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2008 - 2014

Förord
Den här rapporten beskriver resultat och effekter som utvecklingsarbetet inom
Leader Nedre Dalälven har lett till samt vilka resurser som ställts till områdets
förfogande för perioden 2008 – 2014. Detta är den andra perioden i Nedre
Dalälvsområdet med leaderarbete inom EU:s landsbygdsutvecklingsprogram.
I arbetet med utvärderingen har vi vidareutvecklat metoderna för inhämtning och
sammanställning av material utifrån erfarenheter från den utvärdering som gjordes
av Leader+, perioden 2001 – 2007. Utvärderingen bygger på uppgifter från
projektdeltagarna, som haft de bästa förutsättningarna att kunna bedöma effekterna
av det egna projektet. De kvantitativa uppgifterna har inhämtats i form av
telefonintervjuer, där ett resonemang har förts kring svaren. Uppgiftslämnarna har
fått förklara hur de kommit fram till respektive uppgift och ge konkreta exempel på
vad t.ex. de nya arbetstillfällena består av.
Inspirerat av samarbetet med Leader 3sam har utvärderingen utökats med en enkät
med öppna frågor. Ytterligare en nyhet är att det utöver områdesrapporten har gjorts
en sammanfattande uppföljning för varje projekt, som ger en tydlig bild av vad som
gjorts och uppnåtts inom respektive projekt. Dessutom har projekten själva i många
fall gjort innehållsrika och läsvärda slutrapporter. Såväl de sammanfattande
uppföljningarna som projektens egna slutrapporter kan laddas ned från hemsidan
www.leader-nedredalalven.org
Vi har strävat efter att på ett så lättfattligt sätt som möjligt försöka beskriva den
komplexa struktur som reglerat leaderarbetet. Därför innehåller rapporten två
sammanfattningar, en kortare som inledning till rapporten och en något längre
mellan huvudtext och bilagor. För tydlighet i redogörelsen av effekter, resultat och
samhällsnytta har vi använt diagram och tabeller som komplement till texterna.
Bilagorna kan synas vara många men har tagits med för att förklara arbetets
förutsättningar, metoder och resultat.
När rapporten slutförts, har området påbörjat arbetet med sin tredje leaderperiod.
Med de båda utvärderingar som nu gjorts av leaderarbetet i Nedre Dalälvsområdet
finns en god grund att utgå från i det uppföljnings- och utvärderingsarbete som
planeras för den nya programperioden fram till och med år 2020.
Vi vill framföra ett stort tack till alla de projektmedarbetare som avsatt tid och lagt
ned engagemang på att förse oss med ett så bra faktaunderlag som möjligt. Utan
deras medverkan hade denna utvärdering inte varit möjlig att genomföra.
Utvärderingen har gjorts inom leaderkansliet av Karin Andersson, Bengt Gyldberg
och Henrik Thomke.
Gysinge den 25 maj 2016
Kalle Hedin
Ordförande, Leader Nedre Dalälven

Kia Olofsdotter
Verksamhetsledare, Leader Nedre Dalälven

Sammanfattning
Leaderområdet Nedre Dalälven omfattar landsbygdsdelar av nio kommuner i fyra län.
Under sjuårsperioden 2008-2014 har 90 projekt genomförts med stöd från Leader, varav
72 lokala projekt och 18 omfattande hela leaderområdet. Fyra av de lokala projekten var
ungdomsprojekt. Dessutom genomförde ungdomar 20 miniprojekt inom ramen för ett
paraplyprojekt.
Inom leaderarbetet har använts drygt 52 miljoner kr i leaderstöd, vilket är nästan fyra
gånger så mycket som kommunerna bidragit med till den gemensamma potten. De totala
projekt-resurserna, inklusive kostnadsfria resurser och ideellt arbete, uppgår till drygt 83
miljoner kronor. Av detta utgör värdet av redovisat ideellt arbete drygt 19 miljoner kr. I
relation till de totala resurserna är uppväxlingsfaktorn i medeltal 6,1 för den kommunala
medfinansieringen.
Under programperioden har sammanlagt 3 826 personer, 889 företag och 591 övriga
organisationer medverkat i de 90 genomförda leaderprojekten. Medianvärdet per projekt är
5 medverkande företag och 5 medverkande övriga organisationer. Flera projekt lyckades
engagera ett stort antal företag, fler än 30 stycken, i sitt arbete.
Utvärderingsarbetet genomfördes under åren 2013-2015 och bestod av två delar. Först
skickades ett frågeformulär med öppna frågor till projektägaren via e-post. Därefter
gjordes en telefonintervju, under vilken en enkät fylldes i med svar på frågor som var
direkt kopplade till indikatorerna i utvecklingsplanen. Samtliga 90 projekt besvarade
frågorna i formuläret. På enkäten erhölls svar från 88 projekt, medan två projekt avböjde
att svara. I dessa båda fall användes uppgifter från projektens slutrapporter.
Resultatet från utvärderingen visade att projekten sammantaget under sjuårsperioden
bidragit till 111 nya och 125 bevarade helårsarbeten samt 154 inflyttade permanentboende
och 10 inflyttade företag. Samtidigt har ett stort antal resurser byggts upp som är värdefulla
i det fortsatta utvecklingsarbetet. De kan utgöras av nya företag, varor, tjänster eller övriga
affärsverksamheter. Andra exempel är nya nätverk, mötesplatser, varumärken och
marknader. Ett nytt varumärke av särskild dignitet är Älvlandskapet Nedre Dalälven, som
tack vare arbetet i Leader fick sin utnämning till biosfärområde av Unesco år 2011. En del
av de uppbyggda resurserna är fysiska, t.ex. småskalig infrastruktur och utrustning av olika
slag, andra lagras ofta digitalt, såsom kartor, hemsidor, handlingsplaner, kalkyler m.m.
Under sjuårsperioden har nästan 3 000 personer deltagit i kompetensutvecklingsinsatser.
De 88 projekt, som svarade på enkäten, fick också ange hur de bedömde att deras projekt
lokalt har påverkat ett antal immateriella faktorer. Förbättringar tack vare projektet angavs
i varierande grad för ett flertal av faktorerna, med de största andelarna, mellan 80 och 90
%, för Framtidstro, Identitet, Samarbetsklimat och Affärsmässighet/entreprenörsanda.
De 77 projekt, som drivits av annan projektägare än LAG eller NeDa, fick även svara på
frågor om erfarenheter från själva projektarbetet och om inställningen till ett eventuellt nytt
leaderprojekt i framtiden. Bemötandet från leaderkansliet har genomgående uppfattats som
positivt. Som problem i projektarbetet angavs däremot höga krav på redovisning/
omfattande administration och/eller långa handläggningstider/sena utbetalningar. Mer än
två tredjedelar av de svarande angav en eller flera av dessa faktorer som problem för
arbetet i projektet och nästan en tredjedel var tveksamma eller direkt negativa till att driva
ett nytt leaderprojekt i framtiden. Av de mindre projekten med mindre än 80 000 kr i stöd
från Leader, var nära hälften tveksamma eller negativa till att driva ett leaderprojekt igen.
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Leadermetoden
Bakgrund
Leader är en förkortning av det franska ”Liaisons Entre Actions de
Développement de l’Economie Rurale”, som betyder: samordnade aktiviteter
för ekonomisk utveckling på landsbygden”.
Leader är en metod för lokal utveckling som utgår från det lokala engagemanget för
bygdens framtid och utveckling. Leadermetoden har tillämpats inom EU under
närmare tre decennier och är numer en etablerad och erkänd metod för lokal
utveckling. Avsikten med Leader är att ge dem som bor och verkar på landsbygden
möjligheter att tillsammans förverkliga sina idéer och visioner om hur den egna
bygden ska utvecklas.
I Leader samarbetar olika delar av samhället i ett s.k. trepartnerskap. Tanken är att
engagemanget i föreningslivet och effektiviteten i näringslivet ska kombineras med
ansvarstagandet i den offentliga sektorn. Leaders speciella uppgift är att ge stöd till
sådant samarbete för att stärka den lokala ekonomin. Företagsstöd har hittills inte
kunnat ges av Leader, utan har hanterats av länsstyrelserna.
I Nedre Dalälvsområdet har leadermetoden använts sedan år 2001 som en naturlig
utveckling och fördjupning av det samarbete inom NeDa som pågått sedan mitten av
1980-talet. Under sjuårsperioden 2001-2007 användes beteckningen Leader+. Nedre
Dalälvsområdet var då ett av endast 12 leaderområden i Sverige. Resultat och
erfarenheter från Leader+ Nedre Dalälven redovisas i samlad form i en
utvärderingsrapport från 2006
http://leader-nedredalalven.org/Utvardering_Leader_plus_2006.pdf.
Dessa lärdomar har i stor omfattning legat till grund för utformningen av arbetssätt,
urvalskriterier m.m. inom Leader Nedre Dalälven under den programperiod som nu
slutrapporteras, i realiteten åren 2008-2014.
Erfarenheterna från Leader+ var mycket goda, inte enbart i vårt område, utan även i
andra områden i Sverige och övriga EU. Inför den programperiod som benämndes
2007-2013, realiteten 2008-2014, gavs därför hela Sveriges landsbygd möjlighet att
arbeta med leadermetoden. Under denna sjuårsperiod har det funnits 63 leaderområden i landet, som tillsammans täckt in praktiskt taget hela den svenska
landsbygden.
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Finansieringsmodell – resurser i ett leaderprojekt
Nedanstående beskrivning avser förhållandena inom Leader Nedre Dalälven under
den gångna programperioden, i praktiken omfattande åren 2008-2014. Såväl
terminologi som proportioner var något annorlunda under Leader+ (år 2001-2007)
och en del förändringar har också aviserats inför kommande programperiod.

Faktisk finansiering kontra kostnadsfria resurser
De totala resurserna som tillförs ett leaderprojekt består dels av kontanter, s.k.
faktisk finansiering, dels av kostnadsfria resurser. Den faktiska finansieringen
utgörs av reda pengar som projektet kan använda för att betala fakturor, avlöna
medarbetare och göra inköp för projektets räkning. De kostnadsfria resurserna är
nyttigheter som kan användas i projektet utan att projektet behöver betala för
dem och utgör således ett slags naturaförmåner för projektet. De ökar inte projektets
kassa, men är ändå nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras.

Resurser som används i ett leaderprojekt
Faktisk
finansiering

Kostnadsfria
resurser

Figuren illustrerar fördelningen av resurserna som används i ett leaderprojekt, dels
kontanta medel (faktisk finansiering), dels kostnadsfria resurser, som till största
delen består av ideellt arbete.

Offentlig och privat finansiering
Såväl den faktiska finansieringen som de kostnadsfria resurserna kan med avseende
på ursprung delas in i offentliga eller privata. Offentliga finansiärer är bland annat
EU-fonderna, svenska staten, länsstyrelser, kommuner, offentliga myndigheter och
organ (exempelvis regionala organ, Arbetsförmedlingen, Jordbruksverket,
Naturvårdsverket m.fl.), samt statliga företag (exempelvis Sveaskog och Vattenfall).
Privata finansiärer är bland annat privatägda företag och stiftelser, föreningar och
privatpersoner.
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Finansieringsslag i den faktiska finansieringen
De olika finansieringsslagen illustreras av följande figurer. Huvuddelen av den
faktiska finansieringen utgörs av stödet från Leader. I många projekt är leaderstödet
den enda formen av faktisk finansiering.
Leaderstödet är det belopp som projektägaren söker från Leader och som LAG har
möjlighet att ge bifall till. Leaderstödet består av medel från Europeiska fonden för
landsbygdsutveckling, svenska staten, områdets nio kommuner samt, under senare
delen av perioden, även Region Gävleborg.
Pengarna från EU och staten har under perioden hanterats av Jordbruksverket, som
för denna del av leaderstödet infört den gemensamma och något förvirrande
benämningen ”projektstöd”.
De kommunala medlen har förvaltats av leaderkansliet, som även betalat ut denna
del av leaderstödet till de olika projekten. För detta ändamål har Leader Nedre
Dalälvens nio kommuner varje år under sjuårsperioden betalat in sin
medfinansiering enligt överenskommen finansieringsplan till en gemensam
”kommunpott”.

Finansieringskällor för faktisk finansiering
- Intäkter
- Övrig privat medfinansiering
- Övrig offentlig medfinansiering
- Projektstöd, statliga medel
- Projektstöd, EU-medel
- Leaderstöd från LAG
(huvudsakligen kommunala medel)

Leaderstöd
(LAG-beslut)

Figuren visar finansieringskällorna för kontanta medel som använts i ett projekt.
Svensk offentlig finansiering representeras i figuren av röda sektorer, EU-medel
från Jordbruksfonden återges med mörkrött och privat finansiering med grönt.
Förutom leaderstödet har en del av projekten lyckats skaffa kompletterande faktiskt
finansiering och har därmed kunna höja sin ambitionsnivå. Kontant stöd till
projektet från någon offentlig aktör, t.ex. kommunen eller arbetsförmedlingen, har
kunnat ingå i projektbudgeten som faktisk offentlig medfinansiering, ifall
överföringen skett till projektägaren under projekttiden och detta gjorts med det
uttryckliga syftet att stödja projektets arbete. Däremot har stöd av mer allmän
karaktär till projektägaren, t.ex. årligt kommunalt driftsbidrag till en ideell förening,
inte kunnat räknas in i projektbudgeten.
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Privat kontant medfinansiering har inte varit vanligt, men har förekommit i några
projekt. I de fall projektägaren har fått intäkter som en följd av projektets
verksamhet, har även dessa räknats med i projektbudgeten som privat kontant
finansiering.

Kostnadsfria resurser
Ett utmärkande drag för Leader är att många aktörer bidrar med resurser av olika
slag till projekten utan att det utgår någon betalning för dem från projektets kassa.

Finansieringskällor för kostnadsfria resurser
- Ideellt arbete
- Övriga privata (ideella)
kostnadsfria resurser
- Offentliga kostnadsfria
resurser
Figuren visar finansieringskällor för kostnadsfria resurser. Svensk offentliga
resurser återges med röd färg och privata resurser med grönt.
Den dominerande typen av kostnadsfria resurser är det ideella arbete som
projektmedarbetarna bidrar med. Ideellt arbete har under den gångna perioden
värderats schablonmässigt enligt följande:




Ålder 13-15 år: 50 kr/h
Ålder 16-17 år: 120 kr/h
Från 18 års ålder: 175 kr/h

Det ideella arbetet har redovisats som listor över medverkande, tidpunkt, antal
arbetade timmar och typ av arbete.
Andra typer av privata kostnadsfria resurser kan vara exempelvis gratis lokaler,
material eller maskintid.
De offentliga kostnadsfria resurserna har till största delen utgjorts av lönekostnader
för offentligt anställda, som ägnat en del av sin arbetstid till att medverka i något av
leaderprojekten.
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Krav på proportioner
I början av perioden gällde att EU-medlen kunde utgöra maximalt 40 % och
projektstödet maximalt 70 % av den sammanlagda offentliga finansieringen,
vilken motsvaras av summan av alla röda sektorer i figurerna ”faktisk finansiering”
och ”kostnadsfria resurser” ovan. Återstående 30 % av den offentliga
finansieringen måste tillföras från lokala/regionala finansiärer. För projekt med
leaderstödet som enda offentliga finansiering har detta således till 70 % utgjorts av
projektstöd och till 30 % av lokala/regionala medel, huvudsakligen från
kommunerna.
Mot slutet av programperioden ändrades reglerna såtillvida projektstödets andel av
den totala offentliga finansieringen måste ligga på exakt 70 %. Denna regeländring
medförde att omprövningar måste göras av ett flertal projekt, för vilka
projektstödsandelarna låg under 70 %.
Den privata insatsen, huvudsakligen i form av ideellt arbete, har inneburit ett
betydande resurstillskott till projekten och utgör också ett tydligt bevis på det lokala
engagemanget för projektarbetet. LAG:s riktmärke har varit att projektet vid
ansökan skulle budgetera för en privat medfinansiering som är minst lika stor som
det sökta leaderstödet. Många projekt har kunnat uppfylla och t.o.m. överträffa detta
vid sina redovisningar av utfallet, medan andra inte lyckats engagera ideella krafter i
den omfattning som antogs vid ansökningstillfället.

