UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR

GÖTEBORGS INSJÖRIKE
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden1 2014-2020
Strategin gäller de fyra kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum och Partille och omfattar
landsbygdsfonden, regionfonden och socialfonden.
Strategin ska styra arbetet med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap,
kommunikation och fondsamordning.
Visionen:
”Göteborgs Insjörike en levande och attraktiv landsbygd”

Övergripande mål och insatsområden:
1. Förbättrad livskvalitet genom
samverkan
1.1. Samverkan och nätverk mellan lokala aktörer
1.2. Åtgärder kring ökad sysselsättning och företagande
2. Hållbar landsbygdsutveckling
2.1. Samverkan kring lokal produktion av produkter och tjänster
2.2. Kompetenshöjning inom hållbar produktion av produkter och tjänster
2.3. Marknadsföring av säljbara lokala produkter och tjänster
3. Hållbar besöksnäring och ökat företagande
3.1. Identifiera och skapa långsiktigt hållbara besöksmål, utveckla befintliga
3.2. Skapa nya erbjudanden, kvalitetssäkra, tillgängliggöra och marknadsföra
3.3. Skapa långsiktigt hållbara nätverk

1Lokalt

ledd utveckling genom leadermetoden innebär att ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och ideella
aktörer samverkar för att utveckla landsbygden och skapa möjligheter för gränsöverskridande projekt där de lokala
förutsättningarna och behoven sätts i fokus.
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ABSTRACT
Development strategy for Gothenburg Lake District
-Community-led local development through the Leader approach
Our strategy involves the municipalities ofHärryda, Partille, Alingsås and Lerum. Our geographical
area is right next to the city of Gothenburg on the West coast of Sweden. Our program includes
funding from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), the European
Regional Development Fund (ERDF) and the European Social Fund (ESF).
Our Vision:
Gothenburg Lake District –
a vibrant and attractive countryside
Overall objectives and areas of intervention of our program:
1. Strengthening the quality of life through cooperation
1.1 Cooperation and networking among local actors
1.2 Measures for increased employment and entrepreneurship
2. Sustainable development in our countryside
2.1 Cooperation on local production of goods and services
2.2 Competence increase in sustainable production of local goods and services
2.3 Marketing of sellable local goods and services
3. Sustainable tourism and increased entrepreneurship
3.1 Identifying and creating long-term sustainable destinations and developing already
existing ones
3.2 Creating new offerings, securing quality and marketing our countryside
3.3 Creating long-term sustainable networks
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1. SYFTET MED DEN LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIN
Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av
ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

2. STRATEGINS BIDRAG TILL EU:S OCH SVERIGES MÅL
Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s
tillväxtstrategi EU2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i strategin på de
mål som är satt i de inblandade operativa programmen för struktur- och investeringsfonderna.
Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till insatsområden och
specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. En handlingsplan visar hur målen i
insatsområden ska omsättas i aktiviteter.

3. STRATEGINS FRAMTAGNING
Samverkan har skett med ett liknande storstadsnära område där LAG (partnerskap) och kansli
utväxlade erfarenheter och arbetade med frågor kring framtiden. En förstudie med workshops och
webbenkätgjord av konsultföretaget Bjerkne & Co kartlade ett stort intresseför djupare samarbete
inom leaderområdet mellan offentliga och privata aktörer med fokus på besöksnäringen. Beslutet
om att skriva en ny strategi förankrades först med ansvariga tjänstemän och presidierna i
kommunstyrelserna. Direktutskick i form av e-post samt annonsering i lokaltidningar och sociala
medier har gett alla möjlighet att delta i partnerskapet. Genom öppna dialogmöten i varje kommun
och en öppen webbenkät har underifrånperspektivet fångats upp, och vi har identifierat nya
insatsområden. Redaktionskommittén har bestått av representanter för kansliet, nuvarande LAG,
föreningsliv, näringsliv och kommuner. Strategin har stämts av med Västra Götalandsregionen och
Länsstyrelsen samt förankrats hos de fyra kommunerna genom nätverket med kommunernas
ansvariga tjänstemän med ansvarsområden näringsliv, turism och internationella frågor.

