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Figur 1. Illustration över sambandet mellan mål, insatser och utfall, resultat samt effekt av planerat arbete. Denna kommer 

att ligga till grund för utvärdering av gruppens arbete. 
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1. Bakgrund och syfte 

I rådsförordningen för Landsbygdsprogrammet, i det nationella Landsbygdsprogrammet samt i 

Landsbygdsnätverkets handlingsplan anges att nätverket ska ha ” Aktiviteter som rör tillhandahållande 

av kompetensutveckling och nätverksverksamhet för lokala aktionsgrupper och i synnerhet tekniskt stöd för 

interregionalt och transnationellt samarbete, underlättande av samarbete mellan lokala aktionsgrupper och 

sökande efter parter för den åtgärd som avses i artikel 35”. För att utföra dessa på ett ändamålsenligt och 

samordnat sätt finns en samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsnätverket. 

För att få ett genomförande av Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden behövs en 

omfattande dialog, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. 

Samordningsgruppen har därför tre huvudsyften  

 

 Underlätta erfarenhetsutbyte och lärande om lokalt ledd utveckling  
Samordningsgruppen ska samordna utbyte av erfarenheter och lärande mellan 
leadergrupperna och aktörer inom Landsbygdsfonden, Havs- och fiskerifonden, 
Socialfonden och Regionalfonden för att få ett så bra och effektivt genomförande av 
lokalt ledd utveckling som möjligt både lokalt och regionalt. Detta sker bland annat 
genom anordnande av årlig nationell träff och regionala träffar, men också genom 
leaderrepresentanter i Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupper. 
 

 Sprida mervärdet av leadermetoden  
Samordningsgruppen ska sprida kunskap om mervärdet med leadermetoden till andra 
medlemmar i landsbygdsnätverket och utanför nätverket. Gruppen ska stimulera till att 
metoden kommer till en vidare användning och att fler aktörer ser det lokala leaderarbetet 
som ett möjligt verktyg och därigenom öka organisationers och myndigheters 
engagemang och delaktighet i lokalt ledd utveckling. Detta sker bland annat genom 
nationella och regionala träffar, men också genom leaderrepresentanter i 
Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupper. 

 

 Stimulera till och stödja transnationellt samarbete 
Samordningsgruppen ska stimulera och stödja leadergrupperna till att genomföra 
transnationella samarbetsprojekt. Detta sker bland annat via inrättandet av koordinatörer 
för transnationellt samarbete och genom det europeiska Landsbygdsnätverket (ENRD) 
och det europeiska nätverket för fiskeområden, (FARNET). 
 

För att uppfylla dessa syften baseras samordningsgruppen på en bred representation 

leaderområdena med god geografisk spridning och där strategier med alla fyra fonderna också 

finns representerade. I gruppen ingår också nationella organisationer vars verksamhetsområden 

ligger i linje med den verksamhet som bedrivs av leadergrupperna. Till Samordningsgruppen 

finns även möjlighet att adjungera förvaltningsmyndigheten, utbetalningsfunktionen, ESF-rådet 

och Tillväxtverket. Samordningsgruppen blir också en naturlig rapporterings- och dialogpunkt för 

leaderrepresentanterna i landsbygdsnätverkets olika tematiska arbetsgrupper.  

 

 

 



 

 
 
 

Samordningsgruppen består således av: 

Ordförande (leaderrepresentant) 

Leaderrepresentanter från de sex regionerna i leadersverige 6 
Lantbrukarnas riksförbund 1 
Hela Sverige ska leva 1 
Naturskyddsföreningen 1 
Hushållningssällskapens Förbund 1 
Länsstyrelserna 1 
 
Kansliresurs:  
Landsbygdsnätverkets kansli 1 
 
Adjungerade: 
Förvaltningsmyndigheten, enheten för lokalt ledd utveckling 1 
ESF-rådet 1 
Tillväxtverket 1 
Näringsdepartementet 1 
 

Denna arbetsplan berör den andra fasen då grupperna i Sverige har fått sina startbesked och är i 

genomförandefasen av sina strategier.  

