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INLEDNING
LEADER SKAPAR ENGAGEMANG OCH
HÅLLBARA RESULTAT
Verksamheten har pågått sedan 2016 och vi kan konstatera att intresset för att söka
projektmedel har varit stort.

Fram till 31 december 2019 har LAG fattat beslut om 42,5 miljoner kronor vilket är ca 90 % av den
totala tilldelade budgeten.
Vi vill i denna rapport lyfta fram det engagemang och de resultat som verksamheten har bidragit till
hittills under verksamhetsperioden.
Vi är speciellt glada att flera projekt har startats med fokus på de gröna näringarna, Där har vi
tidigare har haft svårt att nå ut. Ett av projekten är Green Innovation som vill stimulera unga
entreprenörer till att ta steget att starta företag. Ett annat är projektet vi gärna lyfter fram är
Stekosterians väg till produktion som du kan läsa mer om i denna rapport.
Du kan även läsa om projekt som exempelvis arbetar med turism, integration och för att skapa nya
verksamheter i samlingslokaler på landsbygder.
Paraplyprojekt – till Gröna producenter och Lokala miljölösningar

För att stötta företagare inom de gröna näringarna är det nu möjligt att söka upp till 40 000 kr i så
kalla de paraplyprojekt. Motsvarande stöd finns även för lokalt miljöarbete. Ett enklare och snabbare
sätt att söka Leaderstöd!
Datum

Fram till oktober 2020 kan LAG fatta beslut om nya projekt. Projekten får sedan fortlöpa till 31
december 2022.
Fram till dess ser vi framemot att ha ett fortsatt förtroende för att arbeta med projekt som ger
människor och organisationer förutsättningar att växa och prova nya idéer.
// Lovisa Johansson Hollsten, Verksamhetsledare

LEADERMETODEN
Metoden innebär att det är de boende och verksamma i ett område
som driver utvecklingen av platsen. Metoden syftar till att främja
samverkan mellan människor och organisationer för att skapa utveckling
i form av exempelvis nya arbetstillfällen, ökat företagande och
livskvalitet.

Underifrånperspektiv
Leader tar till vara på de idéer och den drivkraft som finns hos
människorna i det lokala området.

Samverkan
Leadermetoden bygger på att ideella, privata och offentliga organisationer
samarbetar för att skapa en lokalt ledd utveckling.

Nytänkande
Leadermetoden främja nytänkande. Stöd ges därför inte till ordinarie
verksamhet.

LEADER NORDVÄSTRA
SKARABORG
Utvecklingsstrategin för Leader Nordvästra Skaraborg är framtagen för att främja
lokalt ledd utveckling i områdets tio kommuner. Den ligger till grund för LAG:s
arbete, dvs föreningens styrelse, med att fatta beslut om projektmedel.
Verksamheten finansieras av EU:s Landsbygds-, Regional- och Socialfond. Även
kommunerna i leaderområdet medfinansierar de projekt som beviljas.
STRATEGINS MÅL
1) BESÖKSMÅLSUTVECKLING
Fler utvecklade besöksdestinationer och unika
besöksmål med god kvalitét.

2) BIOBASERAD EKONOMI
Lokala naturresurser som utgångspunkt för produktion
och konsumtion utifrån lokalt och globalt
ansvarstagande

3) KREATIVITET & ENTREPRENÖRSKAP
Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög

LEADER NORDVÄSTRA
SKARABORG

Leaderområdet omfattar:
Essunga, Vara, Grästorp, Skara, Lidköping, Götene, Mariestad,
Töreboda, Gullspång & Karlsborgs kommuner

FÖRENINGEN & LAG
Leader Nordvästra Skaraborg är ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig
sektor och drivs som en ideell förening. Styrelse kallas LAG-grupp (Lokal Action
Group). Varje ledamot i LAG har förankring i både en kommun och i en sektor.
Ledamöter 2019
ORDFÖRANDE: Mats Mellblom, Karlsborg – ideell sektor
VICE ORDFÖRANDE: Helena Torsell, Vara – offentlig sektor
LEDAMÖTER
Anja Sandberg, Essunga – privat sektor
Margaretha Frimodig, Grästorp – privat sektor
Ulf Gustafsson, Gullspång – privat sektor
Jonny Borg, Götene – privat sektor
Torbjörn Wallskog, Karlborg – privat sektor
Malin Olsson Lundqvist, Lidköping – offentlig sektor
Anna Bolander, Lidköping – ideell sektor
Lotta Samuelsson, Mariestad – offentlig sektor
Pia Åkersson, Mariestad – ideell sektor
Louise Albansson, Skara – offentlig sektor
Jonathan Bjelkengren, Skara – ideell sektor
Lars-Åke Bergman, Töreboda – offentlig sektor
Magnus Fridén, Vara – ideell sektor

ERSÄTTARE
Marita Lundström, Essunga, ideell sektor
Pernilla Nilsson, Essunga – offentlig sektor
Anders Levenskog, Grästorp – ideell sektor
Sofia Jessen, Grästorp – offentlig sektor
Carina Gullberg, Gullspång – ideell sektor
Lena Norrström, Gullspång – offentlig sektor
Jonny Johansson, Götene – ideell sektor
Juliane Thorin, Götene – offentlig sektor
Johan Almgren, Karlsborg – offentlig sektor
Thomas Karlsson, Lidköping – privat sektor
Sofia Broo, Mariestad – privat sektor
Lennart Pettersson, Skara – privat sektor
Maria Jansson, Töreboda – ideell sektor
Anna-Lena Andersson, Töreboda – privat sektor
Anna Skaffman, Vara – privat sektor

Ett speciellt tack...
Vill vi ge till Rune Skogsberg som har lett styrelsearbetet från starten
2015 till 2019. Dessförinnan var han ordförande för Leader Norra
Skaraborg. Tack vare hans förmåga att lyssna och driva demokratiskt
styrelsearbete har han bidragit stort till den lokala utvecklingen i
området!

