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Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bergslagen
Sammanfattning
Leader Bergslagen är ett område som består av de tio kommunerna Smedjebacken
och Ludvika i södra Dalarna, Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg och Surahammar i
norra Västmanland, samt Hällefors, Ljusnarsberg, Nora och Lindesberg i norra
Örebro län.
Bergsbrukets historia förenar området och det finns en stark gemensam identitet
hos Bergslagens över 100’000 invånare. Befolkningstätheten är låg utanför
kommunhuvudorterna och nästan alla byar bär på industrihistoriska spår. Naturen
är likartad genom hela området med utbrett skogsbruk där barrskogar dominerar,
många sjöar och gott om ytor för rekreation. Strömsholms kanal rinner genom
leaderområdet från Smedjebacken i norr till Surahammar i söder.
Vår utvecklingsstrategi har tagits fram i bred förankring med aktörerna i området.
Underifrånperspektivet har varit starkt genom det öppna angreppssättet i
workshops och enkäter där de lokala behoven fått vara vägledande i arbetet med
att ta fram utvecklingsstrategin. I strategiprocessen har vi arbetat enligt
leadermetoden med representation från offentlig, privat och ideell sektor.
Leadermetoden innebär att projekt måste genomsyras av: Underifrånperspektiv,
Innovation, Integrerande insatser, Nätverk, Samarbete, lokal aktionsgrupp (LAG)
samt lokal strategi.
Leader Bergslagens vision för perioden 2023–2027 lyder:

Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka bo och
verka i.
Vi har valt följande övergripande mål att arbeta mot för att uppnå vår vision:
•

Stärkt entreprenörskap

•

Ökad livskvalitet

•

Värna om miljön

För att uppnå målen och visionen i strategin har vi identifierat tre insatsområden
inom vilka utvecklingsinsatserna ska ske. Leader Bergslagen kommer att främja
dessa tre områden när vi bedömer framtida ansökningar.
•

Främja entreprenörskapet i Bergslagen

•

Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen

•

Värna om naturen i Bergslagen
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Lista över förkortningar
Ejflu

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

ELARD

European LEADER Association for Rural Development, EU: s
Leadernätverk.

EU

Europeiska unionen.

LAG

LAG är hela leaderföreningen. Förkortning av Local Action Group,
lokal aktionsgrupp.

LAG-styrelsen Leaderföreningens styrelse.
Leader

En metod. Samverkande åtgärder för att utveckla landsbygdens
ekonomi (Liasion Entre Actions de Développement de l'Économie

Rurale).
LLU

Lokalt ledd utveckling.

LUS

LUS är en svensk intresseförening för Leaderföreningar.

RegSO

Regionala statistikområden, en rikstäckande områdesindelning för
statistisk uppföljning.

SWOT-analys Analys av styrkor, svagheter, möjligheter, hot
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
VU

LAG-styrelsens verkställande utskott
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Summary in English
LEADER is a European programme with the aim to involve local groups in rural areas
in the economic development of their own regions by forming Local Action Groups
(LAGs) and by designing and implementing strategies. This is the local strategy for
Leader Bergslagen in Sweden for 2023-2027.
Leader Bergslagen includes ten municipalities within three regions. Smedjebacken
and Ludvika in southern Dalarna, Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg and
Surahammar in northern Västmanland, and Hällefors, Ljusnarsberg, Nora and
Lindesberg in northern Örebro region.
The history of mining unites the area and there is a strong common identity among
Bergslagen's over 100,000 inhabitants. The nature is similar throughout the area
with extensive forestry, hundreds of lakes, and various areas for recreation. The
population density is low outside the municipal capitals. Historical traces from the
industrialisation and mining era are present in all villages.
We wrote our development strategy in broad cooperation with the groups in
Bergslagen. We have organised many workshops and meetings. All through the
strategy process we have worked according to the Leader approach with
representation from the public, private and non-profit sector. The seven features of
the Leader approach are Bottom-up perspective, Innovation, Integrative initiatives,
Networks, Cooperation, Local Action Groups (LAG) and local strategy.
Leader Bergslagen's vision for the period 2023–2027 is:

Together we make Bergslagen a better place to visit, live and work.
To achieve our vision, we have chosen the following overall goals:
•

Strengthened entrepreneurship

•

Increased quality of life

•

Care for the environment

To achieve the goals and vision in the strategy, we have identified three focus areas
within which the development initiatives are to exist. These areas will be favoured
during our future application assessment process. The three focus areas are:
•

Promote entrepreneurship in Bergslagen

•

Improve living conditions for the people in Bergslagen

•

Protect the natural environment in Bergslagen
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1

Landsbygdsutveckling genom Leader
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom
leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin
genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett
verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin
även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen.
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och
utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och
insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att
rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål
och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna
strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s
gemensamma jordbrukspolitik.
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2

Strategins framtagning
Leader Bergslagens strategiprocess består av följande tidslinje, se tabell 1.
Tid

Före 2021

Aktivitet
Väntan. Efter att programperioden 2007–2014
avslutades och slutrapporterades har föreningen
bedrivit verksamhet på sparlåga. På årsmötet 2017
beslutades att inte avveckla Leader Bergslagen. Det
var viktigt att behålla kompetens och erfarenheter
från tidigare programperiod. Genom att hålla liv i
föreningen och samtidigt följa utvecklingen av Lokalt
ledd utveckling runtom i landet skulle föreningen stå
bättre rustad för en ny programperiod.
Under tiden genomförde styrelsen kvartalsvisa
styrelsemöten samt årsstämmor. Enstaka projekt
utfördes för att upprätthålla känslan av
”leadergemenskap” inom leaderområdet.

Mars 2021

Mobilisering. Skrivargrupp med erfarenhet av Leader
tillsätts. Partnerskapet väcks och bjuds in till
medverkan.

April

Behovsanalys. Omvärldsanalys. SWOT. Identifiera
lokala behov och möjligheter.

Maj, juni

Aktiviteter. Workshops med partnerskapet. Nätverkande
och starkt underifrånperspektiv.

Augusti

Bearbetning. Sammanställning av material. Skapa en
unik strategi enligt leadermetoden som samtidigt
följer Jordbruksverkets villkor. Tidigare
erfarenheter tas tillvara, exempelvis genom läsning
av tidigare rapporter och utvärderingar.

September

Förankring. Remiss genomförs genom enkät och möten
med partnerskapet.

Oktober

Ansökan. Strategin redovisas för Jordbruksverket.

November,
december

Väntan. Jordbruksverket handlägger.

2022

Komplettering, Urvalsprocess, Budgetfördelning,
Beslut mm. Hösten 2022 får vi ansöka om att starta
leaderområde under förutsättning att vi blivit
prioriterade.

2023

Programstart!

Tabell 1. Tidslinje för strategiprocessen
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2.1 Mobilisering
Arbetet med att ta fram utvecklingsstrategin har fokuserat på att väcka
engagemanget i partnerskapet. Eftersom Leader Bergslagen inte haft projektmedel
att fördela sedan perioden 2007–2015 finns det en stark vilja hos aktörerna att få
bidra till en strategi som blir prioriterad. Flera av dem som var med förra perioden
har velat bidra med sina erfarenheter av Leader, tex. genom samtal och workshops.
På uppdrag av LAG-styrelsen tillsattes en strategiskrivningsgrupp bestående av
styrelseledamöterna och konsulter. En tidigare projektmedarbetare som även varit
LAG-ersättare fick uppdraget utvecklingsledare. Hens erfarenheter som folkbildare
ansågs värdefulla för att nå ut brett med strategiprocessen samt skapa ett genuint
engagemang som säkerställer att Leadermetodens principer1 uppfylls. En tidigare
projektmedarbetare och IT-expert fick uppdraget webbmaster. Hen flyttade över
allt digitalt material till en ny hemsidedomän samt medverkade som IT-stöd för att
underlätta för folk att medverka på videomöten oavsett digital kompetensnivå.
Alla i strategiskrivargruppen kunde bidra med praktiska erfarenheter från förra
programperioden, antingen genom att de varit styrelseledamöter, anställda eller
projektledare då.
Skrivargruppen mobiliserade genom att
•

Delta på föreningsmöten som kommuner arrangerade.

•

Delta på företagarfrukostar som kommuner arrangerade.

•

Aktivt värva nya medlemmar till leaderföreningen i alla tre sektorer.

•

Ta kontakt med representanter för relevanta regionala aktörer så som
Coompanion, Länsbildningsförbunden, Hela Sverige Ska Leva, Ekomuseum
Bergslagen, Bygdegårdarnas Riksförbund, Studieförbunden, Regionerna,
Länsstyrelserna med flera.

•

Skapa en hemsida med aktuell information.

•

Skapa en Facebooksida med aktuell information och marknadsföring av
evenemang.

•

Skapa en kontaktlista för nyhetsbrev samt skapa nyhetsinnehåll till breven.
Nyhetsbrevet fick över 80 nya prenumeranter från aktörer i alla sektorer.

•

Aktivt söka upp människor för att informera om att Leader Bergslagen är i
gång. Detta skedde via mejl, telefon, videomöten samt ett nyhetsbrev som
skickades till 250 verifierade kontakter.

2.2 Behovsanalys
För att kunna uppfylla Leadermetodens principer behövde föreningen bjuda in
många deltagare till strategiprocessen. Tillsammans skulle vi identifiera lokala
behov och möjligheter genom att göra en lägesanalys av Bergslagen.

1

Leadermetodens principer är: Underifrånperspektiv, Innovation, Integrerande insatser, Nätverk,

Samarbete, LAG och lokal strategi
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Partnerskapet välkomnades till att bidra med innehåll genom att fylla i en enkät på
webben samt delta i digitala workshops. Enligt anvisning från Jordbruksverket
genomfördes enkäten i form av en SWOT. SWOT är en engelsk förkortning för
styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Vår webb-enkät, SWOT, riktade sig till ”alla som bor eller är verksamma i området”,
vilket säkerställde att begreppet partnerskapet fick en inkluderande innebörd. Svar
inkom från alla de tre sektorerna, från alla medlemskommunerna samt från folk i
varierande åldrar, även ungdomar. Med över 170 svar på webb-enkäten kändes den
som ett användbart arbetsmaterial att bygga vidare på. Sammanställningen från
svaren i vår SWOT finns i Bilaga 2. Svaren utgör grunden i avsnitt 3.3 Behov och

utvecklingsmöjligheter.
I SWOT-enkäten bad vi deltagarna att med egna ord bidra till en vision för Leader
Bergslagen. Resultatet för visionsarbetet finns i avsnitt 4.1 Vision.

2.3 Aktiviteter
Parallellt med behovsanalysen i form av SWOT genomfördes digitala workshops där
deltagarna tog chansen att fördjupa och utveckla sina resonemang. Några av
workshop-redovisningarna spelades in av utvecklingsledaren för att säkerställa att
allt användbart material följde med in i strategin. Alla tre övergripande mål som
valts ut i strategin har sitt ursprung i samtalen som fördes med olika aktörer inom
samtliga sektorer. En samstämmighet fanns i önskan om att utveckla företagandet,
våra kultur- och industrihistoriska platser, människors välmående samt värna om
naturen.
Samtliga workshops var uppskattade och givande. Det digitala formatet till följd av
covid-19 restriktionerna sågs som något positivt i stället för ett hinder. Det
geografiska avståndet mellan deltagarna blev mindre tack vare att mötena skedde
över internet i stället för på en specifik ort. Kommungränser suddades ut och ett
tydligt ”vi” i Leader Bergslagen kunde ta form.
Totalt genomfördes nio digitala skrivarmöten och workshops under våren. Alla
utom en var brett riktade till partnerskapet för att möjliggöra samverkan mellan de
olika sektorerna. En workshop var särskilt riktad mot kommuntjänstepersoner för
att bygga ett kommunnätverk inom leaderområdet. Leader Bergslagen finns i mötet
mellan tre regioner, varför det är viktigt att förutom kommunöverskridande
kontakter även skapa regionöverskridande gemenskap. Det var bra att redan i tidigt
skede börja bygga på detta nätverk som under programperioden skulle kunna
mynna ut i Bergslagsöverskridande samarbetsprojekt.
Förutom alla tio medlemskommuner deltog 59 aktörer i skrivarmöten och
workshops under våren 2021. Fullständig förteckning över medverkande i
strategiprocessen finns i bilaga 5. Aktörer i Leader Bergslagen. Bland ideella aktörer
återfinns Ekomuseum Bergslagen, Hela Sverige ska leva, länsbygderåd,
folkhögskolor, studieförbund, fritidsföreningar, byalag, Folkets Hus och Parker.
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Bland privata aktörer återfinns bygdebolag, egenföretagare, nyföretagarcentrum
Bergslagen med flera.