 

2. Mål för samordningsgruppen 

Samordningsgruppen organiserar sig genom att skapa två mindre arbetsutskott/undergrupper för 

att adressera specifika områden eller förbereda särskilda aktiviteter.  

De övergripande målen är de som är gemensamma för hela Landsbygdsnätverket, det vill säga: 

- Att öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling (vilket inkluderar utveckling av 

fiskerinäring och vattenbruk). 

- Att öka kvaliteten i genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och 

fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling i regionalfonden och 

socialfonden. 

- Att informera om möjligheterna i programmen till en bredare allmänhet och potentiella 

stödmottagare. 

- Att främja innovationer i landsbygdsutveckling. 

Samordningsgruppen vill bidra till att förutsättningar ges för att skapa följande effekter  

  

 Underlätta erfarenhetsutbyte och lärande om lokalt ledd utveckling.  Leadergrupperna ska 
få möjligheter till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande med andra grupper och med 
aktörer inom de olika fonderna som Leadergrupperna kan arbeta med. 

 Öka organisationer och myndigheters engagemang och delaktighet i lokalt ledd 
utveckling. Det innebär att det blir fler aktörer inom leaderområdena än under tidigare 
programperiod, som upplever att de får vara delaktiga i genomförandet av de lokala 
strategierna. 



 

 
 
 

 Leaders arbetssätt och resultat är väl kända och använda bland landsbygdsnätverkets 
medlems-organisationer samt även hos allmänheten och beslutsfattare. 

 Minst sex lokala utvecklingsgrupper kommer igång med transnationellt samarbete under 
året. Ökat antal sökningar i TNC-databasen i förhållande till programperioden 2007-2013. 

 
 

2.1 Underlätta erfarenhetsutbyte och lärande om lokalt ledd utveckling  
 

Specifika mål 

Ett specifikt mål för samordningsgruppen är att se till att leadergrupperna kan lära sig av varandra 

i hur de genomför sina strategier på ett effektivt och enkelt sätt när det t.ex. gäller arbetet i LAG, 

support till projektägare, medfinansiering och utvärdering. På längre sikt är målet en ökad 

kompetens för att genomföra sina strategier. De förväntade resultaten följs upp genom att fråga 

deltagarna vid träffar för erfarenhetsutbyte. 

 

Ett annat specifikt mål är att leaderrepresentanterna i Landsbygdsnätverkets tematiska 

arbetsgrupper genom arbetsgruppernas arbete ökar olika aktörers engagemang för lokalt ledd 

utveckling. Samordningsgruppen ska därför på olika sätt stödja leaderrepresentanterna för att 

underlätta och förstärka deras arbete i sina respektive grupper. De förväntade resultaten följs upp 

genom att fråga leaderrepresentanterna om de upplever att de fått det stöd de behövt för att öka 

engagemanget för lokalt ledd utveckling. 

 

Det mer specifika målet med att främja lärande, dialog och kontakter mellan 

utvecklingsgrupperna, länsstyrelserna, regionerna och regionala företrädare för de övriga ESI-

fonderna är att öka fondssamordningen och synergieffekterna även utanför de resurser som är 

öronmärkta för Lokalt ledd utveckling. Det förväntade resultatet följs upp genom att fråga 

berörda aktörer om de upplever att de fått en ökad insikt om möjliga synergieffekter. 

 

Insatser 

Insatserna består i att vara medarrangör till 1-2 regionala träffar per leaderregion och år, om det 

efterfrågas av regionerna. Leaderregionerna är Norr, Mitt, Mälaren, Väst, Sydost och Syd. 

Insatserna innefattar också att vara en stomme i den organisationsgrupp som planerar och 

genomför den årliga nationella leaderträffen. 

