Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027
Leader Nordvästra Skaraborg

Sammanfattning
Nordvästra Skaraborg består av tio kommuner: Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene,
Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun.
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom Leadermetoden.
Leader Nordvästra Skaraborgs styrelse ska vara drivande i arbetet med att genomföra
strategin och se till att måluppfyllelsen verkställs. Strategin ger styrelsen möjlighet att bevilja
stöd åt nytänkande och modiga projekt. Dessutom ger de insatser som strategin bygger på
bränsle åt lokala eldsjälar att få stöd för sitt engagemang, vilket är en förutsättning för lokalt
förankrad utveckling och innovation.
Strategin är helt och hållet byggd på lokala behov. Det gör att den är anpassad efter de
utvecklingsmöjligheter som finns i denna del av Sverige. Det skapar goda grunder för
Leader Nordvästra Skaraborg att stödja lokala innovatörer och entreprenörer på deras
villkor, utifrån lokala resursflöden och naturresurser.

Strategin utgår från visionen:
Med mod och stolthet krokar vi arm mot en ännu bättre morgondag
Modet möjliggör för eldsjälar att vara kreativa, testa nytt och samverka med andra.
Mattradition, företagaranda, föreningsliv, natur och kulturarv är byggstenar som vi är stolta
över. Med omtanke om miljön och människorna runtomkring kan livskraftiga
verksamheter och företag växa och gro.
Utifrån SWOT-analysen och partnerskapet har tre övergripande mål fastställts och till dessa
har insatsområden tagits fram för att uppfylla strategins mål och vision.

Mål
Smarta landsbygder
Vi vill bidra till aktiva lokalsamhällen genom att möjliggöra för människor att hitta
lösningar på gemensamma utmaningar. Leader Nordvästra Skaraborg bidrar till att fler
samarbetsplattformar skapas på lokal nivå.

Drivet företagande
Vi vill stärka företagsamheten utifrån områdets kultur- och naturresurser. Vi stöttar initiativ
som skapar ekonomisk utveckling och tillväxt, där hänsyn tas till lokal natur och kultur.

Cirkulära system
Vi vill möjliggöra för människor att testa hållbara metoder med omtanke för kommande
generationer. Landsbygden är en resurs för grön omställning. Leader Nordvästra Skaraborg
är platsen där cirkulära modeller testas och sprids.
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Summary
Northwest Skaraborg consists of ten municipalities: Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene,
Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda and Vara.
This strategy contributes to the development of the local countryside through the Leader
method. The committee is responsible for implementing the strategy and ensuring that the
objectives are met.
The strategy gives the board the opportunity to grant support for innovative and courageous
projects. In addition, the efforts based on the strategy provide fuel for local enthusiasts to receive
support for their commitment, which is a prerequisite for local development and innovation.
The strategy is entirely based on local needs. This means that it is adapted to the development
opportunities that exist in this part of Sweden. It creates good foundations for Leader Nordvästra
Skaraborg to support local innovators and entrepreneurs on their terms, based on local resource
flows and natural resources.

The strategy is based on the vision:
With courage and pride, we come together for an even better tomorrow
Courage enables enthusiasts to be creative, try new things and collaborate with others. Food
tradition, entrepreneurship and nature and cultural heritage are building blocks that we are proud
of. With concern for the environment and the people, vibrant businesses and companies can
grow and flourish.
Based on the SWOT analysis and the partnership, three overall goals have been established and
for these, focus areas have been developed to meet the objectives and vision.

Objectives
Smart villages
We want to contribute to active local communities by enabling people to find solutions to
common challenges. Leader Nordvästra Skaraborg contributes to further collaboration platforms
being created locally.

Sustainable businesses
We want to strengthen entrepreneurship based on the area's cultural and natural resources. We
support initiatives that create economic development and growth, where local nature and culture
are taken into account.

Circular development
We want to enable people to try out sustainable methods with care for future generations. Leader
Nordvästra Skaraborg is the place where circular development models are tested.
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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. Strategins mål och insatsområden grundar sig i
områdets utvecklingsbehov och möjligheter, och i samordning med andra handlingsplaner och
utvecklingsstrategier i området. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin formade för 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 jordbrukspolitik.

2. Strategins framtagning
Strategin bygger på en behovsanalys som utgår ifrån djupintervjuer med personer från
offentlig, privat och ideell sektor, öppna workshops, enkäter och erfarenheter från tidigare
projektägare, styrelsen och kansliet. Fokusgrupper har använts som metod för att skapa en
fördjupad dialog mellan personer från olika samhällssektorer, av olika kön och ålder och
med varierande kulturell bakgrund.
Organisationer från partnerskapet har diskuterat hur de kan samarbeta med Leader
Nordvästra Skaraborg för att uppnå strategins vision.
En ansvarig skrivargrupp har valts ut av styrelsen utifrån kriterierna; geografisk spridning,
representation från offentlig, privat och ideell sektor samt erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete på
olika nivåer. Skrivargruppen har bearbetat det samlade materialet och formulerat strategins
insatsområden, mål och vision utifrån identifierade behov.
Strategin har gått på remiss till kommuner och övriga aktörer som varit delaktiga i
strategiprocessen och reviderats efter svaren.

Erfarenheter från tidigare programperiod 2014-2020
Verksamheten har styrts av en tematisk strategi med mål inom Besöksnäring, Biobaserad
ekonomi och Kreativa näringar och entreprenörskap.
På många sätt har strategin fungerat väl. När det gäller insatsområdet Stärka lokalsamhället
har behovet av projektmedel varit stort, varför de platsutvecklande initiativen fortsatt
prioriteras genom målområdet Smarta landsbygder.
Vi upplever att insatsområdena för en Biobaserad ekonomi delvis har legat före sin tid. Få
ansökningar har handlat om att byta ut fossila material mot lokala biobaserade produkter
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och tjänster, eftersom initiativ med potential att göra detta inte nödvändigtvis har passat in
i ramen för Leaderstöd. Många ansökningar har varit i ett inledande skede, där det har varit
svårt för sökande att precisera sin projektplan och budget. Flera initiativ har saknat
samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor och har inte byggt på ideella resurser.
Stödbeloppet för projektstöd för företag på 200 000 kronor har varit för låg för att stötta
projekt som kan leda till en tydlig systemförändring. Däremot har styrelsen beviljat flera
projekt inom målet under slutet av programperioden. Det gör att vi ser att Leader
Nordvästra Skaraborg har en fortsatt viktig roll att spela för den lokala gröna
omställningen. Därför är det cirkulära och biobaserade ett av våra tre målområden för den
lokala utvecklingsstrategin 2023–2027.
Leaderföreningens styrelse har även sett att företagare inom lokal handel, besöksnäring,
kreativa och kulturella näringar, lantbrukare och lokala mathantverkare bidrar till att skapa ett
attraktivt lokalsamhälle men har svårt att få lönsamhet i sin verksamhet. Därför är det
målgrupper vi prioriterar när det gäller målområdet Drivet företagande.

Erfarenheter från projekt drivna av Leaderföreningen
Under den tidigare programperioden har styrelsen drivit egna projekt inom temaområdena
Natur och outdoor-turism, Kreativa och kulturella näringar, Gröna producenter och Lokala
miljölösningar. Projekten vänder sig till personer som ofta upplever en ensamhet i sitt
engagemang eller företagande. Insatserna har därför byggt på kunskapshöjande insatser och
att skapa nätverk. Flera av projekten som är drivna av Leaderföreningen har kombinerats
med paraplyprojekt där deltagaren kan växla upp nyttan av insatserna i sina egna
verksamheter. Detta arbetssätt kommer föreningen att jobba vidare med under
programperioden 2023–2027.