4. UTVECKLINGSOMRÅDET
Totalt antal invånare i utvecklingsområdet, inklusive
tätorter > 20 000 invånare.

150 092

Antal invånare i utvecklingsområdet, exklusive
tätorter > 20 000 invånare.

124 259

Områdets totalstorlek i km2, inklusive tätorter >
20 000 invånare.

1 194,6 km2

Områdets storlek i km2 utanför tätorter >
20 000 invånare.

1 182,3 km2

Antal invånare per km2, inklusive tätorter.
Antal invånare per

km2,

exklusive tätorter.

104 inv./km2
104 inv./km2

Kommuner som omfattas av strategin.

Partille, Härryda, Lerum, Alingsås.

Landskapstyper och landmärken

Landskapstyper: Landsbygd och rika kulturbetingade
naturmiljöer, naturreservat, kulturreservat, stora
skogsområden, vattensystemen kring Säveån och många
stora och små sjöar.
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Större tätorter och utvecklingscentra

Större tätorter: Alingsås, Lerum, Mölnlycke, Partille.
Utvecklingscentra:Gräfsnäs slottsruin, Nolhaga
slott,Tollereds bruksort, Nääs fabriker, Nääs Slott och
Seminarieområde, Jonsereds fabriker, Jonsereds
Brukssamhälle, Jonsereds Herrgård och trädgårdar, Råda
säteri, Lexby by och fägata, Hindås Friluftsort, Nolby gård,
Mjörns Ångbåtsvarv, Garveriet i Floda, Hillefors Grynkvarn,
Skallsjö kyrka, Wendelsberg och Mölnlycke fabriker,
Storåns dalgång

Befolkningsförändring för åren 2007–2013
●
●
.

Enligt “Kommunfakta”, ökning med:

Flyttnetto
Födelsenetto

Arbetslöshet i %

Härryda 8,4 %
Partille 7,3 %
Alingsås 5,1 %
Lerum 4,3 %
mars 2014 Enligt Kommunfakta”
Alingsås 10 %
Härryda 7 %
Partille 7 %
Lerum 6 %
Snitt: 7,5 %

Arbetslöshet bland unga (18–24 år) i %.

Enligt Arbetsförmedlingen / SCB: 2013-2014
Alingsås 13 %
Härryda 10 %
Lerum9 %
Partille9 %
Snitt: 10,25 %

Andel invånare med utländsk bakgrund i %.