2.4 Bearbetning
Parallellt med mobilisering, behovsanalys och aktiviteter skedde en omfattande
inläsning av material. Det var regionala utvecklingsstrategier från alla tre län, lokala
tematiska dokument som tex Noras landsbygdsutvecklingsstrategi, Leader
Bergslagens tidigare rapporter och utvärderingar, samt Tillväxtverkets rapport
Sårbara kommuner där Bergslagens kommuner sticker ut som genuint sårbara.
Därutöver skedde muntlig materialinsamling i form av telefonsamtal, mejlkontakter
och videomöten med omkringliggande verksamma leaderområden. Det gav en
värdefull hjälp och vägledning att samtala med dem som har färsk kunskap om
Leader i praktiken. Jordbruksverkets och Landsbygdsnätverkets workshops och
informationsmöten var också ovärderliga och ett viktigt stöd i strategiprocessen ur
ett nationellt och övergripande perspektiv.
När resultatet från materialinsamling, analyser och inventeringar hade
sammanställts framkom en bild som tydligt visar att det finns ett behov av
Leaderverksamhet i Bergslagen och hur behovet ser ut. En avvägning behövde ske
mellan utvecklingsbehov som faller inom ramarna för vad som är Leader (tex.
samarbeten mellan aktörer som tidigare inte samverkat), samt vad som inte kan
ingå (tex. ansvar för bättre kollektivtrafik). Resultatet presenteras i avsnitt 3.3

Behov och utvecklingsmöjligheter.

2.5 Förankring
Förankringen av strategin skedde under hösten 2021 genom en remissinsats.
Samtliga medlemmar, följare av nyhetsbrev, medverkande från våren, samt
ytterligare kontaktpersoner som tillkommit under strategiprocessen bjöds in till att
kommentera strategin. Det skedde dels genom informationsmöten, dels genom en
ny webb-enkät där följande frågor ställdes:
1.

Finns det en röd tråd genom hela strategin från behovsanalys och
områdesbeskrivning till mål, insatsområden, indikatorer samt styrelsens
organisation och arbete?

2.

Kommer era viktigaste lokala behov och idéer att kunna förverkligas inom
ramen för strategin?

Totalt genomfördes åtta möten. De flesta var digitala, men vissa av dem kunde tack
vare lättade restriktioner genomföras fysiskt. LAG-styrelsen uttryckte att
förankringsarbetet skulle behöva fortsätta under hela väntetiden fram till
programstart 2023.
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2.6 Tidigare erfarenheter
Under perioden 2007-2015 beviljade Leader Bergslagen stöd till över 400 projekt
och delprojekt. Utvecklingsprocesser startade i över hela området och i
slutrapporten framgick att i över 66% av de genomförda projekten fortsatte
processerna långt efter projekttidens slut.2 I den kvalitativa utvärdering som togs
fram efter förra programperioden finns användbara lärdomar som vi tagit med i
denna nya utvecklingsstrategi.3

2

Slutrapport 2007–2015 Leader Bergslagen, s.2

3

Apel FoU utvärdering, 2014, LAG-arbetet i Leader Bergslagen, kvalitativ utvärdering
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3

Utvecklingsområdet

3.1 Tabell med statistik
Ämnesområde
Områdets storlek

Befolkningsstruktur

Variabel

Värde

Antal invånare

114 295

Storlek i km²

8313,477

Invånare per km²
Andel av befolkningen som är
utrikes född
Andel av befolkningen i
intervallerna:
0–15 år

14
0,18
Kvinnor

Män

0,09

0,09

16–24 år

0,04

0,05

25–44 år

0,10

0,11

45–64 år

0,12

0,13

65-år

0,14

0,13

Tabell 2. Statistik över Leader Bergslagens storlek och befolkningsstruktur.

3.2 Områdesbeskrivning
Föreningen Leader Bergslagen består av tio kommuner:
•

Ludvika och Smedjebacken i södra Dalarna.

•

Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg och Surahammar i norra Västmanland.

•

Hällefors, Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg (utom Fellingsbro) i norra Örebro län.

Figur 1. Karta över Leader Bergslagen
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En översikt av området finns i kartan, figur 1. En komplett redogörelse över alla
Regionala Statistikområden (RegSO) som ingår i föreningen finns i bilaga 1.
3.2.1

Bergslagens geografi och identitet
Vårt leaderområde angränsar till Leader Växtlust och Leader Närheten i väst. Till
Leader Dalälvarnas utvecklingsområde i norr och Leader Nedre Dalälven i nordost.
Till Leader Mälardalen i sydost och Leader Mellansjölandet i syd.
Många har en klar uppfattning om var området Bergslagen finns även om det
inte finns någon exakt avgränsning. Det finns en tydlig identitet som inte
följer läns- eller landskapsgränser. På Wikipedia4 står det:

”Bergslagen är ett inte helt klart geografiskt avgränsat område i
Mellansverige, som kan sägas omfatta norra och västra delen av Västmanland
inklusive de norra delarna av Örebro län som ingår i Västmanlands landskap,
sydöstra Värmland och södra Dalarna. En vidare definition av Bergslagen
omfattar även delar av Närke, Östergötland, Uppland och Gästrikland.
Bergslagen har utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri.”
Området kan också definieras utifrån den forskning om hållbar utveckling
som sker på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.5 I forskningen analyseras
funktionalitet för ekonomiska, ekologiska och sociokulturella värden över
landskap och regioner. Resultaten sammanställs i kartor, där likheter mellan
kommuner utkristalliseras. De tio kommuner som ingår i vårt leaderområde
sammanfaller med Bergslagens kärna som forskningens slutsatser kretsar
kring.

Figur 2. Bergslagsflaggan

År 2006 skapades en gemensam flagga, Bergslagsflaggan, för att skapa
samhörighet6, se figur 2.
3.2.2

Bergslagens natur och kultur
Gruvorna och hyttverksamheterna är grunden till att vi har ett gemensamt,
sammanhållet landskap med vidsträckta skogsområden tydligt präglade av

4

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergslagen

Andersson Kjell et.al. (2011) Geografiska informationssystem – verktyg för att uppfylla nya krav på
hållbart skogsbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet, https://www.slu.se/globalassets/ew/ew5

centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog11/faktaskog_29_2011.pdf
6

https://bergslagsflaggan.weebly.com/
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mänsklig hand och bergsbrukets behov av virke. Tittar man på flygbilder över
Bergslagens ser man än idag vidsträckta områden med skogar och sjöar. Tillgång
till skog och strömmande vatten var förutsättningar för bergsbruket. Genom
Leaderområdet rinner Strömsholms kanal via Smedjebacken, Fagersta och
Surahammar. Kanalen har historiskt sett varit en livsviktig transportådra och är idag
viktig för båtturism.
I spåren efter gruvdriften syns fortfarande lämningarna tydligt 7. Dessa har ett stort
industrihistoriskt värde, samtidigt som de också utgör kraftigt förorenade områden
på sina håll. Engelsbergs bruk8 i Fagersta är välbevarat och uppsatt på Unescos
världsarvslista. Nora trästad, veteranjärnvägen, Pershyttans hytta, Gyttorps centrum
och Nora församlingshem har fått den högt värderade internationella utmärkelsen
Europa Nostra9 för god byggnads- och kulturminnesvård.
Gamla Pershyttan i Nora är en välbevarad bergmansby och är skyddat som
kulturreservat, liksom Bråfors bergmansby i Norberg. Delar av centrala Kopparberg
utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården med Tingshuset,
Ljusnarsbergs kyrka och Stora Gården.
Tillgången till skyddad natur varierar i Bergslagen. Enligt en sökning genomförd i
Kolada jämföraren10 för medelavstånd i kilometer till skyddad natur per kommun
visar att Hällefors och Nora har bland de kortaste avstånden. Endast två av tio
hamnar högt över rikssnittet, se figur 3.

Figur 3. Medelavstånd till skyddad natur, km. Källa: SCB sökt via Kolada.

Bland de naturreservat som finns i området kan nämnas det nybildade naturreservat
utmed Nittälven som rinner genom Hällefors och Ljusnarsberg. Ett
7

Om järn och människor, Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet, 2010

8

http://www.engelsberg.se/

9

https://www.nora.se/upplevagora/kultur/kulturhistoriakulturarvochmuseer/europanostramedaljer

10

https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/ sökord: kommunerna + avstånd till skyddad natur
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sammanhängande vildmarksområde med forsar, fall, lugna vatten samt artrika
gammelskogar och spännande geologiska former. Även naturreservatet
Hälleskogsbrännan11 i Surahammar och Fagersta är nytt. Reservatet bildades efter
den stora skogsbranden sommaren år 2014 och visar hur naturens krafter ändrat
landskapet. I Skinnskatteberg finns naturreservatet Lappland med orörd vildmark,
vidsträckta myrar och tunt jordlager över klipporna med arter som annars lever
längre norrut i Sverige, därav namnet. Bland de vandringsleder som korsar
Bergslagen kan nämnas Bergslagsleden och Bruksleden. Malingsbo-Kloten som
finns mitt i området där Smedjebacken, Ljusnarsberg och Lindesberg möts är ett
Naturvårdsområde med syfte att tillgodose friluftslivet.12 I Bergslagen finns
hundratals sjöar både för viltfiske samt ädelfisk.13 Fiske och fiskevård bedrivs även i
åar, samt i dammar, tex. vid Stripa gruvmiljö.
Bergsbruket har också lagt grunden till ett stort kulturellt utbud och en spännande
besöksnäring med rötter i arbetartraditionen och den av mänsklig hand formade
naturen. Sveriges mest primitiva vandrarhem14 och en internationellt erkänd
operascen i ett virkesmagasin15 hör till de mer unika besöksmålen. Flera företag har
också certifierats enligt Naturens bästa16, en kvalitetsmärkning för en miljömässigt
hållbar besöksnäring.
3.2.3

Bergslagens befolkning
Leader Bergslagen har 14 invånare per kvadratkilometer, att jämföra med snittet 25
för Sverige. Befolkningen i området bor på landsbygden, i landsbygdsnära tätorter
eller i tätorter med max 20’000 invånare. Alla våra kommuner befinner sig relativt
sett långt från sina regionhuvudstäder Falun, Örebro och Västerås. Totalt bor det
över 100’000 invånare på vårt 8’300 kvadratkilometer stora område (se tabell 2).
Bergslagen har de senaste åren karakteriserats av en stark befolkningsutveckling.
Framför allt beror det på att många personer från andra delar av världen kommit till
området. Det finns en ökad rörlighet i befolkningsunderlaget, att människor flyttar
mellan kommuner. Framöver väntas befolkningen öka i långsammare takt.17
I Bergslagen har det funnits en finskspråkig befolkning sedan senare delen av
1500-talet. Under 1900-talets högkonjunktur lockades många människor från
Finland till Bergslagen där arbetskraftsbristen var stor på järnverk och
verkstadsindustrier. Än idag bor många finnar och sverigefinnar i området. Sju
kommuner i Leader Bergslagen är finska förvaltningsområden; Ludvika,
Smedjebacken, Hällefors, Lindesberg, Fagersta, Surahammar och Skinnskatteberg.
Kommunerna främjar de nationella minoriteternas språk och kultur.18

11

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/besoksmal/naturreservat/halleskogsbrannan.html

12

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

13

https://www.bergslagen.se/se--gora/natur--aventyr/fiska.html

14

https://kolarbyn.se/

15

https://operapaskaret.se/

16

https://naturesbestsweden.com/

17
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18
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I alla de tre län som ingår i Leader Bergslagen finns en ökande andel ungdomar
som inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program och andelen som
går vidare till högre studier minskar19. Elevers socioekonomiska bakgrund har stor
betydelse för hur de klarar skolan20. Diagrammet i figur 4 visar svenskfödda
invånare 20–40 år med låg utbildningsnivå i våra kommuner21. Samtliga våra
kommuner ligger över rikssnittet.

Figur 4. Svenskfödda invånare 20–40 år med låg utbildningsnivå, andel (%). Källa: Registret över totalbefolkningen
(RTB) samt Utbildningsregistret.