LEADERKANSLIET
Lovisa Johansson Hollsten, Verksamhetsledare
070-25 770 39, lovisa@leadernvskaraborg.se
Emma Häggberg, Verksamhetsutvecklare
070-25 770 93, emma@leadernvskaraborg.se
Lena Tillgren, Ekonom

Lovisa & Emma

Maria Kronwall, Projektledare Lokala miljölösningar
073-808 52 80, maria@leadernvskaraborg.se
Ingrid Skarp, Projektledare
Kulturella & Kreativa näringar längs Kinekullebanan
0730-28 77 61, ingrid@leadernvskaraborg.se

BESÖK OSS PÅ:
GREEN TECH PARK
Gråbrödragatan 11, Skara

www.leadernvskaraborg.se

Ingrid & Maria

PROJEKT 2016-2019
HORNBORGASJÖN
Destinationen för naturälskare
Området kring Hornborgasjön är rikt på naturupplevelser
och kulturhistoria. I detta projekt samarbetar Skara,
Falköpings och Skövde kommun med företag och föreningar
kring sjön. Målet är att skapa upplevelser som lockar
internationella målgrupper och förlänger besökssäsongen.
Exempelvis ingår att marknadsföra området mot den
brittiska marknaden.
● Projektägare: Falköpings kommun
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 1 278 661 kr

OUTDOORTURISM
Framtidens besöksnäring på naturens villkor
Detta projektet ska utveckla besöksnäring med inriktning på natur- och
outdoorturism och skapa nya samarbeten och paketerade upplevelser. Detta är ett
LAG-ägt samarbetsprojekt mellan Leader Nordvästra Skaraborg, Leader Östra
Skaraborg och Leader Närheten i Värmland.
● Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 1 092 721 kr
Foto: Jesper Anhede

SMÅSTADSLYFTET
Öka kommunikation mot kund

Foto: Man Sjölin Lorentzon

Handel och service är livsviktigt för att skapa ett attraktivt centrum. I detta projekt
får köpmännen i Vara chans att kompetensutveckla sig och ta del av nya trender.
Föreningen har även tagit fram en gemensam hemsida för Vara småstad för att
öka kommunikationen till trogna och framtida kunder.
Se https://www.varasmastad.se/
● Projektägare: Vara köpmannaförening
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 615 896

MALT I VÄST
Slätterna kring Vara-Skara-Lidköping kan liknas vid en kornbod. Trots det är det svårt
att få tag i en helt lokal öl, med lokalt förädlad malt. I denna förstudie vill företagare
utreda förutsättningarna för en småskalig mältning av spannmål. Målsättningen är att i
framtiden kunna erbjuda lokalt producerade maltprodukter till medvetna kunder.
● Projektägare: Agroväst ● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 139 825 kr

ALLAKTIVITETSHUS
Mötesplatsen för dig
Laskegården är bygdegården mitt i byn, i Vedums samhälle i Vara kommun.
Föreningens vision är att utveckla en mötesplats som erbjuder invånarservice,
turistinformation och café. I lokalerna vill man dessutom skapa aktiviteter där olika
åldrar kan mötas och byta erfarenheter. Projektet vill kort sagt bidra till ett mer levande
samhälle!
● Projektägare: Laskegårdens bygdegårdsförening ● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 341 672 kr

RESVILLE
En dold pärla
Att Resville, utanför Lidköping, kallas "Sveriges vackraste hôla" känner många till.
Genom projektet vill boende på orten visa upp sin hemvist för fler genom att skapa
vandringsslingor, där besökare får veta mer om natur och kulturhistoria längs
leden. Genom projektet har den karaktäristiska bron även fått en vacker belysning.
Välkommen på besök!
● Projektägare: Destination Läckö - Kinnekulle
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 599 451 kr

KULTURELLA &
KREATIVA NÄRINGAR
Längs med Kinnekullebanan
KKN står för branscher som har den kreativa idén som gemensam nämnare. Det kan
handla om film, konst, grafisk formgivning eller hantverk. Dessa näringar är en del av
motorn för samhällets utveckling, men aktörerna jobbar ofta på egen hand utan stöd
och uppmärksamhet. Detta projekt vill förbättra förutsättningarna för branschens
aktörer genom erbjuda utbildningar, seminarier och mötesplatser.
● Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 1 242 687 kr
● Medfinansiering: 828 458 kr (Skaraborgs kommunalförbund)

SKÄRGÅRDSRIKET TORSÖ
Är Torsö platsen för din nästa naturupplevelse?
Denna pärla i Vänerskärgården bjuder in till aktiva upplevelser med naturen och vattnet
i centrum. Projektet har samlat Torsöbor, föreningar, företag och markägare för att
tillsammans skapa nya upplevelser på ön. Det kan handla om vandring, guidning och
att ta sig ut med båt på vattnet.
● Projektägare: Laxhall Ny restaurang AB
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 438 268 kr

Foto: Jesper Anhede

VÄXA I
WEDUMSDALEN
Vad gör en plats unik? I Wedumsdalens nejder, utanför Järpås i Lidköpings
kommun, är det troligen människornas vilja att utvecklas tillsammans. I nejderna finns
en ateljé för keramik, bokhandel, ”bo på Herrgård”, småskaliga mat-och
dryckesproducenter och mycket mer. Projektets mål är att få fler att få upp
ögonen för vad nejderna har att erbjuda, bl.a. genom att skapa ett gemensamt
varumärke.
● Projektägare: Wedumsdalens nejder ● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 760 000 kr

