Verksamhetsberättelse 2020
Leader Sjuhärad LLU

Föreningen
Den ideella föreningen Leader Sjuhärad LLU bildades den 19 augusti 2015. Dess uppgift är
att bedriva landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner med undantag av de centrala
delarna av Borås. Verksamheten bedrivs främst genom att stödja externa projektansökningar
men också att initiera och driva egna projekt för att nå målen i föreningens strategi med de tre
insatsområdena Livskvalité, Entreprenörskap och Service.
Medlemmar i föreningen kan vara företag, föreningar, organisationer, myndigheter och
privatpersoner. Föreningen hade 181medlemmar vid årsskiftet 2020/2021, vilket innebär att
medlemsantalet ökade med 33 personer under året.
Föreningens valberedning har varit sammankallande Carina Krii (näringslivet), Ernst
Gustafsson (ideell sektor), och Anna Lang (offentlig sektor). Del av valberedningen har
deltagit i utbildning och möten tillsammans med LAG. Alla handlingar till LAG har även
sänts till valberedningen.

Styrelsen
Styrelsen/LAG har bestått av 15 personer, med fem personer från respektive sektor och
representanter från områdets alla kommuner. Samtliga ledamöter blev omvalda på årsmötet,
som genomfördes digitalt, styrelsen består av:

Offentlig sektor

Ideell sektor

Privat sektor

Charlotte Svensson
Eva-Karin Haglund
Fredrik Dahl
Hampus Haga
Monica Lindqvist

Sassi Wemmer
Tina Yngvesson
Anna Fagefors
Mikael Larsson
Marie Arturén

Jeanette Kobilsek
Johanna Heleander
Oskar Lorentzon
Ingela Johansson
Carl-Olov Holmström

Under året har LAG haft fem ordinarie möten och en temadag, vilken var ett samarbete med
Hållbar landsbygd och Navet om fördjupning i Agenda 2030.
På grund av rådande pandemi har endast ett möte kunnat hållas fysiskt, resterande har
genomförts digitalt. På samtliga möten har projektsökande varit inbjudna och fått presentera sina
projektidéer för styrelsen. De har även fått komma tillbaka och berätta om erfarenheter, resultat
och effekter vid slutgenomfört projekt.

Presidiet
Presidiet har bestått av Mikael Larsson (ordf.), Monica Lindqvist (1:a vice ordf.) och Jeanette
Kobilsek (2:a vice ordf.). Presidiet har berett ärenden till LAG och fattat beslut om inkomna
delaktiviteter i våra paraplyprojekt. Femton presidiemöten har genomförts under året.

Personal
Fem personer har varit anställda i verksamheten under året. Annika Andersson arbetade 50 %
i januari, för att sedan gå i pension. Marie Adolfsson och Linda Arontzon har båda arbetat 100
%, med arbetstid fördelad i driften, olika LAG-ägda projekt och för administration av våra
många paraplyprojekt. Susann Gustafsson arbetade 75 %, under perioden 17 februari till 31
augusti i det LAG-ägda projektet Vi landsbyggare. Då Susann valde att avsluta sin tjänst
anställdes Petter Honk som Susanns efterträdare. Petter började sin anställning 7 september på
50 %, men valde sedan att arbeta 40 % under de sista två månaderna på året.

Verksamheten
Vår huvudsakliga verksamhet att informera kommunernas invånare och andra intressenter,
hjälpa till med ansökningar och stödja pågående projekt i genomförande och administration
har pågått hela året. En betydande del av arbetstiden har gått åt till att handlägga projekt och
en stor mängd delaktiviteter i våra paraplyprojekt, enligt Jordbruksverkets krav samt det
stödjande arbetet för projekt som ska söka utbetalning.
Under större delen av året har personalen övervägande arbetat hemifrån, då fysiska möten inte
varit möjligt på grund av pandemin. Utvecklingskontoret har ställt om och genomfört tidigare
fysiska möten med projektsökare/projektidébärare till digitala träffar.
För de projekt som sedan blivit prioriterade av LAG har även projektutbildningar genomförts
digitalt, då vi fokuserat på vad projektägarna ska tänka på vid genomförande av ett
leaderprojekt samt förfarandet vid ansökan om utbetalning. Verksamheten har under året även
helt gått över till digital signering av dokument.