 
Operationella mål och utfall 
De operationella målen med dessa insatser är att: 

 träffarna har arrangerats på efterfrågan av regionerna  

 en majoritet av leaderområdena ska ha deltagit  

 huvuddelen av träffarna haft medverkan av länsstyrelserna, regionerna och/eller regionala 
företrädare för ESI-fonderna. 

 majoriteten av deltagarna i de nationella träffarna ska ha angett att de är väl godkända i 
konferensutvärderingarna  



 

 
 
 

 det vid de nationella träffarna funnits programpunkter som möjliggjort vertikalt 
erfarenhetsutbyte 

 majoriteten av deltagarna i de nationella träffarna i utvärderingen anger att de fått nytta av 
det vertikala erfarenhetsutbytet 

 nyttan med lokalt ledd utveckling samt eventuella hinder för genomförandet har 
identifierats och att detta kommit centrala myndigheter, regering och riksdag till 
kännedom 

 leaderrepresentanterna i Landsbygdsnätverkets olika arbetsgrupper regelbundet 
avrapporterar och får medskick från samordningsgruppen. 

 samordningsgruppens ledamöter bidrar till att sprida information från 
Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupper. 

2.2  Sprida mervärdet av leadermetoden till andra aktörer 

Specifika mål 

Det mer specifika målet med att öka kunskapen om arbetsmetoden Leader och dess mervärde för 

utvecklingsarbete är att metoden tillämpas även i andra sammanhang. En ökad kunskap om och 

ökat engagemang i leaderarbetet kräver ett brett erfarenhetsutbyte och lärande.  

 

Insatser 

Insatserna består i att samla och sprida kunskap om mervärdena via presentationer och 

workshops t.ex. anordnade av fondsamordningsgruppen eller vid de nationella leaderträffarna 

och träffarna med hela Landsbygdsnätverket, men även andra konferenser.  

 

En ytterligare insats är att leaderrepresentanterna i Landsbygdsnätverkets olika arbetsgrupper får 

med sig information om mervärdena som de kan sprida vidare till sina arbetsgrupper och vidare 

ut till arbetsgruppernas målgrupper. 

 

En tredje insats är att samordningsgruppen gör centrala myndigheter, regering och riksdag 

medvetna om nyttan av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.  

 

Operationella mål och utfall 

De operationella målen med dessa insatser är att: 

- samordningsgruppen kontinuerligt samlar och sprider olika rapporter som tagits fram av 

leadergrupper, utvärderare och andra och som beskriver och analyserar leadermetodens 

mervärden 

- samordningsgruppens medlemmar eller andra på uppdrag av gruppen deltar på olika 

träffar för att sprida information om lokalt ledd utveckling och leadermetodens resultat 

och mervärden 

- andra nätverksmedlemmar och externa aktörer bjudits in och deltagit i olika träffar där 

mervärdena presenterats 

- informationsmöten hållits för centrala myndigheter och politiska aktörer 

 



 

 
 
 

 

 

 

2.3 Stimulera till och stödja transnationellt samarbete (TNC) 

Specifika mål 

De mer specifika målen med att stödja transnationella samarbeten är att svenska leaderområden i 

större utsträckning än förra programperioden initierar eller deltar i transnationella 

samarbetsprojekt. Ett mål är också att dessa samarbeten ska starta tidigt i programperioden och 

att det finns kompetens både för planering och genomförande av TNC.  

 

Insatser 

Samordningsgruppen ska underlätta för de lokala grupperna att delta i transnationellt samarbete 

och öka deras kompetens och förmåga för detta samarbete genom att: 

 via informationsinsatser och goda exempel öka förståelsen för värdet av transnationella 
samarbeten och utbyten  

 erbjuda utbildning och träning till ett antal TNC-koordinatorer (3-5 st) som kan avropas 
av leadergrupperna som en extra kompetensresurs för hjälp i planering och 
genomförande av samarbetsprojekt.  

 i ett inledande skede erbjuda viss finansiering av TNC-koordinatorer. 

 aktivt medverka och utse representanter till det europeiska nätverkets för 
landsbygdsutveckling (ENRD:s) fokusgrupper för Lokalt ledd utveckling  

 Samordningsgruppen ska vid sina möten fortlöpande ta emot rapporter om de svenska 
leadergruppernas medlemskap och arbetet i ELARD, den Europeiska organisationen för 
nationella leaderorganisationer och leadergrupper.  