BONDE SÖKER PERSONAL
Kan de gröna näringarna bidra till ett bra liv i Götene kommun?
Götene är en kommun med ett starkt lantbruksföretagande. Samtidigt finns det
utrikesfödda i kommunen som letar möjligheter att kunna stanna på orten och skapa
ett bra liv.
Projektets syfte har varit att matcha dessa personer med potentiella arbetsgivare,
samtidigt som de har fått en introduktion branschen. Detta har lett till nya
praktikplatser, att deltagare har fått testa på egen odling och att fler vill utbilda sig för
jobb i branschen. Detta bådar gott för framtiden!
● Projektägare: Götene Kommun
● Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: 509 002 kr

EPOKRESAN
I geologins fotspår på Kinnekulle
Den unika geologin går som en röd tråd genom Kinnekulles historia. I detta projekt vill
destinationsbolaget tillsammans med föreningar och besöksmål binda samman
områdets besöksmål med hjälp av geologin som gemensam nämnare. Detta görs
utifrån sju utvalda besöksmål och med Husaby kyrka som nav. Deltagarna kommer att
arbeta för att öka besökarnas helhetsupplevelse genom att erbjuda aktiviteter, mat och
boende, och inte minst stärka samarbetet mellan aktörerna på "Kullen".
● Projektägare: Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 965 689 kr

HANGELÖSA LANTLIG
REHABILITERING
Projektstödet riktar sig till ett företag som vill utveckla sin verksamhet inom grön
omsorg. Företaget har som mål att certifiera sig inom konceptet Grön Arena och
kunna erbjuda lantlig rehabilitering till personer med exempelvis stressproblematik.
● Projektägare: Marcus Snis ● Fond: Regionalfonden
● Stödbelopp: 200 000 kr

STADSNÄRA
LANTGÅRD
Öppen trädgård
Projektet ska skapa en småskalig, ekologisk trädgård och göra den öppen för
innovativa experiment för nya- och etablerade småskaliga odlare och stärka
entreprenörskapet inom trädgårdsodling. Man vill också anpassa trädgården för
skolungdomar och göra den tillgänglig för undervisning.
● Projektägare: Stadsnära Lantgård Lidköping ek. för
● Fond: Regionalfonden ● Stödbelopp: 1 007 776 kr

UTVECKLA KUSTSAMHÄLLET
I Otterbäcken med omnejd
Projektet vill utveckla Folkets hus i Otterbäcken till en fysisk och social mötesplats
som kan bidra till en ökad livskvalité på orten och att människor över generationsoch nationsgränser möts. I projektet samarbetar flera föreningar på orten och
arrangerar kurser i datakunskap för pensionärer, språkcafé, ungdomsaktiviteter och
vårsalong.
● Projektägare: Otterbäcken byalag
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 615 224 kr

NYANLÄNDA
KVINNORS
INTEGRATION I ARBETSLIVET
Många utrikesfödda kvinnor har idag svårt att ta sitt första steg in på
arbetsmarknaden. Genom projektet hjälper föreningen målgruppen att hitta vägar till
utbildning, arbete eller egenföretagande. Varje vecka träffas deltagarna i Götene,
Lidköping och Skara där de erbjuds coaching, nätverkande och studiebesök. Målet är
att fler ska kunna försörja sig och bli en del av det svenska samhället, vilket redan
blivit verklighet för flera av deltagarna i projekt.
● Projektägare: Awiye Föreningen Väst
● Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: 602 284 kr

DIGITAL INFRASTRUKTUR
För stärkt samhälle och näringsliv i Walla-området
Projektet syftar till att undersöka förutsättningar inför en kommande fiberutbyggnad i
ett område Valla-Moholm-Trästena i Töreboda kommun.
● Projektägare: Walla bredband ek. för.
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 72 776 kr

HANDLA FÖR
GÖTENE
Projektet arbetar för att stärka den lokala handeln i Götene kommun genom att få fler
att handla på hemmaplan. En viktig del i det arbetet är att öka samarbetet mellan den
lokala handeln och föreningar. Därför har projektet tagit fram en handelsmodell där
föreningarna säljer produkter ifrån de lokala handlarna och tjänar pengar till den egna
verksamheten. Projektet har även skapat nya evenemang i Götene centrum.
Läs mer: www.handlaforgotene.se
● Projektägare: Näringslivsföreningen i Götene
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 515 588 kr

KÅLLANDSÖ 2.0
Något för alla året runt
Projektets bygger vidare på tidigare satsningar som gjorts för att utveckla
destinationen Kållandsö. I projektet fokuserar deltagarna inom besöksnäringen på att
stärka infrastrukturen för vandring, cykel och kanotleder och skapa nya aktiviteter och
evenemang året runt t.ex. fiske och skridskoåkning.
● Projektägare: Destination Läckö-Kinnekulle AB
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 750 000 kr

Foto: Roger Borgerlid

Projektet syftar till att lyfta den gröna näringen i Skaraborg genom unga
människors kreativitet. Målgruppen är unga entreprenörer som vill skapa idéer som
bygger på närhet, kvalité, upplevelser och småskalighet. I projektet får deltagarna
utbildning i affärsutveckling och innovation och skapar nätverk med personer i
branschen.
● Projektägare: Stiftelsen Drivhuset Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 1 000 000 kr

FÖRSTUDIE AV
AKTIVITETSCENTER
Med inomhusskidåkning Grästorp
Projektet är en förstudie som har kartlagt förutsättningarna att bygga ett
aktivitetscenter med en inomhusskidtunnel i Grästorp. Projektet bygger på ett
samarbete mellan privatpersoner, föreningar, företag, kommun och extern expertis
för att skapa ett underlag som tilltalar besökare i och runt Grästorp.
● Projektägare: Grästorps kommun
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp ca 385 000 kr