Tillsynsbesök
Internkontrollenheten på Jordbruksverket genomförde 2018-10-22 en kontroll av vår
verksamhet. 2019-02-18 kom den första preliminära rapporten, som vi återkopplade på. Under
hösten 2019 kom den slutliga versionen av rapport, vilken vi även återkopplade på. De saker

som togs upp i rapporten berörde både våra rutiner och rutinerna på Jordbruksverket. En
åtgärdsplan för LAG och berörda enheter på Jordbruksverket kom den 15 juni 2020. Denna
åtgärdsplan besvarades innan kontoret stängde för semester.

Informationsinsatser
Utvecklingskontoret har deltagit på ett par fysiska träffar under tidig vår,
mötesformen under resterande månader har genomförts digitalt.
Information har ofta getts i samband med redan inplanerade möten där
Leader blivit inbjudna att informera om vilka möjligheter som finns.
Information har även getts löpande av LAGledamöter och kommunala kontaktpersoner. I
samband med bifall av ansökningar skickas ett
pressmeddelande ut, vilket har medfört att
projekten ofta får artiklar i lokalpressen eller
inslag i lokalradion.

Kvalitetsarbete
LAG och kontoret arbetar löpande med kvalitetsutveckling och uppföljningar för att förbättra
processerna och vara uppdaterade på hur vi ligger till i förhållande till strategi, mål och
indikatorer. Alla projekt som är i genomförandefasen har fått kontinuerlig uppföljning, ofta
digitalt men även via samtal och e-post. Avslutade projekt har bjudits in till LAG och där
berättat om sitt genomförande och vilka erfarenheter det gett.
Lärande och innovation är ett samarbetsprojekt ihop med andra leaderområden i Sverige, med
syfte att än mer nå långsiktiga effekter av genomförda projekt, vilket kan läsas mer om under
rubriken Pågående LAG-ägda projekt.

Facebook
Satsningen med att utveckla föreningens
facebooksida har fortsatt, vilket har resulterat i
en ökning av antalet följare med 131 personer
och vid årsskiftet uppnåddes 565 följare.
Facebook har främst använts som
informationskanal med spridning om vad som
varit på gång inom verksamheten, information
om pågående projekt, goda exempel på lokal
utveckling och inspiration, samt för att
presentera LAG-ledamöterna lite närmare
genom personporträtt.

Projekt
2020 har varit ett annorlunda år som ingen kunnat förutspå. Flera projekt har blivit
begränsade i sitt genomförande och har i flera fall pausat. Detta har medfört att projekten fått
ansöka om ändring, oftast om projektförlängning, för att kunna arrangera liknande aktiviteter
digitalt, men omfördelning och utökning av budget har även varit aktuellt.
Totalt har under året tio projektansökningar varit uppe för beslut. Åtta ansökningar av
varierande karaktär och med en god geografisk spridning har prioriterats av LAG. Tre
ansökningar har avslagits, varav en återkom med omarbetad ansökan och bifölls. I de
avslagna projekten ser vi att avslagsorsaken ofta varit brist på förankring och nätverk.
Följande projekt fått bifall:

Hållbara servicetjänster – etablering
ADayservice har blivit beviljade medel för att erbjuda en komplett service med hemleverans
av möbler, få hjälp med montering och emballagehantering. Transporterna är 100% eldrivna
och laddas enbart med förnybar energi för att minimera miljöpåverkan. Företaget finns idag i
Göteborg och nu vill man testa att etablera sig i Ulricehamn, optimalt för att täcka två stora
städer med omnejd: Borås och Jönköping. Båda dessa städer är stora vad gäller logistik med
flertalet större företag som är beroende av transporter. Företaget har ett arbetssätt där de oftast
arbetar två och två, och tanken är att para ihop en ordinarie medarbetare (mentor) med en
nyanländ medarbetare, som då ges stora möjligheter till nära
lärande av arbetsuppgifter, språk, kultur och värderingar.
Projektägare:

ADayservice AB

Kommun:

Ulricehamn

Totalt beviljat stöd: 200 000 kr
Insatsområde:

Projektstöd till företag - Service

Förlängning av Gotaleden Alingsås-Vårgårda
Destination Vårgårda har beviljats medel för att kunna förlänga Gotaleden med ytterligare två
etapper. Den första etappen är tänkt att gå från Alingsås via Hjortmarkas naturreservat
(alternativt Dammsjöås, Ekåsaryd) och Yxnås naturreservat till Storsjöstrand, Horla. Genom
leden tillgängliggörs härliga naturreservat med höga naturvärden och de intressanta markerna
däremellan. Den andra etappen är tänkt att gå från Storsjöstrand, Horla via Siena till
Vårgårda. Detta är en sträcka som kommer tillgängliggöra delar av de höga naturvärden som
finns längs med Säveåns dalgång och det kulturhistoriskt
intressanta området i Siene med mängder av historiska
lämningar. Cirka 2/3 av hela den nya planerade sträckningen
ligger i Vårgårda kommun.
Projektägare:

Destination Vårgårda

Kommun:

Vårgårda

Totalt beviljat stöd: 229 754 kr
Insatsområde:

Livskvalitet

Utbildningsinsats downhillcykling för funktionshindrade
Projektet syftar till att hämta hem kunskap om downhillåkande för funktionshindrade från
Frankrike då denna kunskap idag ej finns i Sverige eller ens norr om Alperna.
I projektet ingår också att ta fram en motsvarande svensk utbildning, så att man kan genomgå
utbildning i handhavande i Sverige framöver. I samarbete med särskolan i Ulricehamn och
daglig verksamhet i Bollebygd kommer AKK-material
(Alternativ och kompletterande kommunikation) som
stödjer downhill att tillverkas.
Projektägare:

Föreningen 7H Paraalpint

Kommun:

Bollebygd, Borås och Ulricehamn

Totalt beviljat stöd: 299 726 kr
Insatsområde:

Livskvalitet

JOG -alliansen
JOG är en förkortning av JAG OCH GRUPPEN och handlar om socialt och emotionellt
lärande som syftar till att ge barn och vuxna verktyg till att förhålla sig till gruppen och dess
miljö. Föreningen vill ge möjligheter att systematiskt arbeta med samma värdegrund vare sig
det gäller skola, förening eller hemmet i Ulricehamns kommun.
ETT gemensamt värdegrundsarbete där de arbetar med samma
värden och liknande värdeord som så småningom blir välkända
av både barn, ungdomar och vuxna.
Projektägare:

JOG-alliansen

Kommun:

Ulricehamn

Totalt beviljat stöd: 286 323 kr
Insatsområde:

Livskvalitet

Etablering av wakeboardpark i Ulricehamn
Den ideella föreningen Ulricehamns wakeboardförening har beviljats stöd för att anlägga
aktivitetsytan i parken som byggs upp i dammen på Lassalyckan, dvs hopp och hinder för att
kunna utöva sporten Syftet med projektet är att bygga av en wakeboardpark i Ulricehamn. Att
ge boende i Ulricehamn, Sjuhäradskommunerna samt turister i Ulricehamn möjlighet att
utöva vattensporten wakeboard. Att skapa en mötesplats för vattensport där alla är välkomna,
och som är ett lättillgängligt, inspirerande och kravlöst ställe för människor att mötas och
umgås på. Målet är att göra sporten tillgänglig, enkel, flexibel
och att främja rörelseglädje.
Projektägare:

Ulricehamns Wakeboardförening

Kommun:

Ulricehamn

Totalt beviljat stöd: 300 000 kr
Insatsområde:

Livskvalitet

Män i Hälsa
Projektet är ett socialfondsprojekt där arbetslösa män utbildas till undersköterskor och
inkluderas i en annars starkt kvinnodominerad sektor. Männen som lämnar utbildningen ska
göra det med stolthet och trygghet i att de nu har många år av
värdeskapande framför sig i rollen som undersköterskor.
Utbildningen fördelar arbetsplatsförlagt lärande bland flera olika
orter i Sjuhärad och håller gemensamma träffar i Borås. Samlat
ges all formell kunskap och erfarenhet som krävs för yrket,
anpassat efter de deltagande männens förutsättningar.
Projektägare:

Sjuhärads samordningsförbund

Kommun:

Alla Sjuhäradskommunerna

Totalt beviljat stöd: 1 243 792 kr
Insatsområde:

Socialfonden - Livskvalitet

Odlingsbolaget Svalan AB
Odlingsbolaget Svalan Andelsjordbruk är ett nystartat företag med inriktning på hållbar
grönsaksodling som beviljats startstöd, och komma igång fullt ut våren 2021. Bolaget vill
kunna tillhandahålla småskaligt producerade lokala grönsaker i säsong direkt till kund utan
mellanhänder. De vill också engagera kunders intresse för hur maten produceras och
återuppbygga lite av den romantiska synen på jordbruk genom en direkt upplevelse av dess
meningsfullhet.
Projektägare:

Odlingsbolaget Svalan AB

Kommun:

Marks kommun

Totalt beviljat stöd: 185 920 kr
Insatsområde:

Projektstöd till företag – Entreprenörskap

Ta steget 5,0
Ett paraplyprojekt med syfte att skapa sysselsättning, nya företag och nätverk. Då tidigare
versioner varit eftertraktade och genererat goda effekter. För att möta efterfrågan och skapa
förutsättningar för än mer utveckling i området, har
paraplyprojektet beviljats
Projektägare:

Leader Sjuhärad LLU

Kommun:

Alla Sjuhäradskommunerna

Totalt beviljat stöd: 400 000 kr
Insatsområde:

Projektstöd till företag - Entreprenörskap

Paraplyprojekt
Att söka en delaktivitet i ett av paraplyerna har varit mycket uppskattat då det är ett förenklat
ansökningsförfarande. Nedan redogörs för vilka paraplyprojekt vi haft i gång och vilka som
blivit beviljade. Flera paraplyprojekt har överlappats med nya versioner då efterfrågan har
funnits, här kan nämnas Ta steget och förstudier. Paraplyprojektet Turistiska besöksmål
avslutades under våren, på grund av lågt söktryck, för att frigöra medel till andra satsningar.

Ta Steget
Syftet med projektet är att på ett enkelt sätt kunna söka stöd för att ta fram nya
produkter/tjänster eller utveckla befintliga produkter som direkt leder till start av företag,
utökning av företagande eller nyanställningar, även arbete i eget företag. Samarbeten mellan
flera företag kan också ges stöd. Målet är nya jobb och nya företag.
19 ansökningar har inkommit, varav 10 har fått bifall, en har avslagits, fem har återtagits. Tre
ansökningar har fått avskrivas på grund av fullbokad budget och hänvisats vidare till
lanseringen av Ta steget 5.0, januari 2021.
Sökande

Delaktivitet

Ida Johansson, Tranemo

Studerande till arbetslivet

Kvibackens gård, Bollebygd

Glamping

Maria Gunnarsson, Svenljunga

Rivertable

Madeleine Häggström, Vårgårda

One nature yoga

Fagerhults häst, Mark

Häst för dig

Jimmy Alm, Tranemo

Dikta dig

Salong Bliss AB, Vårgårda

Salong Bliss AB -utökade arbetstillfällen

Gracetour, Ulricehamn

Sommar i Sjuhärad

Andreas Borgesten, Vårgårda

Steget till hemsida och riktigt kassasystem

POW Zoulution, Ulricehamn

Mahayog Kryia

Matkraft
Projektets syfte är att den mindre aktören på ett enkelt sätt ska kunna göra insatser som inte
kräver stora belopp. Den lokala maten får en allt större roll och fler människor får upp ögonen
för vikten av att öka självförsörjande graden och att satsa på livsmedel utan långa transporter
och med ett minimum av antibiotikaanvändning. Målet är att skapa nya jobb, nya företag och
även öka förutsättningarna för boende att köpa lokalt producerad mat.
Fem ansökningar har inkommit, vilka även har beviljats.
Sökande

Delaktivitet

Lillegårdens fårfarms grönsaksodling,

Uppstart av Lillegårds fårfarms grönsaksodling

Mark
Väveriet i Uddebo, Tranemo

Fårföreningen i Uddebo

Cecilia Andersson, Ulricehamn

Mustframställning

Sonia Katarincek, Ulricehamn

Att förlänga säsongen

My Lovejoy, Mark

Näsets grönsaker

Klimatsmart förening
Syftet med projektet är att ge en möjlighet till
de som behöver en mindre insats som ändå
har stor betydelse, för att skapa en hållbar
framtid. Stöd kan sökas som bidrar till
klimatsmarta lösningar, nya tekniklösningar,
kompetensutveckling för ökad kunskap i
energifrågor mm
Av sju inkomna ansökningar har tre beviljats, en fick avslag och tre återtogs.
Sökande

