
producenter, föreningar, myndigheter etc. 

4. Investeringar - Bidra till finansiering av exempelvis utrustning, bygg- och 
anläggningsprojekt, digitalisering, investeringar i personal, kompetensutveckling, 
forskningssamarbeten mm. 

 
Kompetensutveckling, samverkan, kommunikation och investeringar lyfts fram som 
viktiga insatsområden för att nå strategins vision och målsättning om en stadsnära 
landsbygd i balans och utveckling. Utgångspunkten för det nya Leader-området kring 
Göta älv och Säveån 2023–2027 är den utvecklingsstrategin som tagits fram av en 
samarbetskonstellation bestående av representanter från de tidigare Leader-områdena 
Leader Längs Göta Älv och Göteborgs Insjörike. Strategin har fokus på besöksnäring, 
företagande och hållbar omställning. 
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Förvaltningens bedömning 
 
Utvecklingsstrategin geografiska område stämmer väl in på avsikten med Leader-
programmet 2023–2027 då dessa områden kan beskrivs som glesbygd, landsbygd och 
landsbygdnära tätort.  Detta område lämpar sig bättre för Leader-metoden jämfört med 
nuvarande geografiska område som också omfattar stadsnära område med 
socioekonomiskt utmaningar och landsbygdsområden. Den nya utvecklingsstrategins 
visioner, mål och insatsområden är i övervägande del inriktade på miljömässig hållbarhet 
och miljöeffektivisering samt hållbar produktion och konsumtion. Strategin förhåller sig 
väl till hållbarhetsmål på internationella, nationella, regionala och lokala nivåer. 

Den nya strategin har, till skillnad från den tidigare strategin, större fokus på 
besöksnäring, entreprenörskap och hållbar omställning.  Målet är att stärka området som 
attraktiv plats, skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande och 
att gynna en hållbar omställning. Kompetensutveckling, samverkan, kommunikation och 
investeringar blir viktiga insatsområden för att nå målen och strategins vision om en 
stadsnära landsbygd i balans och utveckling (Lokal utvecklingsstrategi för Leader kring 
Göta älv och Säveån, 2021, sid 1.). En del av strategin indikatorer har viss koppling till 
socialförvaltningen Hisingens uppdrag, till exempel skapande av nya mötesplatser, fritid 
och kulturverksamhet samt folkhälsa.  

Utvecklingsstrategin Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 bedöms inte ligga, i 
tillräckligt hög grad, inom ramen för förvaltningens uppdrag i enlighet med reglementen 
2022; § 2–6 Verksamhetsområde och uppgift. Förvaltningens förslår därför att 
socialnämnden Hisingen inte medfinansiera Göteborgs stads medlemskap i Leader kring 
Göta älv och Säveån 2023–2027. 

Det bedöms heller inte vara aktuellt för förvaltningen att avsätta tid och personalresurser 
till att representera och därmed äga stadens beslutsrätt i Leader kring Göta älv och Säveån 
föreningsstyrelse genom medverkan i LAG-styrelse (Local Action Group). Ett sådant 
uppdrag bedöms inte ligga i linje med socialförvaltning Hisingens reglemente 
Verksamhetsområde och uppgift § 2–6, ej heller inom ramen för Särskilt ansvar § 16.  

I den mån det är aktuellt att sprida information om Leader till föreningar anses det ligga i 
linje med socialförvaltningens reglemente Särskilt ansvar § 16 ”med beaktande av 
befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden ska nämnden utifrån sitt 
verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom följande områden; 
trygghetsarbete, krisstöd, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen, folkhälsoarbete, 
samverkan med civilsamhället samt fält- och grannskapsarbete”. Uppdraget att 
tillhandahålla och sprida information till lokala föreningar bedöms vara av begränsad 
omfattning och därmed inte kräva några riktade personella resurser utan bör ingå i 
förvaltningens ordinarie uppdrag.  

Det bedöms däremot som positivt att Göteborgs stad, genom annan/andra förvaltningar 
deltar och medfinansierar och Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 
Förvaltningen vill översända beslutat till Nämnden för demokrati och medborgarservice 
att närmare undersöka möjligheten för en annan förvaltning att delta och medfinansiera 
Göteborgs stads medverkan i Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 och även 
ingå i föreningens LAG-styrelse. 
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Socialförvaltningen Hisingen 
 

 

 

 

 

Christina Alvelin  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Karita Saapunki Björk 

 

Avdelningschef   

 



Karta över Leader Bohusläns område i Göteborgs södra skärgård 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

§ 237 N163-0537/22 

Beslut om Leader programperiod 2021-2027 
 

Ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att tilldela nämnden för Demokrati 

och medborgarservice huvudansvar för att samordna stadens leader-deltagande 

utifrån sitt uppdrag att skapa förutsättningar för invånarnas inflytande. I 

huvudansvaret ligger också att besluta om Göteborgs stads medlemskap i nya 

leader-föreningar under perioden 2023–2027.  

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Leader. Beslut om Göteborgs stads 

deltagande och medfinansiering av det nya leader-området Leader kring Göta älv 

och Säveån ska officiellt vara Jordbruksverket tillhanda den 15 oktober 2022. 

Socialnämnderna bör därför ta ställning till deltagande och medfinansieringen 

innan dess. 

Utgångspunkten för det nya Leader-området kring Göta älv och Säveån 2023–

2027 är den utvecklingsstrategi som tagits fram av en samarbetskonstellation 

bestående av representanter från de tidigare leader-områdena Leader Längs Göta 

Älv och Göteborgs Insjörike. Strategin har fokus på besöksnäring, företagande 

och hållbar omställning vilket bedöms inte ingå i socialförvaltningen Nordosts 

uppdrag. 

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-13. 

Beslut 

1. Socialnämnd Nordost beslutar att inte medfinansiera Göteborgs stads 

medverkan i Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 

2. Socialnämnden översänder beslutet till nämnden för Demokrati och 

medborgarservice i förhoppning om att de kan identifiera annan 

förvaltning som kan medfinansiera Göteborgs stads medverkan i Leader 

kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 

___________ 

Expedieras 

Demokrati och medborgarservice 

 

Socialnämnd Nordost 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

 

 

Socialnämnd Nordost 
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Dag för justering 

2022-06-01 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Annika Funkqvist   

 

 

Ordförande 

Kojo Ansah-Pewudie 

 

Justerande 

Lena Landén-Ohlsson 
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Beslut om medfinansieringen av Leader kring 
Göta älv och Säveån 2023–2027 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnd Nordost beslutar att inte medfinansiera Göteborgs stads medverkan 

i Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. 

2. Socialnämnden översänder beslutet till nämnden för Demokrati och 

medborgarservice i förhoppning om att de kan identifiera annan förvaltning som 

kan medfinansiera Göteborgs stads medverkan i Leader kring Göta älv och 

Säveån 2023–2027. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att i enlighet med stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande (Ansvar för stadens leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 

0306/21) att tilldela nämnden för Demokrati och medborgarservice huvudansvar för att 

samordna stadens leader-deltagande utifrån sitt uppdrag att skapa förutsättningar för 

invånarnas inflytande. I huvudansvaret ligger också att besluta om Göteborgs stads 

medlemskap i nya leader-föreningar under perioden 2023–2027.  

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Leader. Beslut om Göteborgs stads 

deltagande och medfinansiering av det nya leader-området Leader kring Göta älv och 

Säveån ska officiellt vara Jordbruksverket tillhanda den 15 oktober 2022. 

Socialnämnderna bör därför ta ställning till deltagande och medfinansieringen innan dess. 

Utgångspunkten för det nya Leader-området kring Göta älv och Säveån 2023–2027 är 

den utvecklingsstrategi som tagits fram av en samarbetskonstellation bestående av 

representanter från de tidigare leader-områdena Leader Längs Göta Älv och Göteborgs 

Insjörike. Strategin har fokus på besöksnäring, företagande och hållbar omställning vilket 

bedöms inte ingå i socialförvaltningen Nordosts uppdrag. 

Ansvaret för Göteborgs stads medfinansieringen Leader kring Göta älv och Säveån under 

programperioden 2023–2027 bedöms inte ligga inom ramen för socialförvaltningen 

Nordosts reglemente avseende verksamhetsområde och uppgift. Det bedöms heller inte 

vara aktuellt för förvaltningen att avsätta tid och personalresurser till att representera och 

därmed äga stadens beslutsrätt i Leader kring Göta älv och Säveåns föreningsstyrelse 

genom medverkan i LAG-styrelse (Local Action Group). Däremot kan 

informationsspridning till lokalt föreningsliv vara aktuellt, men då inom ramen för 

befintlig verksamhet och uppdrag. 