DEN ULTIMATA
ORTSUTVECKLINGEN
Hur kan föreningar hitta nya vägar för att bevara engagemang och attrahera fler att
bli delaktiga i utvecklingen av sin ort? I detta projekt vill Hela Sverige Ska Leva,
Hembygdsrörelsen, Bygdegårdarnas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan
gemensamt ta fram konkreta verktyg för föreningar på landsbygden som vill
utvecklas. Förstudien är underlag för digitala studiecirklar.
● Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 310 000 kr

HÄSTÅRET
Med Axvalla travbana och Skaraorterns ryttarförenings ridanläggning som nav finns
förutsättningar att utveckla området för att locka fler besökare med hästintresse. I
projektet testar föreningen nya typer av evenemang som lockar besökare ifrån
hästnäringens alla delar, så som ridsport, trav och avel. I projektet skapas även
paketlösningar, där besökaren även sover och äter gott, och knyter ihop
verksamheten med närliggande besöksnäring.
● Projektägare: Skara Hästland
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 450 000 kr

ANPASSAD
TURISM
Funktionsnedsatta är en målgrupp som vanligtvis inte är i fokus för turistsatsningar. I
detta projekt vill deltagarna förlänga säsongen på Rörstrand Center genom att skapa
en attraktivt besöksmål för personer med funktionsvariationer. Med denna målgrupp i
fokus skapas erbjudanden med inslag av kunskap, nöje, shopping och mat. I
förlängningen vill projektet bidra till en mer anpassad turism i ett större geografiskt
område.
● Projektägare: H2U Sweden AB
● Fond: Regionalfonden ● Stödbelopp: ca 620 000 kr

TÖREBODA GOLFKLUBB
Utveckla besökspaket med hög kvalitet för golfturister
i campingsegmentet
I projektet har Töreboda Golfklubb byggt ut sin anläggning för att golfturister ska
trivas som campinggäster och att stanna längre vid sitt besök. Tillsammans med
lokala företag har föreningen utvecklat paketerbjudanden så som moppesafari i
kombination med golf. Projektet har även nätverkat med andra golfklubbar att hitta
sätt att marknadsföra varandra mot campinggäster.
● Projektägare: Töreboda Golfklubb
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 580 000 kr

LOCATION
KARLSBORG
Är Karlsborgs platsen för nästa storfilm?
I projektet profilerar sig företagare, föreningar, privatpersoner och kommun som en
destination för film- och tv-produktion. Områdets resurser i form av natur, sjöar, kultur
och byggnader lyfta fram som spännande miljöer för filmproduktion. Målet är att
produktionsbolag ska välja Karlsborg som inspelningsplats.
● Projektägare: Karlsborgs Utveckling AB
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 1 500 000 kr

FYSISKA & DIGITALA
MÖTESPLATSER I
I Hangelösa samarbetar bygdegårdsföreningen med idrottsföreningen för att skapa
förutsättningar för fler personliga möten. Därför utvecklar de både fysiska och digitala
mötesplatser kring sina anläggningar. Utegym och klättervägg bjuder in till fler fysiska
aktiviteter, liksom gympan och mattcurlingsträffarna i bygdegården. Ett digitalt rum är
på plats, med så väl TV-spel som bioutrustning. Här erbjuds kurser med kunskap
ifrån hela världen. Att ta en kopp kaffe med sina grannar är minst lika viktigt.
● Projektägare: Hangelösa bygdegårdsförening
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 370 000 kr

MÖTESPLATS
QVARNSTENSGRUVAN
Qvarnstensgruvan i Lugnås utanför Mariestad är ett uppskattat besöksmål med
potential att bli en mötesplats året om. I detta projekt gör föreningen platsen mer
tillgänglig och förlänger säsongen för besökare. I samlingslokalen finns nu en mysig
vedspis att samlas kring på vinterhalvåret. Där kan besökarna serveras
Qvarnstensgruvans egna äppledryck har tagits fram i projektet. I framtiden ska
besökaren även kunna testa på flera olika aktiviteter på platsen, exempelvis att mala
mjöl och kanske baka sitt eget bröd.
● Projektägare: Föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 800 000 kr

GRÖN SPRÅNGBRÄDA
Hushållningssällskapet arbetar nära företag inom de gröna näringarna i Nordvästra
Skaraborg. Tillsammans med organisationen Connect Väst vill de introducera
utvecklingskoncept Språngbräda inom näringen. I projektet får företagen coachning
kring sin affärsplan innan de presenterar sin idé för en expertpanel som ger dem
feedback i deras företagsutveckling.
● Projektägare: Hushållningssällskapet Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 200 000 kr

UNG FILM 2.0
I projektet arrangeras en filmfestival för och av unga filmskapare i Skaraborg.
Workshops, filmvisning och prisutdelningsceremoni är aktiviteter som ingår
evenemanget.
Syftet är att uppmuntra filmintresset bland unga Skaraborgare genom att ge
förutsättningar för unga att mötas och visa sitt skapande arbete.
● Projektägare: Filmforum Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 92 851 kr

SÖRÅSEN
Effektivisering och produktutveckling
På gården Söråsen utanför Töreboda odlar Karin och Mats främst chili och säljer
sina produkter på närliggande marknader. I detta projekt ska företaget
effektivisera sin produktion och experimentera fram nya produkter utifrån gårdens
resurser av frukt och bär samt alternativa proteinkällor.
● Projektägare: Karin Sevebro
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 200 000 kr