Delaktivitet

Tokarps ryttarförening, Borås

Mot en ljusare framtid

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad,
Bollebygd

Miljödag i Bollebygd

Kinds pastorat, Dalstorps församling,
Tranemo

Levande Dalstorp, ett gemensamt klimatarbete

Förstudiecheckar
I samband med att aktörer söker Leaderstöd för en större insats upplevs ibland att det behövs
en förstudie innan man går till skarpt läge. Det handlar om att förankra för att hitta
samarbetspartners, fler finansiärer eller för att bygga upp ett faktaunderlag för
projektverksamheten. Stöd kan ges till förstudier som bedöms nödvändiga inför nästa steg och
har funnits att söka inom alla tre insatsområden.

Förstudie entreprenörskap - fem ansökningar har inkommit, varav fyra har beviljats och då
medel saknades avvisades en ansökan.
Sökande

Delaktivitet

Monica Bjelton, Svenljunga

Struktur HCC

Dahlbogården event och rum, Vårgårda

Utveckling av boende på Dahlbogårdens

Herrljunga Creative Arts Centre

Herrljunga Creative Arts Centre (HCAC)

ekonomiska förening, Herrljunga
Material Guidance AB, Ulricehamn

Förstudie Material Guidance AB

Förstudie livskvalitet – sex ansökningar har inkommit, fem har beviljats och en har återtagits.
Sökande

Delaktivitet

Tranemo sportfiskeklubb, Tranemo

Förstudie Fiskecampen

Gällstads allmänna idrottssällskap,
Ulricehamn

Projekt Livskvalitet Gällstad

Sätila Sportklubb, Mark

Lygnevi camping

Dalstorps IF, Tranemo

Förstudie – Byggnation Paddelhall på Dalshov

Ljungsarps samhällsförening, Tranemo

Cykel & vandringsleder Tranemo kommun

Förstudie service - två ansökningar har inkommit, varav en beviljad och en återtagits.
Sökande

Delaktivitet

Centrumföreningarna i Vårgårda och
Herrljunga

Transportlösningar för lokala webbutiker

Nya fysiska mötesplatser
Syftet med projektet är att stimulera till skapandet av nya mötesplatser i området – både helt
nya, men även anpassning av befintliga mötesplatser som gör att nya målgrupper kan få
glädje av dem. Tre ansökningar har inkommit, vilka även blev beviljade.

Sökande

Delaktivitet

Kulturhuset Stickfabriken, Tranemo

Stickfabriken

Nätverket utveckling och kultur Fåglavik,
Herrljunga

Mötesplats utomhus vid Fåglaviks kapell och
utomhusmuseum

Sjöbredareds lantbruk, Ulricehamn

Vindskydd Lärkskogen

Nya fritids och kulturverksamheter
Syftet med projektet är att stödja tillkomsten av nya verksamheter inom kultur och fritid. Tio
ansökningar har inkommit, varav sex har blivit beviljade och fyra har återtagits.