3.2.4

Bergslagens näringsliv och infrastruktur
Historiskt sett har näringslivet i Bergslagen kännetecknats av betydande stora
arbetsgivare, tex. där samhällen bildats vid en gruvindustri. Fortfarande räknas
Bergslagen enligt Tillväxtverket som ett område med många genuint sårbara
kommuner avseende möjligheten till omställning vid en nedläggning av en större
arbetsplats eller ett större företag22. Samtidigt finns en trend som bryter mot den
historiska bilden. Företagandet som försörjningskälla ökar i betydelse. Det finns
tecken på att kultur- och upplevelsenäringarna växer. Andelen sysselsatta
motsvarar några få procent av den totala sysselsättningen, men sett ur ett längre
utvecklingsperspektiv kan denna sektor potentiellt bidra till betydande
strukturförändringar i Bergslagen eftersom de sysselsatta inom kultur och
upplevelser idag är jämförelsevis högre utbildade än tidigare.23
Som framgår av diagrammet i figur 5 är andelen egenföretagare fortsatt låg i
Fagersta, Ludvika och Surahammar i jämförelse med rikssnittet. På orterna finns de
stora privata arbetsgivarna Hitachi Energy (tidigare ABB), Outokumpu, Epiroc, SECO

19

Örebro RUS s.24

20

Västmanland RUS s.16

21

https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/ sökord: kommunerna + nyckeltal utbildningsnivå

22

Genuint sårbara kommuner, Tillväxtverket, 2016

23
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Tools, Uponor, SSAB, Forgex. I de andra kommunerna finns också stora privata
arbetsgivare så som Systemair, Forsellstrappan, Benders, Ovako och Kopparbergs
bryggeri men här är näringslivet lite mer diversifierat. När Svenskt Näringsliv gör
sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner hamnar fem av
Bergslagens kommuner i botten. Ljusnarsberg är den enda av
Bergslagskommunerna som är i topp 100.

24

Figur 5. Egenföretagare, andel av förvärvsarbetande dagbefolkning. Källa: SCB, Registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Den tunga industrins behov av transportvägar har säkerställt väg- och järnvägsnät
till och från vårt område. Här verkar tågoperatören SJ/Tåg i Bergslagen som knyter
samman bergslagslänen och möjliggör att det går att nå Bergslagen med tåg från
Stockholm. En rapport framtagen av Bergslagspendeln slår fast att tåget skulle
kunna fungera som en viktig länk för att utveckla stråket Västerås – Ludvika men
att underhållet är eftersatt, hastighetsstandarden låg och tidtabellen gles. Detta
bidrar till att de högteknologiska verksamheter som finns i Leaderområdet har
problem att rekrytera högkompetent arbetskraft.25 På stråket som förbinder Örebro
med Västmanland blir det för varje år allt svårare att arbetspendla.
Invånarna i Bergslagen har behov av bra landsvägar jämte bussförbindelser och
persontåg för att kunna röra sig, arbeta, studera på universitet och högskolor, nå
besöksmål, umgås, och utföra inköp. Möjligheten att kunna ses är en förutsättning
för god livskvalitet och ett rikt föreningsliv. Det märks ännu tydligare nu efter
covid-pandemin. Långa resvägar kräver klimatsmarta transporter, framför allt om
Bergslagen ska möta de nationella miljökvalitetsmålen26 och de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 203027. Förutsättningarna för att kunna bo kvar på de
24

Svenskt näringsliv Ranking september 2021

25

Bergslagspendeln – Ett stråk för tillväxt, 2021

26

https://www.sverigesmiljomal.se/

27

https://www.globalamalen.se/
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mindre orterna är till stor del beroende av möjligheten och viljan att pendla 28. Den
ökade digitaliseringen samt de praktiska erfarenheterna från distansarbete under
pandemin har möjliggjort för människor att bo i Bergslagen, men jobba uppkopplad
mot världen.
I Leader Bergslagens område finns två välrenommerade högskolor. Örebro
universitet har Restaurang- och hotellhögskola på Campus Grythyttan där
utbildning och forskning sker inom måltidskunskap och värdskap.
Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg är en del av Sveriges Lantbruksuniversitet och
förutom skogsmästarutbildningen bedrivs där forskning inom hållbart skogsbruk
och landsbygdsutveckling. Förutom kommunal vuxenutbildning finns det fyra
folkhögskolor: Hällefors folkhögskola, Brunnsviks folkhögskola i Ludvika,
Kulturreservatets folkhögskola i Riddarhyttan och Folkhögskolan i Norberg.
Den offentliga och kommersiella servicen sviktar i många av de mindre orterna i
området.29 Kommunerna samarbetar för att kunna tillhandahålla räddningstjänst,
renhållning, skola mm. Vi kan skönja att en strukturomvandling pågår inom den
offentliga sektorn i flera av våra kommuner. Landsbygdsutveckling är del av
näringslivsfunktionen men man har sett att den berör hela den kommunala
verksamheten. Detta innebär att landsbygdsfrågor beaktas och har blivit en del
inom alla verksamhetsområden.30
Utbyggnaden av bredbandsnätet i Sverige har gått framåt under de senaste åren,
men det nationella bredbandsmålet är ännu ej uppnått över hela Bergslagen.31
Tillgången på bredband är väsentlig för både verksamheter och invånare, inte minst
för att kunna använda välfärdsteknikens möjligheter och nå ut med service.
Det pågår idag flera initiativ för att utöka service till de glesare delarna av Leader
Bergslagens område. I Lindesberg har man, i samarbete med byföreningarna,
skapat servicepunkter i byarna för utökad kommunal service och turistinformation.
I Ludvika är man i startgroparna för att börja med liknande servicepunkt. I
Lindesberg har man genom biblioteksverksamheten utvecklat service till
landsbygden, en biblioteksbuss. Nora, Hällefors och Ljusnarsberg samverkar kring
en utökad servicelösning till landsbygden genom en biblioteksbil. Lanthandlarna
har en betydelsefull roll i orterna i Bergslagen och fyller ofta flera funktioner, som
ombud för post, apotek, systembolag mm.
Över tusen ideella föreningar är idag verksamma i Leader Bergslagen.32
Föreningslivet berikar fritiden för barn och unga, såväl som för vuxna och gamla
men föreningar spelar också en viktig roll när det gäller driften av fotbollsplaner,
lekplatser, badplatser och skidspår mm. på flera mindre orter. Detta sker i
samverkan med offentlig sektor.

28

Bergslagen – en industriregion i upplösning? s.87

29

Bergslagen – en industriregion i upplösning? s.86

30

Nora Landsbygdsutvecklingsstrategi s.8

31

https://bredbandskartan.se/

32
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3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter
Såsom framgick av avsnitt 2. Strategins framtagning har föreningen Leader
Bergslagen lagt mycket kraft på att bjuda in lokala aktörer från samtliga tre
sektorer till att utforma och bidra med innehåll till strategin. Strategigruppen har
studerat lokala och regionala planer. Resultat från workshops, enkäter, rapporter
och strategidokument har analyserats för att kunna identifiera de behov och
utvecklingsmöjligheter som kan genomföras inom ramen för Leader.
Huvudverktyget i behovsanalysen har varit SWOT-enkäten. Resultatet från den
redovisas i sin helhet i bilaga 2. Vår SWOT väger samman alla de iakttagelser och
reflektioner som vi har gjort under styrkor, svagheter, hot och möjligheter. I
sammanställningen nedan har vi försökt vara offensiva genom att trycka på styrkor
och möjligheter för att på så sätt kunna bidra till tillväxt och utveckling i
Bergslagen. Vi vill vända svagheter till styrkor, samt se hot som möjligheter till
utveckling. Vi har försökt att fokusera på det som är unikt för Bergslagen snarare
än det som är generellt för landsbygdsmiljöer. Något som lyfts i svaren i vår SWOT
är en stark önskan att ta vara på den potential som finns i Leader som metod och
stöd som fått stå tillbaka under snart nio år i vårt område.
3.3.1

Agenda 2030 i Bergslagen
De globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs 2015 av FN och är
vägledande för utvecklingsarbete inom våra tre regioner. Alla är medlemmar i
kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige33. I Dalarnas RUS34
framgår att länet ska bidra till att de globala målen uppfylls. I Västmanlands RUS 35
står att de 17 globala målen utgör ramen för det regionala utvecklingsarbetet i
Västmanlands län. Även Region Örebro län nämner Agenda 2030 i sin RUS, men
mer i form av ett övergripande styrdokument.
Många av de svar som framkom i SWOT och workshops sammanfaller med
ambitionerna i Agenda 2030. Bergslagsborna vill se projekt som leder till utvecklat
småföretagande, stärkt entreprenörsanda, mer lokal handel, utvecklad naturturism,
ökad tillit, minskad ojämlikhet, främjad psykisk hälsa, stärkt gemenskap i byar,
ökad kunskap om naturens värden mm. Målen i Agenda 2030 är integrerade och
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det innebär att när framgång nås
inom ett mål spiller den över på andra målvärden. Det är även så vi vill jobba inom
Leader Bergslagen. De mål i Agenda 2030 som identifierats som viktiga
utvecklingsområden i vår strategi är mål 3. God hälsa, 4. God utbildning, 8.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11.
Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion och mål 13.
Bekämpa klimatförändringarna. Se tabell 3.

33

https://fn.se/glokalasverige/deltagare/

34
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God hälsa och
välbefinnande

God utbildning

Anständiga
arbetsvillkor
och ekonomisk
tillväxt

Hållbara städer
och samhällen

Hållbar
konsumtion och
produktion

Bekämpa klimat
förändringarna

Minskad
ojämlikhet

Tabell 3. Valda globala mål.

3.3.2

Entreprenörskap i Bergslagen
Inom entreprenörskapet ser vi potential för Leader Bergslagen på flera sätt. Vi vill
genom Leadermetoden stimulera ökad samverkan företagare emellan, samt mellan
företag och andra sektorer. Vi vill stimulera nyföretagande.36
Utvecklingsmöjligheter finns för stärkt lokal ekonomi, diversifiering, innovationer,
och resurseffektivisering. SWOT-resultatet lyfter exempel som Reko-ringar,
gårdsförsäljning, nätverk för att liva upp city, nyttja potentialen i näthandel, skapa
nya verksamheter i gamla lokaler mm. Det kan handla om mötesplatser som
rymmer exempelvis offentlig servicepunkt, lanthandel, laddinfrastruktur, café,
restaurang, bibliotek, aktivitetspark, kontorshotell, turistservice eller aktivitetshall.
En viktig resurs för att möta Bergslagens samhällsutmaningar är företagare och
entreprenörer som är verksamma inom det som benämns ”socialt företagande”,
exempelvis sociala start-ups, innovativa sociala företag och arbetsintegrerade
sociala företag. Sociala företag skiljer sig från ”vanliga” företag då de har alternativa
affärsmål och verksamhetslogik samt verkar i gränssnittet mellan den offentliga,
privata och ideella sektorn.37 Just därför kan de passa för leaderprojekt.
Genom leadermetoden kan outnyttjad åkermark i Bergslagen användas till att öka
graden av självförsörjning. Insatserna kan exempelvis ske med syftet att skapa
nätverk och samarbeten, eller för att utveckla matproduktion.
Inom utvecklingsområdet entreprenörskap i Bergslagen ser vi en tydlig önskan på
satsningar inom turism, naturturism, fiske och friluftsliv och att utveckla våra

36

Fagersta Vision 2030 s.9

37

Regeringens strategi för sociala företag s.4

Leader Bergslagen,
Org.nr. 802440–0437
Telefon: 0700-136 901
info@leaderbergslagen.eu
www.leaderbergslagen.eu

22(51)

besöksmål. Det finns ett behov av att marknadsföra historia som ännu ej
sammanställts och delats. Järnet, gruvorna, skogarna och byarna fyller
bergslagsborna med stolthet och Leaderprojekt inom dessa områden skulle passa
våra utvecklingsbehov. I Bergslagen är de flesta besöksmål formade av bergsbruk
och naturburna tillgångar.
Naturturismen är ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en långsammare
livstakt. Visit Swedens trendrapport38 förutspår att intresset för naturturism och
hemestrar kommer fortsätta öka i popularitet. Covid-pandemin är en orsak till att
sambandet mellan miljö och hälsa ökat i betydelse vilket leder till en ökad
efterfrågan på hållbara resor. Allt fler har ”upptäckt” sin hembygd i stället för att
resa långt. Trenderna som pekas ut av Visit Sweden sammanfaller med de
utvecklingsmöjligheter inom besöksnäringen som framkom i vår SWOT och våra
workshops.
1.