Erfarenheter av arbete med social-, regional- och havs- och
fiskerifonden
Stödet inom socialfonden har riktat sig målgrupper som annars varit svåra för
organisationen att nå, exempelvis utrikesfödda kvinnor och unga som befinner sig utanför
arbetsmarknaden. Vi vill fortsätta att nå dessa målgrupper genom riktade
kommunikationsinsatser och genom att organisationer som har kontakt med målgruppen
ingår i vårt partnerskap.
Erfarenheterna från regionalfonden tar vi med oss genom målområdena Drivet företagande
och Smarta landsbygder, som uppmuntrar näringslivsutveckling och samarbete mellan stad
och land.
Insatsområdet Samarbete kring sjöarna tar vara på erfarenheter från tidigare Leader Vättern
och Fiskeriområde Värnen.
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Samordning andra strategier
Strategin utgår ifrån en vision om att stärka människors förmåga att bidra till en gemensam
hållbar utveckling genom målen om en Smart, Driven och Cirkulär landsbygd. Det bidrar till att på
lokal nivå genomföra den europeiska gröna given som är en viktig del av kommissionens strategi
för att arbeta mot FN:s Agenda 2030. På så sätt nås landsbygdsfondens mål kring att främja
sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin
och hållbart skogsbruk.
Ett robust lokalsamhälle kan hantera komplexa samhällsutmaningar och här spelar
Leadermetoden en viktig roll. Genom att offentlig, privat och ideell sektor hittar lösningar
tillsammans skapas en tillit mellan invånare och det demokratiska systemet. Det bidrar även till
EU:s övergripande principer kring likabehandling och icke-diskriminering och till ett lokalsamhälle
som är jämställt mellan kvinnor och män.
Strategin är ett lokalt redskap för att genomföra Västra Götalands vision ”Tillsammans gör vi Västra
Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.” Vi kommer att ha
ett nära samarbete med Biosfärområde Vänerskärgård med Kinnekulle, som har utsetts av
Unesco som ett modellområde för hållbar utveckling. Organisationen omfattar kommunerna
Lidköping, Götene och Mariestad och vi kommer arbeta för att sprida metoder till övriga
Leaderområdet. Vi samordnar oss även med lokala organisationer som med sina verktyg jobbar
mot liknande mål, exempelvis Skaraborgs kommunalförbund, Coompanion och Visit Skaraborg.

Bild som visar hur Leaderföreningen och de lokala utvecklingsstrategierna förhåller sig till regionala, nationella
mål och EU-mål, och hur de påverkar varann.
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3. Utvecklingsområdet
3.1 Tabell med statistik
Ämnesområde
Områdets storlek

Variabel

Värde

Antal invånare

123 715 st

Storlek i km²

7 076 km2

Invånare per km²

28 059 st

Andel av befolkningen som är utrikes född

12 %

Andel av befolkningen i intervallerna (%):

Befolkningsstruktur

Kvinnor

Män

0-14 år

9%

9%

15-24 år

4%

5%

25-44 år

10 %

11 %

45-64 år

13 %

13 %

65- år

13 %

12 %

3.2 Områdesbeskrivning
Nordvästra Skaraborg består av många små och mellanstora orter som ligger relativt nära varann.
Området kännetecknas av en mångfald av industri- och näringsproduktion, jord- och skogsbruk.
Här finns rika natur- och kulturtillgångar och platser där man kan ana historiens vingslag –
Nordvästra Skaraborg har varit bebott sedan många tusen år.
Området är både ”blått” och ”grönt”. Det blåa kännetecknas av fiskeri- och besöksnäring med
inriktning mot båtliv, vatten, bad och yrkes och fritidsfiske. Det gröna kännetecknas av
naturupplevelser, jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustrin med dess kulturhistoria. Området
ligger strategiskt med pendlingsavstånd till flera större orter. Befolkningen bor i tätorter och på
landsbygden, många är beroende av bil för tillgång till grundläggande service.
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Bild som visar Leaderområdets geografiska avgränsning

Lokalsamhället
Det finns många boendealternativ i Nordvästra Skaraborg, från moderna stadslägenheter i
centrum till charmiga hus på landsbygden. I kommunerna i Lidköping, Skara och Mariestad bor
majoriteten av invånarna i centralorten. I övriga kommuner bor majoriteten utanför centralorten.
Flera av kommunerna lever med minskande och åldrande befolkning.
De korta avstånden mellan centralorterna gör det lätt att ta sig till jobb och skola, ofta krävs bil
vilket begränsar tillgängligheten för vissa grupper. Kollektivtrafiken är begränsad till tätorterna, på
landsbygden finns bara ett fåtal turer under vardagarna. Tåg finns mellan större orter.
Under de senaste åren har fler valt att bosätta sig på landsbygden, inte minst eftersom det numera
är möjligt att arbeta på distans tack vare ett välutbyggt fibernät. Mindre orter erbjuder i vissa fall
låg nivå på lokal service, vilket är en framtidsutmaning. Positivt är att det finns goda
förutsättningar för en stark bygemenskap och känsla av delaktighet och att kunna styra och
påverka sin vardag. På mindre orter kan generationsklyftor överbryggas, vilket också minskar
risken för upplevd ensamhet. Dock minskar antalet naturliga mötesplatser i mindre samhällen då
verksamheter stängs ner och mötesplatser såsom bygdegårdar och festplatser inte nyttjas på
samma sätt som tidigare.
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Arbetsmarknad och näringsliv
En stor andel av invånarna i Skaraborg pendlar till jobb i Skövde, Göteborg och Trollhättan. De
allra flesta är verksamma inom service- och tjänsteyrken. I Gullspång, Götene, Töreboda och
Vara är en stor andel anställda inom tillverkningsindustrin. Trots att stora delar av Skaraborg
består av jordbrukslandskap upptar areella näringar en mindre del av den totala sysselsättningen.
Dock utmärker sig Götene, Skara och Vara när det gäller arbetstillfällen inom de areella
näringarna. Området är även ett av de mest hästtäta i landet.
Besöksnäringen kretsar kring en mängd besöksmål inom natur och kultur, historia och
upplevelser. Här finns många olika boendelösningar, restauranger och caféer. Tillsammans med
den kvalitativa, lokalproducerade maten lockar det många turister och besökare till området.
Matturismen växer och behandlas i en stor mängd projekt och regionala samarbeten. Några av de
populäraste besöksmålen är Skara Sommarland, Läckö slott, Spiken, Rörstrand, Kinnekulle, Skara
domkyrka, Varnhems klosterkyrka med Katagård, Göta kanal, Karlsborg fästning, Vara
konserthus, Axevalla Travbana, Hova riddarvecka och Nossebro marknad.

Kultur
Kulturaktörer är verksamma inom såväl ideell som privat och offentlig sektor. En av de större
aktörerna är Vara konserthus med nationella och internationella inslag. I flera orter finns arenor
som möjliggör för större publika evenemang. I samtliga kommuner finns ett lokalt utbud av
teater och musik, både stora och små arrangemang anordnas. Folkets hus och bygdegårdar,
liksom de kommunala biblioteken och kulturhusen, erbjuder en arena för lokala aktörer. Lokala
riksteaterföreningar och biografer finns på flera av områdets orter. De tio studieförbunden och
den ideella sektorn är aktiva när det kommer till kulturverksamhet. Ett exempel på en ideell aktör
är SMOFA, Skaraborgs Musikal- och Filmakademi, en spännande scen för musik och teater på
Forsviks Bruk i Karlsborg.

Utbildning
I Leader Nordvästra Skaraborg finns gymnasium i Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och
Vara. Det finns även två naturbruksgymnasier och två folkhögskolor samt
folkbildningsverksamhet genom de tio studieförbunden. I Lidköping finns Formakademin, ett
kunskapscentrum för keramik, mönsterdesign och designmodellering. I Skara ligger Sveriges
Lantbruksuniversitet med forskar- och uppdragsverksamhet inom de gröna näringarna samt
Biologiska Yrkeshögskolan. I Mariestad finns Göteborgs Universitet med Institutionen för
kulturvård med forskning och utbildning inom trädgårdsdesign och byggnadsvård. Där finns
även högskoleplattformen DaCapo Mariestad med möjlighet att läsa lärarprogram och andra
distansutbildningar. Övriga utbildningar som lockar elever från hela landet är teaterutbildningen
på Skara skolscen och musikutbildningen i Vara Academy of Music and Business.

Samverkan över gränser
Kommunerna i Leader Nordvästra Skaraborg är vana att samverka i frågor som rör offentlig och
privat sektor. Exempelvis finns samarbeten inom miljötillsyn, räddningstjänst, näringsliv och
turism. Det finns en stark politisk vilja och en pågående dialog att fortsätta samverka inom fler
temaområden. Även näringslivet och civilsamhället ingår i gränsöverskridande samarbeten, över
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kommun- och länsgränser och på transnationell nivå. Ett exempel är Visit Skaraborg där femton
kommuner i Skaraborg samarbetar kring besöksnäring.

Hållbar utveckling
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
I Leader Nordvästra Skaraborg lever man nära de tre aspekterna av hållbar utveckling. De
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna är lika viktiga för att området ska kunna utvecklas.
Det är genom denna balans som hållbarhet kan uppnås och berika området i stället för att tära på
det.
Dessa tre dimensioner uppmärksammas av Biosfärområdet Vänernskärgården med Kinnekulle,
som har utsetts av Unesco som ett modellområde för hållbar samhällsutveckling, där Götene,
Lidköping och Mariestad ingår. Fokus ligger även på social hållbarhet, exempelvis är Lidköping
certifierat av WHO som en säker och trygg kommun. Flera kommuner är engagerade i
socioekonomiska projekt för barn och unga. Dessutom finns initiativ kring ekonomisk hållbarhet
där bland annat Sparkbanksstiftelsen genom Sparbanken Skaraborg är en aktiv part i många
utvecklingsprojekt runt om i Skaraborg. Det pågår utvecklingsprojekt kring hållbar besöksnäring
och resande i flera av områdets orter, för att utveckla mobilitet och hållbart nyttjande av
naturområden. I Västra Götaland driver regionen och länsstyrelsen den gemensamma
kraftsamlingen Klimat 2030 som syftar till att stärka den lokala hållbarheten utifrån de globala
målen och där ingår flera kommuner, organisationer, företag och föreningar i området.