 
Operationella mål och utfall 

De operationella målen med dessa insatser är: 

- att minst sex leadergrupperna under 2016  ska ha påbörjat planerna och kontakterna för 

ett transnationellt samarbete 

- att 3-5 TNC-koordinatorer fått träning och utbildning och har gjorts tillgängliga för 

leaderområdena för att avropa tjänster. 

- att det svenska arbetet med Lokalt ledd utveckling alltid är representerat i ENRD:s 

fokusgrupper med relevans för leadergrupperna 

- att Samordningsgruppen alltid har en rapportpunkt från ELARD-arbetet på 

dagordningen. 

 

3.  Plan 

 3.1 Leveransplan 

Denna leveransplan speglar prioriteringarna i genomförandefasen 2016 - 2017. Leveransplanen 

kommer vara ett levande dokument som fortlöpande revideras beroende på de förändrade 



 

 
 
 

förutsättningarna när leadergrupperna kommit igång med genomförandet av sina strategier. För 

de mest prioriterade frågorna under 2016 – 2017 har två undergrupper bildats: 

 Planering och genomförande av regionala och nationella träffar 

 Stöd för planering och genomförande av transnationella samarbetsprojekt 

De övriga insatser som samordningsgruppen ansvarar för genomförs av individer eller av 

gruppen som helhet. 

 

Nedanstående tabell omfattar samtliga leveranser som de tematiska undergrupperna ska ta fram.  

 

Namn på leverans Ansvarig 

genomförare 

Leverans-

mottagare 

 

Start- 

Tidpunkt 

Färdig-

tidpunkt 

2.1 Erfarenhetsutbyte och 

lärande  

 

Arrangera upp till två 

regionala träffar per år och 

region  

 

 

 

 

Arrangera 1 nationell 

leaderträff per år förlagd till 

ett leaderområde  

Undergruppen för 

regionala och 

nationella träffar 

  

 

 

 

 

 

Undergruppen för 

regionala och 

nationella träffar 

Alla leaderområden 

inklusive de vars 

strategier inte 

prioriterades samt 

länsstyrelserna och 

de regionalt 

ansvariga för 

Regionalfonden 

och Socialfonden.  

 

Som ovan samt alla 

övriga nuvarande 

och potentiella 

medlemmar i 

landsbygdsnätverke

t 

Mars 2016 

 

 

 

 

 

Hösten 

2016 

Dec 2017 

 

 

 

 

 

Hösten 

2017 

Tematisk inriktning på vissa 

sammanträden med 

Samordningsgruppen med 

deltagande av 

leaderrepresentant från 

aktuell tematisk arbetsgrupp 

inom Landsbygdsnätverket 

och eventuellt med riktade 

inbjudningar till berörda 

aktörer. Slutsatserna från 

Hela 

samordningsgruppe

n 

 

 

 

 

 

Slutsatserna från de 

tematiska 

fördjupningarna 

sprids till alla 

Leadergrupper och 

till olika berörda 

aktörer i de olika 

fonderna. 

 

 

Mars 2016 Dec 2017 



 

 
 
 

dessa fördjupningar sprids 

vidare. 

Skriftlig lägesrapport från 

alla leaderrepresentanter i 

arbetsgrupperna till varje 

samordningsgruppsmöte. 

 

Leaderrepresentant

erna 

 

Samordnings-

gruppen 

     

     

     

2.2  Sprida mervärdet av 

leadermetoden till andra 

aktörer 

Särskilda inbjudningar till 

seminarier vid de nationella 

träffarna. 