HUSBILSDESTINATION MARIESTAD
Hur kan Mariestad med omnejd bli en ännu bättre plats för husbilsturister?
I detta projekt samarbetar handeln, föreningar och kommunen kring att utveckla en
gemensam marknadsplan för att destinationen ska profilera sig och ta emot
besökare med husbil. I projektet vill man även förlänga besökssäsongen för
destinationen genom nya vår- och höstevenemang.
● Projektägare: Mariestads kommun
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 900 000 kr

GRÖNSAKSODLING PÅ
RÖRSÅS
På sin gård utanför Mariestad utvecklar Jenny sitt trädgårdsföretag genom att bland
annat odla inomhus under vinterperioden och erbjuda prenumeration på
grönsakskassar till konsument. Jenny vill också inspirera fler att tillaga mer varierade
grönsaker till middagsbordet.
● Projektägare: Jenny Johansson
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp 124 000 kr

FRÖSVIKEN
- ÖKAD FÖRSÄLJNING MED HÄSTAR SOM
RESURS
Sylvia K Persson har beviljats projektstöd för att utveckla företaget Frösviken AB.
Sylvia arbetar med coachning inom kommunikation och förändring, där hästarna
är ett viktigt verktyg. Inom projektet ska företaget vidga sina tjänster inom
rehabilitering, med gården utanför Skara som utgångspunkt och hästarna som
resurs. En bok kommer även att tas fram för att marknadsföra verksamheten och
metoden.
● Projektägare: Sylvia K Persson
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr

NATURKRAFT TUMLEBERG
Tumlebergs bygdegårdsförening har fått stöd till en förstudie för att utforska
platsens förutsättningar att utvecklas till ett besöksmål med aktiviteter i naturen
som reseanledning. Här är cykelturism ett område med potential. Föreningen vill
genom projektet skapa nya samarbeten som stärker den lokala ekonomin.
● Projektägare: Tumlebergs bygdegårdsförening
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 235 000 kr

MUSTERI
LILJEDALEN
Skulle du vilja dricka must på dina egenodlade äpplen?
I projektet bygger Albin Ahlman ett litet musteri på sin gård Liljedalen i centrala Skara.
Där kan företaget nu erbjuda mustning på kundens egna äpplen. I projektet ska han
också utveckla ett evenemang på gården tillsammans med lokala aktörer där flera
inslag av lokala höstprimörer är representerade.
● Projektägare: Albin Ahlman
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr

RIKARDSGÅRDEN
För att ta tillvara på naturresurser som bär, frukter och örter vill Liselott Albertsson
utveckla verksamheten på Rikardsgården i Töreboda kommun genom förädling och
torkning. Målsättningen är att göra detta på ett resurssnålt vis för att bidra till en så lite
negativ miljöpåverkan som möjligt.
● Projektägare: Liselott Albertsson
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 200 000 kr

STEKOSTENS VÄG
MOT PRODUKTION
Stekosterian producerar i dag lokal stekost som erbjuds på publika arrangemang
genom försäljning i sin matvagn. I projekt ska företaget bemöta efterfrågan av
produkten hos livsmedelsbutiker och restauranger genom att bygga ett mejeri på
gården i Skånigs-Åsaka, där mjölken kommer ifrån. För att nå ut bredare till sin
målgrupp ska företaget även marknadsföra sig på evenemang med sin filliostusburgare.
● Projektägare: Filip Larsson
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr

På Grevegarden utanför Lidköping arbetar Elisabet G Wahlgren med Grön
rehabilitering och vill genom projektet möjliggöra en permanent verksamhet för Grön
rehabilitering på lantgård. I projektet har hon utvecklat gårdens yttre miljöer för att
bemöta nya målgrupper och deras behov. Målsättningen är att skapa förutsättningar
till en konkurrenskraftig verksamhet som kan erbjuda tjänster inom Grön rehabilitering
året om.
● Projektägare: Elisabeth G Wahlgren
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr

TRÄFFPUNKT
NOSSEBRO
I Nossebro arrangeras en av Sveriges största månadsmarknader. I projektet ska
kommunen utveckla arrangemanget i samarbete med företag och föreningar för att
kvalitetssäkra upplevelsen och attrahera nya målgrupper. Tillsammans ska de ta fram
en handlingsplan för hur Nossebro ska bli en mötesplats där fler evenemang ska
utvecklas. Projektet ska även erbjuda kompetensutveckling för att kunna bemöta
målgruppernas behov och förväntningar.
● Projektägare: Essunga kommun ● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 1 200 000 kr

FRÅN JORD TILL BORD
Naturligt producerat livsmedel till medvetna
konsumenter
På sin gård i Lugnås utanför Mariestad producerar Olle Åkesson ekologiska
köttprodukter. I projektet kommer han att utveckla ett marknadsföringskoncept som
bjuder in konsumenten i hela produktionskedjan, bl.a genom en återkommande
gårdsdag och att använda sig av rörlig bild på sociala media. Projektet ska även
utforma recept och tips för att konsumenten ska kunna förvalta råvaran på bästa sätt.
● Projektägare: Olle Åkesson
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr

SKARABORGS
SOCIAL MAKERS
SPACERS
Den ideella föreningen Made by Aya vill utforma Nordvästra Skaraborgs första
sociala maker spaces!
Mötesplatser ska etableras i Gullspång, Mariestad och Lidköping på bibliotek och
Folkets hus. Visionen är att inkludera fler i den lokala utvecklingen genom att skapa
möten mellan personer med olika erfarenheter och kompetenser. Tillsammans kan
deltagarna hittar nya lösningar som är jobbskapande, kreativa och
samhällsutvecklande.
● Projektägare: Made by Aya
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 1 200 00 kr