Kultur- och naturresurser
Strandlinjen mot Sveriges största insjöar, Vänern och Vättern, är en stor tillgång när det gäller
tillgången till dricksvatten, förutsättningar för fiskenäringen och sjötransport. På grund av
problem med föryngring i yrkeskåren livnär sig allt färre på fiske. Ändå är yrkesfisket en viktig del
av sjöarna sett till dess historia och kultur, och som kunskapskälla för ekologi och fiskbestånd.
Båda sjöarna försörjer ett stort antal människor med dricksvatten.
I både Vänern och Vättern, i de mindre sjöarna, samt utmed Göta kanal finns ett flertal
gästhamnar och det finns många stränder för boende och besökare att nyttja året runt. Därför
finns det goda förutsättningar för upplevelsebaserad naturturism såsom kajaking, bad, campingliv
och sportfiske. Det innebär också ett hot mot ekosystemen när besöks- och fisketrycket ökar.

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter
SWOT-analyser har genomförts i olika grupper med ideellt engagerade personer och
organisationer, företagare, representanter för kommuner och kommunalförbund, medlemmar i
styrelsen samt innovativa eldsjälar. Därefter har en sammanfattning gjorts av analyserna, som ger
en tydlig bild över vilka områden som behöver utvecklas i Nordvästra Skaraborg (se bilaga 2). I
analyserna återfinns områden som lyfts vid flera tillfällen såsom infrastrukturfrågor och större
samhällsfrågor. Dessa är områden där vi anser att andra aktörer än Leaderorganisationen kan
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åstadkomma större effekter. Däremot kan områdena påverkas och beröras genom samarbeten
mellan aktörer och myndigheter för att hjälpa gräsrötter vidare med sina idéer.
Nedan har vi lyft fram de behov som vi anser att Leadermetoden bäst kan tillgodose. Tre större
teman framkommer i SWOT-analysen. Varje tema har legat till grund för vidare diskussion i
fokusgrupper där experter och sakkunniga utrett behoven och utvecklingsmöjligheterna inom
respektive område.

Leva och bo
Nya grupper söker sig till ett liv på landsbygden och dessa behöver integreras i lokalsamhället.
Det pågår ett skifte i hur människor väljer att engagera sig ideellt, en förändring betyder nya
möjligheter för olika grupper att mötas, fysiskt och digitalt. Traditionella mötesplatser på
landsbygden har försvunnit eller används inte som tidigare. Det har lämnat ett behov av nya
platser att mötas på, vilket vi också ser som en förutsättning för att Leadermetoden ska fortsätta
leva och nya samarbeten skapas.
Våra analyser pekar på stora utmaningar när det gäller möjligheten att leva hållbart på
landsbygden. Flera av problemen är nationella eller regionala och där ser vi att Leader kan vara en
brygga mellan gräsrötter och organisationer för att skapa hållbara lösningar som är lokalt
förankrade. I många fall finns en stark vilja hos människor att leva mer hållbart och att skapa
cirkulära lösningar lokalt. Leaderarbetet skulle kunna spela en viktig roll när det gäller att göra
cirkulära lösningar möjliga, där byar och mindre orter kan få en hög servicegrad genom starka
lokala samarbeten utan stor miljöpåverkan. För att skapa en hållbar landsbygd är det också viktigt
att barn och unga känner förankring i sin bygd och att det finns möjlighet att utvecklas kreativt.
Det kräver kunskap och platser där unga uppmuntras att skapa och utforska.
Sammantaget finns ett behov av och en vilja att hitta mötesplatser där människor träffas och
hittar smarta, hållbara lösningar på lokala utmaningar. Här är delaktighet och engagemang de
viktigaste nyckelorden – alla ska vara välkomna att medskapa sin bygd.

Innovation och entreprenörskap
I vårt område finns en stor andel små och stora företag. Entreprenörsandan är något man på flera
orter lyfter som en styrka. Men i en värld där utvecklingen går snabbt krävs anpassningsförmåga
och möjligheter att hitta lösningar på problem och utmaningar. För det behövs ett företagsklimat
som stöttar modiga entreprenörer – Leader och styrelsen behöver våga tro på eldsjälar och
innovatörer. Idag saknas möjlighet till investeringar för oprövade idéer. Här kan Leader bli en
viktig aktör för att skapa band mellan olika organisationer och modeller för en driven
företagsutveckling och finansiering.
Flera branscher uttrycker att de önskar fler kreativa mötesplatser och närhet till andra aktörer att
utbyta kunskap och resurser med. På frammarsch i vårt område är bland annat besöksnäring,
livsmedelsproduktion och kreativa näringar. I flera avseenden delar de här branscherna
utmaningar och förutsättningar och kan ha stor behållning av ett större kunskaps- och
erfarenhetsutbyte. Dessutom skapar en lokal, kreativ anda en känsla hos barn och unga av att de
kan vara medskapare och att ett liv på landsbygden är möjligt.
Sammantaget finns det stora möjligheter i att främja en driven företagarkultur som bygger på
områdets rika naturresurser och historiska och kulturella bakgrund. Det finns en mängd
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engagerade eldsjälar och innovatörer som är områdets störta tillgång. Gemensamt för alla
branscher är behovet av mötesplatser, lärande och miljöhänsyn för att skapa levande platser med
cirkulära lösningar för en hållbar framtid.

Livsmedelsförsörjning, energi och naturresurser
Lantbruket, storskaligt och småskaligt, är en stor sektor i Leader Nordvästra Skaraborg. Det är en
viktig del av näringslivet och har en stor påverkan på miljö och natur. Vi ser ett växande intresse
för lokalt producerad mat samtidigt som medvetenheten om miljö- och klimatfrågor sprider sig
till allt fler. Vårt geografiska område erbjuder goda förutsättningar i form av rika naturresurser,
kulturhistoria och en kunskapsbank hos en äldre generation. Dock står vi inför utmaningar i form
av generationsskifte, klimatförändringar och ny teknik och nya metoder som kräver annan
kompetens.
Vi ser att Leader Nordvästra Skaraborg med hjälp av Leadermetoden kan främja
kunskapsinsatser och bryggor över generationer och kulturer. Erfarenhet och kunskap om lokala
förutsättningar kan tas tillvara för att skapa framtidens hållbara, cirkulära lösningar. Nya grupper
av människor söker ett liv på landsbygden, ofta med starkt engagemang och framtidstro men liten
förankring i lokalsamhället. Vi ser att dessa är en stor resurs i arbetet med att skapa generationsoch kulturöverskridande samhällen där nya idéer skapas med grund i historisk kunskap och
erfarenhet. Genom att skapa stolthet för det lokala stärks barn och unga i sin identitet och kan
lockas att fortsätta utveckla lösningar inom livsmedel, energi och miljö.

Sammanfattning/trender
Skrivargruppen har utifrån materialet från fokusgrupperna identifierat en trend som pekar på en
större medvetenhet om miljö, hälsa och klimatförändringar. Vi spår en ökad efterfrågan på
lokalproducerade livsmedel och svenska gröna proteiner, genuina upplevelser på hemmaplan
samt ett naturnära och uppkopplat liv på landet, i ett meningsfullt sammanhang.
De trender och strömningar som vi har sett lokalt återfinns även på nationell och globala nivå.
Exempelvis i Tillväxtverkets framtidsspaning inom besöksnäring där klimatförändringar, ett
demografiskt skifte och tekniska genombrott skapar nya förutsättningar.
I en rapport från Kairos Future ser vi liknande strömningar. Här nämns behovet av medvetenhet
kring lokal produktion, gröna näringar och hållbarhet ur flera perspektiv. Kompetensförsörjning
blir avgörande för utvecklingen på en plats. Samverkan mellan offentlig, privat och idéburen
sektor kräver nya former där parterna gemensamt hittar lösningar på samhällsutmaningar.
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Foto: Daniel Werjefelt

4. Mål, insatsområden och indikatorer
4.1 Vision
Leader Nordvästra Skaraborgs verksamhetsidé är att stötta lokala eldsjälar och entreprenörer som
med stolthet och mod, utifrån platsens resurser, tar initiativ som leder till nya möten, kunskaper
och samarbeten. Genom att ta tillvara människors potential är vi med och skapar
affärsmöjligheter, livskvalitet och samhällsnytta för vårt område. Leader Nordvästra Skaraborgs
vision sammanfattar vår väg framåt och de områden som vi identifierat som viktigast för vårt
områdes framtid.