Organisation
LAG – den lokala beslutsgruppen
LAG:s ansvarsområden
Leaderarbetet inom ett område styrs och koordineras av en fristående förening, i vårt
fall Leader Nedre Dalälven, ideell förening. Styrelsen i en leaderförening kallas
LAG (Lokal AktionsGrupp) och har en central roll inom Leader. LAG har ansvar
för att:
 bilda och utveckla lokala nätverk och partnerskap som kan bilda basen för arbetet
i ett leaderområde,
 leda arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsplan tillsammans med dem som
bor och verkar i bygden,
 sluta avtal med förvaltningsmyndighet om att åta sig ansvaret att leda och
koordinera leaderarbetet inom det egna området under en sjuårsperiod,
 fatta beslut av strategisk karaktär om verksamhetens inriktning, genomförande
och ekonomi, samt
 fatta beslut om projekt i enlighet med den antagna utvecklingsplanen.
LAG har inom sig utsett ett verkställande utskott (VU), med viss delegationsrätt för
löpande ärenden.
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LAG:s sammansättning
Sammansättningen av ledamöter i LAG har varit balanserad i ett flertal avseenden,
för att ge LAG en så bred och allsidig kompetens som möjligt och för att ge ett väl
avvägt inflytande från samhällets olika delar. LAG för Leader Nedre Dalälven har
under den gångna programperioden utgjorts av 21 ordinarie ledamöter och sex
suppleanter. Mandaten har fördelats jämnt på de tre samhällssektorerna: ideell,
privat och offentlig, således med sju ordinarie ledamöter och två suppleanter från
vardera sektorn. Könsfördelningen har varit 13/14 under hela programperioden,
något år med överrepresentation av män och andra år med överrepresentation av
kvinnor. Geografisk fördelning har eftersträvats i proportion till antal invånare i
naturliga geografiska områden. Varje kommun har haft möjlighet att utse en
tjänsteman eller förtroendevald som ledamot för den offentliga sektorn. Mångfald
har eftersträvats och det har under hela perioden funnits minst en ledamot som är
född utanför Norden. Huvuddelen av ledamöterna har varit i yrkesverksam ålder och
LAG har alltid innehållit minst två ledamöter under 27 år, s.k. ungdomsrepresentanter. En viss kontinuitet i LAG har eftersträvats, med en lagom omsättning av
ledamöter så att vunna erfarenheter kunnat tillvaratas, samtidigt som nya influenser
har välkomnats. Eftersom den ekologiska aspekten på hållbar utveckling har haft
stor tyngd vid bedömning av projektansökningar, har valberedningen verkat för att
få in ledamöter i LAG som haft kompetens inom miljöområdet. Kompetens inom
turismnäringen har också varit viktig, då turismen har en betydande roll i områdets
utveckling.
Valberedning
LAG har haft en valberedning som speglat trepartnerskapet och ledamöterna har
varit geografiskt spridda i området. De har i sitt arbete utgått ifrån Leader Nedre
Dalälvens utvecklingsplan för att säkerställa en så bred kompetens som möjligt inom
LAG. Sammankallande i valberedningen har varit en person med lång egen
erfarenhet av arbetet i LAG. De kommunala kontaktpersonerna har tillsammans med
kansliet varit valberedningen behjälpliga i sitt arbete.

Kansliet
För den operativa verksamheten har LAG tillgång till ett kansli med anställda
medarbetare. Funktionerna på kansliet har varit verksamhetsledare, handläggare,
ekonom och annan administrativ personal. De starkt begränsade ekonomiska
ramarna för administration har inneburit att samtliga befattningshavare har haft
deltidstjänster.
Den sammanlagda arbetsstyrkan för driftsfunktionen har i genomsnitt motsvarat ca
två heltidstjänster. Kansliets uppgifter har varit att:
 bereda ärenden inför möten i LAG och VU,
 verkställa beslut som tagits av LAG eller VU,
 informera i bygden om Leader,
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 hålla kommunernas kontaktpersoner informerade om arbetets fortskridande,
 tillsammans med kontaktpersonerna i kommunerna bistå projektgrupper med

rådgivning och utveckling av idéer till kompletta ansökningar,

 fortlöpande hålla kontakt med beviljade projekt,
 handha kontakter med medfinansiärer och myndigheter m.fl.,
 hantera Leaders ekonomi och att
 granska redovisningarna från de enskilda projekten vid ansökan om utbetalning

och betala ut den del av leaderstödet som inte är projektstöd (huvudsakligen
medel från kommunerna).

Inriktningen på kansliets arbete har varit att möjliggöra och stödja samverkan, som
kan bidra till att uppfylla målen för Leader Nedre Dalälven.

Kontaktpersoner i kommunerna
Kommunerna har en viktig roll i leaderarbetet, inte bara som medfinansiärer utan
också för att stödja utvecklingsgrupper i kommunen i alla faser från projektidé till
genomtänkta projektplaner, ansökan, genomförande och slutligen uthållig
verksamhet efter slutfört projekt. Inte minst har kommunen som uthållig aktör stor
betydelse för att säkerställa en kontinuitet i de lokala utvecklingsprocesserna.
För att främja ett aktivt samarbete mellan kommuner och leaderkansliet, bildades
redan under Leader+ en kommungrupp, till vilken varje kommun i Leaderområdet
fick utse en kontaktperson. Kontaktpersonen har i praktiken visat sig vara en
tjänsteman som arbetar med näringslivsfrågor och/eller lokal utveckling i sin
kommun. Grundprincipen för arbetet i kommungruppen har varit att hålla
kontaktpersonerna fortlöpande underrättade om leaderarbetet i allmänhet och
projektärenden som berör den egna kommunen i synnerhet. Med utgångspunkt från
de goda erfarenheterna av detta arbetssätt under Leader+, har samma
samarbetsmodell tillämpats även under den nu avslutade programperioden.
För att hålla de kommunala kontaktpersonerna informerade om läget för enskilda
projekt har kansliet som rutin skickat meddelande till kommungruppen i följande
situationer:
 när kansliet mottagit en första ansökan (kopia på meddelande till projektet om

mottagen första version av ansökan)

 när LAG fattat beslut om projekt (kopia på meddelande till projektet om

projektbeslut i LAG, inklusive beslutsmotivering)

 när länsstyrelsen fattat formellt beslut om projektet (kopia på fullständig ansökan

som legat till grund för bifallet i LAG samt kopia på formellt beslut i
länsstyrelsen)

Kansliet har också försett kommungruppens medlemmar med översikter och
statistik över beviljade leaderprojekt. Dessutom har kontaktpersonerna haft tillträde
till den interna delen av Leaders hemsida, där de liksom LAG-ledamöterna kunnat ta
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del av alla ansökningar, protokoll, ekonomiska översikter m.m. Kommungruppen
har även emellanåt samlats till fysiska möten. De viktigaste och mest frekventa
kontakterna har dock skett i form av direkt dialog mellan kommunrepresentanter och
kansliet per telefon och e-post i olika ärenden.

Länsstyrelsen
Under den gångna programperioden har länsstyrelserna varit förvaltningsmyndigheter för leaderarbetet. För leaderområden som sträcker sig över flera län, har en av
de berörda länsstyrelserna tilldelats uppgiften att ha förvaltningsansvar för hela
verksamheten inom ett leaderområde, således även för de projekt inom detta
leaderområde som bedrivits i något av grannlänen. Enligt denna princip har
Länsstyrelsen i Dalarnas län (W) varit förvaltningsmyndighet för hela Leader Nedre
Dalälven. För de leaderområden som en länsstyrelse haft ansvar för, har
länsstyrelsen bland annat haft som uppgift att:
 granska och besluta om godkännande av de lokala utvecklingsplaner som tagits
fram under ledning av respektive LAG,
 sluta avtal med LAG,
 ange budgetramar för leaderområdena genom att fördela de medel som
Jordbruksverket budgeterat för respektive län,
 granska och fatta formellt beslut om de ansökningar om leaderstöd som fått bifall
av LAG,
 granska och besluta om förskott till projekt,
 granska redovisningarna från de enskilda projekten vid ansökan om utbetalning
och fatta beslut om utbetalning av projektstöd (EU-medel och statliga medel),
 fatta beslut om avdrag och sanktioner mot projekten vid felaktigheter i projektens
redovisningar,
 skicka uppdrag till Jordbruksverket om utbetalning av projektstöd,
 följa upp och utöva tillsyn av LAG:s och kansliernas arbete,
 kontrollera användningen av de enskilda projektens investeringar genom besök
på plats,
 i samråd med respektive LAG:s kansli ordna utbildningstillfällen för de enskilda
projekten om redovisning av leaderprojekt,

Jordbruksverket
Som nationellt ansvarig myndighet för landsbygdsprogrammet har Jordbruksverket
även haft det övergripande myndighetsansvaret för Leader. Detta har innefattat
bland annat följande uppgifter:
 Utforma föreskrifter, anvisningar, handledningar, blanketter etc.
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 Bygga upp och hålla i drift ett för hela landsbygdsprogrammet gemensamt

datasystem, benämnt ”LB-systemet”.
 Fördela projektstödsmedel på län.
 Anordna utbildningar för länsstyrelserna, personal vid leaderkanslierna och LAGledamöter.
 Kontinuerligt informera och ge stöd till länsstyrelser och leaderkanslier.
 Betala ut projektstöd och eventuella förskott till projekten på uppdrag från
länsstyrelserna.
 Genomföra revisioner av arbetet som genomförs av verkets egen personal,
länsstyrelserna, leaderkanslierna och LAG.
 Övervaka leaderarbetet på nationell nivå och rapportera till EU-kommissionen.

Handläggning och administration
Den administrativa hanteringen av leaderprojekten har krävt en omfattande
arbetsinsats från flera parter: projektgruppen (sökanden), LAG:s kansli, LAGledamöterna, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Viktiga bidrag har gjorts även av
kommunernas kontaktpersoner. Nedan görs en kort och mycket förenklad översikt
över arbetsgången i ett enskilt projekt. I realiteten har handläggningen innehållit
betydligt fler arbetsmoment än vad som framgår av figurerna. En mer utförlig
beskrivning över de olika arbetsmomenten återfinns i Bilaga 1.

Arbetsgången i ett enskilt projekt - översikt
I grova drag kan följande fem faser urskiljas under ett projekts genomförande från
projektidé till slutrapport och utvärdering efter projektslut:
I. Ansökningsfasen
Innefattade hanteringen av ansökan fram till och med beslut i LAG. Följande skiss
visar schematiskt arbetsgången i denna fas.
Projektgruppen

Ansökan om
projektstöd

Ansökan om

Leaderkansliet

LAG
projektstöd

II. Igångsättningsfasen
Innebar, för de projekt som fått bifall i LAG, att de rutiner genomfördes som var
nödvändiga för att länsstyrelsen skulle kunna fatta formellt beslut om projektstöd. I
de flesta fall måste ansökan i denna fas kompletteras med ytterligare dokument för
att uppfylla de formella kraven. Igångsättningsfasen illustreras förenklat nedan.
Projektgruppen

Kompletteringar
av ansökan

Leaderkansliet

Fullständig ansökan
om projektstöd
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Länsstyrelsen
n

Projekt som ansåg sig behöva förskott, fick ansöka om detta direkt till länsstyrelsen,
vilket åskådliggörs i följande figur.
Projektgruppen

Ansökan om
förskott

Länsstyrelsen

Utbetalningsuppdrag

Jordbruksverket

Utbetalning av förskott

III. Arbetsfasen
Upprepades normalt flera gånger under projekttiden och innefattade i administrativt
avseende ansökan om utbetalning, utbetalning av LAG-förvaltade (huvudsakligen
kommunala) medel samt utbetalning av projektstöd. Ekonomigranskningsfunktionen infördes för att i möjligaste mån undvika att projekten skulle drabbas av
sanktioner på grund av felaktigheter i ansökan om utbetalning.
Ansökan om

Ansökan om

Ansökan om

utbetalning

utbetalning

utbetalning

Utbetalning av den kommunala delen av leaderstödet

Utbetalningsuppdrag

Utbetalning av projektstödsdelen av leaderstödet

IV. Avslutningsfasen
Till den sista ansökan om utbetalning bifogades även en slutrapport, som efter
granskning lades ut på Leaders hemsida.
V. Uppföljning efter projektslut
Efter avslutat projekt fick projektmedarbetarna besvara frågor om vilka effekter som
kunnat ses av projektet. De har också fått berätta om sina erfarenheter från
projektarbetet, se vidare avsnittet Metod för uppföljning och utvärdering.

Nedre Dalälvsområdet
Leaderområdet Nedre Dalälven ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna,
Västmanland, Uppsala och Gävleborg och har omfattat landsbygdsdelar av nio
kommuner. En av kommunerna, Heby, har ingått i sin helhet i leaderområdet. I
kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala och Älvkarleby ingick hela arealen
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med undantag för vissa områden i centralorterna. I Tierps kommun ingick
församlingarna Tolfta, Vendel, Tierp, Söderfors och Västland (tätorten Tierp var
undantagen). Hedesunda socken i Gävle kommun och Österfärnebo socken i
Sandvikens kommun har också ingått i leaderområdet. Områdets totala yta har
uppgått till 6 715 km2. Genom området flyter Dalälven som mynnar i Bottenhavet.
Älven är den faktor som framför allt förenar större delen av området
naturgeografiskt, kulturellt och historiskt.

Analys
Inför programperiodens start genomfördes flera SWOT-analyser. Vid tidpunkten såg
framtidsutsikterna ljusa ut för området med planerade stora investeringar inom bl.a.
stålbranschen. Sverige befann sig i en högkonjunktur och en brist på arbetskraft
förutspåddes inom vissa sektorer. Ett sammandrag av faktorer som identifierades i
SWOT-analyserna redovisas nedan.
Styrkor
+ De höga naturvärdena
+ De välbevarade kulturmiljöerna
+ Älven
+ Attraktiva boendemiljöer på landsbygden
+ Det geografiska läget med närhet till större städer
+ Naturgivna förutsättningar för turism, fiske, friluftsliv
+ Många intressenter inom turismen
+ Rikt föreningsliv
+ Bra kommunikationer med Stockholm, Uppsala och flygplatserna på Arlanda
och i Västerås
+ Uppbyggda nätverk och kontaktytor genom Leader+, NeDa, biosfärarbetet,
m.fl., både affärsmässiga, ideella och offentliga (mycket att bygga vidare på,
måste inte börja från början)
Svagheter
-

Svag entreprenörsanda i delar av området
Ensidigt näringsliv
Jantelag i bruks- och landsbygdsmiljöer
Större efterfrågan än utbud av attraktivt boende på landsbygden
Brist på turistlogi
Säsongsberoende småskalig turism
Stor utflyttning av ungdomar efter gymnasiet (delade meningar om detta skulle
ses som en fördel eller en nackdel)
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Hot
?
?
?
?

Försämrad service på landsbygden
Brist på investeringar i turism
Brist på entreprenörer inom bl.a. turism
Stora centrala offentliga upphandlingar hotar bygdens jordbruk och andra
mindre företag
? Högre energipriser kan medföra fördyrat boende och högre resekostnader på
landsbygden

Möjligheter
! Fortsatt satsning på turism
! Inflyttning av permanentboende
! Nya lösningar med ekologisk hållbar utveckling ligger i tiden (växthusdebatt
m.m.) t.ex. omställning till mer lokalproducerad/-upphandlad energi, mat och
andra varor och tjänster och fortsatt arbete med biosfärområde
! Högre energipriser kan medföra nya möjligheter och konkurrensfördelar för
landsbygden
! Fortsatt satsning på ungdomar
Resultaten från uppföljningen, som redovisas i avsnittet Projekteffekter överträffar i
flera fall de uppsatta målen i utvecklingsplanen och visar att leadermetoden
fungerar. Detta trots att det år 2008 blev en omfattande finanskris i världen, som
också påverkade vårt område. Denna och dess efterföljande verkningar har inneburit
oro och lågkonjunktur och gör så fortfarande. Investeringar i stålbranschen i vårt
område uteblev. Istället beslutades om nedläggning av stålverket i Långshyttan, med
betydande negativa konsekvenser för en stor bygd. En mycket omfattande
investering tillkom dock inom gruvverksamheten i Garpenberg, vilket något
dämpade problemen i denna del av området. Området har ändå varit förhållandevis
lyckligt lottat genom att verksamheter i den andra stora basnäringen, skogsnäringen,
till stora delar undgått nedläggningar, även om här också successivt pågår
rationaliseringar med åtföljande minskning av antalet arbetstillfällen.
På turismområdet är det tydligt att den tidigare starka affärsturismen (konferenser,
ledningsträffar, kundarrangemang m.m.) minskat kraftigt, till följd av lågkonjunktur
och anpassning till internationella förhållanden. För området stora
turismanläggningar har blivit privatbostäder och asylboenden vilket minskat antalet
gästbäddar i området drastiskt. Detta visar sig i resultatet för antalet nya gästnätter.
Det ökade antalet asylboenden i området ses dock som en värdefull resurs och en
utmaning i det kommande och fortsatta utvecklingsarbetet. Förhoppningen är att
kunna bidra med verksamheter som är positiva för integrationen och som leder till
att fler väljer att stanna och bosätta sig i området efter besked om permanent
uppehållstillstånd. Området har en negativ befolkningsutveckling och ett stort behov
av fler människor i arbetsför ålder inom både näringsliv och offentlig sektor. Ett
framgångsrikt arbete för att få dessa nyanlända människor att välja att stanna och
verka i området kan bryta den negativa trenden och förhindra fortsatta
neddragningar inom service- och samhällsfunktioner.
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Utvecklingsplan
Utvecklingsplanen för Leader Nedre Dalälven 2008-2014 kan laddas ned från
http://leader-nedredalalven.org/Filer/PlanLeaderNedreDalalvenVer2008-09-04.doc

Mål och fokusområden
Övergripande mål
Övergripande mål för Leader Nedre Dalälven har varit
- att ge ett betydelsefullt bidrag till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar
utveckling av området,
- att Leaderområdet Nedre Dalälven profileras inom turism, för inflyttning och
för bygdens människor och företag i övrigt som ett område med följande
kvaliteter:


ett rikt och varierat landskap med stor biologisk mångfald,



många välbevarade och levande kulturmiljöer,



en tydlig miljöprofil med hög grad av miljöanpassning,



en rik och levande lokal kultur, exempelvis inom musik och hantverk,



många miljöer som är attraktiva för besök och bosättning för alla
åldersgrupper,



ett brett utbud av varor och tjänster av hög kvalitet,



ett stort inslag av närproducerade varor och tjänster med en tydlig lokal
karaktär,



en levande social miljö med hög grad av delaktighet i
samhällsutvecklingen.