Socialförvaltning Nordost 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-04-13 

Diarienummer N163-0537/22 

 

Handläggare 

Fredrik Johansson, Malin Ankarhem, Inger Jayakoddy 

Telefon:031-365 00 00 

E-post: inger.jayakoddy@socialnordost.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
EU finansierar 50 procent av Leader-verksamheten och staten cirka 20 procent. 

Medlemskommunerna finansierar cirka 30 procent av verksamhetskostnaderna i form av 

en medfinansiering, vilket generellt sett gör Leader till ett ekonomiskt fördelaktigt 

samarbete för kommunerna. Leader kan också beskrivas erbjuda en form av 

intäktspotential i det fall förvaltningen söker och beviljas medel för att genomföra 

projekt, antingen som enskild aktör eller i samverkan med föreningsliv och/eller 

näringsliv. Det kan även betraktas som en ekonomisk möjlighet att använda leader-medel 

som ett komplement till stadens ordinarie föreningsstöd. Företag som beviljas projektstöd 

från Leader får enbart ta del av pengarna som kommer från EU och staten. 

Medfinansiering får de står för själva.  

I nuvarande leader-samarbete Leader längs Göta älv 2014–2020, där Kommunstyrelsen 

beslöt (Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 0306/21) att 

socialförvaltningen Nordost skulle ta över ansvaret för medfinansieringen från 

Stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg för förlängningsåren 2021 och 

2022, uppgår den årliga kostnaden till cirka 501 383 kr. På grund av en eftersläpning 

innebär detta att socialförvaltningen även faktureras för 20231.  

När det gäller det nya leader-samarbetet Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 

beräknar leader-kansliet att medfinansieringen för Göteborgs stad kommer att uppgå till 

en årlig kostnad på cirka 960 400 kronor. Kostnaden baseras på invånarantalet inom det 

geografiska område som omfattas av förslaget. Om Jordbruksverket beviljar hela summan 

som leader ansökt om prognostiseras summan till en årlig kostnad på 375 500 kronor för 

socialförvaltningen Nordost. Leader-kansliet fakturerar medfinansiering årsvis för 

programperioden 2023–2027 med start 2024. Stadsledningskontoret planerar att ta med 

socialnämndernas medfinansieringskostnader till budgetförutsättningarna 2023. 

Utöver medfinansiering krävs personella resurser i form av tjänstepersoners arbetstid. För 

stadsdelsförvaltningarna Angereds och Östra Göteborgs del omhändertogs detta inom 

ramen för Regionalfondsprojektet Utveckling Nordost och senare Regionalfondsprojektet 

Stadslandet. Det innefattade spridning av information samt stöttning till föreningar och 

företag i processen. Därtill ingick en av projektmedarbetarna i Leader längs Göta älvs 

LAG (Local Action Group) under en period. LAG fungerar som styrgrupp och beslutar 

om projektstöd. Den består av representanter för offentlig, ideell och privat sektor. Det är 

leader-kontoret som har huvudansvaret för att stötta föreningar och företag i 

ansökningsförfarandet. Förvaltningen för Demokrati och medborgarservice uppskattar att 

socialförvaltningen bör avsätta personella resurser om cirka 20% per år under en 

eventuell ny programperiod. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Den nationella inriktningen för leader-programmet 2023–2027 utgår från Sveriges 

landsbygdsprogram med direkt koppling till klimat- och miljömål för Sverige och EU. 

Programmets mål, visioner och insatsområden är tydligt inriktade på miljömässig 

hållbarhet och miljöeffektivisering, hållbar produktion och konsumtion. Leader-

programmet ska bland annat bidra till den svenska livsmedelsstrategins mål om en 

 
1 Leader Längs Göta Älv ligger inte i fas med EU:s programperiod på grund av att leader-området formellt kom igång 

2008. Detta har medfört en förskjutning av faktueringsåren och att de deltagande kommunerna faktureras i efterskott. 

Förlängningsåren är formellt 2021–2022 men sista faktueringsåret för Leader längs Göta älv blir 2023. 
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konkurrenskraftig livsmedelskedja genom ökad produktion samtidigt som miljömål nås i 

syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och på så vis bidra till hållbar utveckling i hela 

landet. De lokala utvecklingsstrategierna bör därför förhålla sig till Sveriges 

hållbarhetsmål såväl som internationella, nationella, regionala och lokala hållbarhetsmål. 

FN:s globala mål Agenda 2030 och Västra Götalandsregionens Klimat 2030 har varit 

tongivande för de två utvecklingsstrategier Leader Bohuslän 2023 – 2027 och Leader 

kring Göta älv och Säveån 2023–2027 som Göteborgs stad bjuds in att delta i under 

kommande programperiod.  

I utvecklingsstrategin för Leader Bohuslän 2023 – 2027 finns tydliga kopplingar till 

Agenda 2030 målen, däribland mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion, mål 14 - 

Hav och marina resurser samt mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.  

Utvecklingsstrategin för Leader kring Göta älv och Säveån refererar också till Agenda 

2030 målen, till exempel genom att stimulera lokal livsmedelsproduktion, innovativa 

lösningar för miljömässig hållbarhet genom energieffektivisering, innovationer för 

förnybar energi samt miljö- och klimatsmart byggande. Utvecklingsstrategin knyter även 

an till regionens mål om att göra Västra Götalandsregionen till ett föredöme för 

omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. 

Båda leader-områdenas utvecklingsstrategier för kommande programperiod har även 

kopplingar till Göteborgs Stads styrdokument, däribland Göteborgs Stads 

innovationsprogram, Göteborgs Stads Program för en jämlik stad 2018–2026 samt 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 

2021–2030 och målsättningarna om ett klimatavtryck som är nära noll och en hälsosam 

livsmiljö för göteborgarna är också viktiga mål i utvecklingsstrategierna ”Omställning till 

hållbart attraktivt liv och arbete”, ”Gynna en hållbar omställning”, ”Stärka området som 

en attraktiv plats” och ”Lokal och resilient matproduktion”. 

Bedömning ur social dimension 
Leader-metoden baseras på samverkan och nätverkande för lokalt ledd utveckling mellan 

samhällssektorer och är reglerad av EU-regler. Utvecklingsstrategiernas visioner och mål 

framhåller vikten av att tillgänglighet, samverkan och inkludering beaktas vid 

finansiering av projekt. Samverkan över samhällssektorer anses kunna stärka 

innovationskraften i de projekt som kommer att genomföras samt kunna knyta samman 

näringsliv, civilsamhälle och offentliga institutioner lokalt.  

Föreningar och lokala aktörer kan ansöka om projektmedel för utvecklingsprojekt som 

ska bedrivas inom det geografiska området som pekats ut i utvecklingsstrategin. För 

nordöstra Göteborg gäller området: Vättlefjäll, Östra Angered, Bergum-Gunnilse samt 

Södra Bergsjön och Rymdtorget. Genom leader kan utvecklingsprojekt som inte 

kvalificerar sig för stadens ordinarie föreningsstöd eller bidragsstorlek ansöka om stöd. 

Det möjliggör även stöd till småskaliga lokala näringsidkare och entreprenörer som vill 

testa nya innovationer eller utveckla sin affärsverksamhet gällande till exempel lokal 

besöksnäring och klimatsmarta lösningar. Förutom de medel som kommer föreningarna 

tillhanda kan projekt genera arbetstillfällen och sysselsättning under tiden de pågår.  

Erfarenheten från Stadsdelsförvaltningarna Angereds och Östra Göteborgs medverkan i 

Leader längs Göta älv 2014–2020, som sammanfattats i den utvärdering som 

förvaltningen för Demokrati och medborgarservice genomfört (bilaga 2), antyder att 
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ansökningsprocessen är administrativt krävande vilket kan ha försvårat möjligheten för 

mindre resursstarka föreningar och lokala näringsidkares medverkan. Utvärderingen 

pekar på svårigheten att kommunicera metoden liksom det komplicerade 

ansökningsförfarandet. Förutom Rymdtorget Bergsjön omfattar den nya strategins 

geografiska område i huvudsak landsbygdsområden. Här finns föreningar som eventuellt 

är bättre rustade att söka medel från leader än de från de tidigare områden med stora 

socioekonomiska utmaningar. Området har mer gemensamt med Leader Bohuslän och 

utmaningar i form av sämre infrastruktur och brist på mötesplatser. Erfarenheter från 

Leader Bohuslän visar att leader-metoden bidragit till besöksnäringen och utmaningen 

med åldrande befolkning samt begränsat utbud av aktiviteter för barn och unga.  

Till skillnad från den nuvarande strategin där fokus är på inkludering och integration är 

huvudfokus för den nya strategin besöksnäring, entreprenörskap och hållbar omställning.  

Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp, FSG, den 17 maj 2022. 

Bilagor 
1. Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 0306/21 

2. Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader längs Göta älv 2014–

2022  

3. Lokal utvecklingsstrategi för Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027  

4. Karta geografiskt område för Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att i enlighet med stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande (Ansvar för stadens leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 

0306/21) att tilldela nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvar för 

stadens leader-medlemskap. Beslut fattades även om att tilldela socialnämnderna 

Hisingen, Nordost och Sydväst ansvar för att medfinansiera förlängningsåren 2021–2022 

för pågående programperiod 2014–2020. I huvudansvaret ligger också att besluta om 

Göteborgs stads medlemskap i nya leader-föreningar Leader Bohuslän och Leader kring 

Göta älv och Säveån under programperioden 2023–2027. Socialnämnderna som berörs, 

alltså Sydväst, Hisingen och Nordost har därför att ta ställning till deltagande och 

medfinansiering innan dess. 

Beskrivning av ärendet 
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för leader-programmet. I slutet av 2020 

påbörjade leader-föreningarna ett arbete med att ta fram de nya utvecklingsstrategierna 

samt de geografiska områdena för kommande programperiod 2023–2027. Förslagen har 

skickats till Jordbruksverket som i juni 2022 ska lämna besked om huruvida 

utvecklingsstrategin är godkänd och om vilken budget som leader-området tilldelas. 

Under sommaren ska organisationen för leader-området sättas och den 15 oktober skickar 

leader-föreningen in sin ansökan om att starta det nya leader-området för programperiod 

2023–2027. Ansökan ska biläggas medfinansieringsintyg av de kommuner som avser 

delta. Nämnden för Demokrati och medborgarservice bör därför lämpligen fatta beslut 

om stadens deltagande och medfinansiering i juni 2022. 

Vad är leader? 

Leader, som är en del av EU:s landsbygdsprogram, är en metod för lokalt ledd utveckling 

på landsbygd och i skärgård. Metoden baseras på sektorsamverkan mellan offentlig 

sektor, civilsamhälle och näringsliv och handlar om att söka projektmedel och genomföra 

utvecklingsprojekt i ett geografiskt avgränsat lokalsamhälle. Leader-samarbeten 

finansieras av EU, stat och kommun. Ett leader-område består av samarbete över flera 

kommungränser. 

Leader är en del av EU:s landsbygdsprogram med en grundläggande tanke om att lokal 

utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Det finns 

ett nationellt program för lokalt ledd utveckling genom leader och en nationellt 

förvaltande myndighet i alla EU-länder. I Sverige är Jordbruksverket förvaltande 

myndighet. Omkring 50 ideella föreningar bedriver just nu lokalt ledd utveckling genom 

leader-metoden inom ett geografiskt avgränsat så kallat ”leader-område” i landet. I den 

pågående programperioden deltar 19 kommuner i Västra Götalandsregionen. Göteborgs 

Stad är medlemskommun i Leader Längs Göta älv samt Leader Södra Bohuslän under 

pågående programperiod 2014–2020 samt förlängningsåren 2021 och 2022.  

Varje leader-område utgår från en utvecklingsstrategi för de projekt som ska prioriteras 

programperioden. Den kommunala medfinansieringen motsvarar 33 procent av leader-

områdets totala budget. Det är LAG (Local Action Group) som består av representanter 

för offentlig, ideell och privat sektor som beslutar om projektstöd. 

Tidigare programperiod Leader Längs Göta älv 2014–2020 

Det pågående leader-samarbete Leader Längs Göta älv 2014–2020 har omfattat Ale, Lilla 
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Edet, landsbygdsområden i Trollhättan och Vänersborg samt både landsbygdsområden 

och tätort i Angered, Östra Göteborg och Norra Hisingen. EU beslutade i december 2020 

att förlänga programperioden till och med 2022. Kommunfullmäktige beslutade i maj 

2020 att tilldela socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst ansvar för 

medfinansieringen under förlängningsåren. På grund av en eftersläpning innebär detta att 

socialförvaltningen även faktureras för 2023. 

Utgångspunkten för nuvarande Leader Längs Göta älv är utvecklingsstrategin ”Land och 

stad i balans genom kreativa nav – för inkluderande, medskapande och hållbar 

utveckling” som omfattat fyra insatsområden; Besöksnäring; Attraktiva boende- och 

livsmiljöer; Kreativitet och entreprenörskap; Ett minskat utanförskap och minskad 

segregation”. 

Under perioden 2014–2020 har den totala budgeten omfattat 40 547 383 kronor av vilket 

33 procent är offentlig medfinansiering från de deltagande kommunerna, 50 procent från 

EU och 17 procent från staten. Den offentliga medfinansieringen är baserad på 

invånarantalet och betalas årsvis. Norra Hisingen, Angered och Östra Göteborg har 

tillsammans stått för 42,3 procent av hela leader-områdets invånare och därmed tagit del 

av motsvarande procentsats vad gäller fördelningen av projektmedel.  

För Göteborgs del har Leader längs Göta älv resulterat i 23 projekt som tillsammans 

tilldelats 13 696 609 kronor. Förvaltningen för demokrati och medborgarservices 

utvärdering visar att nyttan främst nått föreningar och att de positiva effekterna i 

synnerhet handlar om synliggörandet av näringslivsperspektivet och entreprenörskap. 

”Arbetet med leader ledde till nya samarbeten mellan stadsdelsförvaltning och Business 

Region Göteborg. Dessutom  

innebar informations- och workshopsträffar att lokala företagare och föreningar, som inte 

annars hade mötts, träffades för gemensamma samtal om sitt område. Detta ledde i vissa 

fall till nya samarbeten och nya viktiga insikter och erfarenheter kring lokalsamhällets 

utveckling” (Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader Längs Göta älv. 

Programperiod 2014 – 2023. s.33 Dnr: N043-0141/21). 

Förslag till nytt leader-område 2023–2027 

Leader-området Leader längs Göta Älv har utvidgat partnerskapet till att även omfatta 

landsbygdsområden i Lerum och Alingsås och i samband med detta bytt namn till Leader 

kring Göta älv och Säveån 2023–2027. Det geografiska området som strategin gäller är 

Vättlefjäll, Östra Angered, Bergum-Gunnilse samt Södra Bergsjön och Rymdtorget.  

Dessa områden kan beskrivs som glesbygd, landsbygd och landsbygdnära tätort vilket 

lämpar sig bättre för leader-metoden och passar den nationella programinriktningen 

bättre.  

Strategi för Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 

Sveriges övergripande målsättning för leader-programmet 2023–2027 är att Främja 

sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, 

inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk.  

Målsättningen för leader-områdets nya utvecklingsstrategi sammanfattas  

1. Att stärka området som attraktiv plats 

2. Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande  
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3. Att gynna en hållbar omställning.  

Den nya strategin insatsområden är; Kompetensutveckling – ”inom bland annat 

destinationsutveckling, marknadsföring, digitalisering och sociala frågor”; Lokal 

samverkan – ”en förutsättning för långsiktigt framgångsrik lokal utveckling”; 

Kommunikationsinsatser – ”kommunicera utbudet av tjänster och/eller produkter till 

potentiella kunder (marknadsföring) men även att kommunicera ett behov till 

producenter, föreningar, myndigheter etc.”; Investeringar – ”bidra till finansiering av 

exempelvis utrustning, bygg- och anläggningsprojekt, digitalisering, investeringar i 

personal, kompetensutveckling, forskningssamarbeten mm.” 

Kompetensutveckling, samverkan, kommunikation och investeringar lyfts fram som 

viktiga insatsområden för att nå strategins vision och målsättning om en stadsnära 

landsbygd i balans och utveckling. Utgångspunkten för det nya leader-området kring 

Göta älv och Säveån 2023–2027 är den utvecklingsstrategin som tagits fram av en 

samarbetskonstellation bestående av representanter från de tidigare leader-områdena 

Leader Längs Göta Älv och Göteborgs Insjörike. Strategin har fokus på besöksnäring, 

företagande och hållbar omställning. 

Förvaltningens bedömning 
Utvecklingsstrategins geografiska område stämmer väl in på avsikten med leader-

programmet 2021–2027 då dessa områden kan beskrivs som glesbygd, landsbygd och 

landsbygdnära tätort.  Detta område lämpar sig bättre för leader-metoden jämfört med 

nuvarande geografiska område som omfattar stadsnära område med socioekonomiskt 

utmaningar och landsbygdsområden. Den nya utvecklingsstrategins visioner, mål och 

insatsområden är i övervägande del inriktade på miljömässig hållbarhet och 

miljöeffektivisering samt hållbar produktion och konsumtion. Strategin förhåller sig väl 

till hållbarhetsmål på internationella, nationella, regionala och lokala nivåer. 