Semestern som tid för personlig utveckling. Resor blir ett nytt värde för den
personliga utvecklingen. Förutom njutning och verklighetsflykt vill allt fler
att fritiden ska bidra till personlig utveckling, lärande och
självförverkligande i kombination med god mat, hälsa, träning och
livsbalans.

2.

Soft adventure – ökad efterfrågan på bekväma tillrättalagda och säkra
naturupplevelser.

3.

Längtan till naturen och äkta upplevelser i en alltmer stressad värld.
Resandet nära hemmet ökar. Likaså finns ett intresse för att söka sig till
varumärken med lokal förankring för att stödja samhället, i strävan efter
hållbarhet.

4.

Holistisk hälsa. Sömn, motion, meditation och kost förväntas spela en roll
för att öka välbefinnandet. Det finns ett intresse för att andas frisk luft, titta
på stjärnorna, spendera en dag med att utforska platser utan någon annan
människa i sikte. Att uppleva kultur som vidgar vyerna och stimulerar
sinnet. Att stödja verksamheter som främjar miljöhälsan.

5.

Engagemang som en strävan. Det finns en strävan att leva mer hållbart och
att engagera sig i ”den goda kampen” – dvs. för naturen hållbarheten och
klimatsamvetet.

Inom området entreprenörskap lyfts i vår SWOT behovet av att stimulera till ökad
innovationskraft. De jordartsmetaller som behövs för digitalisering och
elektrifiering av världen finns i Bergslagen. Vi har potential att bli världsledande
inom elkraftstekniken. Skulle det finnas lokala initiativ där leadermetoden är
tillämplig vore detta ett intressant område att utforska.
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3.3.3

Livskvalitet i Bergslagen
Hela Sverige Ska Leva har tagit fram samhällets behovstrappa 39 för att beskriva vad
ett samhälle behöver för att vara komplett. Det en variant av Maslows
behovstrappa, se figur 6. Vi samtalade mycket om behovstrappan i våra workshops
och vill använda den som ett verktyg i uppfyllandet av strategin. Leadermetoden
passar väldigt bra för de tre övre stegen på trappan; gemenskap, självkänsla och
självförverkligande eftersom den ideella och privata sektorn kan vara drivande inom
dem. De nedre två stegen, service och infrastruktur, är mer den offentliga sektorns
uppgift och kan vara svåra för en by att ensam ta ansvar för.

Figur 6. Samhällets behovstrappa enligt Hela Sverige Ska Leva

Jantelagen och bruksmentaliteten präglar historiskt vårt område. Bruksmentalitet är
en term för de normer och värderingar som traditionellt uppstått i tex Bergslagens
orter där en stor del av arbetstillfällena finns hos ett visst företag. Förutom att
diversifiera företagandet och öka småföretagande, tjänsteföretagande och satsa på
kunskapsbaserade näringar ser vi ett behov av att utmana jantelagen40. Jante
handlar om att man inte får sticka ut och tro att man är bättre än andra på något
sätt. En sådan inställning hämmar tillväxt och utveckling. För att stärka den positiva
självbilden både kollektivt och hos individen, vill vi se satsningar på den goda
berättelsen om Bergslagen.
Vi ser också ett behov av att satsa på kompetensförsörjningen. En avslutad
gymnasieexamen, eller motsvarande inom folkhögskolan är en avgörande faktor för
möjligheten till självförsörjning och ett gott liv med god hälsa. Möjligheter behöver
finnas för att bilda och utbilda sig genom folkbildningen, bibliotek, folkhögskolor

39

https://www.hssloskarshamn.se/samhallets-behovstrappa/
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och studieförbund. Det är viktig för att minska utbildningsklyftorna i samhället, öka
mångfalden och den sociala sammanhållningen.41
Den goda berättelsen om Bergslagen är en utvecklingsmöjlighet utifrån alla tre
perspektiv inom hållbar landsbygdsutveckling, ekonomiska, sociala och
miljömässiga. Storytelling handlar om att väcka engagemang hos mottagaren
genom att kommunicera med ord, bilder, symboler och känslor. Vi ser ett behov av
att lyfta fram det goda och vidareutveckla det: Alla engagerade människor i
Bergslagen med stor tillit till varandra och fin social gemenskap; tala gott om vår
bygd; en ökad utbildningsnivå; vår process med att motverka nättrollen och det
hårdare samtalsklimatet på internet. Vi kan genom leaderprojekt stärka demokratin
och yttrandefriheten i Bergslagen. Invånarna behöver vara delaktiga i
samhällsutvecklingen och påverka den egna livssituationen.42
Över hela Leader Bergslagens område har idrottsmiljön en viktig funktion som
samlingsplats för mer än bara idrott. Den blir ofta mötesplatsen för barn och
ungdomar efter skoldagens slut och på helger och lov. Ungdomar som är
engagerade i någon föreningsaktivitet på fritiden beskriver att deras känsla av
tillhörighet och gemenskap finns i den gruppen. Därför vill vi utveckla fritids- och
idrottmöjligheterna i Bergslagen.43
Vi ser behov av integrationsprojekt med utlandsfödda kvinnor, män och ungdomar.
Flera av våra kommuner har tagit emot många ensamkommande flyktingungdomar
och vi ser fortsatta behov av integrationssatsningar.
På flera sätt är kulturen en utvecklingsmöjlighet. Kulturlivet behöver berikas inom
alla konstarter och det konstnärliga skapandet är en förutsättning för ett dynamiskt
kulturliv och ett växande kulturföretagande. Det finns även ett behov av att utveckla
projekt som främjar minoriteters språk och kultur.
Den goda berättelsen om Bergslagen utifrån det miljömässiga perspektivet handlar
tex. om klimatomställningen44. Det finns potential i Bergslagen för en utveckling
som sätter klimat och hållbarhet före strävan efter pengar och befolkningsökning.
Landsbygden drar till sig kreativa människor som söker ny livsstil och genom
Leadermetoden kan vi ta vara på initiativ som finns och åstadkomma positiv
samhällsförändring.
Orterna i Bergslagen erbjuder naturnära alternativ till boende i Västerås, Karlstad,
Örebro och Stockholm utan att man för den skull måste flytta ut i skogen. Vi vill
genom vår lokala utvecklingsstrategi attrahera inflyttning och besökare med de
styrkor som finns i området. Vi vill även värna om de som redan bor här. Det finns
ett behov av att utveckla ett mentorskap bergslagsborna emellan. Det kan handla
om kunskapsöverföring mellan generationer, som att ha en” mormor/farfar” på
41

Västmanland RUS s.25

42

Tillsammans för Norberg 2030 s.3

43

RF-SISU Idrottsrörelsens landsbygdsprogram s. 10

44

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1079107/FULLTEXT02.pdf Uppsats Örebro Universitet
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platsen som hjälper till med hemmakänslan, identiteten och tillhörigheten. För att
unga ska engagera sig i de unika industrihistoriska och ofta naturnära miljöerna
finns bland annat ett behov av att föryngra föreningsstyrelserna. Att värna om
bergslagsborna handlar även om att stärka integrationen genom att skapa bryggor
mellan de etablerade i samhället och de som är nya eller utanför.
Det är viktigt att de mötesplatser som skapas genom Leader är inkluderande och
tillgängliga. Att människor med olika behov känner sig välkomna. Det finns behov
av digital anpassning till ”det nya normala” med blandade digitala och fysiska
möten i spåren av pandemin. Vi vill skapa forum där unga kan känna sig trygga.
Det finns ett stort utvecklingsbehov i att skapa mötesplatser vintertid, att över lag
öka utbudet under alla årets årstider. Samt att skapa mötesplatser för flera
målgrupper så som barn, gamla, nyanlända, och utlandsfödda. Det behövs
mötesplatser mellan generationer och kulturer. Vi behöver utveckla
familjecentraler, fritidsgårdar, aktivitetshus mm. Vi behöver även utveckla
mötesplatser i det offentliga rummet med nya parker, grönytor, torg för samvaro,
rekreation, upplevelser, och kreativa utbyten.45
Digitaliseringen och möjligheten till distansarbete är ett område inom vilket vi vill
se fortsatt utveckling. För ett hållbart samhällsbygge är bredbandsinfrastrukturen
en förutsättning.46 Under corona-pandemin förändrades attityden till distansarbete
och fick ett uppsving. Denna trend kan genom leaderprojekt öka möjligheterna till
att fler väljer att bo kvar eller flyttar till Bergslagen. Online-möten gör de
geografiska avstånden mindre och kontakterna kan sträcka sig långt över
kommungränser.
3.3.4

Bergslagens natur
Det som samtliga medverkande i vår SWOT lyfter som Bergslagens styrka är naturen
och närheten till naturupplevelser. Vi har en vacker natur med mycket skog och
vatten. Utvecklingspotential som lyftes fram under workshops var naturturism,
mångbruk och kunskapshöjande insatser om naturens värden. Det är viktigt med
god samverkan mellan naturturismens intressenter och skogsägarna, så att skogen
kan användas såväl som en hållbar råvara, som för naturturism och friluftsliv, och
för att främja den biologiska mångfalden.47 Det finns en vilja att hitta lösningar på
konflikter som finns i skogen och hur den brukas. Där kan leadermetoden spela en
roll för att hitta lokala initiativ som stärker bygden.
Andra utvecklingsbehov som lyftes var att tillgängliggöra friluftslivet exempelvis
med bättre röjning av vandringsleder, utveckla kanotleder, utveckla
fiskevårdsområden, utveckla turridning, fler skjutbanor mm. Det lyftes även behov
av att genom leaderprojekt öka kunskapen om allemansrätten och miljömålen.

45

Fagersta Vision 2030 s.11

46

Bredbandsstrategi Ludvika kommun

47

Örebro RUS s.40
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Över lag ser vi att temat natur går att applicera både på utvecklingsområdet
entreprenörskap liksom på livskvalitet när det handlar om att genomföra Leader i
Bergslagen.
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4

Mål, insatsområden och indikatorer

4.1 Vision
Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka bo och
verka i.
Tillsammans. Samverkan och gemensamma intressen mellan aktörer är
nyckeln. Vi har skapat många nya lokala samarbeten där alla har en plats. Vi
känner stolthet, tillit och sammanhållning inom regionen.
Bättre plats. Unga som gamla trivs och värnar om vår bygd. Vi utvecklas
ständigt och blir aldrig färdiga. Vi värnar om det livslånga lärandet.
Besöka. Vi har en välutvecklad besöks- och turistnäring för alla årstider.
Bo. Bergslagen är lugnt och skönt med levande byar och städer. Vi som bor
här trivs och har ett bra liv inom planetens gränser48.
Verka. Företagsamheten frodas! Såväl ideellt som professionellt verksamma
har goda förutsättningar att förverkliga sina innovativa idéer.
Figur 7 visualiserar hur visionen visar riktningen i vår strategi. Visionen
uppfylls genom de mätbara målen. Insatsområdena utgör strategins verktyg
för att uppnå målen.

Figur 7. Vision, mål, insatsområden

48
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4.2 Mål
Vi kommer att arbeta mot följande tre mål.
•

Stärkt entreprenörskap

•

Ökad livskvalitet

•

Värna om miljön

I avsnitt 2. Strategins framtagning beskrivs ingående processen som ledde fram till
valet av våra mål. I avsnitt 3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter beskrivs ingående
vilka behov som finns inom områdena entreprenörskap, livskvalitet och miljö. Våra
mål kommer uppfyllas genom de insatsområden vi valt samt genom att följa de
övergripande principerna för EU. Se avsnitten 4.3 Insatsområden samt 5.6

Övergripande principer.
Våra mål bidrar även till att uppnå målen inom europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu). Vi riktar oss särskilt mot det Leaderspecifika särskilda
målet h) Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, social

delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och
hållbart skogsbruk.
Våra mål och insatsområden följer strukturen för Hållbar utveckling49, där de
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna möts och bidrar till hållbar
landsbygdsutveckling i Bergslagen genom Leader, se figur 8. Målet Stärkt

entreprenörskap följer den ekonomiska principen, blå cirkel. Målet Ökad livskvalitet
följer den sociala principen, brun cirkel. Målet Värna om miljön följer den
miljömässiga principen, grön cirkel. Våra mål harmoniserar även med de globala
målen i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen.