Samla rapporter om 

mervärdet 

Samordningsgrupp

en som helhet 

 

 

Samtliga 

medlemmar i 

landsbygdsnät-

verket, 

beslutsfattare i 

politiska 

församlingar samt 

landsbygdsaktörer 

utanför nätverket.  

 

Våren 2016 Hösten 

2017 

 

 

     

     

     

2.3 Stimulera till och 

stödja transnationellt 

samarbete (TNC) 

Verka för och stimulera till 

transnationella samarbeten 

med leadergrupper i andra 

länder samt för en enklare 

administration av TNC, bl a 

genom att förklara 

regelverket tidigt  

Undergruppen för 

TNC 

Leadergrupperna   

Utbilda och träna 3-5 TNC-

koordinatorer 

    



 

 
 
 

Hjälpa till vid partnersök 

och ta emot och sprida 

partnersök från andra 

länder till svenska 

leaderområden. 

Medverka i de tävlingar om 

bästa TNC i 

Östersjöområdet som 

arrangeras i det 

Nordisk/Baltiska 

nätverkssamarbetet 

     

     

     

Ta emot och 

vidareförmedla input från 

ELARD om hur 

Leaderarbetet sköts i andra 

medlemsstater.   

Samordningsgrupp

en 

leadergrupperna   

Utse fasta representanter till 

General Assembly, CLLD 

Sub group  och andra mer 

permanenta grupper i 

ENRD samt utse 

representanter till mer 

temporära grupperingar 

Samordningsgrupp

en 

De europeiska sam-

arbets-

organisationerna 

  

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
 
 

     

     

     

 

3.2 Kommunikationsplan 

Information som sprids om och från samordningsgruppens ska vara väl förankrad inom gruppen. 

Vid informationsinsatser ska det tydligt framgå att det är Landsbygdsnätverket och 

samordningsgruppen som är avsändare.  

Landsbygdsnätverkets gemensamma kommunikationskanaler som samordnas av kansliet ska 

användas för spridning av information och lärdomar, samtidigt är det viktigt att ledamöterna i 

samordningsgruppen tar ansvar för att sprida informationen inom sina respektive organisationer. 

Landsbygdsnätverkets grafiska profil ska användas i all kommunikation. 

En separat kommunikationsplan kommer att tas fram för varje specifik aktivitet. Framtagen mall 

för kommunikationsplan ska användas. Kansliet tillhandahåller också stöd vid olika 

informationsinsatser. 

Alla ledamöter har ett ansvar för att till samordningsgruppen inhämtar och tillför synpunkter, 

lärdomar och idéer som syftar till att stärka genomförandet av lokalt ledd utveckling och för att 

också sprida kunskap och lärdomar inom sina respektive organisationer.  

Samma ansvar gäller för ledamöterna som ingår i utskotten.  

Bilden illustrerar arbetssättet. 

 

 

 

 3.3 Uppföljnings- och utvärderingsplan 



 

 
 
 

Vid träffar i syfte att underlätta erfarenhetsutbyte och lärande ska det upplevda resultatet följas 

upp efter varje genomförd träff. 

Det upplevda resultatet av ökad kunskap om lokalt ledd utveckling bland Landsbygdsnätverkets 

aktörer ska mätas genom enkäter i samband med Landsbygdsnätverkets samlade 

uppföljningsarbete.  

 

4. Kopplingar och avgränsningar 

4.1  Kopplingar till andra projekt och organisationer inom och utanför nätverket 

4.1.1 Kontakt med andra arbetsgrupper 

Samordningsgruppen kommer att träffa övriga Landsbygdsnätverkens arbetsgrupper i samband 

med olika nätverksträffar och genom de specifika träffar som arrangeras för samtliga 

arbetsgrupper. Kontakt med andra arbetsgrupper kommer i stor del ske via kansliet och 

respektive grupps kansliperson. 

4.1.2 Nya medlemmar till Landsbygdsnätverket  

Ledamöterna i samordningsgruppen ska vara lyhörda och uppmärksamma när de möter 

organisationer som kan vara intressanta att ingå i Landsbygdsnätverket. Ledamöterna och/eller 

gruppen ska då verka för att också dessa organisationer ansöker om medlemskap hos 

Landsbygdsnätverket. 