Kvalitativa delmål
De kvalitativa delmålen för Leader Nedre Dalälven har varit att under
programperioden bidra till:


bevarande och utveckling av områdets naturvärden



bevarande och utveckling av områdets kulturvärden



ökad ekologisk hållbarhet



förbättrat samarbetsklimat



ökad framtidstro



ökad affärsmässighet



stärkt entreprenörsanda



stärkt identitet



ökad jämställdhet
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ökad åldersintegration



ökad integration av inflyttade



bibehållen och förbättrad samhällsservice

De kvantitativa delmålen anges tillsammans med respektive resultat i avsnittet
Projekteffekter.
Liksom under föregående programperiod (Leader+) har huvudinriktningen för
Leader Nedre Dalälven varit att nyttja områdets rika natur- och kulturresurser
för att främja sådan utveckling. Fokus har riktats mot insatser som:
dels har bedömts ha goda förutsättningar att ge resultat som bidrar till att
uppfylla utvecklingsplanens mål,
dels har ansetts kunna tillföras ett betydande mervärde genom användning
av leadermetoden.
Fokusområden
Med avseende på typ av eftersträvade effekter anges i planen följande fem
fokusområden:
1) Försörjningsmöjligheter
2) Miljö
3) Attraktivitet
4) Delaktighet
5) Ungdomsverksamhet
Fokusområdena beskrivs närmare på sidorna 28-33 i Utvecklingsplanen
http://leader-nedredalalven.org/Filer/PlanLeaderNedreDalalvenVer2008-09-04.doc

Urvalskriterier och indikatorer
Urvalskriterier beskriver vilka egenskaper ett projekt ska ha för att kunna få stöd
från Leader. De används som hjälpmedel av LAG vid beredning och beslut om
projektansökningar.
Indikatorer är resultatvariabler som används för att efter genomfört projekt mäta i
hur hög grad projektet har bidragit till att uppfylla målen i utvecklingsplanen.
De urvalskriterier och indikatorer som under den gångna perioden använts inom
Leader Nedre Dalälven anges och kommenteras för vuxenprojekt i Bilaga 2 och för
ungdomsprojekt i Bilaga 3.
För vuxenprojekt har under perioden använts relativt många urvalskriterier,
betecknade med varsin bokstav, a)-ö) och alla sökanden har varit tvungna att som en
del av sin ansökan kommentera samtliga urvalskriterier. Syftet med detta är
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trefaldigt. För det första har det ansetts väsentligt att ge LAG-ledamöterna en så
mångsidig bild som möjligt av det tilltänkta projektet. Vidare har arbetet med att
kommentera urvalskriterierna tydliggjort för de sökande vilka aspekter på det
planerade projektet som varit avgörande för LAG vid beslut om ansökan. Det tredje
syftet har inte varit det minst viktiga, eftersom projekten varit mycket mångskiftande och kunnat ge upphov till både direkta och indirekta effekter av många
olika slag. I kommentarerna till urvalskriterierna har de som skrivit ansökan haft ett
ypperligt tillfälle att beskriva det tilltänkta projektets förtjänster och
möjligheter och föra fram sina bästa argument varför deras planerade projekt passar
så bra in i Leader.
Det är många olika slags egenskaper som har behövt bli belysta med hjälp av
urvalskriterierna:
 Projektets förutsättningar att ge direkta resultat i form av försörjningsmöjligheter eller inflyttning av permanentboende och företag.
 Projektets förutsättningar att ge verktyg för den fortsatta
utvecklingen, vilka i ett senare skede kan förväntas bidra till
försörjningsmöjligheter eller inflyttning. Exempel på sådana är nya
företag, nya affärsverksamheter, nya nätverk, nya produkter, ny
småskalig infrastruktur, bevarande och utveckling av områdets naturoch kulturmiljövärden, hemsidor, marknadsföringsmateriel,
kompetensutveckling, planer, ritningar, beräkningar etc.
 Projektets förutsättningar att bidra till övriga mervärden för samhället,
exempelvis minskat ekologiskt fotavtryck, ökad biologisk mångfald,
förbättrad jämställdhet eller integration, förbättringar av
samarbetsklimat, framtidstro, identitet, samhällsservice eller transporter/
kommunikation.
 Projektets förutsättningar att kunna genomföras enligt projektplanen.
 Projektets långsiktighet/uthållighet dvs. förutsättningar att kunna ge
bestående effekter och/eller fortsatt verksamhet efter projekttidens slut.
 Projektets förankring och arbetssätt.
 Projektets relation till omvärlden, bland annat konkurrensneutralitet.
 Projektets resurseffektivitet, tillgång till medel och resurser utöver
stödmedlen från Leader.
Indikatorerna har utgjort grunden för den enkät som använts i utvärderingsarbetet.
Detta beskrivs närmare i avsnittet Metod för uppföljning och utvärdering.
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Projekttillströmning och fördelning av resurser
Tillströmning
Ansökningar och beslut fördelas över perioden enligt följande:
Projekt

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total st

Behandlade
av LAG

12

33

29

22

20

16

132

Beviljade

6

19

24

18

16

15

98

Samtliga ansökningar, som fått bifall av LAG, godkändes också av länsstyrelsen,
som fattade de formella besluten om projektstöd inom Leader. Av de 98 projekt som
fått bifall var 79 lokala projekt och 19 projekt som omfattade hela leaderområdet.
Tre av de 19 heltäckande projekten tillhörde ”Samarbetsåtgärden”. Ett av projekten
avser driftskostnader för LAG och kansli samt informationsinsatser. Av övriga 97
projekt, genomfördes 90 helt eller delvis med stöd från Leader, medan sju projekt
kunde genomföras utan leaderstöd eller inte alls kom till stånd.
Besluten i LAG om stöd uppgår till totalt 59,4 MSEK, medan de faktiskt
upparbetade leadermedlen summerar sig till 52,2 MSEK. Skillnaden har sin
förklaring i att det uppkommit återflöden från avslutade projekt som inte använt alla
de medel, som ursprungligen reserverats. Större delen av dessa återflöden har på nytt
kunnat tilldelas andra projekt genom LAG-beslut. Återflöden som inte registrerats i
LB-systemet före september månad 2013 har dock inte kunnat användas, eftersom
LAG då hade sitt sista möte då det var möjligt att fatta beslut om stöd från Leader.
Organisationsform
Fördelningen på olika organisationsformer bland de 90 sammanställda projekten.

- 16 -

Fördelning av leaderstöd på åtgärder
Den budget, som Jordbruksverket via länsstyrelsen tilldelade Leader Nedre
Dalälven, har varit indelad i fem separata budgetposter, s.k. åtgärder. Hela
projektstödet till ett visst projekt måste hämtas från en och samma åtgärd.
Överföring mellan åtgärder har inte varit möjligt, med undantag för en smärre
justering som en engångsåtgärd under senare delen av programperioden.
Fördelningen på de fem åtgärderna av antal projekt och utbetalda leadermedel
framgår av följande tabell:
Antal
projekt

Andel av
antal
projekt, %

Utbetalda
Leadermedel,
MSEK

Leadermedel,
%-andel

1. Konkurrenskraft jordoch skog (Axel 1)

6

7

1,1

2

2. Miljö och landskap
(Axel 2)

8

9

4,6

9

3. Livskvalitet och
diversifiering (Axel 3)

73

80

34,0

65

4. Samarbete mellan
LAG

3

3

2,7

5

5. Driftskostnader

1

1

9,8

19

Summa

91

100 %

52,2

100 %

Åtgärd

Resursfördelning kommunvis
Fördelningen av resurser i området och uppväxlingseffekten i förhållande till den
kommunala medfinansieringen av leaderarbetet visas på de följande två sidorna i
tabellform.
Med avseende på leaderstöd har de medverkande kommunerna fått en uppväxling
av sin medfinansiering på mellan 2,5 till 5,9 gånger, i genomsnitt 3,9 gånger.
De totala resurserna, summan av all privat och offentlig medfinansiering, inklusive
kostnadsfria resurser och ideell tid, i leaderprojekten inom området uppgår till
83 MSEK.
Sett till de totala projektresurserna är uppväxlingen av de kommunala medlen
mellan 3,7 till 11,1 gånger insatsen över sjuårsperioden, med ett medeltal på 6,1!
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Leaderstöd fördelat på kommuner, TSEK
Årlig
medfinansiering

Medfinansiering under sju år
2008-2014

Leaderstöd
till lokala
projekt *)

Leaderstöd
till gemensamma projekt **)

Leaderstöd
till lokala + del av
gemensamma
projekt **)

Kvot
leaderstöd/
medfinans.

Säter

217’

1 522’

4 128’

3 147’

7 275’

4.8

Hedemora

251’

1 756’

3 576’

3 629’

7 205’

4.1

Avesta

233’

1 631’

1 676’

3 372’

5 048’

3.1

Sala

282’

1 971’

4 762’

4 073’

8 834’

4.5

Heby

415’

2 905’

2 742’

6 004’

8 746’

3.0

Tierp

294’

2 058’

3 267’

4 254’

7 520’

3.7

Älvkarleby

113’

792’

2 553’

1 637’

4 190’

5.3

Gävle

87’

609’

285’

1 259’

1 544’

2.5

Sandviken

45’

315’

1 201’

651’

1 852’

5.9

1 937’

13 559’

24 188’

28 025’

52 213’

Kommun

Summa
Medeltal

3.9

*) Med lokala projekt menas i det här fallet projekt som genomförts inom en och samma kommun eller 2-4

grannkommuner. För projekt som verkat i flera kommuner har leaderstödet fördelats på de deltagande kommunerna
i proportion till respektive kommuns medfinansiering till kommunpotten.

**) Projekt som verkat inom hela leaderområdet. Leaderstödet har fördelats på alla kommuner i proportion till respektive

kommuns medfinansiering till kommunpotten.

- 18 -

Totalresurser fördelat på kommuner, TSEK
Totala resurser* i
lokala projekt**)

Totala resurser*)
i gemensamma
projekt***)

Totala resurser
i lokala + del av
gemensamma
projekt ***)

Kvot totala
projektresurser/
medfinans.

1 522'

6 824'

3 889'

10 712'

7.0

251'

1 756'

7 705'

4 485'

12 190'

6.9

Avesta

233'

1 631'

3 870'

4 167'

8 037'

4.9

Sala

282'

1 971'

8 012'

5 033'

13 045'

6.6

Heby

415'

2 905'

6 394'

7 419'

13 813'

4.8

Tierp

294'

2 058'

5 790'

5 256'

11 047'

5.4

Älvkarleby

113'

792'

6 758'

2 023'

8 781'

11.1

Gävle

87'

609'

705'

1 556'

2 260'

3.7

Sandviken

45'

315'

2 669'

805'

3 474'

11.0

1 937'

13 559'

48 727'

34 632'

83 359'

Årlig
medfinansiering

Medfinansiering under sju år
2008-2014

Säter

217'

Hedemora

Kommun

Summa

)

Medeltal

6.1

*) Inklusive privat och offentlig medfinansiering, kostnadsfria resurser och ideell tid.
**) Med lokala projekt menas i det här fallet projekt som genomförts inom en och samma kommun eller 2-4

grannkommuner. För projekt som verkat i flera kommuner har de totala projektresurserna fördelats på de deltagande
kommunerna i proportion till respektive kommuns medfinansiering till kommunpotten.

***) Projekt som verkat inom hela leaderområdet. De totala projektresurserna har fördelats på alla kommuner i

proportion till respektive kommuns medfinansiering till kommunpotten.
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Fördelning på olika finansieringskällor
Leaderprojektens ekonomi i sammanfattning
Projektets ekonomi sammanfattas i nedanstående tabell i miljoner kronor.
Ekonomi sammanställning

Enligt
budget

Leaderstöd, MSEK
Summan av projektstöd (statliga medel och EUstöd) samt leaderstöd från LAG.
Övrig offentlig faktisk finansiering, MSEK
Sammanlagt belopp, utöver leaderstödet, som
offentliga finansiärer tillfört projekten i form av
kontanter.
Privat faktisk finansiering, MSEK
Sammanlagt belopp som privata finansiärer tillfört
projekten i form av kontanter. Även intäkter till
följd av verksamhet i projekten.

57,9

2,9

Utfall

52,2

2,9

2,4

2,7

63,2

57,8

Kostnadsfria offentliga resurser, MSEK
Sammanlagt värde på offentliga kostnadsfria
resurser, som tillförs projekten, vilka inte utgörs av
kontanter. Består till största delen av lönekostnader
för offentligt anställda som medverkat i något av
projekten.

2,9

2,1

Ideellt arbete, MSEK
Värdet av redovisat ideellt arbete som lagts ned på
projekten, värderat schablonmässigt enligt följande:
Ålder 13-15 år = 50 kr/h, ålder 16-17 år = 120 kr/h,
från 18 års ålder = 175 kr/h.

27,2

19,1

Övriga kostnadsfria privata resurser, MSEK
Sammanlagt värde på privata kostnadsfria resurser,
som tillförts projekten, vilka inte utgörs av
kontanter eller ideellt arbete. Exempelvis gratis
lokaler, material eller maskintid.

7,9

4,4

Summa kostnadsfria resurser, MSEK

38,0

25,6

Totala resurser i projektet, MSEK

101,2

83,4

Summa faktisk finansiering, MSEK
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Fördelning
En beskrivning av fördelningen mellan olika delar av finansieringen (stöd, ideell tid
och kostnadsfria resurser) visar påföljande relationer.

Finansieringens fördelning
Leaderstöd, 52 213 tkr
2 872'
2 103'
2 695'
52 213'
4 403'

Offentlig faktisk finansiering,
2 872 tkr
Övriga kostnadsfria offentliga
resurser, 2 103 tkr
Privat faktisk finansiering,
2 695 tkr
Övriga kostnadsfria privata
resurser, 4 403 tkr

19 074'

Ideellt arbete, 19 074 tkr

Sammantaget för hela leaderarbetet har den redovisade privata insatsen utgjort
närmare en tredjedel av projektens totala resursanvändning.
Det finns goda skäl att anta, att den verkliga arbetsinsatsen i projekten varit avsevärt
större än den rapporterade, inte minst som en följd av att inrapporteringen av de
ideella insatserna av många projekt upplevts som betungande och omständlig.
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Projektdeltagande
Deltagare i projekten

Antal deltagare som på olika sätt medverkat i de olika projekten var 3 826 personer,
47 % kvinnor och 53 % män.