Figur 8. Hållbar landsbygdsutveckling genom Leader

49
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De mål Leader Bergslagen valt kommer att komplettera såväl som förstärka andra
regionala och lokala aktörers insatser och mål. I tabell 4. Regionala ambitioner för

Bergslagen exemplifieras prioriteringar som framkommit i de regionala
utvecklingsstrategierna för Västmanland, Dalarna och Örebro län.

Ekonomiska

Utveckla Bergslagens natur- och kulturhistoriska platser.50

Utveckla besöksnäringen samt annan företagsamhet.51

Främja cirkulär konsumtion och resurseffektivitet.52

Sociala
Öka tillgängligheten och utbudet av kultur,
fritidsaktiviteter, upplevelser och evenemang.53

Öka tillgängligheten avseende infrastruktur och tjänster. 54

Miljömässiga
Öka kunskapen om Agenda 2030 och agera enligt de globala
hållbarhetsmålen.55
Värna Bergslagens natur.56

Tabell 4. Regionala ambitioner för Bergslagen.

50

Örebro RUS s.40. Västmanland RUS s.29

51

Västmanland RUS s.33. Örebro RUS s. 40, Dalarna RUS s.7

52

Dalarna RUS s.14

53

Västmanland RUS s.25. Örebro RUS s.19

54

Västmanland RUS s.13

55

Västmanland RUS s.12

56
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4.3 Insatsområden
För att kunna nå målen i strategin har Leader Bergslagen valt ut insatsområden som
kan fylla utvecklingsbehoven. Det finns en röd tråd som löper genom våra valda
mål, insatsområden och indikatorer. Insatsområdena är formulerade i enlighet med
resultatet från SWOT-analysen och samordningen med regionens planer och
strategier. I avsnittet 3.3.1 Agenda 2030 i Bergslagen beskrevs kopplingen mellan
vår utvecklingsstrategi och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.
•

Främja entreprenörskapet i Bergslagen

•

Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen

•

Värna om naturen i Bergslagen

För att kunna beviljas stöd från Leader Bergslagen behöver projekten genomföras
inom något av ovanstående områden. Insatsområdena är tydligt kopplade till målen
i strategin. Breda projekt kan behandla flera insatsområden och uppfylla flera mål.
Leader Bergslagen vill verka för en levande landsbygd och ser gärna kommun- och
regionöverskridande samarbeten. Föreningen vill skapa förutsättningar för att
etablera ett bredare nätverk i Leader Bergslagen och få fler företag att söka
leaderprojekt.
4.3.1

Insatsområde 1: Främja entreprenörskapet i Bergslagen
Detta insatsområde är tydligt sammankopplat med mål 1: Stärk entreprenörskapet,
samt EU:s resultatindikator Utveckla ekonomin på landsbygden. Inom detta
insatsområde vill vi genom leadermetoden genomföra projekt som främjar
entreprenörskapet i Bergslagen. Exempel är ungdomsentreprenörer, starta-egetkurser, kulturprojekt i övergivna fastigheter, kulturarrangemang, uppfinningar,
kreativa arbetsplatser. Möjlighet finns att söka finansiering för projekt inom
resurseffektivisering och cirkulär ekonomi. Projekt kan handla om förstudier eller
studiebesök.
Inom insatsområdet kan stöd exempelvis sökas för:

Verksamheter som utvecklar ekonomin i området.
Utveckling av nya produkter.
Utveckling av nya tjänster.
Nya nätverk och samarbeten med syftet att främja entreprenörskapet.
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4.3.2

Insatsområde 2: Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen
Behovet av förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur är stor i Bergslagen.
Detta insatsområde är starkt sammankopplat med mål 2: Ökad livskvalitet, samt
EU:s resultatindikator Sammanlänkning av landsbygden i Europa.
Det här insatsområdet har en stor spännvidd, och berör de utvecklingsbehov som
identifierades i avsnitt 3.3.3 Livskvalitet i Bergslagen. Projekten ska leda till att
Bergslagen blir mer jämlikt, jämställt, inkluderande och icke-diskriminerande. De
övre tre stegen på samhällets behovstrappa sammanfaller väl med vilka projekt som
passar in i detta insatsområde: Självförverkligande, självkänsla och gemenskap.
Projekten kan handla om att stärka civilsamhället genom byalag och föreningar. Det
kan röra sig om insatser för utökad lokal service och skapa lokala förutsättningar
för förbättrad infrastruktur och kommunikation. Satsningar på ungdomar,
integration, funktionsnedsatta, folkhälsa och livslång rörlighet välkomnas. Projekt
kan även handla om att främja de nationella minoriteternas språk och kultur, samt
andra språk och kulturer. Leader Bergslagen ser fram emot möjligheten att
finansiera inom så kallade paraplyprojekt, ”projektcheckar” med teman inom
insatsområden.
Inom insatsområdet kan stöd exempelvis sökas för:

Utveckling av nya lösningar som förbättrar service för invånarna.
Utveckling av nya produkter och tjänster som leder till förbättrade levnadsvillkor.
Nya kultur- och fritidsverksamheter och mötesplatser.
Nya nätverk och samarbeten med syftet att förbättra levnadsvillkoren.

Leader Bergslagen,
Org.nr. 802440–0437
Telefon: 0700-136 901
info@leaderbergslagen.eu
www.leaderbergslagen.eu

32(51)

4.3.3

Insatsområde 3: Värna om naturen i Bergslagen
Det finns ett miljötänk som genomsyrar hela utvecklingsstrategin. För att kunna
beviljas stöd från Leader Bergslagen behöver tanken om hållbar utveckling alltid
finnas med. Det finns ett behov av att rikta ett särskilt fokus på naturen och alla de
tillgångar och värden som finns där. Projekt kan genomföras där vackra natur- och
kulturvärden görs mer tillgängliga samtidigt som de skyddas och bevaras. Det kan
handla om projekt som leder till minskade utsläpp, ökad biologisk mångfald, renare
luft och vatten, minskad nedskräpning, ökad återanvändning och ökad
miljökunskap. Insatsområdet rymmer insatser som syftar till att hindra
klimatförändringarna, liksom att minska de negativa konsekvenserna av dem.
Inom insatsområdet kan stöd exempelvis sökas för:

Verksamheter som utvecklar ekonomin i området med värnandet om naturen i fokus.
Utveckling av servicelösningar som leder till minskad miljöbelastning.
Utveckling av nya produkter och tjänster som ger positiv miljöeffekt.
Nya kultur- och fritidsverksamheter och mötesplatser där värnandet om naturen står i
fokus.
Nya nätverk och samarbeten med syftet att värna om naturen.
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4.4 Indikatorer och målvärden
Indikatorer används för att mäta hur väl vi uppnår våra mål och för att
bedöma om utvecklingen, över tid, går åt det håll vi önskar. Vi har haft
möjlighet att välja indikatorer på tre nivåer, EU-indikatorer, nationella
indikatorer och lokala indikatorer. Samtliga indikatorer används för vår årliga
uppföljning. Skillnaden består i på vilka nivåer uppföljningen sker. I Leader
Bergslagen har vi valt indikatorer som passar väl med våra breda insatsområden
och mål. Två indikatorer på regional EU-nivå och fyra på nationell nivå, se tabell 5.
Indikatorernas definitioner presenteras längre fram, se tabell 6.
Indikatornamn

R.39

Utveckla ekonomin på landsbygden

R.41

Sammanlänkning av landsbygden i
Europa

N.03

Nya produkter

N.04

Nya tjänster

N.06

Nya fritids- och
kulturverksamheter

N.07

Nya nätverk och samarbeten

Stärkt
entrepre
nörskap

Ökad
livskvalitet

Värna om
miljön

Tabell 5. Valda indikatorer.

Breda projekt kan ha beröringspunkter inom flera insatsområden och därmed bidra
till flera mål. Att kunna följa upp projektens totala resultat är en nödvändighet för
att få en helhetsbild av framsteg i måluppfyllelsen. En helhetsbild som är viktig för
oss som finansiärer och andra intressenter. Dessa aspekter ligger till grund för
valet att använda samma indikatorer för att följa upp våra mål genom samtliga
insatsområden, vilket framgår av kolumnen Insatsområde i tabell 6.
I följande avsnitt beskrivs hur de valda indikatorerna på ett ändamålsenligt sätt
möjliggör en uppföljning av strategin.
4.4.1

Mål 1. Stärkt entreprenörskap
R.39 Utveckla ekonomin på landsbygden. Vi kommer räkna antalet företag som
söker projektstöd. Finansiering genom Leader är ett sätt att stärka
entreprenörskapet. Antalet företag som söker stöd ger en indikation om
entreprenörskapet blir stärkt.
N.03 Nya produkter och N.04 Nya tjänster. Vi kommer räkna antalet produkter och
tjänster som projekten strävar efter att ta fram. Det kan handla om tjänster som
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guidade turer, upplevelser, teaterföreställningar. Det kan handla om digitala
produkter som nedladdningsbara e-böcker och guider eller fysiska produkter som
souvenirer, kläder, möbler eller förädling av råvaror till tex. ost, sylt, müsli. Antalet
produkter och tjänster som utvecklas inom leaderprojekt ger en indikation om
entreprenörskapet blir stärkt.
N.06 Nya fritids- och kulturverksamheter. Vi kommer att räkna antalet nya fritidsoch kulturverksamheter som ett mätvärde på stärkt entreprenörskap. Det kan
exempelvis vara verksamheter inom socialt företagande, eller professionellt
kulturövande som indikerar att entreprenörskapet blir stärkt.
N.07 Nya nätverk och samarbeten. Vi kommer räkna antalet nya nätverk och
samarbeten som skapas inom leaderprojekten. God samverkan mellan
organisationer och nätverkande är framgångsfaktorer för stärkt entreprenörskap.
Därför är antalet konstellationer en indikator för målet.
4.4.2

Mål 2. Ökad livskvalitet
Ökad livskvalitet är en känsla och kan vara svår att sätta fingret på. Ändå finns det
faktorer som har inverkan och det är dessa faktorer vi använder för att mäta
huruvida Leader Bergslagen bidrar till ökad livskvalitet i regionen eller ej. Av de
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är det framför allt mål 3. God hälsa och
välbefinnande, mål 4. God utbildning, mål 5. Ökad jämställdhet samt mål 10.
Minskad ojämlikhet som harmoniserar med vårt mål Ökad livskvalitet.
R.41 Sammanlänkning av landsbygden i Europa. Vi kommer räkna antalet Regionala
statistikområden, RegSO, som genomför leaderprojekt. Ambitionen är att vi inte ska
ha några vita fläckar på vår leaderkarta. Vi har en strävan att få en jämlik fördelning
av leaderprojekt inom Bergslagen. Därför används statistikverktyget RegSO som en
indikation för måluppfyllnad, dvs. hur många människor som kan ta del av den
förbättrade tillgången till tjänster och infrastruktur som projektet medför.
N.03 Nya produkter och N.04 Nya tjänster. På landsbygden behöver människor
tillgång till produkter och tjänster som ökar deras livskvalitet både i vardagen och
på fritiden. Det kan handla om produkter och tjänster som leder till förbättrad
service, riktade insatser som leder till ökad tillgänglighet och minskad
diskriminering av vissa grupper. Därför är antalet produkter och tjänster som
utvecklas inom leaderprojekt en indikator och ett mätvärde för målet.
N.06 Nya fritids- och kulturverksamheter. Vi kommer att räkna antalet nya fritidsoch kulturverksamheter som ett mätvärde på ökad livskvalitet. Som framgick av
samhällets behovstrappa är det tredje steget, gemenskap och mötesplatser, något
som det finns ett behov av för att människor ska må bra. Det sker bland annat
genom en meningsfull fritid, tillgång till lokaler, kulturentreprenörskap och
möjlighet till livslångt lärande.
N.07 Nya nätverk och samarbeten. Antalet nya nätverk och samarbeten som skapas
inom leaderprojekten är ett sätt att mäta ökad livskvalitet. Samverkan mellan
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människor är en grogrund för kreativitet, stärkt självkänsla och lokalt inflytande –
något som finns på de två övre stegen i behovstrappan.
4.4.3