2013 Enligt “Kommunfakta”
Partille 15 %
Alingsås 10 %
Härryda 10 %
Lerum 9 %
Snitt: 11 %

Antal företag per 1 000 invånare

2012 enligt SCB (RAMS)
Alingsås 55
Partille 45
Lerum 49
Härryda 49
Snitt: 49,5

Antal nystartade företag per 1 000 invånare

2013 (Statistikportalen)
Härryda 7
Lerum 7
Alingsås 6
Partille 6
Snitt: 6,5

Andel av befolkningen i procent
●
●
●
●

16-24 år
25-44 år
45-64 år
65- år

2013 Enligt “Kommunfakta”
11,4%
25 %
25,2%
17,8%
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4.1 Områdesbeskrivning
Vårt område har valts för att det är ett geografiskt naturligt område. Vi är fyra sammanhängande
kommuner som ligger i närheten av Göteborg. Kommunerna samarbetar, och har gjort så redan
innan Leader, inom olika områden – t ex folkhälsa, föreningsliv och näringsliv. Samtidigt har det –
genom just Leader – skapats nya samarbeten och även befintliga samarbeten har fördjupats och
utvecklats. Vårt område har en liknande natur – t ex många vattensystem och rika kulturbetingade
naturmiljöer.Vi har en i många avseenden gemensam historik, bl. a industrihistoria, och vi har även
många gemensamma intressanta miljöer i form av slott, herrgårdar och bruksmiljöer som också
stärker den lokala identiteten.
Samverkan har skapats och utvecklats mellan föreningsliv, kommuner och näringsliv de senaste
sex åren. Denna samverkan vill vi fortsätta att utveckla och fördjupa. Vi har i området liknande
utmaningar och en stärkt samverkan inom vårt geografiska område kan – om det utvecklas väl –
göra att området stärks ytterligare inom många olika verksamhetsområden – däribland turism,
föreningsliv, entreprenörskap och arbetsmarknadsfrågor.
Grannområden
Utvecklingsområdet följer kommungränserna med Härryda i söder, sedan Partille, Lerum och
Alingsås i norr. Angränsande är Göteborg och Mölndali väster och leaderområdena Halland i söder,
Göta Älv i väst och Sjuhärad i öst.
Natur
Naturmiljön präglas av stora skogsområden med ett flertal vattensystem och större och mindre
sjöar Ett stort antal lokala vandringsleder och motionsspår finns i tillägg till de största, Bohusleden
och Vildmarksleden som ingår i Europavandringsled 12. Flera områden med särskilt höga naturoch kulturvärden har säkrats i naturreservat och andra typer av naturskydd.
Kultur, bevarade bruksmiljöer, slott och herrgårdar
Åarna och de många sjöarna har präglat människors förutsättningar. Först med tillgång till jakt och
fiske, senare fann jordbrukarsamhällena bördiga jordar utefter dalgångarna och kraft till kvarnarna
som skulle mala säden. I Mellbyåns dalgång finns flera bevarade väderkvarnar och Alingsås
kommuns idag enda vindkraftverk. Här länkas dåtidens energiproduktion samman med dagens.
Under industrialismen blev vattendragen navet för energiproduktion och transporter. Vattenvägarna,
liksom vandrings- och cykelvägar i vackra miljöer, är numera betydelsefulla för besöksnäringen.
Området innehåller många gamla spår av människor och det finns både stenåldersboplatser,
bronsåldersrösen och fornborgar frånjärnåldern.
Jordbruket var förr viktigt i samtliga kommuner. Det var också vanligt med möbelsnickeri samt
tillverkning av bland annat tunnor, fisklådor, åror, flaggstänger och vispar. En av landets första
textilindustrier i Tollereds ström, Nääs fabriker, anlades på 1800-talet och var tillsammans med
Jonsered ledande inom området. Samtidigt var även Mölnlycke Väveri dominant inom
textiltillverkningen.
2Europavandringsled

1 startar i Sorrento i Italien och går hela vägen upp genom Europa, via Danmark till Varberg, för att
sluta i Grövelsjön Jämtland. Idén med ”europalederna” är att ge uttryck för samhörigheten mellan människorna i olika
europeiska länder.
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Första delen av Västra Stambanan mellan Göteborg och Jonsered invigdes 1856. Efter att
järnvägen till Hindås stod färdig 1894, utvecklades orten på endast tio år till Västsveriges största
turist-, rekreations- och vintersportort. Vid Brobacka ligger Anten-Gräfsnäs smalspåriga
museijärnväg som ursprungligen är en del av Västergötland-Göteborgs Järnvägar. Västgötabanan
anlades kring 1900, och är den direkta anledningen till orterna Gråbo och Sjöviks existens
Områdets kulturarv synliggörs genom aktiva hembygdsföreningar och museer som drivs såväl
ideellt som offentligt. Slott, herrgårdar och bevarade bruksmiljöer ligger naturskönt i området och
ger en bild av industrialismens era med de verksamheter som uppstod kring forsar och vattendrag.
I Gräfsnäs finns slottsruinen med omgivande slottspark. I Alingsås finns Nolhaga slott som
byggdes 1725 av Jonas Alströmer. Idet som idag är Nolhaga park anlade han ett jordbruk med
växter frånhela världen som blev ett mönsterjordbruk att besöka. På Nääs slott i Lerum startade ett
slöjdseminarium 1874. Nu är Nääs slott och Seminarieområde ett centrum för folk- och fortbildning
inom slöjd och hantverk.
Speciellt för området och endast inom de fyra kommunerna, är konstrundan “Konstriket” och
“Insjörikets Mat- och Trädgårdsrunda” som båda startade med hjälp av Leader.
Näringsliv och näringsgren
Många i kommunerna pendlar och utpendlingen är större än inpendlingen, framförallt till Göteborg.
Lerum har den största utpendlingen. Näringslivet är mångfasetterat med ett stort antal små företag,
såväl tjänsteföretag (juridik, ekonomi, vetenskap och teknik) som tillverkningsföretag, och det är
flest enskilda företagare. Flest arbetar inom Vård och omsorg i alla kommuner, sedan kommer
branscherna Handel, Tillverkning/ utvinning och Företagstjänster. I alla kommuner finns nätverk
och samverkan mellan företagen i form av företagarföreningar, centrumföreningar och särskilda
nätverkför kvinnliga företagare. Samtliga kommuner har en växandebesöksnäring. Alingsås har
helårsöppen auktoriserad turistbyrå.
Infrastruktur
På de flesta håll, och särskilt nära tätorterna, är infrastrukturen relativt väl utbyggd. Samtidigt
upplevs kollektivtrafikförbindelserna längre ut på landsbygden som sämre och många blir
bilberoende.
Föreningsliv
Inom området finns många föreningar t ex. fritids-, idrotts-, kultur-och samhällsföreningar som
bidrar med idéer, kreativitet, engagemang och drivkraft. Detta avspeglas tydligt genom de många
leaderprojekt som pågått under programperioden 2007-2013, där föreningar ofta är initiativtagare,
projektägare eller medlemmar i projektens partnerskap.