Vår vision:
Med mod och stolthet krokar vi arm mot en ännu bättre morgondag
•

Modet möjliggör för eldsjälar att vara kreativa, testa nytt och samverka med andra.

•

Mattradition, företagaranda, föreningsliv, natur och kulturarv är byggstenar som vi
är stolta över!

•

Med omtanke om miljön och människorna runtomkring kan livskraftiga
verksamheter och företag växa och gro.

•

Låt oss vara jordnära!

Bild som visar strategins idé om att sätta människan i centrum. Vår förmåga att fatta beslut som påverkar
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är avgörande för den framtid vi skapar.
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4.2 Mål
“Resurserna finns i mänskliga idéer, drömmar, visioner. Att våga dra nytta
av sina egna resurser och se möjligheterna i andras.”
(Fokusgrupp Leva och bo)

SMART
Vi har definierat tre
mål som genomsyras av
människors förmåga att
tillsammans hitta
lösningar på lokala
utmaningar.

DRIVET
CIRKULÄRT

SMARTA LANDSBYGDER
Lösningar på gemensamma utmaningar skapar aktiva lokalsamhällen.

”Människor och mötesplatser är
en förutsättning för att skapa en
plats att trivas på. Där kan nya
idéer uppstå och det krävs mod
för att våga prova dem
tillsammans.”
(Fokusgrupp Leva och bo)
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Alla platser har olika förutsättningar för utveckling, vilket betonas i den regionala
utvecklingsplanen för Västra Götaland. Invånarnas delaktighet och inflytande är där en
vägledande princip för att skapa en sammanhållen region. Föreningar, företag och offentliga
organisationer efterfrågar fler plattformar som kan skapa nya samarbeten men det saknas aktörer
som kan hjälpa till att göra nya möten möjliga. Leader Nordvästra Skaraborg tar den rollen och
bidrar till att fler samarbetsplattformar skapas på lokal nivå.
Vi valt att använda begreppet Smarta Landsbygder, en metod för att utveckla gemensamma
lösningar på lokala utmaningar. Det ligger i linje med Landsbygdsfondens mål om att främja
social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Samma utgångspunkt finns i det
globala målet 16. Fredliga och inkluderande samhällen.
Genom att stötta processer för en SMART landsbygd bidrar vi till att uppfylla syftet med
Leaderåtgärden i den nationella strategiska planen att; stärka den lokala befolkningens tillgång till
infrastruktur, förbättra levnadsvillkor inklusive fritid, kultur, förutsättningar för attraktivt boende,
initiativ för smarta byar och samhällen och bidra till integration.

DRIVET FÖRETAGANDE
Stärkt företagsamhet utifrån områdets kultur- och naturresurser
“Nya affärsmodeller skapar
grogrund för en nyväckt lokal
entreprenörsanda. Den lokala
företagaren ser till att exempelvis
butiken bidrar till service och
gemenskap – och skapar en anda
för mer företagande. En kraft som
kommer i rullning!”
(Fokusgrupp Innovation och
entreprenörskap)

Leader Nordvästra Skaraborg stärker företagskulturen genom att människor får möjlighet att
utveckla hållbara affärsmöjligheter som möter behov och efterfrågan från närboende och
besökare. Vi stöttar initiativ som skapar ekonomisk utveckling och tillväxt, där hänsyn tas till
lokal natur och kultur.
Förmågan till innovation är avgörande för att hantera morgondagens utmaningar. Därför stöttar
vi kreativa och kulturella näringar som lockar till nytänkande i andra branscher och gör området
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attraktivt för ny kompetens. Både män och kvinnors innovationskraft tas tillvara, och berikas av
erfarenheter från människor med olika åldrar, kulturella erfarenheter och funktionsvariationer.
Målet bidrar till det globala målet: 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och delmålen 8.3)
Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet, 8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom
diversifiering och uppgradering och 8.9) Främja gynnsam och hållbar turism. Det bidrar även till målet för
innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i den nationella strategin för
hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Detta verkställs genom den regionala
utvecklingsplanen för Västra Götaland genom prioriteringen Stärka innovationskraften – för ett
konkurrenskraftigt näringsliv i framkant.
Målet bidrar till landsbygdsfondens syfte med Leaderåtgärden när det gäller att främja
sysselsättning, tillväxt och jämställdhet mellan könen för en lokal utveckling i
landsbygdsområden. Utifrån den nationella planen bidrar målet till företagsutveckling, ökad
sysselsättning och utveckling av det lokala näringslivet.

CIRKULÄRA SYSTEM
Hållbara metoder testas med omtanke för kommande generationer
“Vi ser landsbygden som resurs för
en grön omställning. Med plats för
flera nyanser av grönt, från det
storskaliga till det småskaliga utifrån
platsens förutsättningar. Vi tar vara
på resurser i form av såväl råmaterial
som spillmaterial, och utforskar nya
lösningar tillsammans.”
(Fokusgrupp Livsmedel, energi och
naturresurser)

Leader Nordvästra Skaraborg är platsen där cirkulära modeller testas och sprids. Fler tar ansvar
för platsens resurser och utvecklar möjligheter utifrån livscykelns alla led. Fossila bränslen och
material ersätts med resurseffektiva och biobaserade produkter och tjänster.
Målet förutsätter en ökad kunskap och förståelse för hållbara och cirkulära flöden vilket knyter
samman stad och land i en gemensam grön omställning. Invånarna gör hållbara val och bidrar
med kreativa lösningar som begränsar miljö- och klimatpåverkan. Alla har möjlighet att påverka
sitt liv och kommande generationers.
Leader Nordvästra Skaraborg är en del av den regionala kraftsamlingen Klimat 2030 som bidrar
till det regionala målet Ett fossilberoende och cirkulärt Västra Götaland. Målet bidrar till att genomföra
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den europeiska gröna given som är en viktig del av kommissionens strategi för FN:s Agenda 2030
och målen för hållbar utveckling. Speciellt dockar det an till målen 7. Hållbar energi för alla 12.
Hållbar konsumtion och produktion och 13. Bekämpa klimatförändringarna. Detta främjar lokal
utveckling i landsbygdsområden utifrån principerna bioekonomi, klimatomställningar och hållbart
skogsbruk.

4.3 Insatsområden
Vi har valt följande fyra insatsområden:
1. Platsutveckling: Människors engagemang tas tillvara genom fler mötesplatser och
samarbetsmiljöer Bidrar till målet Smarta landsbygder
2. Företagsutveckling: Nytänkande och lärande stimuleras hos nya och befintliga
aktörer Bidrar till målet Drivet företagande
3. Hållbara lösningar: Ökad kunskap om cirkulära flöden och fler lokala initiativ som
använder, testar och utvecklar cirkulära metoder. Bidrar till målet Cirkulära system
4. Samverkan kring sjöarna: Bidrar till samtliga mål
De bidrar till att uppfylla våra mål och vår vision på följande sätt:

Bild som visar hur
vision, mål och
insatsområden
förhåller sig till
varann
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PLATSUTVECKLING
Människors engagemang tas tillvara genom fler mötesplatser och
samarbetsmiljöer
•

Lokala utvecklingsprocesser: Nya lokala utvecklingsplaner och genomförande av
metoder för platsutveckling.

•

Inkluderade mötesplatser: Utveckling av nya eller befintliga mötesplatser som
sammanför människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och bakgrund. Ungas och
utrikesföddas drivkrafter tas tillvara.

•

Lokala lösningar: Utveckling av digitala tekniker, sociala företag, lokal service,
tillgång till idrott och kultur, infrastruktur och andra områden som är viktiga för
människor som engagerar sig för en plats.

FÖRETAGSUTVECKLING
Nytänkande och lärande stimuleras hos nya och befintliga aktörer
Insatser som bidrar till nytänkande, omställningsförmåga och lärande hos nya och befintliga
företag. Vi bygger vidare på en positiv och lösningsorienterad företagarkultur som utgår ifrån
platsens förutsättningar och behov.
•

Hållbar besöksnäring: Fler robusta och hållbara företag med flera ben att stå på.

•

Lokal mat: Vi bygger framtiden på en stolthet för vår mattradition och vårt kunnande
från jord och vatten till bord.

