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År 3!



Leader Bohuskust och gränsbygd – 3,5 år med 
projekt- ansökningar - 98% beviljad budget

5 enkäter 
• LAG (25)
• Projektägare (+40) – många avslutade
• Projektledare (+20)- många avslutade
• Finansiärer (NLU, Mar expert 14)
• Kansli (7)

• En del samma frågor men olika fokus. LAG- och Kansliversioner 
är de tyngsta

Justerat:
Några formuleringar 



Svarsfrekvens
• LAG 13 av 25
• Projektägare 10 av 40 +
• Projektledare 16 av 20+
• Finansiärer 5 av 14
• Kansli 4 av 7 
Noteringar:
Flera svaranden platsar i flera kategorier. Flera som fått 3 år i rad. 
Projektägare och Finansiär inte lika intresserade?



Områden - ämnen
• Måluppfyllelse
• Kommunikation
• Arbetssätt
• Utveckling
• Effekt



Måluppfyllelse – är vi på väg att uppfylla delmål
Av 34 LAG-prioriterade projekt är 

11  inom insatsområde 1  
2    inom insatsområde 2
16  inom insatsområde 3
5    inom insatsområde 4

Insatsområde 1 (Fiske och VB) 47% 
(instämmer eller instämmer helt) 

Insatsområde 2 (Gröna näringar) 24 %

Insatsområde 3 (Turism etc) 39 %

Insatsområde 4 (Sociala, ) 14 %

2017 2018
59 LAG prioriterade 
projekt
23 inom insatsområde 1
4   inom insatsområde 2
20 inom insatsområde 3
12 inom insatsområde 4

1

2
3

4

2018

98 % av budget inbokad

2019

1 Blåa näringar

2 Gröna 
näringar

3 Miljösmarta 
jobb/turism

4 Service o 
attraktion

2019 (72 totalt)

72 LAG prioriterade 
projekt
28 inom insatsområde 1
8   inom insatsområde 2
21 inom insatsområde 3
15 inom insatsområde 4

85 % av budget inbokad

LAG betyg 
7,15 

Fördelning



Måluppfyllelse 2019
LAGs Uppfattning om måluppfyllelse 2019 2018 Trend

IO1- Fiske och Vattenbruk medel avvikelse medel avvikelse
Utvecklad lokal marknad - IO1 6,62 1,63 6,9 2,1
Diversifiering genom utveckling av nya tjänster och produkter -IO1 6,38 1,80 7,3 1,5
Hållbar förvaltning av fiske och naturresurser -IO1 6,54 1,19 6,5 2,0
Diversifiering inom fisket (turistisk utveckling)-IO1 6,31 1,61 6,8 1,8
Fler konkurrenskraftiga företag-IO1 5,69 1,75 6,2 1,3
Ökad kompetens i fråga om hållbart fiske-IO1 5,62 1,18 6,2 1,5
delsumma 37,15 39,92 Negativ

IO2 - Gröna näringar
Utvecklad lokal marknad-IO2 6,38 1,76 5,8 2,2
Diversifiering genom utveckling av nya produkter och försäljningsvägar-IO2 6,31 1,61 5,9 1,9
Nya affärsmodeller och innovativa samarbeten-IO2 6,23 1,18 5,8 2

18,92 17,62 Positiv

IO3 – Miljösmarta jobb/Turism
Fler säljbara produkter och besöksmål inom natur- och kulturturism-IO3 6,77 1,42 7,1 1,6
Fler affärsidéer och arbetstillfällen med bas i miljöteknik, cirkulär ekonomi och miljötjänster- IO3 6,08 1,54 6,2 2,1
Utveckla användningen av digital teknik-IO3 5,77 1,55 4,5 1,5
Fler konkurrenskraftiga företag-IO3 5,92 1,69 5,8 1,2

24,54 23,54 Positiv

IO4- Service och attraktion
Nya logistik och servicelösningar för lokala behov-IO4 6,00 1,08 5,5 1,4
Ökad inflyttning och metodutveckling för attraktivitet-IO4 6,08 1,19 5,8 1,2
Livskraftiga föreningar och företag genom nya grepp för samverkan samt kapitalanskaffning-IO4 5,00 1,47 5,5 2,1
Ökad social inkludering /integration-IO4 5,54 1,71 5,1 1,8

22,62 21,92 Positiv

LAG betyg 
6,1 

LAG betyg 
6,2 

LAG betyg 
6,3 

LAG betyg 
6,1 

LAG betyg 
5,6 



Projekten (2019- behöver uppdateras)



Projekten 2

Destination Skaftö

23+4+20+12=59 projekt

12



Kommunikation
Hur väl instämmer du i påståendet: "Jag anser att vi når ut till de 
målgrupper vi önskar" - 6,1 (LAG)

2017

Varumärket är tillräckligt känt? 