Den nya strategin har, till skillnad från den tidigare strategin, större fokus på 

besöksnäring, entreprenörskap och hållbar omställning. Målet är att stärka området som 

attraktiv plats, skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande och 

att gynna en hållbar omställning. Kompetensutveckling, samverkan, kommunikation och 

investeringar blir viktiga insatsområden för att nå målen och strategins vision om en 

stadsnära landsbygd i balans och utveckling (Lokal utvecklingsstrategi för Leader kring 

Göta älv och Säveån, 2021, sid 1.). En del av strategin indikatorer har viss koppling till 

socialförvaltningen Nordosts uppdrag, till exempel skapande av nya mötesplatser, fritid 

och kulturverksamhet samt folkhälsa.  

Utvecklingsstrategin Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 bedöms inte ligga, i 

tillräckligt hög grad, inom ramen för förvaltningens uppdrag i enlighet med reglementen 

2022; § 2–6 Verksamhetsområde och uppgift. Förvaltningen förslår därför att 

socialnämnden Nordost inte medfinansierar Göteborgs stads medlemskap i Leader kring 

Göta älv och Säveån 2023–2027. 

Det bedöms heller inte vara aktuellt för förvaltningen att avsätta tid och personalresurser 

till att representera och därmed äga stadens beslutsrätt i Leader kring Göta älv och Säveån 

föreningsstyrelse genom medverkan i LAG-styrelse (Local Action Group). Ett sådant 

uppdrag bedöms inte ligga i linje med socialförvaltningen Nordosts reglemente 

Verksamhetsområde och uppgift § 2–6, ej heller inom ramen för Särskilt ansvar § 16.  
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I den mån det är aktuellt att sprida information om leader till föreningar anses det ligga i 

linje med socialförvaltningens reglemente. Särskilt ansvar § 16 ”med beaktande av 

befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden ska nämnden utifrån sitt 

verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom följande områden; 

trygghetsarbete, krisstöd, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen, folkhälsoarbete, 

samverkan med civilsamhället samt fält- och grannskapsarbete”. Uppdraget att 

tillhandahålla och sprida information till lokala föreningar bedöms vara av begränsad 

omfattning och därmed inte kräva några riktade personella resurser utan bör ingå i 

förvaltningens ordinarie uppdrag.  

Det bedöms däremot som positivt att Göteborgs stad, genom annan/andra förvaltningar 

deltar och medfinansierar Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027. Förvaltningen 

föreslår därför att förvaltningen för Demokrati och medborgarservice närmare undersöker 

möjligheten för en annan förvaltning att delta och medfinansiera Göteborgs stads 

medverkan i Leader kring Göta älv och Säveån 2023–2027 och även ingå i föreningens 

LAG-styrelse. 

 

Socialförvaltningen Nordost 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-25 

Beslut om medlemskap i Leader Bohuslän 
2023 - 2027 

§ 140, N165-0252/22 

Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst uppger åt Nämnden för demokrati och medborgarservice 

att staden bör ingå som medlem i Leader-området Bohuslän under programperiod 

2023– 2027. 

2. Socialnämnd Sydväst uppger åt Demokrati och medborgarservice att undersöka 

annan förvaltning som kan medfinansiera Leader Bohuslän 2023–2027. 

3. Vid beslut om medlemskap medfinansiera Leader Bohuslän med 

uppskattningsvis 350 000 kr per år . 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att i enlighet med stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande att tilldela nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvar för 

stadens Leader-medlemskap. I huvudansvaret ligger också att ta ställning till stadens 

deltagande i Leader Bohuslän under kommande programperiod 2023–2027.  

Föreliggande ärende avser att nämnden för demokrati och medborgarservice ska ta 

ställning till stadens deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån 

under programperioden 2023–2027. Nämnden för demokrati och medborgarservice bör 

fatta beslut om deltagande och medfinansiering senast i juni 2022. Socialnämnderna bör 

därför ta ställning till deltagande och finansiering innan dess. Jordbruksverket är 

förvaltande myndighet för Leader. Beslut om stadens deltagande och medfinansiering ska 

officiellt vara Jordbruksverket tillhanda den 15 oktober 2022.  

Utgångspunkten för det nya Leader-området Södra Bohuslän är den utvecklingsstrategin 

som tagits fram. Strategin har bland annat fokus på hållbar lokal samhällsutveckling, 

social delaktighet, inkludering och integrering via föreningar, samverkan, innovation, 

upplevelser och nätverk. Ansvaret för Göteborgs stads medfinansieringen Leader Södra 

Bohuslän 2023–2027 bedöms kunna ligga inom ramen för socialförvaltningen Sydvästs 

reglemente avseende verksamhetsområde och uppgift. Det baseras bland annat på de 

möjligheter som områdets utvecklingsstrategi erbjuder. Förvaltningen bedömer det dock 

som fördelaktigt om samtliga tre socialnämnder som berörs av Leader får respektive 

medfinansieringskostnad med till budgetförutsättningarna 2023. 

Handling 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 

Nämnden för demokrati och medborgarservice 

 

Socialnämnd Sydväst 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-05-25 

 

 

Socialnämnd Sydväst 
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Dag för justering 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Niklas Hall 

 

 

Ordförande 

Lena Lindström Olinder (M) 

 

Justerande 

Christian Larsson (V) 
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Beslut om deltagande och medfinansiering i 
Leader Bohuslän under perioden 2023-2027  

Förslag till beslut 
Socialnämnd Sydväst föreslås besluta att 

1. Uppge åt Nämnden för demokrati och medborgarservice att staden bör ingå som 

medlem i Leader-området Bohuslän under programperiod 2023– 2027. 

2. Uppge åt Demokrati och medborgarservice att undersöka annan förvaltning som 

kan medfinansiera Leader Bohuslän 2023–2027. 

3. Vid beslut om medlemskap medfinansiera Leader Bohuslän med 

uppskattningsvis 350 000 kr per år . 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att i enlighet med stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande (Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 

0306/21) att tilldela nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvar för 

stadens Leader-medlemskap. I huvudansvaret ligger också att ta ställning till stadens 

deltagande i Leader Bohuslän under kommande programperiod 2023–2027.  

Föreliggande ärende avser att nämnden för demokrati och medborgarservice ska ta 

ställning till stadens deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån 

under programperioden 2023–2027. Nämnden för demokrati och medborgarservice bör 

fatta beslut om deltagande och medfinansiering senast i juni 2022. Socialnämnderna bör 

därför ta ställning till deltagande och finansiering innan dess. Jordbruksverket är 

förvaltande myndighet för Leader. Beslut om stadens deltagande och medfinansiering ska 

officiellt vara Jordbruksverket tillhanda den 15 oktober 2022.  

Utgångspunkten för det nya Leader-området Södra Bohuslän är den utvecklingsstrategin 

som tagits fram. Strategin har bland annat fokus på hållbar lokal samhällsutveckling, 

social delaktighet, inkludering och integrering via föreningar, samverkan, innovation, 

upplevelser och nätverk. Ansvaret för Göteborgs stads medfinansieringen Leader Södra 

Bohuslän 2023–2027 bedöms kunna ligga inom ramen för socialförvaltningen Sydvästs 

reglemente avseende verksamhetsområde och uppgift. Det baseras bland annat på de 

möjligheter som områdets utvecklingsstrategi erbjuder. Förvaltningen bedömer det dock 

som fördelaktigt om samtliga tre socialnämnder som berörs av Leader får respektive 

medfinansieringskostnad med till budgetförutsättningarna 2023. 

Socialförvaltning Sydväst 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-05-06 

Diarienummer N165-0252/22 

 

Handläggare 

Emili Börjesson 

Telefon: 031-366 56 92 

E-post: emili.borjesson@socialsydvast.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
EU finansierar 50 procent av Leader-verksamheten och staten cirka 20 procent. 

Medlemskommunerna finansierar cirka 30 procent av verksamhetskostnaderna i form av 

en medfinansiering, vilket generellt sett gör Leader till ett ekonomiskt fördelaktigt 

samarbete för kommunerna. Leader möjliggör också för förvaltningen att söka medel för 

att genomföra projekt, antingen som enskild aktör eller i samverkan med föreningsliv. 

Det kan även betraktas som en ekonomisk möjlighet att använda Leadermedel som ett 

komplement till stadens ordinarie föreningsstöd.  

När det gäller projektstöd till företag så får de ingen medfinansiering från kommunerna. 