SNV SUPPORTEN
Destinationsbolagen Läckö-Kinnekulle och Next Skövde gör en gemensam satsning
för företagsutveckling inom besöksnäringen i Skaraborg. Satsningen ska resultera i
fler exportmogna företag inom Västsvenska turistrådets affärsutvecklingsmodell
”Sverige - Norden – Världen”. Projektet erbjuder stöttning för företagsutveckling och
stärker nätverk inom branschen i Skaraborg.
● Projektägare: Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 600 000 kr

SÄRESTADS
LANDSBYGDSMUSEUM
Förnyelse och digitalisering
Särestads Landsbygdsmuseum utanför Grästorp har Västsveriges största samling av
jordbruksmaskiner och redskap från 1700-tal fram till nutid. I detta projekt
vill föreningen lyfta fram delar av utställningen med förstärkning av film och
digitalisering. Föreningen vill även engagera lokalinvånarna för att skapa delaktighet i
bygden och testa nya aktiviteter .
● Projektägare: Särestads Landsbygdsmuseum
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 400 000 kr

Nya affärsmöjligheter och besökare med -

ELECTRI VILLAGE
Mariestads kommun har tagit på sig ledartröjan när det gäller att möta miljöutmaningar
med ny teknik. Satsningar lockar besökare till området vilket öppnar upp för nya
affärsmöjligheter hos lokala företag. I projektet ska deltagarna förbättra
besöksupplevelsen som bemöter målgruppens behov och förväntningar.
● Projektägare: Mariestads kommun
● Fond: Regionalfonden
● Stödbelopp: ca 200 000 kr

KARLSBORGS
KALASET
Karlsborg har ett naturskönt läge om lockar många sommarbesökare. Målet för detta
projekt är att skapa en festival som bjuder besökaren på nya upplevelser där närheten
till vattnet tas till vara. I projektet ska företag, föreningar tillsammans med kommunen
skapa nya samarbeten och aktiviteter som kan visas upp och kan testas av besökare
under festivalen.
● Projektägare: Karlsborgs Turism AB
● Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 500 000 kr

UTVECKLING AV SKARP
SKRIBENTS VERKSAMHET
- inom hälsa och skrivande
Skarp Skribent har beviljats ett projektstöd för att möta stressrelaterad ohälsa i
arbetslivet genom. I projektet ska företaget ta fram en skrivmetod, forma en
webbkurs, genomföra workshops och skriva en antologi. Projektet genomförs
tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare.
● Projektägare: Skarp Skribent
● Fond: Regionalfonden
● Stödbelopp:190 000 kr

TILLSAMMANS
Skara United arbetar ideellt för att ge utrikesfödda bättre förutsättningar att komma in
i samhället genom delaktighet och stärkta språkkunskaper. Matlagning, sömnad och
data är några av de aktiviteter som erbjuds i projektet. Aktiviteterna genomförs i nära
samarbete med både infödda och nya svenskar och har på så sätt potential att öka
förståelsen för varandras idéer och behov.
● Projektägare: Skara United
● Fond: Socialfonden● Stödbelopp: 166 000 kr

BIOSFÄR SOM ARENA FÖR
MÅNGFALD
Biosfärsområdet kan ses som ett experimentområde för att en hållbar utveckling, ur
så väl en ekologisk, ekonomisk och social utgångspunkt. I projektet kommer
verksamheten att undersöka möjligheterna att använda naturen som mötesplats för
integration. Det kommer att ske genom att prova på aktiviteter som utgår ifrån
målgruppens behov.
● Projektägare: Biosfärsområde Vänerskärgård med Kinnekulle
● Fond: Socialfonden
● Stödbelopp: 170 000 kr

SÖDRA RÅDA
KYRKPLATS
I Södra Råda är den unika timmerkyrkan en stolthet för bygden. Efter att den
förstördes i en brand har ett stort arbete genomförts för att bygga upp den igen. Detta
projekt syftar till att göra platsen mer tillgänglig för besökare så att historien kring
platsen kan förmedlas in i framtiden. För att stärka sin roll som kunskapsmecka inom
medeltida byggkonstruktion ska man genomföra invigningsevent för alla åldrar.
● Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden● Stödbelopp: ca 400 000 kr

BIOGAS IFRÅN STALLGÖDSEL
I GÖTENE
Runt Götene finns jordbruksföretag med intresse för att omvandla sitt stallgödsel till
biogas. Det är de förutsättningarna som föreningen Götene Biogas skall jobba vidare
på i projektet. Förstudien kommer att ta fram kalkyler och information kring vad en
satsning på en gemensam biogasanläggning skulle innebära för företagen. Projektet
kommer även att undersöka vilka affärsmöjligheter som finns för föreningen om en
Biogasanläggning byggs.
● Projektägare: Götene Biogas ekonomisk förening
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 500 000 kr

HJORTHAGA
RIDANLÄGGNING
På gården Hjorthaga utanför Skara pågår ett bygge av en ny ridanläggning, där
Louise Albansson satsar på att utveckla sin hästverksamhet. I projektet ska
anläggningen utrustas med kvalitativt ljud och filmutrustning för att erbjuda
möjligheten att på plats filma pågående träning eller via länk i inhämta ny kunskap
från distans. Företaget ska även forma erbjudanden med mat och boende i
kombination med de kurser som ska erbjudas på anläggningen.
● Projektägare: Louise Albansson
● Fond: Landsbygdsfonden● Stödbelopp: 200 000 kr

HÅLLBAR TURISM PÅ
LUGNÅSBERGET
Lugnåsbergets vandrarhem har sedan starten haft en tydlig hållbarhetsprofil.
Projektets mål är att nya målgrupper ska hitta till platsen genom att erbjuda nya
upplevelser tillsammans närområdets aktörer. Barnfamiljer ska kunna ta del av roliga
och lärande aktiviteter som är utformade utifrån de globala hållbarhetsmålen. För att
kunna ta emot större grupper ska företaget även utöka antalet sittplatser i matsalen.
● Projektägare: Pia Åkesson och Jesper Persson
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 200 000 kr