Kontaktpersoner 17 % (instämmer eller instämmer helt)
LAG 7 %
Finansiärer 0 %

2019 Varumärket 2018
Medelbetyg

Projektägare 5.6 4,7
Projektledare 7,1 5,0
LAG 4,9 4,9
Finansiärer X 5,0



Arbetssätt 
(LAG)-2019

Nej, fungera utmärkt som det är nu

Varför inte prova med att ta bort arbetsmötena som hålls före lagmötena. Låta deltagarna i LAG fatta beslut 
angående de olika ansökningarna. På LAG mötena blir man lite "färgad" av vad som arbetsgruppen kommit 
fram till. Ett alternativ är att några ur LAG t. ex. 3 personer får i uppdrag att diskutera några av ansök-ningarna 
och komma med förslag på vad som skall beslutas.
Har ännu får dålig kunskap för att kunna föreslå förbättringar

Jag tycker det är bra rutiner som fått växa fram under flera år.
Vi behöver synas mer, ut och träffa företag och föreningar

Poängbedömning när vi bedömer projekt kan jag ibland uppleva blir subjektiv det är ibland svårt att i 
poängbedömning se hur projektet bidrar till strategin och till de mål vi har satt skall uppfyllas. Här skulle vi 
behöva ett bättre sätt till nästa period. Har vi för många, för otydliga mål och ej mätbara mål? 
"För mötena" tycker jag är bra och där är oftast högt i tak och projektet kan granskas från olika håll. Här kan jag 
kanske ändå se att vi skulle kunna ha en del obligatoriska kritiska frågor att ställa så vi inte missar något.  Det 
känns som det oftast är väl förberett när det kommer upp på bordet till beslut hos LAG. 
Jag tycker nog vi har maxat arbetssätten väldigt bra utifrån den organisationen vi måste ha.

Ytterligare aktivera LAG medlemmarna med kontakter med projekt och kommun
För långa föreläsningar ( i utbildningssyfte)
Arbetsutskottet kan förslagsvis breddas med en ledamot utöver presidiet?



Arbetssätt LAG
Kontorsfunktion Bra!
Stämning Bra!
Arbetsform Bra!



Utveckling 2019
Inget att tillföra ännu
Svårt att säga, bland politiker är Leader relativt känt, men ej hos allmänheten. Mer uppmärksamhet i Media 
är önskvärt.
Att synas eller höras mer i medierna.
Inga förslag
Inget förslag
Fler FB-inslag från lyckade projekt
Bjuda in till lokala möten

Att vi på näringslivsmöten i kommunerna tar plats och berättar om de projekt som avslutats och som pågår. 
Våra politiska representanter kan säkert vid några tillfällen per år nämna detta på kommunfullmäktige möten 
och sprida info inom kommunen. Vår lilla folder är bra att ha med, har de ny LAG medlemmarna fått en 
bunt?
Visar på alla våra bra genomförda projekt.
Mer synliga på sociala medier

LAG medlemmar bör aktivt informera om Leader i många sammanhang 
Ok

Vi skulle kunna bearbeta föreningslivet bättre genom deltagande vid kommunala föreningsträffar och 
företagsträffar?



LAG 2018

Projektledare Projektägare

Finansiär



LAG

Projektledare Projektägare

Finansiär
Långsiktiga effekter 2019



Hur kan Leader göra mer bestående 
samhällsnytta?  2019

• Bli mer synliga
• Att genomföra några större projekt med mer ekonomiska bidrag. Mer uppmärksamhet samt förmodligen större samhällsnytta.
• Eftersom det huvudsakligen är globala och makroekonomiska händelser som påverkar utvecklingen lokalt, så kan man inte 

förvänta sig en större samhällsnytta för den lilla pengen som Leader utgör. Det handlar mest om att människorna i vårt område
ska känna att de kan påverka utvecklingen genom att engagera sig och genom att samverka, ge de råg i ryggen.