Nära hälften av de medverkande i projekten, 45 %, utgjordes av ungdomar eller
yngre vuxna, upp till och med 40 år. Enbart ungdomarna i åldern 15 – 27 år stod för
15 % av deltagarantalet. Könsfördelningen var relativt jämn i de båda yngre
grupperna. Den äldsta åldersgruppen, 41 år eller äldre, utgjorde 55 % av
deltagarantalet. Männen var här i majoritet, med 56 % av antalet medverkande.
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Antal inflyttade deltagare, kvinnor resp män
Män
372 st
54 %

Kvinnor
318 st
46 %

Antal inflyttade – dvs. personer som varit bosatta i området kortare tid än tio år –
som medverkat i minst ett leaderprojekt uppgick till totalt 690 personer, varav 46 %
kvinnor och 54 % män.
Företag och organisationer
Under programperioden har sammanlagt 889 företag och 591 övriga organisationer
medverkat i de 90 genomförda leaderprojekten.

En stor majoritet av projekten lyckades väl med sin lokala förankring. I 83 % av
projekten medverkade minst ett företag och i 88 % av projekten medverkade minst
en övrig organisation. Medianvärdet per projekt är 5 medverkande företag och 5
medverkande övriga organisationer. Flera projekt lyckades engagera ett stort antal
företag i sitt arbete. De sex projekt som vardera hade mer än 30 medverkande
företag stod för nästan en tredjedel av det sammanlagda antalet medverkande
företag. Samma företag kan ha medverkat i flera leaderprojekt. Detsamma gäller
även för de övriga organisationerna. Summorna 889 företag och 591 övriga
organisationer utgör därför bruttoantal, där samma organisation kan ha räknats flera
gånger.
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Metod för uppföljning och utvärdering
Arbetet med framtagande av metod för uppföljning och utvärdering gjordes i
projektet Erfarenhetsutbyte mellan LAG (nov 2012 - dec 2014). Det var ett
samarbetsprojekt mellan Leader Nedre Dalälven och Leader3sam i Jämtlands län.
Arbetssätt och erfarenheter utbyttes mellan kanslipersonal och LAG-ledamöter och
utmynnade bland annat i förbättrade metoder för de båda områdenas uppföljningsoch utvärderingsarbete.
Det praktiska arbetet med uppföljning av projekt pågick mellan oktober 2013 och
september 2015. Insamlingen av data bestod av två delar. Den första delen gjordes
med hjälp av ett frågeformulär med öppna frågor och i den andra delen användes
en enkät med frågor som var direkt anknutna till mål och indikatorer i
utvecklingsplanen för Leader Nedre Dalälven.
När projekttiden gått ut, skickades ett brev med e-posten till projektägare och
projektledare med en beskrivning av hur uppföljningen skulle gå till (Bilaga 4). Där
framhölls också vikten och värdet av deras deltagande i uppföljningen. Till epostmeddelandet bifogades även ett formulär (Bilaga 5) med frågor, som de
uppmanades att besvara och skicka tillbaka inom en viss tid. Formuläret innehöll
frågor som t.ex. hur projektägaren ansåg att projektet hade lyckats, hur man
upplevde att Leader fungerat som metod, hur framtidsutsikterna såg ut efter
projekttidens slut, hur man upplevt kontakten med kansliet och hur man såg på att
driva ett eventuellt nytt leaderprojekt.
Samtliga 90 projekt besvarade frågorna i formuläret. Knappt hälften av projekten
svarade inom utsatt tid. Ett stort antal projekt behövde många påminnelser per e-post
och telefon innan de kom in med svaren. Ett tiotal projekt intervjuades per telefon
eller i ett möte, då de av olika anledningar inte kunde eller ville fylla i svaren själva.
När svaren på frågorna i formuläret kommit in, bokades en tid med projektledare
och/eller projektägare för en telefonintervju. Vid telefonintervjun fylldes svar i på en
av kansliet framtagen enkät (Bilaga 6) vars innehåll var direkt anknutet till
utvecklingsplanens indikatorer och mål, både kvantitativa och kvalitativa huvudmål
och delmål. Ungdomsprojekt fick i intervjun även svara på några extra frågor,
speciellt framtagna för dessa projekt (Bilaga 7).
Efter genomförd intervju skickades den ifyllda enkäten till projektet tillsammans
med en sammanfattad beskrivning av projektets verksamhet enligt projektplanen för
godkännande och eventuella kompletteringar. De gavs möjlighet att ge en
kommentar på eventuella skillnader mellan planerad och genomförd verksamhet i
projektet. Två projekt avböjde att svara på frågorna i enkäten. I de fallen användes
resultat som lämnats i projektets slutrapport gällande kvantitativa mål.
Enkätsvaren har samlats i en databas, ur vilken data för följande redovisning av
resultat har hämtats. Materialet från uppföljningen av de olika projekten
sammanfattades i dokument, som efter godkännande av respektive projekt lagts ut
på Leader Nedre Dalälvens hemsida. Sammanfattningarna kan nås via länken
http://leader-nedredalalven.org/uppfolj_lista_hem.html
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Projekteffekter
De faktauppgifter som redovisas är de man i projektgrupperna varit medvetna om
vid redovisningstillfället. Hänsyn har inte tagits till s.k. multiplikatoreffekter i andra
led såsom butiker, service och tjänsteföretag.
Erfarenheterna av uppföljningsarbetet tyder på en försiktighet i de bedömningar som
projekten lämnat.
Ungdomsprojekten redovisas i avsnittet Ungdomsverksamhet.

Kvantitativa effekter
Arbetstillfällen och företagande
Indikatorer

Kvinnor

Män

Summa

Mål

54

57

111

150

Nya arbetstillfällen

Försörjningsmöjligheter som tillkommit tack vare projekten direkt eller indirekt - som

fanns vid intervjutillfället, men som inte skulle ha funnits, om inte projekten
hade genomförts. Alla nya försörjningsmöjligheter på heltid eller deltid har
räknats med, utom de som består i att någon avlönats med leadermedel inom
projektet. Har omräknats till årsarbeten på heltid motsvarande 1 600
arbetstimmar/år.

Målet enligt utvecklingsplanen var nya försörjningsmöjligheter motsvarande
minst 150 heltidsarbeten, varav minst 60 för vardera könet. Redovisat resultat
111 heltidsarbeten. Måluppfyllelse 74 %.
Personer som fått del av nya
försörjningsmedel

120

118

238

Antal personer (individer) som fått del av de nya försörjningsmöjligheterna.
Sammantaget fick 238 personer del av nya försörjningsmöjligheter genom de
projekt som genomfördes. Könsfördelningen var jämn med 120 för kvinnor och
118 för män.
Bevarade
försörjningsmöjligheter

71

54

125

100

Försörjningsmöjligheter som bevarats tack vare projekten, direkt eller indirekt.
Alla bevarade försörjningsmöjligheter på heltid eller deltid har räknats med,
utom de som består i att någon avlönats med leadermedel inom projektet. Har
omräknats till årsarbeten på heltid motsvarande 1 600 arbetstimmar/år.
Målet enligt utvecklingsplanen var motsvarande minst 100 bevarade
försörjningsmöjligheter, varav minst 40 för vartdera könet. Redovisat resultat
blev 125, varav 57 % för kvinnor och 43 % för män. Måluppfyllelse 125 %.
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Indikatorer

Kvinnor

Män

Summa

240

207

447

Personer som fått del av bevarade försörjningsmöjligheter

Mål

Antal personer som fått del av de bevarade försörjningsmöjligheterna.
Inkluderar ej alla kringeffekter då dessa är mycket svåra att beräkna på ett
tillförlitligt sätt.
Antal personer som fått del av bevarade försörjningsmöjligheter genom
projekten uppgick till totalt 240 kvinnor och 207 män. Även här var således
kvinnorna i majoritet, 54 % jämfört med män, 46 %.
Nya företag

31

36

67

100

En prioriterad typ av insatser har enligt utvecklingsplanen varit sådana som på
olika sätt kunnat stödja och stimulera företagande och entreprenörskap i
formella eller till en början informella former. Bland projekten finns exempel
på hur affärsmässiga verksamheter utvecklats inom den ideella sektorn till
ekonomiskt självbärande företagande. Konkurrensneutralitet har varit ett villkor
för leaderstöd till projekten och ansökningar om direkta företagsstöd har
hänvisats till länsstyrelsen i respektive län.
Målet enligt utvecklingsplanen var minst 100 nystartade företag, varav minst 40
för vartdera könet. Redovisat resultat blev 67. I summan ingår också företag
som återuppstartats efter minst två års vila samt inflyttade företag.
Måluppfyllelse 67 %.
Inflyttade företag

3

7

10

-

Av de ovannämnda 67 nystartade företagen var det 10 som flyttat in till
leaderområdet tack vare projekten, tre drivna av kvinnor och sju av män.
Bevarade företag

37

37

74

25

Antal företag, heltid eller deltid, alla branscher, som kunnat fortleva genom
projektens direkta eller indirekta inverkan.
Målet enligt utvecklingsplanen var minst 25 bevarade företag, varav minst 10
för vartdera könet. Redovisat resultat blev 74 stycken, jämnt fördelat på kvinnor
och män. Måluppfyllelse 296 %.
Övriga nystartade
affärsverksamheter

28

36

64

25

Verksamheter med affärsmässig inriktning, ej drivna i företagsform
(exempelvis ideell förening, byalag, sammanslutning) samt nya kompletterande
verksamhetsgrenar i befintliga företag, t.ex. Bo på Lantgård, ny
förädlingsverksamhet av råvara eller ny tjänst.
Målet enligt utvecklingsplanen var minst 25 övriga nystartade
affärsverksamheter, varav minst 10 för vartdera könet. Redovisat resultat blev
74. Måluppfyllelse 256 %.
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Inflyttade permanentboende
Indikatorer

Kvinnor

Män

Summa

Mål

77

77

154

200

Inflyttade permanentboende

Ett av de viktigaste målen i utvecklingsplanen har varit att på olika vis
möjliggöra och stimulera en ökad permanent bosättning i Nedre
Dalälvsområdet. Inflyttningen påverkar och påverkas av ett flertal andra
kriterier som har samband med områdets attraktivitet för bosättning och
boende.
Målet enligt utvecklingsplanen var motsvarande minst 200 permanentboende
som flyttat in till leaderormådet. Redovisat reslutat blev 154 personer, jämt
fördelat mellan könen. Måluppfyllelse 77 %.
Nya dagbesök

Nya dagbesök

Summa

Mål

143 865

150 000

Antal dagbesök, gjorda av personer som bor på annan ort, vilka tillkommit tack
vare projektet. Måluppfyllelse 96 %.
Nya gästnätter

Nya gästnätter

Summa

Mål

15 281

70 000

Antal gästnätter, av person som övernattat i området på annan ort än där hen är
bosatt, tillkomna tack vare projektet. Måluppfyllelse 22 %.
(Som beskrivits i avsnittet Analys har antalet gästnätter påverkats av minskningen
av den tidigare starka affärsturismen till området.)
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Efterlämnade resurser
Nya nätverk
Summa
Nystartade nätverk

Mål

291

100

Med nätverk avses en sammanslutning av minst tre parter (personer eller
organisationer) som har regelbundna kontakter för att uppnå ett syfte som ligger i
linje med projektets verksamhet.
Mål enligt utvecklingsplanen var minst 100 nya nätverk. Måluppfyllelse 291 %.
Deltagare i kompetensutveckling
Indikatorer

Kvinnor

Män

Summa

Mål

1 268

1 562

2 830

1 000

Deltagare i kompetensutveckling

Projektens bidrag till kunskaper och kompetensutveckling ses som generellt
viktiga resurser för samhällsutvecklingen. Här beaktas kunskaper som erhålls
genom formella kurser och utbildningar. Till dessa räknas även studiecirklar
och föreläsningsserier, dock ej enstaka föreläsningar. Målet enligt
utvecklingsplanen var minst 1 000 deltagare. En person som har deltagit i flera
kompetensutvecklingsinsatser inom samma projekt har i redovisningen räknats
som endast en person.
Redovisat resultat blev 2 830 deltagare, 45 % kvinnor och 55 % män.
Måluppfyllelse 283 %.
Nya affärsmässiga produkter
Här har även beaktats sådana produkter som helt och hållet tagits fram inom ett
enskilt företag, ifall detta gjorts som ett resultat av projektets verksamhet. Att en
produkt är affärsmässig innebär bland annat att den är prissatt och tillgänglig för
konsumenter på en marknad.
209

Nya tjänster, antal:

Antal nya eller förbättrade affärsmässiga tjänster (upplevelse, service, lösning på
behov, paket som säljs online) som tagits fram som ett resultat av projektens
verksamhet, direkt eller indirekt.
131

Nya varor, antal:

Antal nya eller förbättrade affärsmässiga varor (som går att ta på fysiskt) som
tagits fram som ett resultat av projektets verksamhet, direkt eller indirekt.
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Målet i utvecklingsplanen sattes till minst 200 nya produkter, varor och tjänster.
Resultatet blev 209 tjänster och 131 varor dvs. 340 nya produkter. Måluppfyllelse
170 %. En lista med exempel på olika tjänster redovisas i Bilaga 8 och på olika
varor redovisas i Bilaga 9.
Nya marknader
153

Nya marknader, antal:

Antal och exempel på nya marknader, bl.a. geografiska, nischade, temabaserade,
som har tillkommit genom projektens arbete.
En lista med exempel över olika marknader redovisas i Bilaga 10.

Nya eller förstärkta varumärken
180

Nya varumärken, antal:

De resultat som skapats av projekten kännetecknas av dels nya och dels förstärkta
varumärken. Huvuddelen utgörs av förstärkta varumärken. Ett nytt varumärke av
särskild dignitet är Älvlandskapet Nedre Dalälven, som tack vare arbetet i Leader
fick sin utnämning till biosfärområde av Unesco år 2011.
Exempel på dessa finns i Bilaga 11.
Nya mötesplatser
Nya mötesplatser, antal:

98

De mötesplatser som skapades av projekten var dels fysiska platser, inomhus och
utomhus, dels digitala mötesforum. Bland de nystartade digitala mötesplatserna
var Facebookgrupperna särskilt vanliga.
Exempel på nya mötesplatser finns i Bilaga 12.
Efterlämnade fysiska eller digitala resurser
Inom många projekt har det byggts upp fysiska resurser, som har goda
förutsättningar att komma till nytta i det fortsatta utvecklingsarbetet. Exempel på
sådana resurser är småskalig infrastruktur som bryggor, leder och stigar,
informationstavlor och skyltar, grillplatser, skateboardramper och utegym. En del av
resurserna är lagrade digitalt, t.ex. hemsidor, kartor, bilder, filmer etc. Andra
värdefulla resurser är planer, ritningar, broschyrer, kostnadsberäkningar, logotyper,
enkätsvar m.m. Exempel på fysiska och digitala resurser finns i Bilaga 13.
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Kvalitativa effekter
Vid en ingående telefonintervju har projekten fått svara på frågor om hur de
bedömer att deras projekt har påverkat totalt 14 mjuka kriterier.
Svarsalternativen var: ”Försämring”, ”Ingen skillnad”, ”Viss förbättring”, ”Stor
förbättring”, ”Kan ej svara” samt ”Ej tillämpligt”.
Diagrammens staplar i det här avsnittet visar hur projektens svar fördelar sig i antal.
I tabellen under staplarna anges även fördelningen i procent.
Affärsmässighet/Entreprenörsanda

Ökad affärsmässighet och stärkt entreprenörsanda har i utvecklingsplanen tillmätts
stor betydelse som ett medel för att direkt eller indirekt bidra till nya
försörjningsmöjligheter. En stor majoritet av de svarande, 83 %, har angivit att deras
projekt medfört förbättringar i detta avseende.
Samarbetsklimat

Att underlätta och stimulera samarbete är en hörnsten i leadermetoden och 85 % av
de svarande har angivit att deras projekt har bidragit till ett förbättrat
samarbetsklimat.
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Framtidstro

Leaderprojekten har inneburit erfarenheter och ett kvitto på att det går att
åstadkomma saker tillsammans. Viktigt är den mentala inställningen ”att allt inte blir
sämre” utan att det går att påverka sin livssituation genom att göra bra saker
tillsammans. Av projekten angav 89 % en ”Viss förbättring” eller ”Stor förbättring”.