•

Kreativa och kulturella företag: Samarbeten mellan kulturaktörer som bidrar till
platsens identitet och varumärke.
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HÅLLBARA LÖSNINGAR
Ökad kunskap om cirkulära flöden och fler lokala initiativ som använder,
testar och utvecklar cirkulära metoder
En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. En cirkulär
ekonomi bygger på återvinning, återbruk och delning för att på bästa sätt använda de resurser vi
har. Tillsammans bidrar de olika modellerna till en hållbar samhällsekonomi.
•

Utveckling av förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster:
Biobaserade råvaror ersätter icke förnybara råvaror och utvecklar affärsmöjligheter utifrån
livscykelns alla led.

•

Cirkulära konsumtionsmönster: Genom att byta, hyra och återanvända kan vi
optimera användandet av saker och material under dessas livstid. Vi behöver bli fler
cirkulenter för att nå vårt mål om nya lösningar som testas med omtanke för kommande
generationer.

SAMVERKAN KRING SJÖARNA
Erfarenheter från tidigare Leader Vättern och Fiskeriområden Vättern tas
tillvara genom tre fokusområden.
•

Utveckling av turismföretagande och friluftsliv: Hållbart sportfiske,
minskade negativa effekter av ett ökat fisketryck och beaktande av hamnarnas roll.

•

Kunskapsspridning: Ökad kunskap om yrkesfiske, sportfiske och sjöarnas ekologi
skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling.

•

Mer lokal fisk på tallriken: För ett långsiktigt hållbart yrkesfiske i Vänern och
Vättern genom exempelvis plattformar för samordning mellan yrkesfiske och
myndigheter i syfte att främja nya lösningar för fiskeförvaltning, företagsutveckling,
kunskapsöverföring, förbättrade möjligheter för lokal förädling och samarbeten med
lokala restauranger.

För att nå behoven av utveckling i hela Vänern kommer arbetet ske genom samarbeten med
övriga Leaderområden kring sjöarna Vänern och Vättern.

4.4 Indikatorer och mätvärden
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4:4 Indikatorer och målvärden
EU:s resultatindikatorer
Mål

Insatsområde

Indikatorkod

Indikatornamn

Definition

Målvärde

SMARTA
LANDSBYGDER

PLATSUTVECKLING

R.33

Smart omställning av
ekonomin på
landsbygden

Antal framtagna strategier för smarta
landsbygder

X

Ny sysselsättning

Sysselsättningen ska ha skapats som senast
vid projektslut. En heltidstjänst motsvarar
1720 timmar per år och en halvtidstjänst
motsvarar 860 timmar per år.

Miljö/klimatrelaterad
prestation genom
investeringar i
landsbygdsområden

Antal projekt som bidrar till mål rörande
miljöhållbarhet samt begränsning av och
anpassning till klimatförändringar i
landsbygdsområden

SAMVERKAN KRING
SJÖARNA

DRIVET
FÖRETAGSUTVECKLING R.31
FÖRETAGANDE
SAMVERKAN KRING
SJÖARNA
CIRKULÄRA
SYSTEM

HÅLLBARA LÖSNINGAR
SAMVERKAN KRING
SJÖARNA

R.23a
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Nationella indikatorer
Mål

Insatsområde

Indikatorkod Indikatornamn

DRIVET
NÄRINGSLIVSUTVECKLING N.03
FÖRETAGANDE

CIRKULÄRA
SYSTEM

Nya produkter

SAMVERKAN KRING
SJÖARNA

Definition

Målvärde

Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta
hänsyn till innovationshöjd. D.v.s. är
produkten/produkterna nya på den
svenska marknaden, på den lokala
marknaden (leaderområdet) eller endast
för det enskilda företaget?

X

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.
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DRIVET
NÄRINGSLIVSUTVECKLING N.04
FÖRETAGANDE

CIRKULÄRA
SYSTEM

Nya tjänster

HÅLLBARA LÖSNINGAR

SAMVERKAN KRING
SJÖARNA

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 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.
SMARTA
LANDSBYGDER

PLATSUTVECKLING

CIRKULÄRA
SYSTEM

HÅLLBARA LÖSNINGAR

N.05

Nya mötesplatser

23

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.
SMARTA
LANDSBYGDER

PLATSUTVECKLING

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.

SMARTA
LANDSBYGDER

PLATSUTVECKLING

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.

DRIVET
FÖRETAGSUTVECKLING
FÖRETAGANDE

CIRKULÄRA
SYSTEM

HÅLLBARA LÖSNINGAR
SAMVERKAN KRING
SJÖARNA
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Lokala indikatorer
Mål

Insatsområde

Indikatorkod Indikatornamn

Definition

Målvärde

SMARTA
LANDSBYGDER

PLATSUTVECKLING

L. 12

Projekt som drivs av
unga

Detta innebär att projektledaren/ledarna är
personer under 25 år.

X

Diversifierade företag

Antal företag som under projektets gång lagt
till nya delar i sina företag för att diversifiera
sin verksamhet.

X

Företag som
samarbetar

Antal företag som samarbetar i ett projekt för
att uppnå gemensamma resultat. Till exempel
en ny produkt.

X

DRIVET
FÖRETAGSUTVECKLING L.19
FÖRETAGANDE
SAMVERKAN KRING
SJÖARNA
DRIVET
FÖRETAGSUTVECKLING L.21
FÖRETAGANDE
SAMVERKAN KRING
SJÖARNA
SMARTA
LANDSBYGDER

PLATSUTVECKLING

L.33

Projektdeltagare som
upplever ökad
inkludering

Antal deltagare i projekt inom integration och
inkludering som upplever en ökad
inkludering i och förståelse för det svenska
samhället vid projektslut.

CIRKULÄRA
SYSTEM

HÅLLBARA LÖSNINGAR

L.38

Nya lösningar på
miljö-, klimatproblem

Hållbara lokala energi-, mobilitets-, V/A-,
avfalls- eller produktionslösningar som
utvecklats genom projektet.

DRIVET
FÖRETAGSUTVECKLING L.49
FÖRETAGANDE

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 högoch lågsäsong.
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5. Genomförande
5.1 Kommunikation
Inför nästa programperiod vill vi bli ännu tydligare i att kommunicera de möjligheter som
Leadermetoden bär på. Vi är till för dem som vill bidra till en förändring som gynnar många. De
som lyssnar, är öppna för nya samarbeten och kunskaper och som delar med sig av vad de lärt sig
under sin Leaderresa. Vi ska även fortsatt förknippas med lokalt engagemang för
landsbygdsutveckling där de mänskliga resurserna är i centrum.
Redan i strategiarbetet vill vi vara tydliga med vårt varumärke och våra värderingar, och
kommunicera dem på ett sätt som engagerar och manar till handling. En del i det arbetet blir att
skapa ett manifest, en tydlig vision, som går i linje med visionen för den nya strategin. Vi kommer
också att göra vår kommunikation mer enhetlig med en ny grafisk profil och mallar som
återspeglar de värden och den vision som vi vill förmedla och våra insatsområden. För att uppnå
detta kommer vi att prioritera och utöka vårt kommunikationsarbete.

Ledord för vår kommunikation
Tydlighet: Under nuvarande programperiod har vi sett ett behov av lättbegriplig
kommunikation för att nå exempelvis utrikesfödda. Vi behöver bli ännu bättre på att använda oss
av klarspråk i alla kanaler där vi kommunicerar med våra målgrupper och arbeta aktivt med
mångfald och inkludering i vårt bildmaterial. Vi behöver göra särskilda kommunikationsinsatser
till grupper som vi har svårt att nå ut till. Vision, mål och insatsområden ska vara tydliga för
samtliga målgrupper, interna och externa.

Enkelhet: Vi vill visa att det inte är krångligt att driva Leaderprojekt. Vi kommer att fortsätta
kommunicera våra paraplyprojekt och visa på fördelarna och enkelheten som finns i den
projektformen. Vi fortsätter också med att på ett pedagogiskt sätt visa Leaderprocessen från
idéstadiet till slutredovisning, bland annat på vår webbplats. Vi kommer också fokusera på vår
internkommunikation och se hur vi kan standardisera vissa delar av stödprocessen och kontakten
med projektägare och sökanden.

Relationsbyggande: Vi visar goda exempel och fortsätter vårt arbete med storytelling och
berättelser som visar på de möjligheter som Leadermetoden bär på. Genom att visa på
inkluderande och levande mötesplatser, kreativa samarbeten och projekt som testar lösningar för
en hållbar morgondag, kommunicerar vi vår vision och våra insatsområden och bygger samtidigt
en relation till nya projektsökanden och eldsjälar i Leader Nordvästra Skaraborg.

Målgrupper
För att nå ut brett med information om våra mål, insatsområden och urvalskriterier kommer vi
att arbeta med riktade kommunikationsinsatser. Vi kommer också att fortsätta driva projekt som
ägs av Leadeföreningen, som visar på de möjligheter som finns i att driva Leaderprojekt.
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Externa målgrupper: Organisationer, föreningar, företag, offentliga aktörer, projektsökande,
privatpersoner och massmedia som är verksamma i vårt område.
Interna målgrupper: Leaderkansliet, styrelsemedlemmar och politiker samt tjänstemän inom
respektive kommun.