• Genom tydlig strategi och se över vad är det som är samhällsnytta imorgon. Tänker på alla fiberföreningar som startats och fått 
stöd från Leader vilket inneburit att landsbygden haft tillgång till fiber tidigare och till lägre kostnad än tätorterna. Detta har varit 
till stor samhällsnytta. Vad är nästa "samhällsnytta"? Är det rent vatten? Många enskilda brunnar har denna sommar drabbats av 
E-colibakterier. Transporter är en annan del som påverkar samhället mycket. Vad är det för företag vi behöver i framtiden? Vad 
är samhällsnytta imorgon? Det skulle vi nästan kunna ha en workshop om med Kairos Future...;) 

• Hitta "nya" entreprenörer med underifrånperspektiv. Att driva ett projekt är väldigt lärorikt, som en form av utbildning. Gäller att 
ge många nya personer möjligheten att vara projektledare och stärka individen.

• Hålla i och hålla ut.
• Kanske genom paraplyprojekt tex ungdomsverksamhet
• Tala om hur bra vi är med alla projekt!



Hur tycker du att Leader kan styra och stödja 
projekten så att de får mer långsiktiga positiva 
effekter?
• Planerade uppföljningar efter avslutat projekt
• Finns det resurser till det
• Delar inte kritiken
• Genom att vara mer kritiskt granskande av ansökningarna när det gäller projektets potential för 

att kunna ge långsiktiga positiva effekter (samtidigt får det inte vara ett krav)
• Att redan i början formulera vad man tänker sig för effekter av de resultat som nås. Jag använder 

och gillar MARE modellen Mål-Aktivitet-Resultat-Effekt. Genom denna kan man redan tidigt se 
och uppskatta en del effekter men sen måste man också vara vaksam på de effekter som 
uppkommer och som man inte har haft med i sitt tänk från början. Dessa kan ibland vara väl så 
viktiga.

• Det gäller att påpeka detta under hela processen, från ansökansförfarande och till slutpunkten. 
Kanske även göra en uppföljning av ett år efter projektslut för att samla erfarenheter.

• Fortsatta projektledarträffar
• En förutsättning vid slutredovisningen av projekten?



Om man i detta område väljer att göra en ny 
ansökan kommer en process starta. Skicka 
gärna några inspel om det som är viktigast 
för
dig till denna redan nu.
• Lokal livsmedelsförsörjning
• Viktigt att Leander finns kvar
• Behåll visionerna som grund.
• Integration och mångfald för att säkra framtida arbetskraftsbrist och kompetensförsörjning. 
• Mer fokus på grön affärsutveckling
• En ännu tydligare formulerad strategi och färre men mer mätbara mål och önskade resultat gärna också
• att vi formulerar vad vi vill se för effekter av de projekt vi stöttar.
• En förbättrad bedömningsnyckel.
• Att de förberedande "grupparbetena" får vara kvar och att de kanske skall utvecklas till att bli mer
• strukturerade med kritiska kontrollfrågor så det blir lättare att se att alla delar är med i projektet.
• Miljön. Lokalt skulle vi kunna göra mycket för biologisk mångfald, kanske med fokus på insekter.
• Kustfisket.
• Hur vi försöker få med fler på alla nivåer i lokalsamhället och som känner för modellen?

Ny ansökan JA!



LEADER Bohuskust och Gränsbygd
www.leaderbohuskust.se

Leader Bohuskust och gränsbygd – samverkan för 
hållbar framtid i hav, skärgård och inland



Prioriteringar och riktlinjer
• Implementeringsworkshop
• Nätverken (Besöksnäring, Vattenbruk, Mat?, Övriga)
• Inför nästa period

Strategi förändring
Viktiga frågor
Process

• Utvärdering om 2 år
• Kickout – välja ut några projekt med störst behov (Bohuslän 

berättar, Matvägen,)

• Koppla till andra aktörer eller entreprenöriell kompetens
• Regionala innovationssystem