Mål 3. Värna om miljön
Värna om miljön är ett ambitiöst mål. Det finns olika sätt att mäta
miljöförbättringar. Minskade utsläpp, ökad biologisk mångfald, ren luft och vatten,
minskad nedskräpning, ökad återanvändning och ökad miljökunskap är några
exempel på miljöinsatser. Inom Leader Bergslagen har vi valt att räkna antalet
projekt som leder till en minskad negativ miljöpåverkan i leaderområdet.
R.39 Utveckla ekonomin på landsbygden. Vi kommer räkna antalet företag som
genom Leadermetoden söker projektstöd med syftet att värna om miljön.
R.41 Sammanlänkning av landsbygden i Europa. Vi kommer att räkna antalet
regionala statistikområden, RegSO, som genomför satsningar på tjänster och
infrastruktur som leder till minskad miljöbelastning. Mätvärdet blir antalet
människor som får ta del av miljöförbättringen.
N.03 Nya produkter och N.04 Nya tjänster. Vi kommer räkna antalet produkter och
tjänster med syftet att värna om miljön. Det kan tex. handla om att produkten löser
ett miljöproblem, eller att tjänsten leder till ett minskat koldioxidavtryck för att den
fasar ut ett alternativ som är sämre för miljön.
N.06 Nya fritids- och kulturverksamheter. Vi vill mäta antalet verksamheter vars
syfte är att värna om miljön. Vi kommer därför att räkna antalet sådana fritids- och
kulturverksamheter som skapats genom projektet och som bedöms kunna bestå
efter projekttiden.
N.07 Nya nätverk och samarbeten. Vi kommer att mäta antalet nya samarbeten vars
syfte är att värna om miljön. Vi kommer därför att räkna antalet sådana
konstellationer som skapats genom projektet och som bedöms kunna bestå efter
projektslut.
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Mål

Stärkt
entreprenörskap
Värna om miljön
Ökad
livskvalitet
Värna om miljön

Insatsområde

Indikatorkod

Indikatornamn

Alla

R.39

Utveckla ekonomin
på landsbygden

Alla

R.41

Sammanlänkning av
landsbygden i
Europa

Definition
EU:s resultatindikatorer
Antal företag på landsbygden som söker stöd för att
utveckla sin verksamhet. Detta inkluderar alla
landbygdsföretag så länge inte utvecklingen de
genomför i projektet eller investeringen rör
primärprodukton. Däremot kan företag räknas med som
förädlar råvaror.
Antal invånare på landsbygden som tar del av
förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur
genom stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken

Målvärden

18

34000

Nationella indikatorer
Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn
till innovationshöjd. D.v.s. är produkten/erna nya
på den svenska marknaden, på den lokala marknaden
(leaderområdet) eller endast för den enskilda
organisationen?
Stärkt
entreprenörskap
Ökad
livskvalitet
Värna om miljön

Stärkt
entreprenörskap

Alla

Alla

N.03

N.04

Nya produkter

Nya tjänster

En fysisk produkt är en vara som man kan köpa och ta
med hem, men konsumera senare. Till exempel olika
matprodukter, souvenirer, kläder och möbler.
En digital produkt är en vara som säljaren kan sälja
(eller erbjuda gratis) upprepat antal gånger utan
att göra om varan på nytt. Till exempel
nedladdningsbara filer som e-böcker och guider. Men
det kan också inkludera olika mjukvaror och appar om
kunden inte är beroende av prenumerationer för att
kunna ta del av dem.
Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn
till innovationshöjd. D.v.s. är tjänsten/erna nya på

18

18

37(51)

Ökad
livskvalitet
Värna om miljön

den svenska/lokala marknaden eller endast för den
enskilda organisationen?
En (fysisk) tjänst är något som man köper och
konsumerar ihop istället för att ta med hem. Till
exempel hårklippningar, guidade turer och
upplevelser samt teaterföreställningar.

Ökad
livskvalitet
Värna om miljön

Stärkt
entreprenörskap
Ökad
livskvalitet
Värna om miljön

Alla

N.06

Nya fritids- och
kulturverksamheter

Alla

N.07

Nya nätverk och
samarbeten

Tabell 6. Leader Bergslagens resultatindikatorer.
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En digital tjänst är en tjänst som säljaren behöver
göra om och anpassa vid varje försäljning. Till
exempel sociala media tjänster, webbdesign eller
liknande. Hit räknas även olika streamingtjänster då
kunden inte äger materialet utan endast har
tillfällig tillgång genom någon form av
prenumeration på säljarens villkor.
Antalet fritids- och kulturverksamheter som skapats
genom projektet och som bedöms kunna bestå efter
projektslut. Till exempel kan detta inkludera
ungdomsverksamheter, teatergrupper,
idrottsföreningar och språkcaféer. Endast antalet
olika verksamheter ska räknas. Man ska inte räkna in
antalet träffar som de haft eller antalet deltagare
som medverkat.
Antalet nya och bestående nätverk eller samarbeten
som skapats genom projektet och som bedöms kunna
bestå efter projektslut. För att räknas som nytt ska
nätverket eller samarbetet inte ha funnits innan
projektets mobilisering och uppstart för det syfte
som det nu har. Det behöver ingå minst två aktörer
för att räknas som ett nytt nätverk eller samarbete.
Endast antalet nätverk ska ingå, inte antalet
aktörer i de nätverken.
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5

Genomförande

5.1 Kommunikation
Kommunikation är en viktig del av vårt arbete under alla faser i
strategiprocessen. Leader Bergslagens föreningsverksamhet har bedrivits
på sparlåga sedan 2014 och vi behöver därför lägga mycket kraft på att nå
ut och vara tydliga.
Syftet med Leader Bergslagens kommunikation är att informera om Leader
Bergslagens verksamhet och dess betydelse för hållbar lokal landsbygdsutveckling
enligt Leadermetoden. Kommunikation är viktigt för att vi ska nå våra mål genom
samverkan med aktörerna i partnerskapet. Vår kommunikation ska också stimulera
till att uppnå långsiktiga resultat och effekter.
Vi vill kommunicera att vi är en seriös förening som lever upp till och slutför det vi
föresatt oss och tar med oss våra lärdomar från programperioden 2007–2015 då vi
senast hade verksamhet. Läs i avsnitt 5.5 Hur främjar strategin innovation? om den
processinriktade Bergslagsmetoden vi utvecklade då. Genom den kommer vi att
uppmuntra till nytänkande och att våga nya lösningar.
Kommunikationen ska bygga på vår vision ”Tillsammans gör vi Bergslagen till en
bättre plats att besöka bo och verka i”. Den goda berättelsen om Bergslagen får
genomsyra allt. Redan innan programperiodens start har vi arbetat medvetet med
hur vi kommunicerar vår strategi. Det ska gå att följa vår strategiprocess även om
man har funktionshinder, kognitiva hinder eller språksvårigheter. Därför har vi
konsekvent använt oss av de officiella riktlinjerna från Myndigheten för digital
förvaltning57. Vi strävar efter att vara inkluderande för alla grupper. Alla är viktiga
och kan bidra. Målgrupper för vår kommunikation är stödsökande,
samarbetspartners samt allmänheten, se tabell 7.
Målgrupper

Stödsökande – som i samverkan vill söka projektstöd.

Samarbetspartners – organisationer i partnerskapet, föreningen Leader
Bergslagens medlemmar, kommuner, regioner.
Allmänheten – boende och verksamma i Bergslagen, press, andra
Leaderområden.

57
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Tabell 7. Leader Bergslagens målgrupper

5.1.1

Aktiviteter i Leader Bergslagen
En aktuell och välfylld hemsida utgör vår viktigaste kommunikationskanal men vi
kommer också att använda sociala medier som Facebook, Instagram och Youtube
(film). Nyhetsbrev skickas ut några gånger per år och bergslagsbor uppmanas att
anmäla sig. Då vi av erfarenhet vet att målgrupper som till exempel unga och
nyanlända/utlandsfödda kan vara svårare att nå, krävs ett aktivt arbete kring att
engagera dessa.
Vid behov kommer vi ta fram trycksaker, broschyrer och visuella presentationer i
form av infographics. För att öka effekterna av projekten kommer vi att skicka ut
pressmeddelanden för att få medial uppmärksamhet tex. ett meddelande när ett
projekt blir prioriterat av LAG-styrelsen.
Muntlig kommunikation ser vi som mycket viktigt och här får LAG-styrelsen en
framträdande roll. Styrelseledamöterna kommer att ta ett större ansvar för
kommunikation med information utåt såväl som inåt, ett förslag som framkom i
utvärderingen från 201458. Vi kommer att ha olika typer av möten som workshops
och nätverksträffar, både egna och tillsammans med samarbetspartners och
partnerskapet.
För att skapa mer lokal närvaro för leaderorganisationen kommer vi att arbeta med
Leaderambassadörer och mentorskap som komplement. Ambassadörerna ska vara
både lyssnande och förmedlande samt vara en inspirerande länk till partnerskapet
och medlemsorganisationerna samt mellan de olika delarna i partnerskapet.
Ambassadören kan antingen vara lokalt förankrad och engagerad eller vara kunnig
inom ett specifikt ämne som sammanfaller med våra insatsområden. Med
Leaderambassadörer tror vi att vi också kan utveckla projektens spridning utanför
själva projektaktiviteten. Enligt Jordbruksverkets nationella rapport har
leaderprojekten mycket större spridningspotential än vad som hittills utnyttjats.
Enligt rapporten nöjer man sig ofta med de direkt involverade och närmast berörda,
utan att tänka på att det fler skulle kunna ta vara på det goda resultatet i andra
lokalsamhällen och regioner.59

5.2 Urvalsprocess
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att
prioritera projekt.
Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra
till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med
hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller
offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering fastställer Leaderföreningen

58

Apel FoU utvärdering, 2014, LAG-arbetet i Leader Bergslagen, kvalitativ utvärdering s.40
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Hållbara leadereffekter i teori och praktik, 2020, Delrapport 2, Jordbruksverket s.42
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stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av stödberättigande och fattar
beslutet som skickas ut till sökande.
Urvalskriterier för urval finns att läsa i bilaga 4.

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer
För Leader Bergslagens del har uppgiften att ta fram en lokal utvecklingsstrategi
handlat om två parallella processer. Den ena processen är strikt kopplad till
strategidokumentet. Den andra handlar om att väcka ett vilande Leader-område ur
sin dvala. Denna process har påbörjats och det går redan nu att urskönja aktörer
som föreningen kommer att samarbeta med under programperioden.
5.3.1

Medlemmarna
Föreningen består i dagsläget av 54 medlemmar. Nya medlemmar ansöker löpande
om medlemskap. Medlemmarna utgörs av föreningar, kommuner, företag och
några privatpersoner. Hela 46% av medlemsbasen representeras idag av ideell
sektor. Det är genom medlemskapet gräsrotsrörelsen aktivt kan samverka med och
demokratiskt påverka Leader Bergslagen. LAG-styrelsen och leaderkontoret har
ansvaret för att utforma goda förutsättningar för aktivt samarbete med
medlemmarna. Ett arbete har påbörjats för att öka samverkan med privat sektor,
genom att aktivt bjuda in småföretagare på informationsmöten och workshops. Fler
företag i föreningen är en förutsättning för att uppnå våra mål inom insatsområdet

Främja entreprenörskapet.
5.3.2

Partnerskapet
Utöver medlemmarna i föreningen räknas andra aktörer till partnerskapet, aktörer
som medverkat till strategin men som inte är medlemmar. Exempelvis pågår samtal
mellan Leader Bergslagen och våra tre regioner och länsstyrelser om hur
samordningen ska se ut. En avsiktsförklaring finns om att upprätta god
kommunikation mellan länsstyrelser och leaderkontor för att kunna synkronisera
vårt arbete och underlätta för stödsökande. De konkreta handlingarna beslutas när
vi vet den slutliga utformningen av Landsbygdsprogrammet 2023–2027.
God kommunikation är avgörande för att kunna skapa synergieffekter med andra
utvecklingsplaner. Föreningen kommer avsätta tid och medel för nätverksträffar och
workshops med syftet att vara den katalysator för landsbygdsutveckling som Leader
kan utgöra. Målgruppen för nätverksträffarna varierar beroende på mötets syfte och
innehåll och de inbjudna kommer att vara antingen stödsökande,
samarbetspartners och/eller allmänheten. Exempel på aktörer i Leader Bergslagens
partnerskap som kommer delta på nätverksträffarna är lokala representanter från
Hela Sverige Ska Leva, Studieförbunden, Coompanion, Företagarna och
Bygdegårdarnas riksförbund.
Ett nätverk för kommuntjänstepersoner med två representanter från varje kommun
har initierats och kommer samlas med jämna mellanrum för att upprätthålla det
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viktiga samspelet föreningen och kommunerna emellan under hela
genomförandeperioden av strategin.
5.3.3

Nationella och internationella nätverk
Föreningen Leader Bergslagen är medlem i intresseorganisationen Lokal utveckling
Sverige, LUS. Medlemskapet i LUS innebär även medlemskap i ELARD, European
LEADER Association for Rural Development. ELARD underlättar nätverkande och
samarbete genom transnationella projekt. LUS underlättar nätverkande nationellt,
samt kommer kunna erbjuda samordningsfördelar för leaderföreningarna. Leader
Bergslagen har för avsikt att delta i den samverkan som LUS kommer att erbjuda.