De kan söka max 200 000 kronor och då är det bara pengar från EU och staten. Företag 

får istället ha egen privat medfinansiering. Det har enbart varit föreningar och kommunen 

som sökt och fått medel under den här programperioden. 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande beskriver att ”nämnden för demokrati och 

medborgarservice tilldelas huvudansvaret för stadens samtliga Leader-medlemskap 

medan socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost och socialnämnd Sydväst tilldelas 

ansvar för finansieringen av Leader-medlemskap. Ansvaren kan rymmas inom befintlig 

budgetram”. Leader-kansliet fakturerar stadens medfinansiering årsvis under 

programperioden 2023–2027. Leader-kansliet för Leader Bohuslän har gett staden en 

prognos för en årlig medfinansiering på 350 000 kronor. Under tidigare programperiod 

har medfinansieringen legat på 400 000 kr per år. Detta skulle därför innebära en minskad 

årlig kostnad om 50 000 kronor. Prognosen kan komma att justeras beroende på 

Jordbruksverkets beslut om den totala Leader-budgeten för Leader Bohuslän. 

Utöver medfinansiering krävs personella resurser i form av tjänstepersoners arbetstid. 

Socialnämnd Sydväst behöver avsätta en kontaktperson, detta anses rymmas inom 

befintliga uppdrag. Undantaget är specifika näringslivsfrågor kopplat till Leader, då det 

inte kan motiveras utifrån nämndens reglemente. 

Förvaltningen har fått information om att stadsledningskontoret planerar att ta med 

socialnämndernas medfinansieringskostnader till budgetförutsättningarna 2023.  

Socialnämnden föreslås även representera och därmed äga stadens beslutsrätt i Leader 

Bohuslän föreningsstyrelse, kallad LAG-styrelse (Local Action Group). Sannolikt 

kommer en förtroendevald från socialnämnden att tilldelas plats. LAG-posten uppskattas 

ta cirka 60 timmar i anspråk per år och person inklusive inläsning inför LAG-

sammanträden och eventuella restider. I dagsläget är det en tjänsteperson och en politiker 

från demokrati och medborgarservice samt en tjänsteperson från stadsledningskontoret 

som representerar staden i de två nuvarande LAG-styrelserna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Leaders utvecklingsstrategier för perioden 2023–2027 utgår från Sveriges 

landsbygdsprogram med direkt koppling till klimat- och miljömål för Sverige och EU. 

Mål, visioner och insatsområden är inriktade på miljömässig hållbarhet, hållbar 

produktion och konsumtion. Strategin förhåller sig till hållbarhetsmål på internationella, 

nationella, regionala och lokala nivåer. I utvecklingsstrategin för Leader Bohuslän 2023 – 

2027 finns tydliga kopplingar till några av FN:s globala mål i Agenda 2030. 
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På regionnivå finns ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” som är en strategi om hur 

Västra Götalands Regionen ska klimatomställa till fossilfritt samhälle. Strategins 

fokusområden ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” och ”Sunda och 

klimatsmarta bostäder och lokaler” samt ”Klimatsmart och hälsosam mat” speglas i 

utvecklingsstrategin. I Leader Bohuslän finns målen: ”Omställning till hållbart attraktivt 

liv och arbete” som har koppling till Klimat 2030:s fokusområden; ”Förnybara och 

resurseffektiva produkter och tjänster” samt ”Sunda och klimatsmarta bostäder och 

lokaler”. Även Leader Bohusläns mål ”Lokal och resilient matproduktion” bidrar till 

Klimat 2030:s fokusområde ”Klimatsmart och hälsosam mat”. Utvecklingsstrategin för 

kommande programperiod har även kopplingar till Göteborgs Stads miljö- och 

klimatprogram och dess mål om att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll 

och att göteborgarna har en hälsosam livsmiljö.  

Bedömning ur social dimension 
Leader-metoden baseras på samverkan och nätverkande för lokalt ledd utveckling mellan 

samhällssektorer. Styrelsen ska ha en bred sammansättning med människor från 

samhällssektorerna; offentlig, privat och ideell sektor. Det framgår uttryckligen att bland 

annat kön, åldersgrupper och etnicitet ska balanseras inom respektive styrelse. Vision och 

utvecklingsstrategi anger dessutom att tillgänglighet, samverkan och inkludering ska 

beaktas vid finansiering av projekt.  

Enskilda projekt, som Leader finansierar, kan ha specifika målgrupper som till exempel 

ungdomar, vissa yrkesgrupper eller människor med funktionsvariation. Leader- kansliet 

för Södra Bohuslän har skapat ett arbetssätt som gör att tillfälliga nätverk eller 

förening/näringsidkare utan likviditet kan söka medel för mindre projekt där Leader-

kansliet är projektägare. Detta innebär att det inte endast är etablerade föreningar eller 

lokala företagare som kan testa en ny idé i liten skala, utan barn och unga kan söka medel 

för aktiviteter de vill testa för att berika sin egen fritid och göra andra barns fritid mer 

meningsfull i sitt lokalsamhälle. Detta skapar möjlighet till att stärka delaktigheten och 

inkluderingen av grupper som staden har svårare att nå såsom exempelvis unga. 

Förutom de medel som kommer föreningarna tillhanda så generar projekten ofta 

arbetstillfällen och sysselsättning under tiden de pågår. Många projekt kräver underhåll 

och engagemang även efter projekttiden vilket fortsättningsvis skapar sammanhållning 

och möten i det lokala samhället. Arbetet som utförs kopplat till naturstigar på Styrsö är 

exempel på ett sådant. Upp till 40 personer är engagerade i detta varje vecka och lägger 

åtskilliga volontärtimmar på att underhålla stigarna. Detta har visat sig ge positiva 

folkhälsoeffekter bland annat där ofrivillig ensamhet brutits och nätverk skapas. På så sätt 

skapar Leader-projekten samhällsnytta och mervärde på lång sikt i form av exempelvis 

förstärkt besöksnäring och förbättrad folkhälsa. 

Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 18 maj 2022. 

Bilagor 
1. Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 0306/21  

2. Utvärdering av Göteborgs Stads medlemskap i Leader Södra Bohuslän 2014–

2022  

3. Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023–2027  
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4. Karta för Leader Bohuslän 2023–2027  
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Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad deltar i pågående Leader-programperiod 2014–2023. För socialnämnd 

Sydvästs del innebär det deltagande i Leader Södra Bohuslän. Stadsdelsnämnd Västra 

Göteborg ansvarade tidigare för deltagandet. 

Kommunfullmäktige beslutade 20 maj 2021 att i enlighet med stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande (Ansvar för stadens Leader-medlemskap 2021-03-29, diarienummer 

0306/21) att tilldela nämnden för demokrati och medborgarservice huvudansvar för 

stadens Leader-medlemskap. I huvudansvaret ligger också att ta ställning till stadens 

deltagande i Leader Bohuslän under kommande programperiod 2023–2027. Beslut 

fattades även om att tilldela socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst ansvar för 

att medfinansiera förlängningsåren 2021–2022 för pågående programperiod 2014–2020. 

Föreliggande ärende avser att nämnden för demokrati och medborgarservice ska ta 

ställning till stadens deltagande i Leader Bohuslän och Leader kring Göta älv och Säveån 

under programperioden 2023–2027.  

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för Leader. I slutet av 2020 påbörjade 

Leaderföreningarna ett arbete med att skriva nya utvecklingsstrategier samt ta fram nya 

geografiska områden för kommande programperiod 2023–2027. I juni 2022 ska 

Jordbruksverket ge besked om utvecklingsstrategin är godkänd och om vilken budget 

som Leader-området tilldelas. Den 15 oktober lämnar Leader-föreningen in ansökan om 

att starta för programperiod 2023–2027. Ansökan ska biläggas medfinansieringsintyg av 

de kommuner som avser delta. Nämnden för demokrati och medborgarservice bör fatta 

beslut om stadens deltagande och medfinansiering i juni 2022.  

Vad är Leader?  
Leader är en metod för att arbeta med lokalt ledd utveckling på landsbygd, stadsnära 

landsbygd och i skärgård. Syftet är att utveckla närområdet utifrån lokala förutsättningar, 

utvecklingsidéer och behov. Leader-metoden bygger på samverkan mellan civilsamhälle, 

näringsliv och offentlig sektor och handlar om att söka projektmedel och genomföra 

utvecklingsprojekt i ett geografiskt avgränsat lokalsamhälle.  

Leader är en del av EU:s landsbygdsprogram med en grundläggande tanke om att lokal 

utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Det finns 

ett nationellt program för lokalt ledd utveckling genom Leader och en nationellt 

förvaltande myndighet i alla EU-länder. I Sverige är Jordbruksverket förvaltande 

myndighet. Omkring 50 ideella föreningar bedriver just nu lokalt ledd utveckling genom 

Leader-metoden inom ett geografiskt avgränsat så kallat ”Leader-område” i landet. I den 

pågående programperioden deltar 19 kommuner i Västra Götalandsregionen. Göteborgs 

Stad är medlemskommun i Leader Längs Göta älv samt Leader Södra Bohuslän under 

pågående programperiod 2014–2023. Leaders programperioder motsvarar EU:s 

programperioder och den nästkommande pågår 2023–2027.  