Kommunikationskanaler
Ett av de starkaste verktygen vi har är det personliga mötet. Med ett professionellt bemötande
och tydlig kommunikation kan vi förmedla Leaders budskap på bästa sätt. Exempel på övriga
kanaler som vi arbetar med:
•
•
•
•
•

Webbplatsen för Leader Nordvästra Skaraborg
Massmedia
Sociala medier
Ambassadörer (styrelsemedlemmar och projektägare/projektledare till beviljade projekt)
Informationsmöten och seminarier.

En detaljerad kommunikationsstrategi och aktivitetsplan för Leader Nordvästra Skaraborg finns som
bilaga.

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 procent av
rösterna. Efter prioritering fastställer Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör
slutkontroll av stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande.

Urvalskriterier
Följande urvalskriterier säkerställer att projekten lever upp de till kvalitéer som är styrkan i
Leadermetoden och som bidrar till att nå målen. Urvalskriterierna är baserade på behovsanalysen
samt erfarenheter från tidigare programperiod. Bilaga tas hösten 2022.

Projektet:
•

Utgår från platsens resurser och möjligheter

•

Bidrar till ökad kunskap och lärande

•

Utgår från målgruppens behov och förväntningar

•

Stöttat utveckling som sker i samverkan Poäng utifrån grad av samverkan

•

Har ett problemlösande förhållningssätt Testar nya idéer och styr mot effekt

•

Bidrar till ett effektivt resursutnyttjande Exempelvis genom återbruk, delar resurser
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•

Har ett öppet och medvetet förhållningsätt Både kvinnor och män från olika generationer och
kulturer kan delta i planeringen och genomförandet av projektet och ta del av resultaten

•

Genomförs av prioriterade målgrupper (unga och utrikesfödda)

•

Har förutsättningar att nå långsiktiga resultat.

5.3 Samverkan med andra aktörer med utvecklingsansvar
Leaderkansliet är ett lokalt utvecklingskontor som har ett gott samarbete med andra aktörer
i området.

Regionala aktörer
En strategisk part är Länsstyrelsen Västra Götaland som vi kommer ha regelbundna
kontakter med för att avgöra vilka typer av stöd inom landsbygdsfonden som passar bäst
att söka hos respektive organisation.
Västra Götalandsregionen är en annan viktig part som Leaderkansliet kommer att träffa
regelbundet för erfarenhetsutbyte och vi kommer att delta på nätverkande och
kunskapshöjande aktiviteter för att kraftsamla kring genomförandet av den regionala
utvecklingsplanen. Dessutom förmedlar vi ansökningar till olika stöd som regionen
erbjuder, exempelvis kulturstöd för hållbar platsutveckling.
Leader Nordvästra Skaraborg tar del av aktiviteter och utbildningar inom Klimat 2030 som
är en gemensam kraftsamling mellan länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Delregionala aktörer
Leaderkansliet har regelbundna träffar med Skaraborgs kommunalförbund för att diskutera
gemensamma frågor inom besöksnäring, samhällsplanering och kreativa och kulturella
näringar i Skaraborg. Vi kommer att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta för att uppnå
målen i den regionala utvecklingsplanen.

Samverkan med andra Leaderområden
Vårt regionala nätverk Leadernätverket Västra Götaland stärker samverkan mellan
Leaderområden i Västra Götaland samtidigt som det gör det möjligt att kommunicera med
regionala aktörer med en gemensam röst. Samarbetet skapar även förutsättningar för att
dela på personella resurser inom kommunikation, ekonomi och handläggning.
Trots att tidigare Skaraborgs län sedan länge ingår i Västra Götalandsregionen finns det
fortfarande ett starkt band mellan de femton kommunerna och känslan av att identifiera sig
som en ”skarabôrgare” är levande. I strategins framtagning har vi samordnat oss med
Leader Östra Skaraborg, i syfte underlätta för projekt som är viktiga för hela Skaraborg.
Vi samarbetar även med andra Leaderområden kring Vänern och Vättern genom ett
gemensamt insatsområde som underlättar för samarbetsprojekt kring sjöarna. Vi tar vara på
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erfarenheter ifrån arbetet med tidigare Leader Vänern och Fiskeriområde Vättern genom
en fortsatt dialog med Vänersamarbetet och Vätterns vattenvårdsförbund.

Innovationsstödjande organisationer
När det gäller företagarrådgivning och innovationsprocesser har vi återkommande utbyten
med Drivhuset Skaraborg, Connect Väst, Nyföretagarcentrum, Coompanion, SLU holding
och Almi.

Föreningar, företag och kommuner i Leaderområdet
De offentliga representanterna i styrelsen har till uppgift att fungera som
kommunikationskanal mellan kommunerna och styrelsen. Vi besöker med jämna
mellanrum respektive kommun för återkoppling av vår verksamhet. Vi är delaktiga i
Landsbygdsnätverkets arbete för nätverkande och kompetensutveckling.
Sist men inte minst bygger vi vidare på de goda relationer med lokala organisationer som vi har
skapat under programperioden 2014–2023, och tar initiativ till nya möten med lokala aktörer som
är relevanta för att genomföra strategin. Bland annat planerar vi att tillsammans med
Biosfärsområde Vänerskärgård med Kinnekulle arbeta för att sprida metoder för ett ökat lokalt
engagemang för hållbarhetsfrågor till övriga Leaderområdet.

5.4 Effekter
För att Leader Nordvästra Skaraborg ska kunna bidra till att hantera de samhällsutmaningar som
behovsanalysen adresserar behöver våra resurser användas så effektivt som möjligt. Styrelsen
behöver kunna särskilja vilka projektinitiativ som kan ge störst effekt. Genom effektmätning får
vi kunskap om vilka insatser som fungerar bäst och bör tilldelas mer resurser, och vilka som
behöver förbättras eller avslutas.
Kansliets personal deltar i regelbundna fortutbildningar och nätverksträffar genom föreningen
Effektfullt, i vilken Leader Nordvästra Skaraborg är medlem sedan 2020.

Intern effektmätning
Strategin beskriver vår förändringsteori och ger verktyg för att styra mot effekt. Styrelsen
organiserar vår effektmätning och delegerar ansvaret för uppföljning av projektens utfall till
kansliet. Externa utvärderingsinsatser görs i syfte att revidera strategin och styrelsens
arbetssätt för att ytterligare styra mot önskade effekter.

Projektens styrning mot önskade effekter
Kansliet har en personlig kontakt med sökande i såväl ansöknings- som
genomförandefasen för att coacha kring vikten av att styra mot effekt och avsätta resurser
för detta i budgeten och aktivitetsplanen. Kunskap om verktyg för effektmätning ingår
även i den projektledarutbildning vi erbjuder. Projektmedel kommer att sökas för detta
eftersom det inte ryms inte i driftsbudgeten.
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Styrelsen tar ställning till ansökningarnas potential att bidra till långsiktiga effekter genom
urvalskriterierna:

Projektet har ett problemlösande förhållningssätt Testar nya idéer och styr mot effekt

Projektet utgår från målgruppens behov och förväntningar

Projektet bidrar till ökad kunskap och lärande

5.5 Hur främjar strategin innovation?
Leader nordvästra Skaraborg är en del av det lokala innovationssystemet genom att bidra
med finansiellt kapital, skapa mötesplatser och nätverk till de som behöver det.

Definition
Vi vill förmedla att innovation inte behöver vara krångligt. Det räcker långt med det
bondförnuft som gjort oss till en företagsam bygd och som bidragit till förbättringar inom
jordbruks- och industrisektorn. Därför utgår vi ifrån definitionen att en innovation
beskriver något som är:
1) Nytt (en produkt, tjänst eller process)
2) Nyttigt (löser en utmaning eller tillgodoser behov hos användaren)
3) Kommer till nytta för många (har tillgängliggjorts för eller tagits i bruk av
användare)

Strategins verktyg främjar innovation
Strategins utgår ifrån att människans förmåga att tänka nytt och samarbeta är områdets
största tillgång för att anpassa sig efter omvärldens förändrade förutsättningar. Den
innovativa förmågan är viktig, men också förmågan att anpassa och introducera befintliga
lösningar på en lokal marknad.
Förmågan till nytänkande och lärande genomsyrar vårt mål Drivet företagande. Det ses även
som en kvalitetsfaktor i samtliga insatsområden som kommer att bedömas av styrelsen
genom våra urvalskriterier. Där premieras projekt som har ett problemlösande
förhållningssätt (genom att testa idéer och styra mot effekt), utgår från målgruppens behov
och förväntningar och har förutsättningar att skapa långsiktiga resultat.
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Effekterna mäts på kort sikt genom indikatorerna Nya produkter och Nya tjänster, som i sin
definition tar höjd för innovationsgraden i dessa. De mäts även genom indikatorn Nya
lösningar på miljö-, klimatproblem.