5.4 Effekter
Effekter är förändring på längre sikt i jämförelse med resultat som uppstår i
anslutning till ett projektavslut men som senare kan försvinna. Leaderprojekt har
potential att skapa resultat som ger långsiktiga effekter. För att stimulera och
främja detta har vi tänkt arbeta på följande sätt.
5.4.1

Kunskap om effekter
För att säkerställa stimulans av effekter ska LAG-styrelsen, leaderkontoret och
partnerskapet utbildas i begreppet och dess potential. Syftet är att proaktivt
medverka till strukturella förändringar i Bergslagen. Vi kommer ta del av
Jordbruksverkets rapporter om effekter och mervärden och använda dem i
fortbildningssyfte. I rapporten om Interventionslogiken och effekttänkandet i

Leader fastslås att förutsättningarna för att ett projekt ska ge effekter ökar med
kunskapsbaserad effektplanering.60 Vi bör räkna på de samlade effekterna i vårt
leaderområde, inte endast varje enskilt projekt. Det är när vi ser på alla våra projekt
tillsammans som vi kan argumentera till att projekten leder till strukturell
förändring. Resultaten i de olika projekten är steg mot långsiktiga effekter.
Förutom Jordbruksverkets rapporter kommer vi att använda oss av kortfilmen om
effektbarometern61 som samtalsunderlag och undervisning. Fem Leaderområden
tog fram materialet under förra programperioden i samarbetsprojektet Lärande och

Innovation.
LAG-styrelsen vill lära sig av andra Leaderområden som varit framgångsrika inom
området, tex. genom en utbildningsinsats under styrelsemöte. Även
Landsbygdsnätverket har en viktig roll för att stimulera LAG-styrelsens arbete med
effektfrågor, exempelvis genom tillgången på allt informations- och
inspirationsmaterial som framställts inom LLU, lokalt ledd utveckling.62 LAGstyrelsen får under kommande programperiod besluta om vilka ytterligare
kunskapshöjande insatser som ska planeras i Bergslagen.
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Interventionslogiken och effekttänkandet i Leader , 2020, Delrapport 1, Jordbruksverket
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5.4.2

Effekt i alla led
Vi ska främja och möjliggöra effekter i alla faser av projekten; i planering,
genomförande och avslut samt i uppföljning.
Före projekt. LAG-styrelsen och leaderkontoret uppvaktar potentiella stödsökande
samt bjuder in dem till kunskapshöjande möten och dialog, exempelvis till de
nätverksträffar som beskrivs i avsnitt 5.1 Kommunikation. Presentation av
leadermetoden och effektbarometern.
Planering. Leaderkontoret ska uppmuntra projektägare i tidigt skede att samverka
med andra aktörer samt över kommun- och regiongränser. Samverkan ökar
långsiktiga effekter.
Leader Nedre Dalälven har framgångsrikt använt sig av en metod som vi vill
anamma. Där får stödsökande komma och ”pitcha” sin projektidé till LAG-styrelsen
innan de kommer in med sin ansökan. LAG-styrelsen har mycket kunskap och stort
nätverk och kan därför komma med effekthöjande tips i tidigt skede.
Projektets potential till varaktighet efter projekttiden ges stor vikt. LAG-styrelsen
ser hellre långsiktiga satsningar än ”tomtebloss”. Bedömningen ska ske i dialog
mellan LAG-styrelsen och projektsökande.
I projektansökan kommer vi kräva att den sökande beskriver hur de tänker sig olika
aspekter av effekter och långsiktighet63. De stödsökande kan tex. i projektansökan
uppmanas att avsätta pengar och tid i budgeten för att delta på Leader Bergslagens
möten och workshops som möjliggör långsiktiga effekter utöver kortsiktiga
projektresultat.
Genomförande. Leaderkontoret ska aktivt jobba för informationsspridning och
medial uppmärksamhet enligt kommunikationsstrategin, se 5.1 Kommunikation.
Spridning av info kan leda till ytterligare samarbeten samt större långsiktiga
effekter. Leaderkontoret genomför på uppdrag av LAG-styrelsen de enkäter som
finns beskrivet i avsnitt 7. Uppföljning och utvärdering.
Leaderkontoret initierar lärande nätverk för LAG-styrelsen och partnerskapet för att
stärka effekterna av de pågående projekten. Nätverksträffarna är med fördel
tematiska. Tex. kan det handla om skogens roll i den cirkulära ekonomin där ett
pågående projekt inom ämnet får sprida kunskap, samt SLU Skogsmästarskolan får
berätta om aktuell forskning på området.
Avslut och uppföljning. LAG-styrelsen bjuder in projektägare till styrelsemöte,
årsmöte eller någon av nätverksträffarna. Syftet är att samtala om projektets
långsiktiga effekter och möjligheter till ytterligare insatser, varaktighet. I
uppföljningsenkäterna finns frågor om effekter med.

63
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5.5 Hur främjar strategin innovation?
En innovation är en ny eller förbättrad produkt eller process (eller en kombination

av dem) som skiljer sig markant från de tidigare produkterna eller processerna och
som har tillgängliggjorts för potentiella användare (produkter) eller som har tagits i
bruk av användare (processer).64
Leadermetoden är i sig själv ett innovativt angreppssätt för landsbygdsutveckling
genom att initiativet förskjuts närmare lokalsamhället. Innovation är en av sju
principerna i Leadermetoden och kommer därför vara en viktig aspekt i
urvalsprocessen och vara ett av urvalskriterierna. För Bergslagen är det viktigt att
underhålla och stimulera kreativitet och innovationskraft, och i så liten utsträckning
som möjligt begränsa den genom alltför detaljerade styrmedel. I Bergslagen har vi
mycket goda erfarenheter av ett processinriktat arbetssätt från vår tidigare
verksamhet.65
5.5.1

Leader Bergslagens metod
Vi vill fortsätta arbeta processinriktat enligt figur 9. I praktiken innebär metoden att
aktiviteter inom projekt inte bara ska genomföra projektaktiviteter, utan också
starta nya utvecklingsprocesser. Utförare av projekt stimuleras att med stor
kreativitet ta sig an utvecklingsbehoven vi formulerade i 3.3 Behov och

utvecklingsmöjligheter och arbeta för att uppnå de övergripande målen. Vi kommer
att uppmuntra till nytänkande och att våga nya lösningar. Det kommer finnas
utrymme för misslyckande, eftersom satsningar som är helt säkra sällan är
innovativa.

Figur 9 Leader Bergslagens metod

Vi vill under programperioden utbilda Leaderambassadörer och genomföra
nätverksträffar, vilket beskrevs i avsnitt 5.1 Kommunikation. Dessa arbetssätt

64

OECD http://www.oecd.org/sti/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm, s.20
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främjar Leader Bergslagens möjlighet till att uppnå ambitionen med en strategi som
aktivt främjar innovation.

5.6 Övergripande principer
Leader finansierar projekt via Ejflu, europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Vid genomförande av EU:s gemensamma fonder ska de
övergripande principerna inom EU alltid iakttas. Det handlar om grundläggande
rättigheter och tillgänglighet samt hållbar utveckling. Samtliga projekt inom Leader
Bergslagen kommer behöva beskriva hur de tänker uppfylla principerna.
•

Hållbar utveckling – hållbar utveckling enligt unionens arbete för att
bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och med hänsyn till principen
att förorenaren betalar.

•

Likabehandling och ickediskriminering - bekämpa diskriminering på grund
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder och inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering.

•

Jämställdhet mellan kvinnor och män – undanröja ojämlikhet och främja
jämställdhet mellan kvinnor och män samt integrera ett genusperspektiv.

5.6.1

Kunskap om principerna
För att säkerställa att principerna följdes vid strategins framtagning såg LAGstyrelsen till att kompetensen fanns i strategiskrivargruppen. Utvecklingsledaren
har en magisterexamen i miljövetenskap samt har arbetat flera år på folkhögskola,
där normkritik och jämlikhet är del av värdegrunden och det dagliga arbetet, vilket
även genomsyrade strategiprocessen.
Löpande fortbildningsinsatser inom föreningen och LAG-styrelsen är avgörande för
att principerna ska kunna förstås och användas under genomförande och
uppföljning av strategin. Vi kommer att bjuda in aktörer i Bergslagen för att bidra
med sakkunskap om de övergripande principerna. Det finns en uppsjö av
intressanta aktörer som kan involveras i genomförandet och uppföljningen av vår
strategi. LAG-styrelsen får i uppdrag att inventera i sina nätverk och ta initiativ till
samarbete och fortbildning. Vi ska inte föregå arbetet men exempel på
organisationer att samarbeta med och lära av är: Studieförbunden och
folkhögskolorna, Rädda Barnen, Röda korset, Friluftsfrämjandet,
Naturskyddsföreningen, Hedströmsdalens Ornitologiska förening, Västmanlands
miljö- och klimatråd, Föreningen MÄN (arbetar för jämställdhet och mot mäns
våld), RFSU (riksförbundet för sexuell upplysning, för kunskap om könsnormer och
maskulinitet), RFSL (riksförbundet för sexuell likabehandling, för kunskap om
HBTQI), AddGender (konsulter inom inkludering och jämställdhet), MUCF
(myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Transammans (förbundet för
transpersoner och närstående), Fatta (ideell förening mot sexuellt våld), Somaliska
föreningen i Fagersta med flera.
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Landsbygdsnätverket har ett tagit fram ett omfattande material med goda exempel
på hur de övergripande principerna kan främja landsbygdsutveckling. Resultaten i
dessa rapporter från den senaste programperioden kommer Leader Bergslagen att
fördjupa sig i och använda sig av under genomförandet samt under uppföljningen
av den nya strategin. Det kan exempelvis handla om en djupare förståelse för hur
jämställdhet är en strategisk faktor för att nå långsiktigt hållbara effekter.66 Leader
Bergslagen kommer även att använda sig av Landsbygdsnätverkets verktyg och
metoder för inkludering av ungdomar i landsbygdsutveckling, där metodhandboken
”GPS – Grymt Praktiskt Styrinstrument” är ett exempel bland många.67
5.6.2

Principerna i praktiken
Som framgår i avsnitt 2. Strategins framtagning har hela Leader Bergslagens
strategi mynnat ut i ett arbete som går helt i linje med symbolen för hållbar
utveckling där de tre dimensionerna: ekonomiska, sociala och miljömässiga,
sammanstrålar, se figur 8. Resonemanget fördjupades i avsnitt 4. Mål,

insatsområden och indikatorer. Principerna likabehandling och jämställdhet
innefattas av den sociala aspekten och kommer få störst genomslag inom
insatsområde 2. Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen. Hållbar
miljömässig utveckling kommer få störst genomslag inom insatsområde 3. Värna

om naturen i Bergslagen.
För att jämställdhetsaspekten inte endast bli något som ”kryssas i” som
”tillgodosedda” i projektrapporterna kommer vi behöva arbeta kunskapshöjande
och konkret med frågan under förberedelsefasen av projekt. Ett förslag är att kräva
att projektets syfte och verksamheter innehåller en specifik eller tydliggjord idé
eller arbetsinriktning kring jämställdhet. På detta sätt är urvalsprocessen för
projekten ett strategiskt viktigt verktyg för att säkerställa att både Leadermetoden
och de övergripande principerna följs. Liknande verktyg kommer att behöva tas
fram för att följa upp projektens uppfyllnad av de övergripande principerna. För att
kunna göra detta kommer vi att ta stöd av erfarenheter från andra Leader-områden,
samt Jordbruksverkets expertis inom området.
Vi ska säkerställa att de övergripande principerna blir beaktade i uppföljningen av
utvecklingsstrategin på följande sätt:
•

Vi kommer kunna följa upp efterlevnaden av de övergripande principerna
genom våra indikatorer. Fel! Hittar inte referenskälla. Indikatorer och

målvärden.
•

De övergripande principerna ska genomsyra Fel! Hittar inte referenskälla.