EU finansierar 50 procent och staten cirka 20 procent av Leader-verksamheten i ett 

Leader-område. Medlemskommunerna finansierar cirka 30 procent av 

verksamhetskostnaderna i form av medfinansiering, vilket generellt sett gör Leader till ett 

ekonomiskt fördelaktigt samarbete för kommunerna.  

Inom varje Leader-område tar aktörer från privat, ideell och offentlig sektor i 

samarbetande kommuner fram en gemensam lokal utvecklingsstrategi för den kommande 
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programperioden. Utvecklingsstrategin fungerar som ett styrdokument där man har 

kommit överens om en övergripande vision och mål för vilken samhällsutveckling som 

ses som eftersträvansvärd samt konkluderas vilka utvecklingsinsatser som ska prioriteras. 

Den lokala utvecklingsstrategin och Leader-föreningen godkänns av Jordbruksverket. 

Leader-föreningen har en så kallad LAG-styrelse (Local Action Group) som består av 

ledamöter som är representanter från civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor från 

Leader-områdets olika medlemskommuner. LAG-styrelsen ansvarar för att driva den 

lokala utvecklingsstrategin och fördelar den sammanlagda finansieringen till lokala 

utvecklingsprojekt som initieras och genomförs av lokala föreningar, företag eller 

offentlig sektor. Utvecklingsprojekten ska vara i linje med Leader-föreningens 

utvecklingsstrategi. Medfinansieringen finansierar också ett Leader-kansli som bistår 

Leader-föreningen och samverkar med medlemskommuner. 

Södra skärgårdens deltagande i Leader fram till 2023  
Göteborgs södra skärgård har varit medlem i Leader-föreningar sedan inträdet i EU i 

mitten av 1990-talet. Fram till 2020 ansvarade stadsdelsnämnden Västra Göteborg för 

deltagande i Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd. 2014–2018 

hade stadsdelsnämnden Västra Göteborg ett resursnämndsbidrag för att medfinansiera 

medlemsavgiften och efter 2018 finansierades det inom ordinarie budgetram.  

EU beslutade i december 2020 att förlänga programperioden (2014-2020) till och med 

2022. I samband med genomförandet av ny nämndorganisation i Göteborgs Stad fördes 

huvudansvaret för stadens deltagande över till nämnden för demokrati och 

medborgarservice. Socialnämnd Sydväst fick ansvar för att medfinansiera 

förlängningsåren 2021–2022. Leader Bohuskust och gränsbygd omfattade enbart stöd 

från havs- och fiskerifonden till södra skärgården och Fiskebäck. Den Leader-föreningen 

avslutas och därmed även stadens deltagande. 

Övergripande slutsatser från utvärdering av Göteborgs Stads 
medlemskap i Leader Södra Bohuslän 2014–2021 
 

Vad har Leader Södra Bohuslän gett för nytta?  

Leader har varit till stor nytta för södra skärgårdens utveckling och gett ett stort mervärde 

för de målgrupper som tagit del av projekten samt för allmänheten som besöker 

skärgårdens öar.  

Under programperioden 2014–2022 har hittills sju projekt i södra skärgården beviljats 

medel från Leader Södra Bohuslän och ett projekt har beviljats medel från Leader 

Bohuskust och gränsbygd. Även åtta så kallade delaktiviteter, inom paraplyprojektet 

Utveckling Södra skärgården, har beviljats. Sammanlagt har projekten tilldelats cirka 3,6 

miljoner kronor i projektstöd. Sju av åtta projekt har sökts av och beviljats till lokala 

samfällighets- och idrottsföreningar. Det åttonde projektet söktes av Stadsdelsnämnd 

Västra Göteborg. 

Projekten har bland annat handlat om att anlägga en ny naturstig på Donsö och ytterligare 

en naturstig på Styrsö, skapa en anläggning för friskvård på Styrsö, utveckla idrottsplats 

och anlägga multi-arena för olika sporter, utegym i anslutning till naturstigar och 

hinderbana för barn. Två projekt var förstudier; en för att undersöka möjligheterna att 
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utveckla gästhamnen på Brännö med tillfartsleder och en förstudie för att undersöka 

möjligheter att förbättra vattenmiljön och förutsättningar för småfisk och yngelbestånd i 

området Stämmosund och Asperösund samt utöka ett antal marina tillfartsleder. 

Delaktiviteterna är: Vrångö 2020 - två föreläsningar/workshop som skall ge kunskap om 

hur resurser tillvaratas. Anläggning av distansminuten på Styrsö vilket innebär att 

Stigfinnarna inom Styrsö BK tillsammans med eleverna på Styrsöskolan anlägger en 

naturstig som ska vara en distansminut 1852 meter. Styrsös gemensamma trädgård 

handlar om att undersöka möjligheter att gemensamt bidra till att skapa ett hållbart 

lokalsamhälle som bygger på miljömedvetenhet och ett ekologiskt och cirkulärt 

förhållningssätt. Utveckling av föreningsgården på Brännö syftar till att göra 

föreningsgården mer tillgänglig och attraktiv så den nyttjas av fler. Delaktiviteten Äng 

och Blommor på Asperö innebär att Asperö Bys Samfällighet upplåter lämpliga gräsytor 

till ängsmark, istället för att maskinklippa dem så ska dessa lieslås och på så vis främjas 

blomningen betydligt på ön. Detta blir också tillfälle där många olika åldrar kan träffas 

och utveckla sin ö. Brännö bagarstuga, Kulturmiljö Styrsö tången, En väg för alla och 

Lilla mossekullen är delaktiviteter i uppstart.  

Under pop-up kontoret på Styrsö i mars lyftes idéer som utveckling av fårkorv och 

arrangemang av en höstfestival på öarna, en ny nivå av blå mat med alger på tallriken, 

hundrastgård och ett stärkt föreningsliv, e-sport, samt inplantering av blommor och 

restaurering av en föreningsägd ö. Flera ansökningar skickas in. 

Utöver konkreta projektresultat har Leader lett till positiva folkhälsoeffekter för 

människor i södra skärgården. Arbetet med projekten har många gånger skapat 

mötesplatser och känsla av samhörighet (KASAM) och meningsfullhet. Detta har varit 

särskilt tydligt i fråga om målgruppen äldre i södra skärgården som ofta beskriver hur de 

upplever ensamhet och isolering. Leader har varit ett värdefullt arbetssätt för att skapa, 

genomföra och förvalta projekt tillsammans. Leader bidrar även till en känsla av att det 

satsas på skärgården och att det finns möjlighet för lokala idéer att på ett enkelt sätt 

vidareutvecklas och realiseras. Utan Leader är det oklart var finansiering skulle kommit 

ifrån och de flesta projekt hade inte kunnat genomföras. 

För att nå fler målgrupper har Leader-kansliet startat ett paraplyprojekt som innebär att 

kansliet är projektägare med ansvar för det administrativa arbetet medan lokala aktörer 

kan söka pengar för mindre delaktiviteter upp till 30 000 kronor. På så sätt underlättas 

administration för de sökande och möjlighet ges att finansiera fler mindre 

utvecklingsprojekt. Leader-kansliet har även anställt en Ungdomscoach som arbetar 

uppsökande och stöttande gentemot målgruppen unga. 

Hur har Leader-metoden och arbetet för lokala aktörers delaktighet fungerat?  

Leader-metoden är ett landsbygdsstöd som passar södra skärgårdens utmaningar såsom 

en åldrande befolkning, behov av infrastruktur för lokal service, mötesplatser och öar som 

lever året runt. Leader är till stora delar välkänt eftersom öarna varit en del av Leader 

sedan mitten av 1990-talet. Anpassningar görs för att bredda vilka målgrupper som nås 

och har förutsättningar att delta. Leader-kansliets paraplyprojekt och anställning av en 

ungdomscoach är två positiva lösningar som är önskvärda att fortsätta utveckla.  

Leader-kansliets expertis, tillgänglighet och service är avgörande i arbetet. Det är därför 

viktigt att kansliet fortsätter med uppsökande arbete, som pop-up kontor och aktivt stöd 

vid ansökningsförfarande och projektidéer. Förvaltningen stöttar med 
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informationsspridning och kanaler för att nå ut. Likaså är det av vikt att medlem i LAG-

styrelsen är engagerad, med lokal kännedom och förankring i södra skärgården. 