Identitet

Frågan handlar om uppmärksamhet och uppfattning av värden som det egna
området/ platsen representerar och intresset utifrån för den egna bygden. De allra
flesta av de genomförda projekten har bidragit till en ökad känsla för det lokala
varumärket och en stor majoritet, 86 %, har på frågan om identitet angett en ”Viss
förbättring” eller ”Stor förbättring”.
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Attraktionskraft för boende

De samlade effekterna, t.ex. förbättrad framtidstro, samarbete och engagemang, av
projekt där det funnits nätverk som arbetat för att utveckla ett område, har lett till
ökad attraktionskraft för boende. Över hälften, 56 %, har angett att deras projekt har
bidragit till en stärkt attraktivitet för boende.
Jämställdhet

Projekten har genomgående varit öppna för att arbeta för ett jämställt deltagande. En
del projekt har varit inriktade på frågor som i högre grad engagerat kvinnor,
exempelvis utveckling av sidoverksamheter kring lantbruksföretag. Nära hälften av
projekten har svarat ”Ingen skillnad” medan 27 % uppger att förbättringar har skett
tack vare projektet.
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Integration

Många projekt har uppgivit att de önskat jobba med integration men att det inte
funnits några inflyttade att integrera i det aktuella området. Detta kan, åtminstone
delvis, vara en förklaring till att 75 % valt något av svarsalternativen ”Ingen
skillnad” eller ”Ej tillämpligt”.
Miljöanpassning/ekologiskt fotavtryck

Av intervjuerna framgick att miljöanpassning/ekologiskt fotavtryck i många fall
varit något som projekten inte upplevt som en naturlig del i inriktningen. Man har
inte kunnat påverka det direkt med sitt projektarbete. Drygt hälften av projekten har
svarat ”Ingen skillnad” eller ”Ej tillämpligt”. Dock har en andel på 44 % angivit att
projektet bidragit till förbättringar i detta avseende.
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Bevarande av naturvärden

Också när det gäller bevarande av naturvärden syns en klar skillnad på projekt som
varit inriktade på att arbeta med naturvärden och andra projekt som inte haft den
inriktningen. Av de avgivna svaren uppgav 43 % att förbättringar skett tack vare
projektet och medan 56 % svarat ”Ingen skillnad” eller ”Ej tillämpligt”.
Utveckling av naturvärden

En mindre del av projekten har haft en inriktning som påverkat utvecklingen av
naturvärden. Detta var frågeställningen med den högsta andelen ”Ej tillämpligt”,
50 %. Drygt en tredjedel, 39 %, har dock angett att deras projekt bidragit till
förbättringar i detta avseende.
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Bevarande av kulturvärden

De flesta projekten har inte haft den här frågan inom sitt arbetsområde, vilket också
visas av att 38 % angett ”Ej tillämpligt”. Dock har fler än hälften, 55 %, angett ”Viss
förbättring” eller ”Stor förbättring”.
Utveckling av kulturvärden

Anknyter till föregående svar med drygt en tredjedel, 39 %, som angett ”Ej
tillämpligt”. Samtidigt har nära hälften av de svarande, 47 %, angett att förbättringar
skett tack vare projektet.
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Samhällsservice

Försämringen av samhällsservicen på landsbygden är ett storskaligt
samhällsproblem som inom de flesta projekt har upplevts vara svårt att påverka.
Endast 14 % av projekten har angett att de kunnat påverka serviceutvecklingen på
landsbygden i positiv riktning.
Transport/kommunikation

I likhet med föregående fråga handlar det även i detta fall om samhällsbaserade och
infrastrukturella tjänster. Hela 87 % har angett ”Ingen skillnad” eller ”Ej tillämpligt”.
Några projekt har dock uppgett att de kunnat bidra till förbättringar; flera av dessa
rörde förbättrad busstrafik.
Mot senare delen av programperioden bedrevs flera projekt som syftade till
utveckling av fiberlösningar. Dessa projekt var av förstudiekaraktär och lade i bästa
fall en grund för investeringar som kunde genomföras först efter projekttidens slut.
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Erfarenheter och intryck
Leaders betydelse för projekten
Projektägare/projektledare har i uppföljningsarbetet fått svara på frågan ”Hade
projektet blivit av även utan stöd från Leader”?

En klar majoritet av projekten, 54 %, har svarat att projektet inte alls skulle ha blivit
av utan stöd från Leader. Endast fyra procent har uppgett att projektet skulle ha blivit
av i samma omfattning utan Leaders finansiering.

I kontakten med Leader Nedre Dalälvens kansli
Projekten har svarat på hur de har upplevt bemötandet från kansliet under projektets
gång, i samband med frågeställningar, ansökningar om projektstöd och utbetalning,
samt vid uppföljning. Endast svar från de 77 projekt som inte drivits av LAG eller
NeDa finns med i redovisningen.

Resultaten redovisas i en uppdelning av svar som speglar att den samlade
upplevelsen varit negativ, neutral, positiv eller mycket positiv. En stor majoritet,
88 %, av alla projekt uppgav att de har haft en positiv eller mycket positiv kontakt
med kansliet och inget projekt har angett att kontakten varit negativ.
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Inställning till eventuellt framtida leaderprojekt
Endast svar från de projekt som drivits av annan projektägare än LAG och NeDa
redovisas.
Kan ni tänka er att driva ett leaderprojekt igen?
Projektägare/projektledare till genomförda projekt tillfrågades om de kunde tänka
sig att driva ett leaderprojekt igen. Svaren har indelats i ”Ja”, ”Nej” och ”Med
tvekan”.

Drygt två tredjedelar, 69 %, svarade ja på frågan. Nära en tredjedel, 31 %, svarade
att de inte kan tänka sig eller att de är tveksamma till att driva ett framtida
leaderprojekt.
De orsaker till missnöje och tvekan som angetts är höga krav på redovisning/
omfattande administration och/eller långa handläggningstider/sena utbetalningar.
Problem som projekten upplevt i projektarbetet
Av de 77 projekt, som drivits av annan projektägare än LAG eller NeDa, har mer än
två tredjedelar, 53 st, angett minst ett av följande problem i projektarbetet:



Höga krav på redovisning / Omfattande byråkrati och administration.
Långa handläggningstider / Sen utbetalning av projektstöd.

”Höga krav på redovisning / Omfattande byråkrati och administration” har angetts
av 45 projekt. Det utgör 58 % av de 77 projekten. Av de projekt, som svarat nej på
frågan om de kan tänka sig att driva ett leaderprojekt igen, har samtliga angett
”Höga krav på redovisning och administration” som orsak.
”Långa handläggningstider / Sen utbetalning av projektstöd” som synpunkt/orsak
har angetts av 27 projekt motsvarande 35 % av de 77 projekten. Den långa
hanteringskedjan för ansökningar om utbetalning och den långa väntetiden fram till
genomförd utbetalning mot slutet av programperioden har orsakat problem för
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många projekt. I vissa fall har väntan på utbetalning av projektstödet lett till akuta
likviditetsproblem för projektägaren – oftast en ideell förening.
Projektstorlekens betydelse för inställningen till att driva ett nytt
leaderprojekt
Andelen projekt som är positiva till att driva nya leaderprojekt kan relateras till
storleken på leaderstöd till projektet.

Av de projekt som fått mer än 600 000 kr i leaderstöd angav 85 % att de var positiva
till att driva ett framtida leaderprojekt. Bland de projekt som fått mindre än 80 000 kr
i stöd från Leader var däremot nära hälften tveksamma eller negativa till att åta sig
ett nytt projekt. LAG:s egna projekt eller projekt drivna av NeDa är ej medräknade.
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Ungdomsverksamhet
Leader Nedre Dalälvens ambition har varit att inspirera fler unga människor att
engagera sig och starta projekt. LAG:s ungdomsrepresentanter har fungerat som
inspiratörer och berättat på bl.a. skolor och ungdomsgårdar om möjligheterna inom
Leader Nedre Dalälven.
Fyra fullskaliga ungdomsprojekt har genomförts under programperioden. I
uppföljningen fick de svara på några extra frågor, speciellt framtagna för
ungdomsprojekt. Frågor och svar redovisas nedan.
Genomförda ungdomsprojekt
Dnr 11
Skate och inspiration, Heby kommun
Dnr 23
Musikteaterverkstan, Sala kommun
Dnr 54
Ungdomsutveckling i Jugansbo, Sala kommun
Dnr 102
Östervåla Saints på Skogsvallen, Heby kommun
Antal personer upp till 27 år som varit med och påverkat vad projektet har
åstadkommit och varit delaktiga i beslut?
Projekt
Dnr 11
Dnr 23
Dnr 54
Dnr 102
Totalt

Svar
15
50
4
5
74

Roligare att bo i vår håla för unga! Känsla som tillkommit tack vare projektet
(skala 1-5)?
Projekt
Dnr 11
Dnr 23
Dnr 54
Dnr 102

Svar
4
5
3
3
15

Antal nya samarbeten där unga och vuxna samarbetar och där inget
samarbete över åldersgränserna funnits tidigare?
Projekt
Dnr 11
Dnr 23
Dnr 54
Dnr 102
Totalt

Svar
10
4
1
1
16
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Antal utbildade, inspirerade unga som deltagit i insatser för att öka
entreprenörskapet hos unga i området?
Projekt
Dnr 11
Dnr 23
Dnr 54
Dnr 102
Totalt

Svar
0
20
0
0
20

Resultaten ovan gäller endast genomförda fullskaliga ungdomsprojekt. I projektet
Ungdomsparaply genomfördes s.k. ungdomsminiprojekt (se nedan), som även de
gett värdefulla men ej sammanställda resultat för ovanstående frågeställningar. Det
gäller även ett flertal övriga projekt, som engagerat ungdomar.
Projektet Ungdomsparaply
I projektet Ungdomsparaply genomfördes ungdomsminiprojekt ”av ungdomar för
ungdomar”. Ungdomar gavs möjlighet att genomföra mindre projekt med stöd på
maximalt 10 000 kr, där administrationen till största delen sköttes av kansliet.
Sammanlagt har 20 sådana miniprojekt genomförts:
Genomförda ungdomsminiprojekt
Skate och inspiration
Älvåsa Festival
Sagospel om Robin Hood
Österfärnebo Musikfestival
Replokal Underground Gåvan
Projektering av beachvolleyplan
Musik som hörs
Ungdomsteatern – Kilbolokalen
Nostalgimack
Avesta Got Talent!
Dansgrupp
Volleyboll
Feta moves
Innebandy by night
Våffelstämman
Gemensam träning inför lag-SM
Aktiviteter med kaniner
Splash 2012
Hästhoppning/träning
Bike Park Älvkarleby
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Kommun
Avesta
Heby
Heby
Sandviken
Sandviken
Älvkarleby
Heby
Sala
Hedemora
Avesta
Avesta
Heby
Tierp
Heby
Avesta
Heby
Hedemora
Heby
Hedemora
Älvkarleby

Mål och resultat
Av de mål som sattes gällande ungdomar i utvecklingsplanen kan följande resultat
visas som jämförelse efter uppföljning av samtliga projekt. När det gäller antalet
unga delaktiga personer i projekt och nya nätverk för ungdomar har målen väl
uppfyllts.

Antal personer under 27 år som
deltagit i projekt
Antal nya nätverk där unga eller
ungdomsfrågor utgör grunden

- 42 -

Resultat från
uppföljning

Mål satta i
utvecklingsplanen

570

200

27

20

Sammanfattning Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Leader är en metod för lokal utveckling som utgår från det lokala engagemanget
för bygdens framtid och utveckling. Avsikten med Leader är att ge dem som bor och
verkar på landsbygden möjligheter att tillsammans förverkliga sina idéer och
visioner om hur den egna bygden ska utvecklas. I Leader samarbetar olika delar av
samhället i ett s.k. trepartnerskap. Tanken är att engagemanget i föreningslivet och
effektiviteten i näringslivet ska kombineras med ansvarstagandet i den offentliga
sektorn. Leaders speciella uppgift är att ge stöd till sådant samarbete för att stärka
den lokala ekonomin.
EU:s programverksamhet indelas i sjuårsperioder. Under den nu avslutade
programperioden 2008-2014 har Leader varit en del av det svenska
landsbygdsprogrammet och i princip hela Sveriges landsbygd har varit täckt av 63
leaderområden. Ett av dessa är Leader Nedre Dalälven.
Inom Leader beaktas och värderas även s.k. kostnadsfria resurser, dvs. resurser
som används i ett projekt utan att projektägaren behöver betala för dem. Exempel på
sådana är ideellt arbete eller naturaförmåner av olika slag. Kontanta medel som
tillförs ett projekt brukar för tydlighetens skull benämnas ”faktisk finansiering”. I
nästan alla projekt utgör stödet från Leader huvuddelen av den faktiska
finansieringen.
Leaderstödet består av flera delar. Det s.k. ”projektstödet” utgör som regel ca 70 %
av leaderstödet och består av medel från EU:s landsbygdsfond och statliga medel.
Inom Leader Nedre Dalälven har resterande del av leaderstödet, ca 30 %,
huvudsakligen utgjorts av kommunala medel, som områdets nio kommuner årligen
betalat in till en gemensam pott.
I varje leaderområde finns en styrelse och tillika beslutsgrupp, LAG (Lokal
AktionsGrupp), som ansvarar för områdets utvecklingsplan och avgör vilka projekt
som ska få stöd. LAG för Leader Nedre Dalälven har under den gångna
programperioden utgjorts av 21 ledamöter och sex suppleanter. Antalet ledamöter i
LAG är balanserat med avseende på bland annat samhällssektor, kön, ålder och
geografisk hemvist. Dessutom finns krav på kompetens i olika avseenden, bland
annat i miljöfrågor.
För den operativa verksamheten har LAG haft tillgång till ett kansli med anställda
medarbetare. Kansliet har bland annat haft till uppgift att bereda ärenden inför beslut
i LAG, att handlägga ansökningar om stöd, att informera om Leader, att hantera
Leaders ekonomi och att granska ansökningar om utbetalning. Inriktningen på
kansliets arbete har varit att möjliggöra och stödja samverkan, som kan bidra till att
uppfylla målen för Leader Nedre Dalälven. En viktig uppgift för kansliet har därför
varit att bistå projektgrupper med rådgivning och utveckling av idéer till kompletta
ansökningar. I detta arbete har kansliet haft god hjälp av kontaktpersonerna för
Leader i var och en av områdets nio kommuner.
Länsstyrelsen har bland annat haft till uppgift att fatta de formella besluten om de
projekt som fått bifall i LAG och att granska och ta beslut om ansökningar om
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utbetalning av projektstöd. Under den gångna perioden har Länsstyrelsen Dalarna
haft myndighetsansvaret för hela Leader Nedre Dalälven, även för de projekt som
genomförts i angränsande län. Jordbruksverket har haft det övergripande
nationella ansvaret för Leader liksom för övriga delar av landsbygdsprogrammet.
Den administrativa hanteringen av leaderprojekten har krävt en omfattande
arbetsinsats från alla berörda: projektgruppen (sökanden), LAG:s kansli, LAGledamöterna, länsstyrelsen och Jordbruksverket.
Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna,
Västmanland, Uppsala och Gävleborg. Genom området flyter Dalälven som mynnar
i Bottenhavet. Älven är den faktor som framför allt förenar större delen av området
naturgeografiskt, kulturellt och historiskt. Leaderområdet Nedre Dalälven har
omfattat landsbygdsdelar av nio kommuner: Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby,
Tierp, Älvkarleby, Gävle (enbart Hedesunda socken) och Sandviken (enbart
Österfärnebo socken). Kommunernas centralorter har som regel varit undantagna
helt eller delvis. Antalet invånare i leaderområdet var ca 65 000.
Inför programperiodens början arbetades en utvecklingsplan fram för Leader Nedre
Dalälven under ledning av LAG. Inledningsvis gjordes då s.k. SWOT-analyser vid
ett antal stormöten. Bland styrkefaktorerna har i dessa analyser särskilt framhållits
Nedre Dalälvsområdets värdefulla natur- och kulturmiljöer samt det gynnsamma
geografiska läget med närhet till Stockholmsområdet och övriga Mälardalen. Sedan
utvecklingsplanen granskats och godkänts av länsstyrelsen, har den utgjort
styrdokumentet för leaderarbetet under de följande sju åren.
De övergripande målen för Leader Nedre Dalälven har varit
 att ge ett betydelsefullt bidrag till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt
hållbar utveckling av området och
 att leaderområdet Nedre Dalälven profileras inom turism, för inflyttning och
för bygdens människor och företag i övrigt som ett område med höga
kvaliteter med avseende på bland annat natur- och kulturmiljöer,
miljöanpassning, kulturverksamhet, attraktivitet för besök och bosättning,
kvalitetsmedvetenhet och en levande social miljö med hög grad av
delaktighet.
Med avseende på typ av eftersträvade effekter anges i planen följande fem
fokusområden:
1)
2)
3)
4)
5)