Samarbete inom innovationssystemet
För att stötta idébärare i processen från skrivbord till marknad har vi en tät dialog med
andra aktörer i det lokala innovationssystemet såsom Drivhuset Skaraborg,
Nyföretagarcentrum, Connect Väst, SLU holding och Coompanion Skaraborg.

Styrelsens roll
I behovsanalysen har Leaders roll som nätverksskapande och kunskapsbärare lyfts fram.
Kansliet kommer därför att skapa mötesplatser, erbjuda kunskapsutbyten och stötta
idéutvecklingsprocesser.
Genom att löpande se till att styrelsen består av innovativa och kreativa personer skapas
förutsättning för verksamheten att agera modiga ledare och stötta projekt som utmanar
rådande kulturer och normer.
Strategin genomsyras av höga ambitioner när det gäller att utveckla lokala lösningar,
produkter och tjänster som håller sig inom planetens gränser. Det ger styrelsen
förutsättningar att stötta nytänkande projektidéer som skapar verklig miljönytta och kan
bidra till systemförändring för vårt område.

5.6 Övergripande principer
De övergripande principerna genomsyrar vår strategi när det gäller framtagandet,
genomförande och utvärderingen av insatser. Bland annat kommer vi i styrelsen och på
Leaderkansliet säkerställa att vi agerar utifrån ett jämställdhetsperspektiv vid nominering av
styrelsemedlemmar, rekrytering av nya medarbetare och vid informationsinsatser.
Detsamma gäller vid beaktande av ansökningar och i de slutliga bedömningarna av dessa.

Strategins framtagning
I framtagningen av strategin har personer från offentlig, privat och ideell sektor deltagit i
öppna workshops och djupintervjuer. För att få en så bred representation som möjligt har
vi även bjudit in utvalda personer att delta i tematiska fokusgrupper. På så sätt har vi skapat
fördjupande samtal kring utvecklingsfrågor mellan personer från flera samhällssektorer, i
olika åldrar, av olika kön och med olika kulturell bakgrund.
För att ta del av den senaste kunskapen kring frågor som rör de övergripande principerna
har vi rådgjort med personer som jobbar med dessa i sin profession. Inom principen
hållbar utveckling har vi samtalat med Biosfärsområde Läckö-Kinnekulle, länsstyrelsen och
Västra Götalandsregionen i den gemensamma kraftsamlingen Klimat 2030 och LRF Väst:s
kontaktperson för ett fossilfritt jordbruk). I frågan om jämställdhet får vi vägledning av
EDCS – Equality Development Centre West Sweden. Awiye förening Väst har bidragit
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med sina erfarenheter av att vägleda nyanlända i det svenska samhället och hjälpa dem till
en lyckad integration. Vi har även pratat om ungas inkludering med en
landsbygdsutvecklare med ansvar för unga kommunutvecklare i Grästorp.

Mål och insatsområden
De övergripande principerna integreras i samtliga våra mål. Målen ska bidra till ett hållbart
lokalsamhälle på bred front.

Smarta landsbygder: Vi möjliggör för människor att mötas och bidra till utvecklingen
av sitt lokalsamhälle, oavsett könstillhörighet, ålder, etnicitet och kultur.

Drivet företagande: Vi stöttar initiativ som skapar ekonomisk utveckling och tillväxt,
utan negativ påverkan på miljö och människors hälsa. Vi verkar för ett normbrytande
företagande där alla vågar och kan satsa på sina idéer.

Cirkulära system: Vi vill möjliggöra för människor att testa hållbara metoder med
omtanke för kommande generationer. Det handlar om resurseffektivitet, sociala strukturer
och utforskande av samarbetsformer.

Organisationen
Leader Nordvästra Skaraborgs styrelse har en jämn könsfördelning. Dock vill vi framåt
inkludera fler perspektiv och grupper såsom unga och utrikesfödda. Under framtagandet av
strategin har vi samarbetat med EDCS som verkar för att driva på utvecklingen av
genusmedvetna strukturer och arbetsformer som leder till hållbar utveckling. Vi avser att
upprätthålla en kontinuerlig kontakt med EDCS under genomförande och uppföljning.
Kansliet kommer att ha en årlig uppföljning med styrelsen för att säkerställa att alla
målgrupper nås och har rätt förutsättningar. I vårt kommunikationsarbete kommer vi att
arbeta med riktade kommunikationsinsatser och klarspråk, för att nå ut till grupper som vi
har svårt att nå idag.

Uppföljning och utvärdering
En årlig uppföljning kommer att göras där vi säkerställer att de övergripande principerna är
en levande del av kansliets och styrelsens arbete. Resultatet av uppföljningen blir
vägledande i det fortsatta arbetet. Skulle det exempelvis framkomma att vi har fortsatt svårt
att engagera vissa målgrupper, kommer vi att upprätta en åtgärdsplan.

6. Organisation
6.1 Partnerskapet och föreningen
Strategins partnerskap bygger på den förankring som gjordes vid föreningsbildandet 2014 och
som nu ingår som medlemmar. Under hösten 2020 bjöds dessa in att delta i skrivarbetet för att ta
fram en ny lokal utvecklingsstrategi för åren 2023–2027. Under arbetet våren 2021 med strategins
behovsanalys och förankring har fler organisationer tillkommit i föreningens partnerskap.
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Sammansättning är representativt för området och har tillsammans en god kompetens inom
strategins mål och insatsområden.
Följande aktörer ingår i partnerskapet för att fortsätta Leaderarbetet under 2023–2027:
Offentlig sektor:
Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Lidköping, Mariestad, Karlsborg, Skara, Töreboda och
Vara kommun. Skaraborgs Kommunalförbund, Artifex genom DaCapo Mariestad samt
SmåKom. Fler aktörer tillkommer
Privat sektor:
Coompanion Skaraborg, Hushållningssällskapet Väst, Ung företagsamhet, Svenska Kyrkan samt
PS Rörstrand. Fler aktörer tillkommer
Ideell sektor:
Biosfärområde Vänerskärgård med Kinnekulle, Hela Sverige ska Leva Skaraborg, Skaraborgs
Bygdegårdsdistrikt, Studieförbundet Vuxenskolan, Västergötlands Fotbollsförbund,
Västergötlands Hembygdsförbund, Awiye förening Väst, Vi Unga Skaraborg samt Nätverket
Hajstorp-Fredsberg. Fler aktörer tillkommer

6.2 Föreningens styrelse
Föreningens styrelse består av trettio representanter från ideell, privat och offentlig sektor, varav
en ordförande och en vice ordförande. En ledamot medverkar från respektive sektor i
”trepartnerskapet” från varje kommun. Av styrelsens medlemmar är femton ordinarie ledamöter
och femton ersättare. Ersättare har möjlighet att delta vid möten för att hålla sig uppdaterade
kring arbetet i styrelsen. Däremot deltar de inte i besluten.

Styrelsen har till uppgift att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara det beslutande organet för att bedöma projektansökningar som kommer in under
perioden
Årligen utvärdera och vid behov revidera utvecklingsstrategin
Vid behov tillsätta olika arbetsgrupper som arbetar för att nå målen i strategin
Initiera projekt om vissa insatsområden i strategin inte framskrider tillfredsställande
Ansvara för Leaderkansliet/det lokala utvecklingskontoret och ansvara för att
arbetsmiljön är god för all personal
Aktivt bidra till idéutveckling och kunskapsspridning och genom detta stödja personalen i
deras arbete
Ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av strategin
Verka för att Leadermetoden och erfarenheter ifrån verksamheten sprids.

En årlig uppföljning ska göras kring hur arbetet i styrelsen fungerar.
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Arbetsutskott
Styrelsen utser ett arbetsutskott (AU), som tillsammans med personalen bereder ärenden till
styrelsen. AU ska arbeta med övergripande frågor och kan på uppdrag av styrelsen utföra olika
insatser. Leaderkansliet kan lyfta frågor och förslag för beredning i AU. AU har fem ledamöter,
där ordförande och vice ordförande ingår. Privat, offentlig och ideell sektor vara representerade i
utskottet. Personal deltar som adjungerade på AU:s möten. Personalen svarar för att ta fram de
uppgifter och underlag som mötet behöver.
Övriga arbetsuppgifter för AU:
•
•

Övergripande medfinansieringsfrågor
Beredning av projektansökningar.