Sökande

Delaktivitet

Svältornas fornminnesförening, Vårgårda

Utställningen Musikarvet från Ornunga

Föreningen 7H ParaAlpint, Bollebygd

Stående skidåkning för de som saknar balans

Föreningen 7H ParaAlpint, Bollebygd

Sitski möjlighet i Sjuhärad

Överlida IK, Svenljunga

Teknikbana för mountainbike

Viskaforsbygdens föräldraförening, Borås

Viskaforsbygdens Maker space

Nätverket utveckling och kultur Fåglavik,
Herrljunga

Utomhusmuseum vid Fåglavik

Pågående LAG-ägda projekt
Lärande och innovation
En kvalitetshöjande insats är deltagandet i samarbetsprojektet Lärande och innovation där vi
samarbetat med fyra andra Leadergrupper och Mats Holmqvist som är forskare på Högskolan
i Halmstad. Mats deltog för första gången på ett LAG-möte, vilket var Leader Sjuhärads
första möte för året men även det enda fysiska. Syftet var att spegla hela processen om hur
LAG arbetar, men även att Mats beskrev sin forskning hur man kan få projekt att se längre
fram och skapa mer långsiktiga effekter.
LAG fick under hösten frågan om att vara med att utvärdera bestående effekter, strukturella
förändringar, i genomförda projekt från förra och förrförra programperioden i vårt
verksamhetsområde. Utvärderingen, som är ett uppdrag från Jordbruksverket, ska utföras av
de två forskarna, Mats Holmqvist från Högskolan i Halmstad och Jörgen Johansson från
Göteborgs universitet. LAG tackade ja till erbjudandet, men ville då vara delaktiga och få ge
sin syn på utformning av tex enkätfrågor. En grupp tillsattes och arbetet påbörjades.
Då inte fysiska träffar har varit möjliga har projektgruppen med övriga leaderområden hållits
digitalt. I projektet har metoder diskuterats och testats för att kunna få mer långsiktiga effekter
i de projekt som genomförs. En
Infographic har tagits fram som är tänkt
att på ett enkelt sätt få projektägare att
tänka mer långsiktigt.
En annan del av projektet har under
hösten anlitat Anna Kjellberg/Ekovera
för utvärdering av paraplyprojektet Ta
steget 2,0. Utvärderingens syfte var att
se vilka bestående effekter genomförda
delaktiviteter har genererat.

Leader like hike together/Outdoor Leader
Projektet är ett LAG-ägt transnationellt samarbetsprojekt med fem finska leaderområden och
två svenska områden, med syfte att inspirera varandra inom utomhusaktiviteter, speciellt inom
vandringleder och naturturism. Projektet har innefattat inspirationsresor till olika områden,
hösten 2019 var de finska områdena i Sverige på en 4-dagars resa, som anordnades av oss.
Tyvärr har inte följande planerade resor kunnat genomföras.
En del i projektet har varit lokala aktiviteter med föreningar i Sjuhärad, här har det varit ett
tätt samarbete med Cykla och Vandra i Sjuhärad/Outdoor Sjuhärad, vilka även ses som en
naturlig part att lämna över till under 2021, då projektet har sitt avslut. I samarbetet har det
under våren anordnats en studieresa till Kullabergshalvön, därefter har det arrangerats digitala
träffar under året, med inspiration och erfarenhetsutbyten.

Vi Landsbyggare
Ett LAG-ägt projekt som startats under 2020, med syfte att än mer skapa en positiv bild av
Sjuhärads landsbygd genom att synliggöra och lyfta drivna entreprenörer och föreningar.
Genom att lyfta goda exempel på personer som vågat leva sin dröm på landsbygden är
förhoppningen att det ska leda till att andra inspireras och vågar satsa. Projektets ursprungsidé
kommer från Höga kusten, och har fått god genomslagskraft både i Sverige och andra länder.
Projektets genomförande har som så många andra projekt behövt tänka om och tänka nytt på
grund av restriktionerna av Covid-19. Vid lanseringen av Vi Landsbyggarfilmerna, som tagits
fram under året, anordnades en drive-in bio på Rådde Gård i Länghem. Vi Landsbyggare
drivs förutom information via hemsidan, främst genom sociala medier, Facebook och
Instagram, där filmsläppen även gjorts. Här kan vi se att det ökade antalet följare på
facebooksidan till stor del är projektets förtjänst.

Kompetensutveckling
I vårt projekt Kompetensutveckling bjuds projektledare in för att utbyta erfarenheter och lära
nytt. Under våren kom pandemin med restriktioner som förändrade förutsättningarna på de
inplanerade fysiska träffarna. Två inplanerade träffar, Machokultur med Sonja Larsson och
Sociala medier med Johanna Berglund fick tyvärr ställas in med kort varsel. Delaktiviteter
som drivs via projekten Ta steget och Matkraft har haft två riktade träffar inom företagande,
vilken en genomfördes fysiskt och en digitalt. Dessa utbildningsträffar har hållits av Jonas
Nordin som tidigare arbetat på Nyföretagarcentrum. Alla projektledare, medlemmar och
samarbetspartners blev i oktober inbjudna till temadag med LAG, en halvdag arrangerad av
Hållbara landsbygder och Navet med tema Agenda 2030.