Försörjningsmöjligheter
Miljö
Attraktivitet
Delaktighet
Ungdomsverksamhet

Som hjälpmedel vid beredning och beslut om projektansökningar har LAG använt
ett antal urvalskriterier som beskriver vilka egenskaper ett projekt ska ha för att
kunna få stöd från Leader. För vuxenprojekt har under perioden använts relativt
många urvalskriterier som de sökande varit tvungna att kommentera. De egenskaper
hos ett projekt som har behövt bli belysta med hjälp av urvalskriterierna är i korthet:
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 Projektets förutsättningar att ge direkta resultat i form av
försörjningsmöjligheter eller inflyttning av permanentboende och företag.
 Projektets förutsättningar att ge verktyg för den fortsatta utvecklingen
 Projektets förutsättningar att bidra till övriga mervärden för samhället
 Projektets förutsättningar att kunna genomföras enligt projektplanen
 Projektets långsiktighet/uthållighet (verksamhet efter projektets slut)
 Projektets förankring och arbetssätt
 Projektets relation till omvärlden, bland annat konkurrensneutralitet
 Projektets resurseffektivitet
I anslutning till urvalskriterierna finns i utvecklingsplanen också ett antal
indikatorer. De är resultatvariabler som används för att efter genomfört projekt
mäta i hur hög grad projektet har bidragit till att uppfylla utvecklingsplanens mål.
Indikatorerna har utgjort grunden för den enkät som använts i utvärderingsarbetet.
LAG har under perioden behandlat 132 projektansökningar, varav 98 fått bifall.
Ett av projekten avser driftskostnader för LAG och kansli samt informationsinsatser.
Av övriga 97 projekt genomfördes 90 helt eller delvis med stöd från Leader, medan
sju projekt kunde genomföras utan leaderstöd eller inte alls kom till stånd. De flesta
av projekten, 69 stycken, genomfördes helt inom en och samma kommun, tre
projekt hade verksamhet i 3-4 grannkommuner och 18 projekt omfattade hela
leaderområdet.
De upparbetade leadermedlen uppgår sammanlagt till 52,2 miljoner kronor, varav
huvuddelen, 34,0 miljoner kronor, i axel 3, dvs. åtgärden ”Förbättrad livskvalitet
och diversifiering av näringslivet på landsbygden”. Inom denna åtgärd fanns också
flest projekt, 73 stycken. I samarbetsprojekt med andra leaderområden upparbetades
2,7 miljoner kronor. Driftskostnaderna uppgick till 9,8 miljoner kronor. De utgjorde
knappt 19 % av använda leadermedel, således med god marginal under den
nationella normen på 20 %.
Med avseende på leaderstöd har de medverkande kommunerna fått en uppväxling
av sin medfinansiering på mellan 2,5 till 5,9 gånger, i genomsnitt 3,9 gånger.
De totala projektresurserna, dvs. summan av all privat och offentlig
medfinansiering, inklusive kostnadsfria resurser och ideell tid, uppgår till drygt 83
miljoner kronor. Av detta utgör värdet av redovisat ideellt arbete drygt 19 miljoner
kronor. I relation till de totala resurserna är uppväxlingen av de kommunala
medlen mellan 3,7 till 11,1 gånger insatsen över sjuårsperioden, med ett medeltal
på 6,1.
Antal deltagare som på olika sätt medverkat i de olika projekten var 3 826 personer,
47 % kvinnor och 53 % män. Nära hälften av de medverkande i projekten utgjordes
av ungdomar eller yngre vuxna, upp till och med 40 år. Könsfördelningen var
relativt jämn i de båda yngre grupperna medan männen var i majoritet i
åldersgruppen 41 år eller äldre.
Under programperioden har sammanlagt 889 företag och 591 övriga
organisationer medverkat i de 90 genomförda leaderprojekten. I 83 % av projekten
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medverkade minst ett företag och i 88 % av projekten medverkade minst en övrig
organisation. Medianvärdet per projekt är 5 medverkande företag och 5
medverkande övriga organisationer. Flera projekt lyckades engagera ett stort antal
företag, fler än 30 stycken, i sitt arbete.
Utvärderingsarbetet genomfördes mellan oktober 2013 och september 2015 och
bestod av två delar. Först skickades ett frågeformulär med öppna frågor till
projektägaren via e-post. Därefter gjordes en telefonintervju med projektledaren eller
annan lämplig person med god kännedom om projektet. Vid intervjun fyllde
kansliets personal i svaren i en enkät med frågor som var direkt kopplade till
indikatorerna i utvecklingsplanen. Samtliga 90 projekt besvarade frågorna i
formuläret. På enkäten erhölls svar från 88 projekt, medan två projekt avböjde att
svara. I de fallen användes resultat som lämnats i projektets slutrapport gällande
kvantitativa mål.
Resultatet från utvärderingen visade att projekten sammantaget under sjuårsperioden
bidragit till bland annat:
111 nya helårsarbeten, fördelade på 238 personer
125 bevarade helårsarbeten, fördelade på 447 personer
67 nya företag, varav 10 inflyttade
74 bevarade företag
64 nystartade övriga affärsverksamheter
154 inflyttade permanentboende
144 000 nya dagbesök
15 300 nya gästnätter
291 nystartade nätverk
2 830 deltagare i kompetensutveckling
209 nya affärsmässiga tjänster
131 nya affärsmässiga varor
153 nya marknader
180 nya eller förstärkta varumärken. Ett nytt varumärke av särskild dignitet
är Älvlandskapet Nedre Dalälven, som tack vare arbetet i Leader fick sin
utnämning till biosfärområde av Unesco år 2011.
 98 fysiska eller digitala mötesplatser
 Ett stort antal fysiska och digitala resurser, som har goda förutsättningar
att komma till nytta i det fortsatta utvecklingsarbetet.
















De 88 projekt som svarade på enkäten fick också ange hur de bedömde att deras
projekt lokalt har påverkat ett antal kvalitativa kriterier. Procenttalet efter
respektive faktor visar hur stor andel av de svarande som angett att förbättringar har
skett tack vare deras projekt.







Framtidstro: 89 %
Identitet: 86 %
Samarbetsklimat: 85 %
Affärsmässighet/entreprenörsanda: 83 %
Attraktionskraften för boende: 56 %
Bevarande av kulturvärden: 55 %
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Utveckling av kulturvärden: 47 %
Miljöanpassning/ekologiskt fotavtryck: 44 %
Bevarande av naturvärden: 43 %
Utveckling av naturvärden: 39 %
Jämställdhet: 27 %
Integration: 24 %
Samhällsservice: 14 %
Transport/kommunikation: 11 %

Försämringar har angivits endast i enstaka fall. Vanliga svar har dock varit ”Ingen
skillnad” eller ”Ej tillämpligt”, vilket är naturligt med tanke på att projekten haft
många olika inriktningar på sitt arbete och att alla projekt inte kan förväntas uppnå
alla typer av effekter.
I frågeformuläret ställdes också frågan ”Hade projektet blivit av även utan stöd från
Leader?” Drygt hälften av projekten svarade att projektet inte alls skulle ha blivit av
utan stöd från Leader. Endast fyra procent uppgav att projektet skulle ha blivit av i
samma omfattning utan Leaders finansiering.
Projekten har svarat på hur de har upplevt bemötandet från leaderkansliet under
projektets gång. Av de 77 projekt som inte drivits av LAG eller NeDa hade 88 %
upplevt kontakten som positiv eller mycket positiv medan resterande 12 % uppfattat
kontakten som neutral. Inget projekt har angett att kontakten med kansliet varit
negativ.
De projekt, som drivits av annan projektägare än LAG eller NeDa, tillfrågades även
om de kunde tänka sig att driva ett leaderprojekt igen. Drygt två tredjedelar
svarade ja på frågan, men nästan en tredjedel svarade att de inte kan tänka sig eller
att de är tveksamma till att driva ett framtida leaderprojekt. Andelen tveksamma
eller negativa var ännu större i de små projekten. Bland de projekt som fått mindre
än 80 000 kr i stöd, var det nära hälften som var tveksamma eller negativa till att
driva ett nytt leaderprojekt.
De orsaker till missnöje och tvekan som angetts är höga krav på
redovisning/omfattande administration och/eller långa handläggningstider/sena
utbetalningar. Av de 77 projekt, som inte drivits av LAG eller NeDa, har mer än två
tredjedelar angivit detta som problem i projektarbetet. Över hälften har framfört
”Höga krav på redovisning / Omfattande byråkrati och administration” som särskilt
problematiskt. De projekt, som svarat nej på frågan om de kan tänka sig att driva ett
leaderprojekt igen, har samtliga angett ”Höga krav på redovisning och
administration” som orsak.
”Långa handläggningstider / Sen utbetalning av projektstöd” har som
synpunkt/orsak angetts av drygt en tredjedel av de 77 projekten. Den långa
hanteringskedjan för ansökningar om utbetalning och den långa väntetiden fram till
genomförd utbetalning mot slutet av programperioden har orsakat problem för
många projekt. I vissa fall har väntan på utbetalning av projektstödet lett till akuta
likviditetsproblem för projektägaren – oftast en ideell förening.
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Under programperioden har genomförts fyra fullskaliga ungdomsprojekt och
dessutom 20 miniprojekt inom ramen för projektet Ungdomsparaply.
Ungdomsminiprojekten skulle bedrivas ”av ungdomar för ungdomar” och stödet
kunde uppgå till maximalt 10 000 kr per miniprojekt. Administrationen för dessa
sköttes till största delen sköttes av kansliet.
Ungdomsprojekten har givit ungdomar i åldern upp till 27 år tillfälle att påverka och
ta ansvar för de projekt som de arbetat i. Nya samarbeten har uppstått mellan unga
och vuxna och en ökad trivsel på hemorten har uppnåtts i ett par av projekten. I ett
av ungdomsprojekten har ett flertal ungdomar också deltagit i insatser för att öka
entreprenörskapet hos unga i området.

- 48 -

Bilagor
Bilaga 1. Arbetsgången i ett enskilt projekt
Bilaga 2. Urvalskriterier och indikatorer, vuxenprojekt
Bilaga 3. Urvalskriterier och indikatorer, ungdomsprojekt
Bilaga 4. Brev till projekten inför uppföljning (exempel)
Bilaga 5. Formulär för projektuppföljning
Bilaga 6. Enkät med intervjufrågor för uppföljning av projekt
Bilaga 7. Extra frågor till ungdomsprojekt
Bilaga 8. Nya tjänster, exempel
Bilaga 9. Nya varor, exempel
Bilaga 10. Nya marknader, exempel
Bilaga 11. Nya eller förstärkta varumärken, exempel
Bilaga 12. Nya mötesplatser, exempel

- 49 -

Bilaga 1. Arbetsgången i ett enskilt projekt
I grova drag kan följande fem faser urskiljas under ett projekts genomförande från
projektidé till slutrapport och utvärdering efter projektslut:
I. Ansökningsfasen
II. Igångsättningsfasen
III. Arbetsfasen
IV. Avslutningsfasen
V. Uppföljning efter projektslut
I. Ansökningsfasen

1) Projektgruppen framför projektidé till kansliet. Dialog, ibland besök på plats
där projektet avser att arbeta.
2) Projektgruppen skickar till kansliet en första formell ansökan på
Jordbruksverkets blankett med kort projektbeskrivning som bilaga. Kansliet
registrerar ärendet i LB-systemet. För att detta ska vara möjligt krävs att den
sökande organisationen har ett organisationsnummer.
3) Kansliet stämplar in ansökan som inkommen, skickar bekräftelse till
projektgruppen samt för kännedom till kontaktpersonen i sökandens
hemkommun (eller hemkommuner). Projektet kan starta på egen risk.
4) Projektgruppen skickar till kansliet en fullständig ansökan, som förutom
själva ansökningsblanketten innehåller:
- En utförlig projektplan / projektbeskrivning
- Projektbudget
- Kommentarer till urvalskriterierna, (beskrivs i Bilaga 2, för vuxenprojekt
och Bilaga 3, för ungdomsprojekt).
- CV för projektledare och ekonomiansvarig, ifall det vid tidpunkten för
behandling av ansökan i LAG är klarlagt, vilka dessa personer är.
Ofta har det i detta skede krävts dialog mellan kansliet och projektgruppen.
Den fullständiga ansökan måste ha kommit in till kansliet senast fyra veckor
före det LAG-möte, då projektet ska behandlas. Komplettering av ansökan
är möjlig under ytterligare ca en vecka.
5) Kansliet lägger ut kompletta ansökningar på Leaders hemsida (undersida
med inloggning) varifrån de kan laddas ner av LAG-ledamöterna.
6) LAG:s verkställande utskott (VU) går igenom alla aktuella ansökningar
tillsammans med kansliet vid ett beredningsmöte ca två veckor före LAGmötet. VU lämnar förslag till beslut i LAG.
7) Kansliet lägger ut VU-protokoll och förslag till beslutsmotiveringar på
hemsidan, där de kan hämtas av LAG-ledamöterna. De LAG-ledamöter som
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så önskar, kan avstå från att ta del av VU:s beslutsförslag till dess de skaffat
sig en egen uppfattning om projekten.
8) LAG-möte. Beslut om projektet. Som hjälpmedel vid bedömning av
projektens förutsättningar att kunna bidra till utvecklingsplanens mål har
LAG haft tillgång till ett antal urvalskriterier (Bilagorna 2 och 3), som
sökanden har gett kommentarer till i sin ansökan.
9) Kansliet skickar besked om LAG-beslutet till projektgruppen samt för
kännedom till kontaktperson i kommunen.
II. Igångsättningsfasen

Vid bifall i LAG:
10) Kansliet matar in ytterligare uppgifter om projektet i LB-systemet och gör
föreskrivna kontroller. Kompletteringar kan behövas från projektet. I detta
skede krävs bland annat följande dokument, i den mån de inte skickats in
tidigare:
- Kopia på registreringsbevis för den sökande organisationen.
- Protokollsutdrag som visar att ansökan är underskriven av behörig
firmatecknare.
- Om de sammanlagda kostnaderna för investeringar och köpta tjänster
överstiger 100 000 kr, måste minst två offerter bifogas för minst 25 % av
dessa kostnader.
- CV för projektledare / annan strategisk person, ifall detta inte redovisats
tidigare.
- Förtydligande av budget med avseende på beräkningssätt för
lönekostnaderna, ifall projektet kommer att ha avlönade medarbetare.
- Medfinansieringsintyg, ifall det utöver stödet från Leader ingår offentlig
finansiering i projektet - kontant eller i form av kostnadsfria offentliga
resurser.
- Intyg avseende inköp av begagnad utrustning, fall sådana inköp kommer
att göras i projektet.
Under slutet av programperioden tillkom krav på ytterligare dokument, bland
annat ett intyg från LAG att samtliga projektets kostnader var rimliga.
11) Kansliet gör ett förslag till sammanfattning, som översänds till
projektgruppen för granskning och eventuell korrigering. Sammanfattningen
läggs in i LB-systemet.
12) När ansökan är komplett enligt punkt 10), kopierar kansliet hela ansökan och
överlämnar ärendet till länsstyrelsen (W-län).
13) Kansliet lägger ut uppgifter om projektet på Leaders hemsida.
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14) Länsstyrelsen fattar formellt beslut, som skickas direkt till projektgruppen,
samt kopia till kansliet. Den sammanfattning som nämns under punkt 11)
ingår som en del i beslutstexten.
15) Projekt som behöver förskott skickar ansökan om sådant direkt till
länsstyrelsen.
16) Utbetalning av eventuellt förskott görs från Jordbruksverket. Projektet kan
komma igång för fullt.
17) Projektgruppen inbjuds till utbildningsträff för genomgång av regler för
redovisning av leaderstöd.
III. Arbetsfasen