HÅLLBAR
BESÖKSNÄRING
- I Vänerskärgården med Kinnekulle
Att vara ett biosfärsområde innebär att vara ett modellområde för hållbar utveckling.
Den unika naturen gör att besöksnäringen är en viktig bransch för områdets
näringsliv, men den påverkar också miljön. Projektet kommer att jobba för utbilda
och inspirera företag att jobba mer miljömedvetet, samtidigt som de kan
erbjuda storslagna naturupplevelser.
● Projektägare: Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
● Fond: Landsbygdsfonden● Stödbelopp: 900 000 kr

VÄSTGÖTSK CALVADOS
Kan man göra en västgötsk calvados, med karaktär av platsen?
Det ska Pontus utforska på sin gård Stora Bryne utanför Lidköping. Med hjälp av
kontakter i Frankrike och lokala samarbetspartners ska projektet ta fram ett unikt
recept på en västgötsk dryck som är likvärdig calvados. Insatserna omfattar även ett
produktionskök.
● Projektägare: Pontus Thorsson
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 200 000 kr

LARVS
AKTIVITETSPARK
Branden i klubblokalen sommaren 2018 innebar ett hårt slag för bygden.
Föreningen Larvs FK har nu rest sig och gör anläggningen Hedensborg till en ännu
bättre plats för aktivitet och lek. Genom projektet ska föreningen göra
aktivitetsparken tillgänglig året runt. Anläggningens ska även kompletteras med ett
inomhusgym. Allt med fokus på att människan ska trivas och må bra - både
Larvabor och utsocknes hälsas välkomna!
● Projektägare: Larvs FK
● Fond: Landsbygdsfonden● Stödbelopp: 400 000 kr

DEMOKRATISKOLAN
Projektet syftar till att hjälpa ungdomar att starta föreningar utifrån sina egna intressen.
Ungdomarna får kunskap om samhällets demokratiska uppbyggnad och deras egen
möjlighet att påverka sin tillvaro. I projektet ska anlita en coach och skapa utbildningar
och läger tillsammans med föreningar. Det tycker vi bådar gott inför framtiden!
● Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
● Fond: Socialfonden
● Stödbelopp: 2 200 000 kr

GRÖN PREREHABILITERING
- En framgångsrik metod
I vårt område finns många som står utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa.
För att dessa personer ska kunna återgå till arbete behövs insatser som ger dem
chans till återhämtning. Genom metoden ”grön prerehabilitering” sker det med hjälp
av djur, natur och trädgård.
Samordningsförbundet Västra Skaraborg har tidigare genomfört tre pilotprojekt inom
grön prerehabilitering. I detta nya projektet samlar aktörerna sina erfarenheter i en
rapport och sprider kunskap om de gröna arenornas betydelse för hälsan.
● Projektägare: Samordningsförbundet Västra Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden● Stödbelopp: 300 000 kr

B & B LUNDSBRUNN
Johan Thorn har beviljats ett projektstöd till företag med syfte att erbjuda ett kvalitativt
Bed & breakfast i Lundsbrunn. I projektet ska en SPA-avdelning byggas i anslutning till
B&B-byggnaden. Tillsammans med lokala företag ska han skapa paketlösningar som
som är anpassade för olika målgrupper.
● Projektägare: Johan Thorn
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 200 000 kr

Utveckling av:

SKÄRV LINAS
GÅRD
Mindfullnesskällan AB har beviljats ett projektstöd till företag för att bygga en
ekopool. Det är en del i uppbyggnaden av en kursgård utanför Skara. I projektet ska
företaget samarbeta med föreningen Helhet och marknadsföra kursgårdens utbud
inom välbefinnande så som yoga, mindfullness och retreats
● Projektägare: Mindfullnesskällan AB
● Fond: Landsbygdsfonden● Stödbelopp: 200 000 kr

CIRKUSSKOLA
Vrickade teatern har beviljats ett projektstöd för att bygga upp ett koncept för en
cirkusskola som ska rikta sig till barn och unga i Lidköping med omnejd. Genom
cirkusskolan vill Vrickade teatern erbjuda ett komplement till traditionella
fritidsaktiviteter. Aktiviteten bygger på stärka enskilda individer till att tro på sig själva
genom att utveckla och lära känns sin egen kapacitet via fysisk aktivitet.
● Projektägare: Vrickade teatern AB
● Fond: Regionalfonden
● Stödbelopp: 200 000 kr

FÖRSTUDIE:
REKO-VÄRLDEN
REKO-ringar ger tillgång till lokalproducerad mat utan mellanhänder. Bland
utbudet finns det plats för fler smaker. I denna förstudie ska Victoria Svensson
undersöka förutsättningarna för utrikesfödda att sysselsätta sig som småskaliga
producenter. Syftet att skapa arbetstillfällen för utrikesfödda och berika REKOringarna med nya produkter med smak från hela världen.
● Projektägare: Victoria Svensson
● Fond: Landsbygdsfonden● Stödbelopp: 190 000 kr

ETT AKTIVT OCH LEVANDE
FALKÄNGEN
Falkängens hantverksby på Kinnekulle är ett uppskattat och välbesökt besöksmål. I
projektet ska hantverkarna på Falkängen, tillsammans med lokala aktörer, paketera
kurser och prova-på aktiviteter inom konst och hantverk. Genom projektet vill
föreningen att fler ska våga prova på nya och gamla hantverkstekniker och skapa
utvecklingsmöjligheter för hantverksbyn.
● Projektägare: Hantverkarna på Falkängen
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 216 000 kr