Vad har Leader Södra Bohuslän kostat?  

Leader-kansliet debiterar socialförvaltningen Sydväst 400 000 kronor per år, vilket 

innebär att den totala medfinansieringskostnaden för pågående programperiod inklusive 

förlängningsår uppgår till 3,2 miljoner kronor. Dessutom har föreningars ideella 

arbetstimmar medfinansierat Leader, vilket schablonmässigt motsvarar cirka hela 2,2 

miljoner kronor enligt Leader-modellen. Resurser i fråga om tjänstepersoners arbetstid 

inom Göteborgs Stad uppskattas motsvara totalt omkring 325 000 kronor för hela 

programperioden.  

 

Förutsättningar för programperiod 2023–2027  
Inför kommande programperiod 2023–2027 har ett antal grundläggande förändringar 

genomförts av såväl EU, de lokala Leader-föreningarna och Göteborgs Stad. Detta skapar 

nya förutsättningar för organisering och finansiering av stadens deltagande. 

Leader Bohuslän har tagit fram ny utvecklingsstrategi och geografiskt område. 

Utvecklingsstrategin fungerar som styrdokument och innehåller beskrivningar av 

områdenas resurser och utvecklingsmöjligheter samt vision, mål, insatsområden och 

urvalskriterier vid bedömning och handläggning av projektansökningar. Valet av 

insatsområden är särskilt viktigt, eftersom sökande aktörers utvecklingsidéer ska gå hand 

i hand med något av insatsområdena för att kunna beviljas medel.  

Leader Södra Bohusläns demokratiprojekt ”Unga i södra Bohuslän” som utvecklades som 

ett arbetssätt för att inkludera målgruppen unga i att söka medel till utvecklingsprojekt i 

den lokala hembygden kommer att fortsätta under kommande programperiod.  

Leader Bohusläns utvecklingsstrategi  

Leader-området följer kommungränserna och sträcker sig från Strömstad i norr till 

Kungälv och Öckerö i söder men inkluderar även södra skärgården. (se karta, bilaga 4). 

Göteborgs Leader-område består av samtliga öar i Göteborgs södra skärgård. 

Vision  

”Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och mig, varje dag.” 

Utvecklingsstrategin fokuserar på att områdets framtid bygger på områdets historia där 

Bohusläns samhällen är sammanhållna, innovativa, kreativa, inkluderande och öppna. Det 

beskrivs handla om att bygga bra platser att bo och verka i för att uppnå ett hållbart och 

resilient samhälle genom god samverkan mellan aktörer och samhällssektorer. 

Omställning, matproduktion och upplevelser förklaras vara viktiga insatsområden för att 

nå utvecklingsstrategins mål och vision om det tillgängliga samhället, levande och 

nyskapande för dig och mig, varje dag.  

Mål  

1. Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete  

2. Lokal och resilient matproduktion  

3. Upplevelser i världsklass 
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Insatsområden  

1. Omställning  

Insatsområdet beskrivs kunna stödja hållbar lokal samhällsutveckling, social delaktighet, 

inkludering och integrering via föreningar, samverkan och nätverk samt skapa, stödja och 

förmedla strukturer, modeller, strategier och exempel för omställning, lokalt inflytande, 

återbruk, arbete, delning, digitalisering och boende. Det handlar om att förena människor 

runt utveckling av hållbara strukturer, livsstilar och vanor.  

2. Matproduktion  

Insatsområdet beskrivs kunna stödja fler arbetstillfällen, produkter, innovationer och 

företag inom hållbara blåa och gröna näringar, logistik och förädling. Insatser ska göras 

för en utveckling av närproducerade livsmedel utifrån både livsmedelsförsörjning, 

produktutveckling, samverkan och minskad klimatpåverkan.  

3. Upplevelser  

Insatsområdet ska kunna bidra till samverkan för dagligt tillgängliga kultur- och 

friluftsaktiviteter, fler tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen. Insatser 

ska göras för en utveckling av kulturaktiviteter, vandringsleder, tillgänglighet till naturen, 

gastronomisk utveckling, friluftsliv, båtliv, klättring, cykling, löpning och idrott.  

För mer information om utvecklingsstrategin i sin helhet, se bilaga 3. 

 

Ny nämndorganisation i Göteborgs Stad 

Den nya nämndorganisationen innebar att samtliga av stadens nämnder fick nya 

reglementen och uppdrag. Det innebär nya förutsättningar för stadens deltagande. 

Fram till 2020 ansvarade före detta stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg för 

deltagandet i Leader Södra Bohuslän. I samband med ny nämndorganisation fördes 

huvudansvaret för Leader-medlemskapen över till nämnden för demokrati och 

medborgarservice samt ansvar för att medfinansiera förlängningsåren gavs till 

socialförvaltningarna. Genom att axla huvudansvaret och samordna Leader-områdena 

skapas förutsättningar för invånarnas inflytande tillsammans med socialnämnderna och 

andra aktörer. Nämnden för demokrati och medborgarservice har i uppdrag att 

upprätthålla en infrastruktur för stadens lokala demokratiarbete där samverkan är en 

byggsten.  

I alla stadens nämnders nya reglementen står det att ”Nämnden ska aktivt arbeta med och 

skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamhet 

för kommunens invånare och andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska 

nyttja stadens infrastruktur för detta.”  

Socialnämnderna har ett särskilt ansvar ”Med beaktande av befolkningens behov och 

kännedom om lokala förhållanden ska nämnden utifrån sitt verksamhetsansvar vara en 

aktiv part när det gäller insatser inom följande områden: 1. Trygghetsarbete/…/ 4. 

Folkhälsoarbete 5. Samverkan med civilsamhället/…/Nämnden har därutöver ett lokalt 
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samordningsuppdrag i förhållande till andra nämnders och styrelsers medverkan inom 

stadsområde/…/. 5  

Motsvarande ansvar har nämnden för demokrati och medborgarservice i sitt reglemente 

där det står att ”Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det 

gäller insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, 

sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att deltagande i Leaderområde Bohuslän är positivt för södra 

skärgårdens utveckling. Leadermodellen och de projekt som genomförs bidrar till arbetet 

med flera av de prioriterade områden som definieras i förvaltningens handlingsplan för 

folkhälsoinsatser; Den psykiska ohälsan ska minska. Skapa hälsofrämjande och hållbara 

miljöer och samhällen, Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet. I 

handlingsplanen beskrivs att Södra skärgården betecknas som en glesbygd och har en stor 

andel äldre invånare, 27 % av den totala befolkningen är över 65 år. Det finns ett behov 

av att mobilisera olika aktörer från offentlig verksamhet och från ideell sektor för ett 

långsiktigt främjande folkhälsoarbete i samverkan för den äldre befolkningen såväl som 

för barn och unga och deras föräldrar. För barn och unga är utmaningarna är att hitta ett 

varierat utbud av aktiviteter samt att mobilisera för ett samlat demokrati- och 

värdegrundsarbete, drogförebyggande- samt trygghetsskapande arbete. Leader erbjuder 

möjligheter att arbeta med dessa identifierade utmaningar. 

Vi vet vidare att det är svårt att få yngre att engagera sig i föreningar och att projektform 

är ett sätt som kan passa och locka fler att engagera sig. Leader kan på så sätt bidra till att 

det skapas aktiviteter och att föreningar kan hållas vid liv. Möjligheten till en aktiv och 

meningsfull fritid skapar i sin tur förutsättningar för att fler ska vilja bli helårsboende i 

området. Stöd till föreningslivet ses som ett viktigt verktyg för att det även i framtiden 

ska finnas ett brett utbud av aktiviteter och för en livskraftig skärgård där människor vill 

bo. Skärgården har särskilda förutsättningar och kräver i viss mån särskilda insatser och 

specifik stöttning utifrån det. Skärgården är dessutom ett besöksmål för turister och 

göteborgare och tar där med ett stort ansvar för besöksnäringen.  

Demokrati, delaktighet och samverkan med civilsamhälle är bärande inslag i 

Leaderarbetet liksom kännedom om befolkningens behov och lokala förhållanden. 

Insatserna inom Leader ska stärka den lokala befolkningens tillgång till 

infrastruktur och förbättra levnadsvillkor inklusive fritid, kultur och förutsättningar 

för attraktivt boende och företagsutveckling. Leader kan stödja projekt som 

investerar i det lokala näringslivet, attraktiva boendemiljöer, kultur, värdefulla 

natur- och kulturmiljöer om är viktiga för landsbygdernas utveckling. Leader kan även 

stödja projekt som stärker jämställdhet, integration, arbetsmarknaden eller land-stad-

relationen. De projekt och delaktiviteter som beviljats visar på en bredd och spridning 

mellan öarna. De tar sig an olika utmaningar och skapa positiva effekter. 