(Normalt upprepas punkt 18-23 flera gånger under projektet)
18) Projektet skickar ansökan om delutbetalning, helst minst en gång per kvartal,
till en separat ekonomikonsult. Viktiga dokument som måste bifogas
ansökan om utbetalning har varit:
- Lägesrapport enligt anvisningar på hemsidan
- Fakturor, betalningsbevis och övriga verifikationer
- Utdrag ur projektets bokföring
- Redovisning av ideellt arbete
19) Ansökan om utbetalning granskas av en ekonomikonsult, som inte har någon
myndighetsfunktion i hanteringen. Denna tjänst har erbjudits av NeDa, men
har också kunnat utföras av andra organisationer. Under den gångna
perioden har det varit viktigt att eventuella korrigeringar och
kompletteringar kunnat göras innan projektet ankomststämplats vid
leaderkansliet. Enligt det regelverk som gällt under perioden, har nämligen
såväl leaderkansliet som länsstyrelsen haft myndighetsfunktioner i
handläggningen och har därför inte fått rätta några fel eller ofullständigheter
i en ankomststämplad ansökan. Det har inte heller varit tillåtet att återsända
ansökan till projektet för ändringar eller kompletteringar. Felaktigheter eller
ofullständigheter i ansökan om utbetalning som visat sig vid länsstyrelsens
granskning, har kunnat medföra sanktioner gentemot projektägaren, lika
stora som det felaktiga beloppet. Arrangemanget med granskning av en
separat ekonomikonsult har använts för att se till att varje ansökan om
utbetalning varit så korrekt och komplett som möjligt då den registrerats,
detta för att i största möjliga utsträckning undvika att projektet drabbas av
sanktioner. För att täcka kostnaderna för denna separata granskning har alla
externa projekt tilldelats ett extra påslag på 7,5 % på det leaderstöd som
beviljats av LAG. Lägesrapporten måste godkännas av verksamhetsledaren.
20) Ansökan om utbetalning registreras som inkommen till kansliet.
21) Kansliet betalar ut den kommunala delen av leaderstödet till projektet (upp
till 30 %).
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22) Kansliet överlämnar ansökan till länsstyrelsen, som efter ytterligare
granskning fattar beslut om utbetalning och skickar betalningsuppdrag till
Jordbruksverket.
23) Jordbruksverket betalar ut projektstödet till projektet (EU-medel + statliga
medel, minst 70 % av leaderstödet).
24) Oftast har projektet minst en gång under projekttiden fått besök av LAG.
IV. Avslutningsfasen

25) Projektgruppen skickar ansökan om slututbetalning till kansliet med
slutrapport och ekonomisk slutredovisning. Granskning, dialog och
utbetalning av kommunala medel görs som vid ansökan om delutbetalning.
Slutrapporten godkänns för LAG:s /kansliets del av ordföranden eller
verksamhetsledaren.
26) Kansliet lägger ut slutrapporten från projektet på Leaders hemsida.
27) Ärendet överlämnas till länsstyrelsen. Slutrapporten granskas ånyo av
länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar även redovisningen samt besöker
projekt som gjort större investeringar. Därefter fattar länsstyrelsen beslut om
slututbetalning och skickar betalningsuppdrag till Jordbruksverket.
28) Efter avräkning av eventuellt förskott betalar Jordbruksverket ut de sista 10
% av projektstödet.
29) Länsstyrelsen registrerar beslutet om slututbetalning i LB-systemet.
Projektet är därmed formellt avslutat.
V. Uppföljning efter projektslut

30) Uppföljning/utvärdering av erfarenheter från projektet samt projektets
effekter. Detta beskrivs närmare i avsnittet Uppföljning och utvärdering.
31) Vidarerapportering till nationella sammanställningar.