Samarbeten och nätverk
Kommunala kontaktpersoner
Under året har samarbetet med de kommunala kontaktpersonerna fortsatt. Förutom
leaderinformation har dessa möten fungerat som en gemensam arena för de som har ansvaret
för landsbygden i respektive kommun. Träffarna brukar vara halvdagar, men första träffen för
året, en heldag, genomfördes fysiskt på Grovare evenemang & Café. Förmiddagen ägnades åt
övergripande information om leaderverksamheten för både nya och gamla representanter,
eftermiddagen följdes med ordinarie upplägg med uppdatering om vad som är aktuellt i
respektive kommun, och vad som kan samverkas kring. Utöver heldagen har ytterligare fyra
träffar hållits men då digitalt.

Hållbar landsbygd
Projektet har finansierats av Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund och drivits av
Borås stad med övriga Sjuhäradskommuner, Navet och Leader Sjuhärad som medaktörer.
Projektet har haft många kopplingar till Leaderverksamheten och vi har här haft möjlighet att
både sprida information och ta del av viktiga aktiviteter och händelser runt om i vårt område.
Under hösten avslutades projektet med ett välarrangerat seminarie, på Navet i Borås, öppet
för alla.

Lilla nätverket
Handläggarna från leaderområdena Södra Bohuslän,
Bohuskust och gränsbygd, Leader längs Göta Älv,
Sjuhärad, Göteborgs Insjörike, Nordvästra Skaraborg och
Östra Skaraborg träffas regelbundet med några tillfällen
under året för erfarenhetsutbyte. Vi delar t ex med oss av
framtagna dokument och presentationer som förenklar för
både sökande och personal. En fysisk träff hölls i februari
med Leader Sjuhärad som värd, därefter har även dessa
träffar ställts om till digitala.

Regionala och nationella nätverksträffar
Nätverksträffarna har under året genomförts digitalt vilket
har möjliggjort att fler ledamöter från LAG har kunnat
närvara utöver utvecklingskontoret. Två regionala träffar
har genomförts med skaraborgsområdena som värdar. I
november arrangerade Landsbygsnätverket den nationella
träffen digitalt, uppdelad på fyra förmiddagar, med temat
avslut och omstart.

Leadernätverket Västra Götaland
För att enklare kunna kommunicera Leader till gemensamma regionala organisationer
bildades under hösten Leadernätverket Västra Götaland. Nätverket syftar till att öka
samarbetet mellan leaderområden i Västra Götaland, att vara en gemensam röst till det

regionala utvecklingsarbetet men även underlätta för berörda organisationer att nå
leaderområden. Kontaktpersoner till respektive organisation har valts från nätverket.
Nätverket har lämnat in gemensamt remissvar till den regionala utvecklingsplanen i Västra
Götaland.

LUS – Lokalt Ledd Utveckling Sverige
LUS är branchorganisationen för de svenska leadergrupperna. LUS är en samverkanspart som
för dialog med Jordbruksverket för att få till förändringar och förenklingar för både sökare
och handläggare på leaderkontoren. LUS har fortsatt sitt arbete med att påverka inför
kommande programperiod, både nationellt och i Europa via den europeiska föreningen
ELARD där Sverige innehar ordförandeskapet.

Kommande programperiod
I maj månad skickade Jordbruksverket ut övergripande information till alla kommuner i
Sverige om kommande programperiod 2021–2027. Informationen om att flerfondslösningen i
denna programperiod kommer upphöra, och medel för lokalt ledd utveckling enbart kommer
beröra landsbygdsfonden och att det troligtvis blir minst ett förlängningsår av innevarande
period, för att få allt på plats för kommande programperiod. Detta brev följdes upp med ett
brev från Leader Sjuhärad, till alla åtta nuvarande ingående kommuner, för att fastställa
förutsättningar på lokal nivå. Samtliga kommuner ställde sig positiva till fortsatt samarbete.
Leader Sjuhärad skickade i september in intresseanmälan om nytt leaderområde med samma
geografiska avgränsning som nuvarande period.
Under sommaren förändrades Jordbruksverkets riktlinje att sista prioritering/beslut av projekt,
för landsbygdsfonden, flyttades från september 2020 till andra halvan av 2022. Mycket arbete
gjordes för att hinna med att prioritera projekt innan deadline, då förändringen blev känd först
under sensommaren. Socialfondens riktlinjer om senaste beslut av projekt kvarstod.
Efter sommaren beslutades att innevarande programperiod kommer utökas med två
förlängningsår, vilket resulterar i att kommande programperiod blir 2023–2027. Vilka medel
som blir tillgängliga för beslut var vid årets slut inte känt.