Leader-metodens kärna är att arbeta underifrån och att arbetet behöver utgå från lokala 

behov och kunskap om området. Socialförvaltningens kunskap och möjlighet till 

spridning av information och nätverk är viktigt. Det kan verka tillitsskapande till 

kommunal verksamhet och Leader är i skärgården förknippat med något mycket positivt.  
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Leader fokuserar samtidigt delvis på besöksnäring och näringslivsutveckling, vilket inte 

är socialförvaltningarnas ansvar. Det ligger ej inom ramen för verksamhetsområde eller 

särskilda uppdrag. Företag får ingen medfinansiering från kommun, utan enbart från EU 

och staten. Kommunens medfinansiering går på så sätt till civilsamhälle och kommunen 

vid eventuellt sökande av egna projekt. I södra skärgården har det i denna programperiod 

enbart varit föreningar och före detta stadsdelsförvaltningen som sökt medel. 

Förvaltningen bedömer inte att det ligger inom en socialförvaltnings uppdrag att stötta 

företag som behöver Leaderstöd. De kan dock vända sig direkt till kansliet för Leader 

Bohuslän. 

Som utvärderingen av stadens deltagande i Leader Södra Bohuslän visar har staden haft 

god utdelning av stadens medfinansiering och Leader har lett till samhällsnytta. Inom 

flera projekt söks inte medel för personalkostnad, utan enbart för material. Engagerade ö-

bor lägger istället sin egen tid i projekten, en summa som enligt Leaders 

beräkningsmodell uppgår till cirka 2 miljoner kronor. Leader har även fungerat som ett 

framgångsrikt komplement till stadens ordinarie föreningsstöd. Detta då Leader ofta kan 

stötta aktiviteter och utvecklingsprojekt som inte kvalificerar sig för stadens ordinarie 

föreningsstöds kriterier eller bidragsstorlek.  

Förvaltningen ser mycket positivt på att Leader-kansliet i södra Bohuslän har arbetat fram 

ett arbetssätt som ger eller ökar förutsättningarna för målgrupper såsom unga ö-bor. 

Leader-kansliet har genomfört demokratiprojektet ”Unga i södra Bohuslän” samt 

paraplyprojektet ”Utveckling av Södra skärgården”, där Leader-kansliet varit 

projektägare och på så sätt underlättat administrationen vid ansökningsförfarandet och 

möjliggjort för unga utan föreningstillhörighet att delta. Leader-kansliet Bohuslän 

kommer även under kommande programperiod att ha en anställd ungdomscoach. Dessa 

insatser ger extra resurser till skärgården, som socialförvaltningen troligtvis inte hade haft 

möjlighet att erbjuda på motsvarande sätt. 

Den nya utvecklingsstrategin med tillhörande insatsområden har flera kopplingar till 

Göteborgs Stads budget 2022 och styrdokument. Göteborgs Stads program för 

besöksnäringens utveckling till 2030 beskriver hur Göteborgs Stad inom sin verksamhet 

kan bidra till att besöksnäringen i Göteborgsregionen fortsätter växa. Stadens program för 

besöksnäringen syftar till att uppnå en hållbar tillväxt och en ökad livskvalitet för alla 

invånare i staden samt målbilden om en fördubbling av turismen. Liknande kopplingar 

kan vi se i Leaderstrategins insatsområden som lyfter destinationsutveckling och 

upplevelser som ska bidra till dagligt tillgängliga kultur- och friluftsaktiviteter med mera. 

Programmet för jämlik stad har fyra målområden varav två kan tydligt kopplas till 

Leader-områdenas utvecklingsstrategier:  

• Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer och dess strategi att skapa förutsättningar för en 

fungerande närmiljö 

 • Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit och speciellt dess strategi att 

skapa delaktighet och tillit genom nya former av deltagande. 

Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021–2030 och dess mål om att Göteborg 

ska ha ett klimatavtryck som är nära noll samt målet om att göteborgarna har en hälsosam 

livsmiljö kan kopplas till utvecklingsstrategiernas mål såsom Omställning till hållbart 
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attraktivt liv och arbete, Gynna en hållbar omställning, Stärka området som en attraktiv 

och Lokal och resilient matproduktion. 

Sammanfattningsvis bedöms Leader-metoden fortsatta passa södra skärgårdens 

utmaningar såsom en åldrande befolkning och förbättringar som behövs för att skapa en 

levande skärgård. Leader-projekten främjar engagemang, sammanhållning, inkludering 

och rörelse. Det har visat sig ha positiva effekter på folkhälsa, trygghet och bidrar till ett 

stärkt föreningsliv. Det ger också förvaltningen möjlighet att erbjuda skärgårdens 

befolkning en positiv kraft och tillvaratagande av engagemang och idéer.  Förvaltningen 

har även möjlighet att driva egna projekt, utifrån identifierade utmaningar och behov.  

Förvaltningen bedömer att socialnämnden utifrån reglementet bör kunna medfinansiera 

medlemskap i Leader Bohuslän. Detta utifrån socialnämndernas särskilda ansvar att 

beakta befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden och skapa 

förutsättningar för delaktighet. Socialnämnderna ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara 

en aktiv part när det gäller insatser inom exempelvis trygghetsarbete, folkhälsoarbete och 

samverkan med civilsamhället, vilket bedöms ha kopplingar till Leader-arbete. 

Socialnämnderna har därutöver ett lokalt samordningsuppdrag i förhållande till andra 

nämnders och styrelsers medverkan inom stadsområde.  Eftersom Leadermodellen kan 

ses som ’nämndöverskridande’ är det, trots ovan, fördelaktigt om de tre socialnämnder 

som berörs av Leader får medfinansieringen öronmärkt för kommande programperiod. 

Förvaltningen bedömer att den arbetstid som krävs redan lägga idag, inom befintliga 

tjänster. Socialnämnden bör som medfinansiär även besitta styrelseposten i LAG. Det ger 

en större insyn och beslutsrätt i hur utvecklingsstrategin omhändertas och hur Leader-

budgeten prioriteras och används. En av socialnämnd Sydvästs förtroendevalda kan 

därför vara representant i Leader Bohusläns LAG-styrelse. LAG-posten uppskattas ta 

cirka 60 timmar i anspråk per år inklusive inläsning och eventuella restider för respektive 

LAG-ledamot.  

Om staden ingår i flera Leader-områden kan det finnas ett värde med en samordning från 

Demokrati- och medborgarservice. Ingår staden framöver enbart i ett Leader-område är 

det troligt att nämnden för demokrati och medborgarservice inte behöver samordna 

arbetet. 

Demokrati och medborgarservice ansvarsområde bör innefatta att: 

 • Stötta socialförvaltning Sydväst i kommunikation och spridning av information. 

Information från Leader-kansliet kan spridas i olika adekvata dialog- och 

samverkansforum samt via stadens digitala och fysiska mötesplatser, såsom Ö-dialogen.  

• Agera samordnande funktion för information och uppföljning mellan berörda 

förvaltningar. Förvaltningen bör samla ihop information från Leader-kanslierna och se till 

att berörd förvaltning får en samlad information kring exempelvis nya utlysningar eller 

framgångsrika arbetssätt och metoder.  

• Följa upp och rapportera till kommunfullmäktige.  

Beslutet ska skickas till: 
Nämnden för Demokrati och medborgarservice 
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Lotta Wikström 

Avdelningschef 

 

Annika Ljungh 

Förvaltningsdirektör 

 



Karta över Leader Bohusläns område i Göteborgs södra skärgård 
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Ansvar för stadens Leader-medlemskap  

§ 30, 0306/21 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads samtliga Leader-medlemskap förlängs under perioden 2021–2023. 

2. Nämnden för konsument och medborgarservice tilldelas huvudansvaret för stadens 

samtliga Leader-medlemskap.  

3. Socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost och socialnämnd Sydväst tilldelas 

ansvar för finansieringen av Leader-medlemskap i enlighet med 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 

Handling 
2021 nr 98. 

Yrkanden 
Stina Svensson (FI), Emmyly Bönfors (C), Jörgen Fogelklou (SD), Martin Kurzwelly 

(KD), Roshan Yigit (S), Urban Junevik (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Henrik Munck (D) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet 

med yrkandet från D i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 

avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 

sammanträde.  

Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Protokollsutdrag skickas till 
Nämnden för konsument och medborgarservice 

Socialnämnd Hisingen 

Socialnämnd Nordost 

Socialnämnd Sydväst 

 

Dag för justering 

2021-06-01 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-20 



 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2 (2) 

   

   

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 

Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 

Pär Gustafsson 
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