- 53 -

Bilaga 2. Urvalskriterier och indikatorer, vuxenprojekt
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Bilaga 3. Urvalskriterier och indikatorer, ungdomsprojekt
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Bilaga 4. Brev till projekten inför uppföljning (exempel)
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Bilaga 5. Formulär för projektuppföljning
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Bilaga 6. Enkät med intervjufrågor för uppföljning
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Bilaga 7. Extra frågor till ungdomsprojekt
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Bilaga 8. Nya tjänster, exempel
Försäljning
Bakluckeloppis (flera)
Försäljnings- och marknadsföringsmöjligheter för mat och hantverk vid "Kom till
gården"
Hönsbytardagar, årligen återkommande (att komplettera med bl.a. föreläsningar)
Julmarknad och Karlholmsdagen, uthyrning av platser till knallar
Kvalitetsloppis, bordsuthyrning
Loppis
Informations- och konsultverksamhet
Informationsservice om biosfärområdet
Informationstjänst på bygdecenter
Konsultering vid byggande av energianläggning till hus
Konsultverksamhet inom byggbranschen
Konsulttjänster inom organisationsutveckling
Omvärldsbevakning
Produktutveckling
Projektledning för energianläggningar
Varumärkesundersökningar
Internet och digitala medier
Bokningsmöjlighet på hemsida, vidareutvecklad
Fiberanslutning (flera)
Datorreparationer och -support
Evenemangskalender (flera)
Facebooksida, påannonsering och beskrivning av evenemang och verksamheter
Hemsida för information och marknadsföring
Kartsystem
Konsulttjänster inom IT
Webmaster-tjänst
Konst och kultur
Dans (flera)
Dans- och bildföreställningar från gästande konstnärer
Filmkvällar
Konserter
Konstutställning
Kulturtjänster (sång, musik, dans och teater)
”Körkurbits”, tjänster inom: Körledarutbildning. Körstafett. Forskning kring
körsångens påverkan på vårt välbefinnande
Teater (flera)
Trädgårdsföreställningar med dans
Utställningsmöjligheter (flera)
Mat och logi
Bagarstuga, uthyrning för olika aktiviteter, bl.a. bröd- och pizzabak
Bed & Box
Bed & Breakfast
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Bed & Car
Brödbak i bageri till bokade grupper
Caféverksamhet (flera)
Catering (flera)
Matsäckskorg för cykelutflykter
Logi (flera)
Serveringstjänster vid flottarkoja
Sommarcafé
Renovering och reparation
Renovering av cyklar
Reparation av energianläggningar
Sport, fritid och hälsa
Fotografering av örn, lavskrikor och hackspettar från gömsle
Friskvårdstjänster
Golfträning med professionell golftränare
Skridskouthyrning (planeras)
Skönhetsbehandlingar
Sportutövande, ökade möjligheter
Tatueringar
Träning och tävlingar för hästar och ryttare
Utegym, instruktioner (planeras)
Utövande av sport på beachvolleybollplan, bikepark, skateboardramp och i
danslokal Vattenskidåkning
Workshops med temat kultur och hälsa
Upplevelser och turism
Busstur, guidad "Svartåturen".
Båtturer med original-flottningsbåt på Dalälven
Cykel- och kanotuthyrning (flera aktörer)
Cykelleder, markerade
Cykeltur med besök på gårdar
Fiskeguidning (flera)
Guidade turer i hjorthägn
Guidade turer kring flottningsverksamheten kombinerat med Marmaläger
Guidade visningar i skogsträdgård och demonstrationsträdgård
Guidetjänster, övriga (flera)
Häst och vagn, turer
Kosafari
Lammsafari
Matsafari med traktor och vagn
Möhippeaktivitet
Naturguidningar i storkanot
Nostalgimuseum, upplevelser i
Visningsresor
Åktur i nostalgibrandbilar
Utbildning och konferens
"Clinics" (praktiska föreläsningar)
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”En dag för företaget”
Fältaktiviteter, halvdagar, där t.ex. myror och andra insekter kan undersökas i nytt
laboratorium med laborationsbänkar
Föredrag kring skog och flottning
Gruvutbildning
Konferensmöjligheter (flera)
Kurssamarbeten med bl.a. Gysinge Centrum för Byggnadsvård och Klassiska
Byggvaror i Hedemora (planeras)
Matlagningskurs (flera)
Naturskola
Seminarier/kurser och nätverksträffar
Utbildningar kring häst
Utbildningar, kurser och konsulttjänster inom permakulturdesign och
klimatkompensation
Utbildningssamordnare och organisatör
Uthyrning av bygdegård
Övrigt
Annonser och reportage i media
Finansieringstjänst. Kommunal och privat sektor gick gemensamt in med en summa
pengar och det skrevs ett avtal (skuldebrev utan återbetalning så länge det bedrivs
lanthandel i lokalen)
Flygfototjänst
Mässmedverkan, erbjudande till entreprenörer att medverka till reducerat pris
Pollineringstjänster
Visning från webkamera (Naturum Färnebofjärden har erbjudits från gömsle)
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Bilaga 9. Nya varor, exempel
Energi och drivmedel
Bensin
El från solcellsanläggningar
”Energilådan”, microskaligt kraftvärmeverk
Flis
Fordonsgas (planerad försäljning under år 2015)
Konst och hantverk
Bildkonst
"Doorcrowns", kurbitsmålade till farstukvistar (planerad försäljning genom
hemsida)
Förnyarsmycke
Gysingesouvenirer
Hantverk
Klockfodral, målade och andra unika presentartiklar (planerad försäljning genom
hemsida)
Konst
Krukor i keramik
Kärlekskompass
Presentaskar
Rullgardiner, målade (planerad försäljning genom hemsida)
Örhängen
Mat och dryck
Bakverk
Bröd, bakade i bagarstuga
Grönsaker
Karlholmsbröd, ökad försäljning
Karlholmsöl
Knäckebröd, handgräddat
Konditorivaror (flera)
Kärleksbubbel
Kärleksmarmelad
Kött
Lemonad, gammaldags
Matprodukter, lokala och förädlade (flera)
Ostprodukter (kosarella, fetaost och salladsostblandningar)
Sylt och saft, lokala producenter
Whisky (planerad tillverkning under år 2014)
Övrigt
Audio och radio
Bastu med tillbehör
Biosfärmärkta varor (idéer planterades under studieresa till Schweiz och Italien)
Bokningsbara och prissatta produkter
Bredbandsanslutning
Cd-skivor
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Fårskinn
Heminredning
Klädmärken (nya för orten)
Logipaket
Nostalgimuseums varor till försäljning
Plantskoleprodukter
Pollen
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Bilaga 10. Nya marknader, exempel
Turister och besökande, allmänt
Barnfamiljer till evenemang
Boende i Dalarna och Västmanland och besökare till dessa landskap
Bussturister
Campinggäster, hotellgäster och boende på bruket
Förstärkt marknadsföring mot Uppsala- och Stockholmsområdet
Fortsatt utveckling av marknadsföring mot framförallt Holland
Förälskade par
Konferens- och konsertgäster
Personer som äter på 56:ans grill i och med matbrickor som har bilder och
information om besöksmål i och kring Tärnsjö.
Pomoväst i södra Finland är ett område där Nedre Dalälven inte tidigare har
presenterat sitt turistiska utbud.
Turister från Europa, tack vare de nya företagare som kommer från Nederländerna,
Tyskland och Luxemburg.
Turister som är intresserade av samhället i Morgongåva
Via exponering och marknadsföring genom NeDa har man fått tillgång till den
internationella marknaden.
Ökad satsning mot fritidsturism på grund av kraftigt vikande affärsturismmarknad
Besökande med särskilt intresse av natur, friluftsliv eller fiske
Cykelturister i hela landet (flera projekt)
Fiskare inriktade på flugfiske efter gädda
Fisketurister från Sverige och även internationellt (flera projekt)
Fisketurister som är inriktade på ett hållbarhetsbaserat fritidsfiske, med speciellt
fokus på fiskare i Tjeckien, Holland, Baltstaterna.
Friluftsturister nationellt och internationellt som är intresserade av att vandra, cykla
och paddla (flera projekt).
Fågelfotografer från Sverige
Fågelskådare
Intresserade av hästanknutna aktiviteter, med och kring häst (flera projekt)
Motionärer och fiskeintresserade turister och ortsbefolkning
Natur- och kulturmiljöintresserade turister
Naturintresserade svenska och utländska turister (flera projekt)
Storstadsmänniskor från framför allt Mälardalen som är intresserade av djur och
natur.
Turister vars drivkraft är att besöka biosfärområdet (flera projekt)
Turister som vill ha med sin häst
Besökande med särskilt intresse för kultur och historia
Bil- och motorintresserade i alla åldrar till Nostalgimacken
Bussturister, framförallt från Mälardalen, som är intresserade av att se gamla bruk
Folkmusikintresserade i Portugal
Konstintresserade (flera projekt)
Kulturintresserade turister och ortsbefolkning
Personer som är intresserade av historien kring flottningen
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Personer som är intresserade av modern dans, kultur och natur i ett nytt koncept
Personer i Sverige och USA, särskilt svenskbygderna, som är intresserade av att lära
sig kurbitsmålning.
Personer och organisationer med intresse för lokalproducerad mat m.m.
Företag och grupper som vill baka knäckebröd i bageriet
Besökare som är intresserade av att handla lokalproducerad mat och dryck och att
uppleva lokal matproduktion (flera projekt).
Personer med god ekonomi och med ett stort intresse för mat, lokalproducerat och
handgräddat knäckebröd.
Lokalproducenter öppnar säljkanal till den offentligt upphandlade maten i Avesta,
Hedemora och Säter.
Matturister från både närliggande och längre bort liggande städer
Marknad för lokal- och närproducerade produkter
Närproducerad mat har fått en ny marknad i innerstaden. Når även personer från
närliggande kommuner.
Besökande med andra specialintressen
Bilentusiaster
Inredningsintresserade
Föreningar och personer i Säters kommun som är intresserade av träning
Samlare, intresserade av kvalitetsloppis
Släktforskningsintresserade turister som vill söka sina rötter i Svartådalen
Boende i närområdet
Boende i de närmaste centralorterna kring Svartådalen
Fler som handlar på hemmaplan genom ökat varu- och tjänsteutbud (flera projekt)
Turister från närområdet (flera projekt)
Personer med intresse för annat boende
Personer som kan vara intresserade av att bosätta sig permanent i området (flera
projekt).
Potentiella hemflyttare för att bosätta sig och arbeta/etablera företag i
Vikmanshyttan.
Studenter med intresse av ett boende inom hästanläggningen i Julmyra
Äldre eller de som har behov av ett mer lättskött boende och möjligheter för ökade
sociala kontakter (flera projekt).
Företagare
Byggentreprenörer som kan ha intresse för att bygga bostäder i Stjärnsund
Entreprenörer inom upplevelsebranschen erbjuds fortbildning inom naturskola i
Heby kommun.
Entreprenörer och kommuner som vill nyttja biosfärområdet i sin marknadsföring
Föreningar och företag t.ex. LRF och Sala Net samt ungdomar lockas med hjälp av
ny filmutrustning att se på film och använda lokalen för att ordna möten.
Företag i Mälardalen
Företag intresserade av samarbete bl.a. när det gäller praktikplatser
Lantbrukare intresserade av förbättrad pollinering
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Lantbrukare, entreprenörer på landsbygden
Lokala handlare som gärna vill ha lokalproducerad mat i sitt sortiment
Ungdomar
Boende på behandlingshem intresserade av "prova-på-skate"
Ungdomar från Sala kommer och tittar på film
Ungdomar intresserade av musikutövning, teater, cykling i bikepark, hästhoppning,
dans, skateboard och volleyboll.
Ungdomar från Östervåla och kringliggande orter ges ett ökat intresse att komma till
Skogsvallen.
Skolelever
Elever i närliggande grundskolor samt gymnasieskolor och lärarfortbildningar som
erbjuds aktiviteter inom naturskola i Heby kommun
Elever i grundskolan för naturskola i Heby kommun
Elever vid skolan och förskolan i Hedesunda gör regelbundna besök vid gruvan
Gymnasieskolor och grundskolor i närliggande kommuner
Gymnasieskolor och grundskolor som är intresserade av det blommande fönstret och
förutsättningar för pollinerande insekter
Lokala skolorna använder korthålsbanan för golf i sin verksamhet
Skolor och förskolor i Sala kommun som är intresserade av ett ev. blivande Naturoch kulturcentrum.
Övriga
Energilösningar (solfångare, solceller, biogas och biodiesel m.m) utbilda säljarna av
framförallt solceller eftersom solcellerna ofta inte är kärnprodukter i deras
verksamhet.
Fastighetsägare som är intresserade av fiberanslutning (flera projekt)
Forskare, exempelvis biologer, geologer och arkeologer (flera projekt)
Föreningar i Östervåla
Idrottsföreningar som söker lämplig plats för träningsläger
Kommunala verksamheter
Långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa i Hedemora kommun och ev. övriga
Dalarna som ska hjälpas att komma vidare i sig själva med hjälp av workshops
Marknader för solfångare, solceller, biogas, biodiesel m.m.
Marknad för energi- och byggprodukter
Nyanlända invandrare i Uppsala (kontakt med SIU) för att lära känna svensk natur
och kultur.
Presumtiva kunder inom energigasområdet, bl.a. Borlänge Energi, gasgrossister i
Mälardals-/Stockholmsområdet, gaskonsumenter i Gävleområdet.
Rödakorskretsar och frivilligorganisationer intresserade av att driva
integrationsarbete.
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Bilaga 11. Efterlämnade fysiska resurser, exempel
INNEHÅLL
1. Fysiska anläggningar
2. Informations- och marknadsföringsmaterial:
2.1 Broschyrer, foldrar och produktblad
2.2 Kartor
2.3 Informationstavlor och skyltar
2.4 Utställningsmaterial
2.5 Bilder och filmer
2.6 Hemsidor och annat digitalt material
2.7 Övrigt marknadsföringsmaterial
3. Dokument, som i första hand är resurser för det fortsatta
utvecklingsarbetet:
3.1 Rapporter, planer, ritningar m.m:
3.1 Dokumentation av det egna projektarbetet
3.2 Operativt inriktade dokument: Handlingsplaner, ritningar, kalkyler
3.3 Dokument som främst är beskrivande: Utredningar, resursinventeringar,
sammanställningar
3.4 Dokumentation av nätverksarbete
3.6 Studiematerial, manualer etc.
3.6 Dokumentation av kultur m.m.
4. Diverse lösöre
4.1 IT-teknik och AV-utrustning
4.2 Möbler, inredning och rekvisita
4.3 Redskap, verktyg och instrument
4.4 Övrigt lösöre
1. Fysiska anläggningar
Anslagstavlor (4 projekt)
Badplats
Bakugn
Beachvolleybollplan
Bensinmack
Besökscentrum (renoverat)
Bikepark
Blomsterplanteringar
Boulebana (upprustad)
Broar som går till ö (2 st.)
Bryggor
Cykelleder, brutna och byggda, samt skyltade
Café- och tombolavagn
Dansbana med rullstolsramp och trapp
Danslokal
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Dammar (anlagda, upprustade och återskapade) (3 platser)
Demonstrationsträdgård med växter, träd och buskar
”Energilådan”, ett microskaligt kraftvärmeverk
Fiberanslutningar (färdigställda delutbyggnader i 2 projekt)
Fågeltorn (inkl. skyltar som visar vägen)
Golfbana, korthåls för ungdomar och nybörjare
Grillplats (2 st.)
Kansli för idrottsförening
Kiosk
Kvarntorg med sten, skylt i gjutjärn, växter, spaljéer, belysning och bänkar
Lek-, bad- o grillplats (upprustad)
Lekstuga
Minisågverk
Mobil scen
Mulltoa
Nedfarter till sjö (tre kompletta med ramper och bryggor)
Nostalgimack
Odlingsytor (anlagda)
Parkanläggning (upprustad)
Promenad- och körvägar (upprustade)
Rastplats
Skateboardramper (3 st)
Samlingslokal (inköpt för ett blivande "Folkets hus")
Skogsträdgård
Slogbodar
Tak över plog
Tak över skogsbruksmuseum (renoverat)
Utegym (2 st.)
Utekök
Uthyrningsstugor (ett 15-tal upprustade)
Vandringsleder (ett flertal platser)
Väntkur vid station
Örngömsle med utrustning, t.ex. britsar, kamin, toalett och stolar
2. Informations- och marknadsföringsmaterial
2.1 Broschyrer, foldrar och produktblad
Broschyrer med information om fyra vallonbruk i Uppland
Broschyr med turistinformation om cykling och vandring i Vansjöbygden
Broschyrer om Åsgarns dalgång
Fakta- och produktblad från medverkande företag
Informationsbroschyrer om Tämnaren
Turistbroschyrer med kalendarium för Vendelbygden
Turistfolder för Enåker
+ Ett flertal ospecificerade broschyrer och foldrar på svenska och engelska
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2.2 Kartor
Cykelledskartor
Fiskekarta
Karta med utmärkta platser och beskrivning av allt som finns att göra i
Ljusternområdet
Kartor med information om fördämningar vid Hallaren
Ledkarta över Svartådalen (uppdaterad)
Matkarta över norra Uppland
Papperskarta med utmärkta kanot-, vandrings- och cykelleder kring Färnebofjärdens
nationalpark och Bysjön
Turistkarta
Turistkarta på fyra språk
2.3 Informationstavlor och skyltar
Anslagstavla vid flottningsområdet
Anslagstavla vid husbilsplats
Informationsskylt om flottningshistoria m.m. vid Upplandsleden
Informationstavlor i By, Tärnsjö och Gysinge
Informationstavlor om tomter och byggande i Stjärnsund
Informations- och orienteringstavlor över Vendelbygden
Orienteringsskylt vid rv 56 (checkpoint Hedesunda)
Skylt "Välkommen till Enåker"
Skyltar, 4 st för torgmarknaden
Skyltar för alla evenemang
Skyltar som visar vägen till husbilsplats
Skyltning med cykelledsskyltar och välkommen-skyltar
+ Flera ospecificerade skyltar och informationstavlor
2.4 Utställningsmaterial
Roll-ups (2 projekt)
Banderoller (3 projekt, bl.a. om Gysinge)
Mässutrustning
Mässinredning
Övrigt utställningsmaterial (3 projekt)
2.5 Bilder och filmer
Bildbank (3 projekt)
Bildspel
Reklamfilmer för Svartådalen gjorda i tävling av högstadieelever
2.6 Hemsidor och annat digitalt material
Bokningssajt: www.bokaromanticsweden.se
Evenemangskalender
Facebookgrupp "Events i Älvkarleby"
Facebookgrupp Nedre Dalälven
Facebooksidan "Bygdens Hus"
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Facebooksida
Försäljningskanaler för fiskekort på Internet och mobila enheter
Hemsida för Hovranområdet (påbörjad)
Hemsida om Enåker-Runhällen
Hemsida: www.alvkarlebyandan.se
Hemsida www.asgarn.se
Hemsida: www.bondensmatiuppland.se
Hemsida: www.cyklapaddla.se
Hemsida: www.brunnssilvergruva.se (utvecklad)
Hemsida www.dalabiogas.se
Hemsida: www.dalafolkart.se
Hemsida: www.eaglephotography.se
Hemsida www.foreningskraft.se
Hemsida: www.gysinge.se med evenemangskalender
Hemsida: www.nedredalalven.se (utökad och förbättrad)
Hemsida: www.ornfotagrafering.se
Hemsidor: www.romanticsweden.se och www.romaticsweden.com
Hemsida: www.svartadalen.nu (utvecklad)
Hemsida: www.vansjobygden.se
Hemsidor (2 st)
Informations- och bokningssajt: Visit Svartådalen
2.7 Övrigt marknadsföringsmaterial
Grafisk profil
Informationsmaterial om fördelar med att bo i Dalarna
Logotype för "Vi i Gysinge"
Logotype för Föreningskraft
Mallar för marknadsföringsprofil
Marknadsföringsmaterial
Skisser på tänkbara byggnationer på kommunägda tomter i Stjärnsund
Tygkassar med logotype
Västar och skjortor med tryck
3. Dokument, som i första hand är resurser för det fortsatta utvecklingsarbetet:
Rapporter, planer, ritningar m.m.
3.1 Dokumentation av det egna projektarbetet
För alla genomförda projekt gäller att projektets arbete har dokumenterats mer eller
mindre utförligt i bl.a. lägesrapporter och slutrapport i form av text, bilder, videor,
kartor, utställningsmaterial m.m.
En särskilt utförlig och läsvärd dokumentation har gjorts av projektet
”Vändpunkten” som beskrivit sitt arbete i en tryckt bok: "Historien om Karlholm
3.0"
3.2 Operativt inriktade dokument: Handlingsplaner, ritningar, kalkyler
Affärsplan för hur man skulle kunna sälja småskaliga förgasningsanläggningar
Handlingsplan för bredband
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Handlingsplan för äldreboende
Fiskevårdsplan för Björsjö-Åsgarns fiskevårdsområde
Handlingsplan för utveckling av Vansjöbygden
Handlingsplan för att utveckla Säter som julstad
Kalkyler och annat projekteringsunderlag
Kartor över planerad bredbandsutbyggnad
Kartdatabas över älvängar som är lämpliga att restaurera
Konstruktionsritningar för flottningsbåt i trä
Ombyggnadsplan för samlingslokal vid Sjöviks folkhögskola
Prioritering av insatser för framtida arbete
Rapport med förslag på praktiska åtgärder i Hovranområdet
Ritningar och kalkyler för byggande av äldreboende
Ritningar på skolområdet med allaktivitetshus och seniorboende
Underlag och planer för fortsättningsprojekt (vanligt huvudresultat i flertalet
förstudier)
3.3 Dokument som främst är beskrivande: Utredningar, resursinventeringar,
sammanställningar
Beskrivning och dokumentation av Nedre Dalälvsområdet
Bildbanker (ett stort antal)
Böril Jonssons utredningar kring Ålängsån
Data som samlats in om leder
Digitalt kartsystem över leder
Dokumentation av älvängar och metoder att hävda älvängar
Filmer och videoinspelningar (flera)
GPX-filer
Hemsida: www.tamnaren.se
Inventering och sammanställning över ökade möjligheter att ta sig till Vendelsjön
Kartläggning av den internationella marknadens efterfrågan av turismboende och
presentation av hur ett liknande arbete har bedrivits konkret på Gotland
Projektutvärderingar
Reserapport från studieresa till Schweiz och Italien
Reserapporter från Polen och Holland
Resursinventering i Svartådalen: boenden, aktiviteter, evenemang, sevärdheter m.m.
Resursinventering i Vendelbygden: lokaler, övernattningsmöjligheter, näringsställen
m.m.
Tecknad karta över Stjärnsund, som används av företag och organisationer i
Stjärnsund
Underlag för affischer
Underlag för annonser (ang. turistbesök i Södra Dalarna)
Underlag för prissättning
Varumärkesundersökningar, två separata gjorda 2012
Youtubeklipp från studiebesök vid förgasningsanläggningar och från den egna
verksamheten
Översikt över användningsmöjligheter för biomassa från älvängar
Översikt över samhällsekonomiska vinster genom hävd av älvängar
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3.4 Dokumentation av nätverksarbete
Adresslistor på intresserade av bostäder för äldreboende
Behovsanalys bland Svartådalens företagare
Dokumentation över fastighetsägare som är intresserade av bredband
Enkäter om förgasning
Enkätsvar från pensionärsföreningarnas medlemmar ang. äldreboende
Förberedelser för utbyggnad av bredband: Projektering och skrivna avtal med 53 av
106 fastigheter
Intresseanmälningar från fastighetsägare som är intresserade av bredband
Medlemsmatrikel för By-Horndal Landsbygdsfiber
Resultat från enkät som lämnats ut till 400 hushåll i Svartådalen
Resultat från workshop där befolkningen i bygden tyckte till om vad man skulle vilja
använda den tomma skolbyggnaden till
Resultat från arbete i arbetsgrupper
3.5 Studiematerial, manualer etc.
Annonsmanual
Manualer för rutiner och tillvägagångssätt vid avstyckning av tomter
Mall för insamling av fakta om leder
Studiematerial för utbildning av biosfärambassadörer
Utbildningsmaterial för kurser i permakultur
Utbildningsmaterial om förgasning
3.6 Dokumentation av kultur m.m.
Anton Olaussons nothäfte och cd-inspelning av över 50 folklåtar från Närke som
gjorts spelbara för svensk säckpipa
Dokumentation av genomförda dansföreställningar på video och stillbilder
Dokumentation över arkeologisk utgrävning
Filmer med dokumenterade föreställningar (musik och dans)
Filmer som varit med i föreställningar (musik och dans)
Fotobok som berättar om byggande av flottningsbåt i trä och flottningshistoria
Skrifter kring folkmusiken i Sverige och Portugal
"Sundelinarnas musik", dokumentation av släktforskning om en spelmanssläkt,
gjord av Ida Sundelin, själv i sjätte generationen i spelmanssläkten
Trädgårdsföreställningar
Våffelstämman i Sjövik återkommande i mars varje år
Youtubeklipp från körkurbits tillsammans med gruppen "Väsen"
4. Diverse lösöre
4.1 IT-teknik och AV-utrustning
Dator (5 projekt)
Filmutrustning
GPS-utrustning (2 projekt)
Hörslinga
Inspelningsutrustning, cd-skivor
Kamera (4 projekt)
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Konsertutrustning: PA-system, högtalare
Kopiator
Lamineringsmaskiner
Projektor (2 projekt)
Projektorduk
Skrivare (3 projekt)
4.2 Möbler, inredning och rekvisita
Dansspeglar
Flyttbar vägg för industrilokal
Inventarier i bageri och visthusboden (ej finansierade med projektmedel från Leader,
men hade inte kommit till utan projektet)
Julbelysning och utsmyckning
Marknadsbord, 20 st
Möbler: bord, stolar och hyllor
Receptionsdisk
Rekvisita, t.ex. 1700-talskläder
Scenbilder (rekvisita vid dansföreställningar)
Utställningsutrustning: skärmväggar, spotligths, dieselvärmare, värmefläktar
Värmesystem för industrilokal
4.3 Redskap, verktyg och instrument
Maskin för förgasning av träflis
Musikinstrument (2 projekt)
Slåtterbalk och röjsåg
Stereoluppar
Stjärnkikare
Trädgårdsredskap, bl.a. gräsklippare
4.4 Övrigt lösöre
Böcker i utbildningssyfte
Container
Flottningsbåt i trä
Släpkärra
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Bilaga 12. Nya mötesplatser, exempel
Mötesplatser huvudsakligen inomhus
Bagarstuga
Biosfärum Gröna Kunskapshuset
Bygdegård i Vansjö
Bygdegård i Vrenninge
Bygdegård (”Nya Bygdegården”)
Café
Caféverksamhet i f.d. kontoret för Strömsbergs bruk
Danslokal
Ekocafé Fläckemyra
Fallängetorp
Flerfunktionslokal i anslutning till gruvan
Flottarkojan, m.fl. byggnader i Flottningsområdet
Hadeholms Herrgård
Humlebackens kulturhus
Gym
Kiosk som klubblokal för juniorer
Knäckebrödsfabrik (f.d. Vikabrödsfabriken)
Konferenslokaler, samlingshall m.m. (återupptagen verksamhet i SLU:s gamla
lokaler)
Källarlokal under Café Valvet
Lada för festivaler och musikevenemang i Gussjö
”Lasse Nyströms verkstad”
Matsesgården
Nostalgimacken
Nostalgimuseum
Nyströms gård och garage
Replokal "Underground gåvan”
Sjövikshallen
Skolbyggnaden i Västerfärnebo
Stall Hammarhagen
Stall med kontorsmöjligheter, "Geirs stall"
Mötesplatser huvudsakligen utomhus
Beachvolleybollplan
Bikepark
Boulebana
Bryggor
Dansbana
Fågeltorn vid Tämnaren
Grillplatser (flera)
Industripark
Korthålsbana för golf
Kvarntorget
Källor
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Mack
Marknader (hantverksmarknad, julmarknad, torgmarknad m.fl.)
Skateboardramper (flera)
Skogsträdgård
Slogbodar
Utegym (flera)
Ön i bruksdammen med grillplatser, bord och bänkar
Digitala mötesplatser
Facebookgrupp för biosfärambassadörer
Facebookgrupp "Bygdens hus"
Facebookgrupp "Destination Älvkarleby medlemmar"
Facebookgrupp "Events i Älvkarleby"
Facebookgrupp "Gröna kunskapshuset"
Facebookgrupp "Gysinge upplevelser i bruksmiljö".
Facebookgrupp "Idé och utvecklingsgruppen i Karlholm"
Facebookgrupp "Kom till gården"
Facebookgrupp "Kulinariet"
Facebookgrupp "Kvarntorget"
Facebookgrupp "Livet på landet"
Facebookgrupp "Ljustern - en tillgång"
Facebookgrupp ”Morgongåva”
Facebookgrupp ”Nedre Dalälven”
Facebookgrupp "Nybergets Fiber"
Facebookgrupp "romanticsweden.se"
Facebookgrupp "Självaste projektet"
Facebookgrupp "Skedvibröd"
Facebookgrupp "Smakäventyr"
Facebookgrupp "Splasch"
Facebookgrupp ”Svensk Handel Säter”
Facebookgrupp "Söta Säter"
Facebookgrupp "Vi som gillar vallhorn och lurar"
Facebookgrupp "Vi som gillar Åsgarnsdalen"
Facebookgrupp "Östervålaprojektet"
En sluten facebookgrupp för köpmannaföreningen
Facebookgrupper (flera)
Facebooksida "Bondens mat i Uppland"
Facebooksida "Matsesgården"
Facebooksida ”Nedre Dalälven”
Facebooksida "Visit Svartådalen"
Två diskussionsforum om Möklinta på facebook
Blogg på företagarcentrums hemsida
Arrangörsgrupper och eventsidor inför tävlingar på Internet
suneprojektet.blogg.se

- 95 -

Postadress:
Leader Nedre Dalälven
Kölnavägen 25
810 21 Gysinge

Hemsida: www.leader-nedredalalven.org
E-post: info@nedredalalven.se
Telefon: 0291 - 211 80