Presidium
Ett presidium är ett sätt att organisera sig för vissa specifika frågor då inte hela styrelsen/AU
behöver närvara. Presidiet består av ordförande och vice ordförande. Presidiet ansvar för
personalfrågor enligt delegationsordningen.

Styrdokument
Det ska finnas en tydlig arbetsordning som reglerar styrelsens ansvarsområden, delegation, hur
jäv bedöms och hur dokument hanteras, samt övriga relevanta frågor för styrelsens arbete.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst sex ledamöter, två från vardera delen av trepartnerskapet och
ha en geografisk representation. Valberedningen väljs årligen vid årsmötet.
Valberedningen ska följa en kravprofil för ledamöter i styrelsen. Ledamöterna kan inte matcha
samtliga krav, men styrelsen som helhet ska göra det. Valberedningen ska genomgå en utbildning
av strategin och Leadermetoden för att säkerställa att styrelsen har representativ sammansättning
samt att rätt kompetens och nytänkande nomineras.

Önskade kompetenser och kunskapsområden hos styrelsens
ledamöter:
Lokalkännedom, landsbygd, livsmedel, hållbar utveckling, besöksnäring, ekosystemtjänster,
cirkulär och biobaserad samhällsekonomi, kreativa- och kulturella näringar, forskning och
utbildning, kontakter/nätverk, föreningserfarenhet, ekonomi och budget, entreprenörskap,
ledarskap, konflikthantering, nytänkande och kompetenser som är kopplade till
utvecklingsstrategin. I styrelsen ska det finnas kompetens inom alla tre fonderna.

Övriga riktlinjer i valberedningens arbete:
•
•
•

Styrelsen eftersträvar en jämn könsfördelning inom intervallet 40–60 procent
En jämn åldersfördelning ska eftersträvas
Mångfald ska eftersträvas vad gäller ledamöternas ursprung och kulturella erfarenheter.
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6.3 Drift – den operativa verksamheten
Leader Nordvästra Skaraborg är ett lokalt utvecklingskontor, med ett kansli som bemöter
människor utifrån deras behov och erbjuder den hjälp som krävs för att de ska kunna utveckla
och genomföra sina projektidéer.
Kansliet jobbar med hela kedjan – från idé till ansökan färdigt resultat och vägen vidare. Till hjälp
har kansliet god kännedom om metoder som skapar lokala utvecklingsprocesser och förmedlar
kontakter till alternativa finansiärer. En av de viktigaste uppgifterna i ansökningsprocessen är att
coacha projekten från idé till färdig ansökan och utbilda kring hur Jordbruksverkets
ansökningssystem fungerar. Ansökan ska vara genomarbetad med ett tydligt syfte, mål och en
handlingsplan. Det underlättar personalens arbete med handläggning och för styrelsen att fatta
beslut.
Kansliet följer projekten under hela genomförandeprocessen genom att stämma av arbetet med
projektplanen, det vill säga handlingsplan och måluppfyllelser, och hjälper även till med att skapa
förutsättningar för att ta nästa steg för att skapa långsiktighet efter projektets slut.
Leaderkansliet ansvarar också för uppföljning, utvärdering och att ha kontakt med regionala
nyckelaktörer som är verksamma inom strategins mål och insatsområden. Det ska finnas ett
tydligt styrdokument som beskriver ansvarsfördelning, delegation, dokumentation etc. Personalen
ska även delta i kompetenshöjande utbildningar.

Bemanning
Leader Nordvästra Skaraborg omfattar tio kommuner, vilket ställer stora krav på bemanningen så
att Leaderkansliet kan vara ett effektivt utvecklingskontor för hela området. Bemanningen
beräknas på minst 1,5 heltidstjänster. Leaderkansliets personal ska ha god områdeskännedom och
etablerade nätverk i området. Det är önskvärt med kompetens inom de områden som strategin
omfattar samt kommunikation, projektledning och ekonomi. Vid behov köps dessa tjänster ifrån
andra Leaderorganisationer inom Leadernätverket Västra Götaland.

Stöd utöver driftsuppdraget
I behovsanalysen framkommer att samtliga målgrupper efterfrågar stöttning från kansliet i form
av projektledarkurser, kompetensutveckling och möjlighet att skapa nätverk inom olika
intresseområden. Med minskade resurser ryms detta inte kansliet uppdrag inom
driftsfinansieringen. Däremot avser styrelsen att finanserna kvalitetshöjande och lärande insatser
genom att starta egna projekt inom ramen för strategins mål och insatsområden.

Information och mobilisering
För att nå olika målgrupper och hitta de som är i störst behov av vår hjälp, krävs anpassade
kommunikationsinsatser. Genom riktad och saklig kommunikation kan vi nå ut till dem som
sedan skapar lokal utveckling.
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Projekt som ägs av Leaderföreningen bidrar till förenkling
Behovet av förenkling efterfrågas av alla målgrupper. Föreningen kommer därför att initiera
projekt där det finns ett behov av att Leader Nordvästra Skaraborg visar vägen. Insatserna har
byggt på kunskapshöjande åtgärder och att skapa nätverk. Projekten kombinerats med fördel med
paraplyprojekt så att deltagarna kan växla upp nyttan av insatserna i sina egna verksamheter. Detta
arbetssätt har arbetats fram under verksamhetsåren 2014–2020 och styrelsen kommer att jobba
utifrån denna modell i strategin.

Förslag på teman under programperioden:
•

•

Gröna Producenter, Lokala Miljölösningar och Kreativa och kulturella näringar. Detta
arbetssätt kommer Leaderföreningen att jobba vidare med under programperioden 2023–
2027.
Nya teman som platsutveckling, cirkulära modeller, generationsskifte (i förening eller
bransch) och hållbart företagande.

7. Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av indikatorer och slutrapporter
Leaderkansliet ansvar för att löpande samla in relevanta uppgifter om ekonomi och resultat för
att följa upp utfaller av insatserna i utvecklingsstrategin. Projektägarna lämnar uppgifterna i en
lokal slutrapporteringsmall. Tillsammans med styrelsen tar kansliet fram en åtgärdsplan för hur
strategins mål ska uppnås. Om förutsättningarna ändras bör en revidering av målvärdet göras.
Förutom att säkerställa slutrapportens uppgifter ska Leaderkansliet två år efter avslutat projekt
genomföra en uppföljning av projektet, för att få en uppfattning om vilka effekter som projektet
har lett till.

Årsrapport till Jordbruksverket
Varje år skickas en rapport till Jordbruksverket. Mer precisa anvisningar meddelas från
Jordbruksverket när det är aktuellt.

Årlig uppföljning av strategiska dokument
En gång per år ska styrelsen utvärdera målen, urvalskriterier, kommunikationsplanen och andra
relevanta dokument samt styrelsens arbetssätt. Strategin revideras om behov finns och beslutas
sedan av Jordbruksverket. Styrelsen ansvarar även för att utvärdera sitt eget och Leaderkansliets
arbete.

Halvtids- och slututvärdering
En halvtidsutvärdering kommer att genomföras. Denna ligger till grund för en slututvärdering i
slutet av programperioden. Syftet med utvärderingen är att analysera effekterna av verksamheten,
reflektera över vad som kan förändras i styrelsens och kansliets arbetssätt och ta fram en plan för
att öka förutsättningarna att nå övergripande mål inom programperioden. Utvärderingen ska även
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syfta till att lyfta fram mervärden som projektet kan ha bidragit till, som inte kan mätas med
kvantitativa metoder, såsom ökad samverkan på orten, värdet av sektorsövergripande arbete etc.
Frågeställningar:
•
•
•
•

Hur väl har Leaderföreningen arbetat mot målen i strategin?
Hur har projektägarna upplevt processen att ansöka om projektmedel, del och
slututbetalningar?
Vilka framgångsfaktorer och fallgropar finns i projektens genomförandeprocess?
I vilken utsträckning har projekten bidragit till att skapa mervärden som är positiva för
utvecklingen av det lokala samhället?

Kommunicera resultatet
Leaderkansliet har till uppgift att kommunicera kvalitativa och kvantitativa resultat av utvärdering
och uppföljning. Genom att berätta om goda exempel från projekt kan Leadermetoden spridas
vidare. Det är också viktigt att återkoppla resultaten för medfinansiärerna.

Allmän lärandeprocess
Verksamheten genomsyras av ett lärande och utforskande förhållningssätt. Där är erfarenheter
från pågående och genomförda projekt den viktigaste källa till lärande. Därför erbjuds
studiebesök för kansliets personal, styrelse, valberedning och andra projektorganisationer. Under
programperioden arrangeras även gemensamma utbildningar och nätverksträffar, till exempel
inom frågor som effektmätning, kommunikation och jämställdhet.
På nationell nivå spelar landsbygdsnätverket en viktig roll som förmedlare och kontaktskapare för
både nationellt och transnationellt samarbete.
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