Uppföljning och utvärdering. Till detta behöver vi utarbeta mätverktyg,
gärna i samarbete med andra Leader-områden.
•

Översyn av kommunikationsstrategin för att säkerställa att vi är
inkluderande för alla grupper enligt beskrivningen i 5.1 Kommunikation.
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Interventionslogiken och effekttänkandet i Leader , 2020, Delrapport 1, Jordbruksverket, s.64
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6

Organisation

6.1 Partnerskapet och föreningen
Partnerskapet för den ideella föreningen Leader Bergslagen representerar
områdets samtliga tio kommuner, tre regioner och tre länsstyrelser.
Därutöver ingår representanter för ett stort antal regionala aktörer med
bred lokal förankring så som Hela Sverige Ska Levas länsbygderåd, Bygdegårdarnas
riksförbund, och Ekomuseum Bergslagen. Andra organisationer i partnerskapet som
har stor påverkan på den lokala utvecklingen i Bergslagen är folkhögskolor,
studieförbunden, Företagarna och Coompanion. Ytterligare aktörer i partnerskapet
är fritidsföreningar, byalag, Folkets Hus och Parker. Således ingår aktörer från alla
tre sektorerna. En fullständig lista på aktörer som ingår i partnerskapet finns i
bilaga 5.
Flera, men inte alla i partnerskapet är även medlemmar i föreningen Leader
Bergslagen. Vi har för närvarande 54 medlemmar i form av juridiska personer som
antingen företräder offentlig, privat eller ideell sektor. Några enstaka medlemmar
är privatpersoner och företräder sig själva.
Huvuduppgiften för medlemmarna är att i demokratisk ordning övergripande
formulera Leader Bergslagens uppdrag att vara drivande i lokal utveckling och
genomföra utvecklingsstrategin, samt välja LAG-styrelse, valberedning och
revisorer.
Vi har påbörjat ett rekryteringsarbete för att bredda medlemsbasen, inte minst mot
företagen som utgjort mindre än en tredjedel av medlemsbasen. Vi vill skapa
förutsättningar för att etablera ett bredare nätverk över Leaderområdet och få fler
företag att söka leaderprojekt. På detta sätt kan vi uppnå våra mål inom
insatsområdet Främja entreprenörskapet.

6.2 Föreningens styrelse
LAG-styrelsen har en viktig uppgift i att ansvara för förvaltningen av
Leader Bergslagens verksamhet samt godkända utvecklingsstrategi. LAGstyrelsen ska verka för att nå målen i strategin. Det kräver att
styrelseledamöterna har kompetens i styrelsearbete, leadermetoden och förmåga
att förstå de regelverk som styr över Leader. Fortlöpande kunskapshöjande insatser
behöver genomföras för att säkerställa kompetensen i LAG-styrelsen, en uppgift
som leaderkontoret får i uppgift att organisera.
Till LAG-styrelsen ska väljas representanter som är kunniga i lokal utveckling, har
stora nätverk och har förmåga att informera och engagera. Ledamöterna ska ha ett
tydligt intresse och tid att arbeta aktivt och transparent med leaderverksamheten.
Ledamöterna tillsätts av föreningsstämman. Leader Bergslagen strävar efter en
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representativ styrelse med jämn köns- och åldersfördelning och en mångfald
avseende etnicitet, funktionsvariation etcetera.
Antalet ledamöter i styrelsen och beslutsmässighet regleras av föreningens
stadgar68. En stadgeöversyn genomförs under hösten 2021 i samband med att
föreningen ansöker om att få bilda leaderområde och starta verksamhet 2023.
Föreningens styrelse ska fördelas över det geografiska området, samt tillsättas med
representanter från en tredjedel vardera från offentlig, privat och ideell sektor.
Ledamöterna i styrelsen får inte samtidigt vara personal på leaderkontoret. Antalet
ledamöter är i dagsläget 13 ordinarie och 13 ersättare. Ingen sektor får ha mer än
49 procent av rösterna. Styrelseledamöterna måsta vara minst 18 år när de tillträder
och de företräder förutom sin medlemsorganisation i Leader Bergslagen även sin
sektor. Styrelsen utser ett verkställande utskott (VU) vars uppgift är att bereda
ärenden före behandling i styrelsen samt ser till att styrelsens beslut verkställs.
Ingen sektor ska ha majoritet i VU.
Det ska finnas en valberedning som har representation från ideell, offentlig och
privat sektor. Valberedningen utses av föreningsstämman och har en representant
från varje kommun för att säkerställa god lokalkännedom och ett brett nätverk
inom området. Valberedningen har en viktig roll. Liksom LAG-styrelsen behöver
valberedningen ha kunskap om leadermetoden och strategin för att säkerställa
styrelsens kapacitet att genomföra den.
Det ska finnas en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorer väljs på
föreningsstämman. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara
kalenderår samt ha en fastställd besluts och arbetsordning. Leader Bergslagen
tillämpar kontrasignering av utbetalningar från bank samt diarieför och arkiverar
alla handlingar som hör till ärendehantering. Handlingar som hör till
ärendehantering ska sparas i tio år efter sista utbetalning. All övrig verksamhet
dokumenteras och arkiveras. Arkiverade handlingar får inte gallras.

6.3 Drift – den operativa verksamheten
I och med att LAG-styrelsen har det yttersta ansvaret för Leader
Bergslagens verksamhet kommer det under perioden genomföras
utbildningar kopplat till styrelsens ansvar. Dessa samordnas med
planeringen av andra fortbildande insatser, se tex. avsnitt 5.4.1 Kunskap om

effekter och 5.6.1 Kunskap om principerna.
Under ledning av LAG-styrelsen finns ett leaderkontor som drivs av en
verksamhetsledare tillsammans med annan personal. Leaderkontoret måste
säkerställas kapacitet att utföra arbetet i linje med strategin, riktlinjer och
regelverk. Kravet är minst 1,5 heltidstjänster men önskvärt är tre till fem
årsarbetskrafter beroende på tillgänglig budget och behovet av interna LAG-
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ägda projekt. Ett förslag med tre heltidstjänster för basbehovet fördelade på
minst tre personer ser ut så här:
•

Verksamhetsledare, 100 procent

•

Projekthandläggare, 100 procent

•

Administratör/ekonom, 50 procent

•

Informatör/kommunikatör, 50 procent

Arbetsuppgifterna kan med fördel delas utifrån personalens kompetensprofil,
vilket säkerställer kompetens och effektivitet och innebär att leaderkontoret
upprätthåller funktionerna även vid kortvarig frånvaro. Vissa funktioner kan
upphandlas om så behövs.
Leaderkontorets uppgifter är:
•

Verksamhetsledning

•

Coachning/rådgivning

•

Projektledning

•

Information och rådgivning till allmänhet och projektägare.

•

Handläggning av ärenden samt att stödja och följa upp pågående
projekt.

•

Administration och ekonomi.

•

Rapportering till LAG-styrelsen.

•

Genomföra kommunikationsstrategin. Vara Leader Bergslagens
ansikte utåt.

•

Skapa och upprätthålla goda nätverk och relationer med
partnerskapet och andra aktörer genom att arrangera och genomföra
nätverksträffar i området.

•

Leaderkontoret ska hålla sig uppdaterad om regelverket för
landsbygdsprogrammet för att kunna bistå LAG-styrelsen i sitt
arbete.

Det är viktigt med tydlighet, bland annat gällande LAG-styrelsens
arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. LAG-styrelsen kommer att arbeta fram
ett administrativt lednings- och styrdokument med rutiner, behörigheter och
ansvarsfördelning. Vi kommer att ta stöd av våra omkringliggande
Leaderområden som kan komma med goda exempel från föregående period
gällande verksamhetsdrift, nationella samarbeten mm.
Leaderkontoret kommer inte nödvändigtvis att ha ett fysiskt kontor i
området. Däremot finns en postadress och en fysisk plats för arkivering.
Platsen är idag AB Samarkands lokaler i Ludvika. Med tanke på det stora
geografiska området är det fördelaktigt med distansjobb som norm för att
göra det lättare att hitta bra kompetenser förankrade i olika delar av
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området. Pandemin har gjort att de flesta av oss blivit mer bekväma med
digitala möten. Distansarbete minskar också klimatpåverkan genom att
personalen inte måste åka till kontoret varje dag utan bara när det är
nödvändigt. Väl fungerande hemmakontor för personalen är en förutsättning
för den operativa verksamheten. Personalträffar och styrelsemöten kan
genomföras i lånade eller hyrda lokaler hos exempelvis våra kommuner eller
i bygdegårdar runtom i området. Externa möten utgör en stor del av
leaderkontorets verksamhet och dessa kan ske antingen i fält, eller digitalt
under förutsättning att det finns god täckning för mobila tjänster.
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7

Uppföljning och utvärdering
I en föränderlig omvärld både lokalt och globalt behövs en beredskap inför
anpassning av vår utvecklingsstrategi. För att få kontroll över att strategin
styr mot målen och ger de resultat vi önskar behövs en plan för
kontinuerlig uppföljning, utvärdering och eventuell revidering av strategin. En
beskrivning av uppföljnings- och utvärderingsprocessen finns i tabell 8. Genom
valda aktiviteter säkerställer vi att det finns en process och verktyg för att
identifiera om justeringar behöver göras. Det kan handla om att rikta om ett
insatsområde eller att genomföra andra kommunikationsinsatser.
Vi kommer under programperioden utvärdera genomförandet enligt gällande
förordningskrav. LAG-styrelsen är också skyldiga att bidra med de data som
Jordbruksverket behöver för att utvärdera den strategiska planen. Utvärdering är ett
utmärkt verktyg för att undersöka att Leader, lokalt och nationellt, når målen och
att genomförandet har skett så effektivt som möjligt. För att kunna säkerställa
LAG-styrelsens kapacitet gällande utvärderingsrutiner kommer fortbildning
genomföras, gärna i samarbete med våra nätverk som beskrevs i avsnitt 5.3.3

Nationella och internationella nätverk, alternativt direkt med andra LAG-styrelser.
Aktivitet

Beställare

Regelbunden uppföljning av indikatorer och
målvärden samt löpande återrapportering till
LAG. Detta hjälper oss att säkerställa att
vi styr mot våra beslutade mål.

LAG

Utvärderingsenkäter till projektägare för
såväl beviljade som avslagna projekt.
Enkäterna skickas ut löpande och hjälper oss
att ta del av erfarenheter och att
identifiera behov av förändring i vårt
arbetssätt.

LAG

Halvtidsutvärdering av verksamheten baserad
på de enkäter som samlats in.

LAG

Strategin kommer löpande under
programperioden stämmas av mot andra
strategiska planer och dokument som berör
Leader Bergslagen.

LAG

Medlemsmöten i samband med årsrapportering.

LAG

Årsrapport för verksamheten. Grundlig
rapport för verksamheten i stort. Följer
kalenderåret 1/1–31/12.

LAG

Årlig resultatrapport enligt mall där
framsteg mot indikatorerna anges och där vi
kan beskriva händelser i området som
påverkat resultaten. Dessa samlas in i

Jordbruksverket
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Aktivitet

Beställare

november respektive år för att
Jordbruksverket ska ha bättre förståelse för
faktorer som påverkar genomförandet i Leader
nationellt så att vi kan förklara avvikelser
från de planerade resultaten till EUkommissionen.
Gemensam lärande- och utvecklingsaktivitet
under 2025. Vi kommer arbeta med en gemensam
rapportmall där vi beskriver och analyserar
framstegen tills dess. Detta följs upp av
studiebesök i par för att upptäcka
utvecklingspotential och utbyta
erfarenheter.

Jordbruksverket

Insamling av erfarenheter inför nästkommande
programperiod under 2027.
Enkät och intervjuer för att kunna
reflektera och lära av den gångna
programperioden.

Jordbruksverket

Digitala dialogmöten: Tre gånger per år
planeras digitala dialogmöten med
Jordbruksverket och alla leaderområden för
att ha en dialog kring genomförandet,
årsrapporteringar till EU och eventuell
feedback och behov av åtgärder. Dessa kommer
att äga rum preliminärt i november, mars och
september.

Jordbruksverket

Deltagande på Landsbygdsnätverkets årliga
leaderträffar med syftet att sprida
inspiration, information och förenkla
erfarenhetsutbyte.

Landsbygdsnätverket

Tabell 8. Uppföljningsaktiviteter inom Leader Bergslagen
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