4.1.3 Kontakter med övriga 

Samordningsgruppen ska utse person/personer som deltar i det europeiska landsbygdsnätverkets 

aktiviteter och arbetsgrupper. Deltagandet ska återrapporteras till samordningsgruppen och till 

Landsbygdsnätverkets kansli som sprider informationen vidare inom Lansdbygdsnätverket. 

4.2 Avgränsningar 

Samordningsgruppen roll är att samla och sprida information och kunskap. Dialog med 

Jordbruksverket i administrativa frågor som är kopplade till genomförandet av lokalt ledd 

utveckling förs genom LUS.  

Övervakningskommitténs roll är att följa och styra genomförandet av programmen. 

Samordningsgruppens koppling till LUS har ett ömsesidigt värde då kunskap och information 

kan överföras och fördelas på ett naturligt sätt genom att ordförande i LUS och i 

samordningsgruppen är samma person. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

5. Budget 

 År 2016  

kostnad  

Arvoden och andra 

omkostnader för 

samordningsgruppen inkl. 

ordförande och utskotten 250 000 

Regionala träffar 120 000 

Nationella träffar 200 000 

TNC koordinatörer 100 000 

Övrigt 30 000 

Summa 700 000 

 

 

6.  Organisation, ansvar och bemanning 

Namn Organisation Telefon E-post 

Ordförande     

Anders johansson LUS  Anders.johansson@coomapnion.se 

Kommunikations-

ansvarig 

   

Kanslirepresentant    

Beata Allen, 

huvudansvarig 

Landsbygdsnätverket 036-155928 beata.allen@jordbruksverket.set 

Hans-Olof Stålgren 

för TNC 

Landsbygdsnätverket 036-156216 hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se 

Övriga ledamöter    

Bengt-Olov Innala Fiskeområde Tornedalen 070-54495 04 bengt-olov.innala@telia.com 

Teres Sundberg Gästrikebygden 070-2452101 info@leadergastrikebygdenllu.se 

Mats Denninger Sörmlandskusten  mats@agrima.se 

Annika Andersson Sjuhärad 070-644 00 65 annika@leader-sjuharad.se 



 

 
 
 

Charlotta Lilliemark Kustlandet 070-952 49 49 lottaliliemark@yahoo.se 

Kerstin Hallenborg Skånes Ess 070-219 99 50 vl.skanesess@leaderskane.se 

Camilla Andersson Länsstyrelsen Västra Götaland 070-519 72 37 camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se 

Mikael Kivijärvi Hushållningssällskapet 070-600 50 55 mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se 

Lars Carlsson Hela Sverige ska leva 070-534 49 49 lc.jerle@telia.com 

Ulla Kjellander Naturskyddsföreningen 0702-13 51 97 kjellander@ebrevet.nu 

Sofia Lindblad LRF 0727-26 02 12 sofia.lindblad@lrf.se 

Adjungerade    

Henrik Blomberg Tillväxtverket 08-681 95 51 henrik.blomberg@tillvaxtverket.se 

Crisbi Nardin ESF-rådet 070-579 33 32 nardin.crisbi@esf.se 

Johan Magnusson Jordbruksverket  johan.magnusson@jordbruksverket.se 

Linda Broström Näringsdepartementet 070-544 04 58 linda.brostrom@regeringskansliet.se 

    

Landsbygds-

nätverkets kansli: 

   

Kommunikatör    

Tommy Nilsson Landsbygdsnätverket 036-15 52 22 tommy.nilsson@jordbruksverket.se 

Administratör    

Marie Söderström Landsbygdsnätverket 036-15 50 98 marie.soderstrom@jordbruksverket.se 

    

Styrgrupp:     

Peter Melin Jordbruksverket 036-15 51 82 peter.melin@jordbruksverket.se 
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