NYFÖRETAGARRÅDGIVNING 2.0
Syftet med projektet är att hitta nya metoder för att bemöta nya idébärares
efterfrågan på rådgivning, och på så sätt stärka företagsklimatet i Nordvästra
Skaraborg.
Målet är att kompetensutveckla Nyföretagarcentrums rådgivare och ta fram
anpassade verktyg för uppstart av nya företag.
● Projektägare: Nyföretagarcentrum Skaraborg
● Fond: Regionalfonden
● Stödbelopp: 1 382 069 kr

Projektet vänder sig till producenter inom de gröna näringarna, som erbjuds
coachning, studiebesök och kompetenshöjande insatser. Syftet är att nya
produkter och tjänster ska utvecklas, som är baserade på områdets
naturresurser och som är anpassade efter rätt marknad och konsument.
● Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 1 881 361 kr + Paraplyprojekt 400 000 kr

PARAPLYPROJEKT Gröna producenter
Företagaren har möjlighet att söka upp till 40 000 kr för att genomföra sina idéer,
inom ramen för vårt paraplyprojekt. Stöd ger för upp till 70 % av kostnaderna.
Beviljade checkar:
Kompetensutveckling, Grevegarden Naturunderstödd rehabiliteringAB
Fårdelikatesser från Skaraborg, Kullans Lycka
Stärkt profilering, Lugnåsbergets Ekogrönt
Nya rapsprodukter, Skeby Gårdar AB

Projektet syftar till att uppmuntra samarbeten kring miljölösningar på lokal nivå, och
sprida kunskap om cirkulär och biobaserad ekonomi.
Inom projektet anordnas föreläsningar och work-shops, med fokus på konkreta
lösningar för personer som vill samarbeta. Projektets fokusområden är Boende,
Skog, Mat och Prylar.
● Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg ● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 1 881 361 kr + Paraplyprojekt 400 000 kr

PARAPLYPROJEKT Lokala miljölösningar
Grupperna har möjlighet att söka upp till 40 000 för att genomföra sina idéer, inom
ramen för vårt paraplyprojekt. Stöd ger för upp till 100 % av kostnaderna.
INFO: PARAPLYPROJEKT
Genom sk. paraplyprojekt kan Leader Nordvästra Skaraborg ge stöd för
genomföra ett projekt i mindre skala. Den administrativa processen är
enklare och utbetalning går snabbare.
Läs mer på: https://leadernvskaraborg.se/paraplyprojekt/

HALVTIDSUPPFÖLJNING 2019
Under året har verksamheten utvärderat sitt arbete, både genom
work shop med LAG och genom intervjuer med projektägare.

EFFEKTER AV LEADERPROJEKT
HÅRDA:

MJUKA:

Nya produkter

Ett gott idéklimat genom att stötta kreativa idéer.

Ökade intäkter

Samverkan mellan samhällssektorer.

Fler arbetstillfällen

Fler förebilder för personliga möjligheter på
landsbygden, exempel unga entreprenörer.

Nya företag
Nya nätverk

Delaktighet i projektarbetet ger samhörighet på
orten.

Fler aktiviteter för boende och turister

Stolthet, engagemang och en gemensam målbild

Nya mötesplatser

Bidrar till framtidstro

STÖD TILL SÖKANDE
DETTA ÄR VI STOLTA ÖVER:

UTVECKLINGSOMRÅDEN:

Stort intresse för att söka stöd

Fysisk närvaro i hela området.

Projekt i samtliga kommuner, mål och fonder.

Enklare ansökningsregler.

Kansliets stöttning förenklar för enskilda
ansökande.

Sänka tröskeln för grupper som inte är vana vid att
söka projektmedel - ex unga och utrikesfödda.

Fångar väl upp projekt inom turism och
biobaserad ekonomi
Projektverkstäder ger service och förenklar
arbetet.

Ökad tillgänglighet för service ifrån leaderkansliet,
exempelvis genom digitala verktyg.

VAR HAMNAR
PENGARNA?
Beviljade projekt per insatsområde
(73 st)

Kvar (ca 2,4 milj)
5.3%

Medel kvar att fördela
Utfall under perioden:
2016-01-28 -2019-12-31

Beviljat belopp (ca 42,6 milj)
94.7%

Övriga
8.6%

LAG
10%

Vem söker stöd?
Företag
25.7%

- Ideell, privat & offentlig sektor
- Små och stora organisationer

Sökande organisation har olika

Föreningar
42.9%

behov och resurser och behöver
därför olika stöttning i processen.

Kommun
12.9%
Föreningar = ideella och ekonomiska föreningar, samt studieförbund.
Övriga = Kommunala bolag och stiftelser

Projekt per kommun
14 projekt sträcker sig över samtliga kommuner och räknas in i statistiken
Totalt 210 insatser

Karlsborg 16 st
7.6%
Gullspång 17 st
8.1%

Essunga 15
st
7,1 %

Vara 21 st
10%

Töreboda 19 st
9%

Grästorp 16 st
7.6%

Mariestad 26 st
12.4%

Skara 24 st
11.4%

Götene 27 st
12.9%

Lidköping 29 st
13.8%

För varje satsad krona får
kommunerna tillbaka

4kr
Genom
- ekonomisk stöd från staten & EU:s strukturfonder
- värdet av ideellt engagemang
(220 kr per timma)

IDEELLT ENGAGEMANG
79 500 timmar
Motsvarar 46 årsarbeten

PROJEKTRAPPORT 2019
Sammanställning av projekt som har blivit prioriterade av Leader
Nordvästra Skaraborg under perioden 2016 - 2019