4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter
Analysen av behov och utvecklingsmöjligheter inom Göteborgs Insjörike pekar ut tre områden där
det finns tydliga behov av stödjande åtgärder:
Livskvalitet och samverkan
Hållbar landsbygdsutveckling och lokal produktion
Besöksnäring och företagande
Göteborgs Insjörike är ett område med stor utvecklingspotential men det behövs gemensamma
satsningar av de ingående kommunerna och även andra aktörer för att hela området och
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framförallt landsbygdsdelarna ska få en positiv och hållbar utveckling. De tre fonderna som vi
tänker använda passar därför väl in på vårt område och de utmaningar vi står inför.
Medvetenhet om hållbar miljö och hälsa ökar i vårt område. Det är viktigt inte minst ur
miljösynpunkt att detta intresse kan tas tillvara och utvecklas. Genom att ta tillvara på Insjörikets
historia, kulturarv och vackra natur vill vi stärka den lokala ekonomin samtidigt som vi skapar en
attraktiv och levande bygd. Det finns ett behov och efterfrågan av att fler nätverk skapas och det
behövs även mer samordning och samverkan inom de utvecklingsområden som vi har identifierat.
LIVSKVALITET OCH SAMVERKAN
Vårt område med storstadsnära landsbygd uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i.
Många nämner i underlaget till SWOT-analysen den utvecklingspotential som finns inom natur,
kultur och fritidsområdena. God infrastruktur finns mellan tätorterna och omvärlden med närhet till
den internationella flygplatsen Landvetter Airport. Närheten till storstaden Göteborg är positiv och
gör att området upplevs som attraktivt för boende och besökare. Samtidigt så skapar denna närhet
problem, då den hämmar utvecklingen i området och gör det svårt för området att synas.
Målet med EU:s landsbygdspolitik kommer även under kommande period (2014-2020) handla om
tillväxt och konkurrenskraft på landsbygden. Storstadsnära landsbygd har särskilt stora möjligheter
och förutsättningar för utveckling beroende på bland annat bra kommunikationer och närheten till
en större marknad. Storstadsnära landsbygd utgör en viktig brygga mellan staden och
landsbygden. Det är viktigt att stärka den storstadsnära landsbygden eftersom detta kan skapa
synergieffekter för omgivande landsbygdsområden.
Området har en positiv befolkningsutveckling men samtidigt en stor utpendling till Göteborg.
Ökande transportkostnader gör den bilbaserade livsstilen kostsam men ny it-teknik öppnar upp för
möjligheten att i framtiden ersätta arbetsresor med virtuella möten. Detta kräver dock en stor
omställning i lokalsamhället. Om de boende i större utsträckning stannar i bygden så gynnas den
lokala ekonomin vilket i sin tur genererar fler arbetstillfällen och inkomster åt människor.
De svagheter som lyfts fram är dåliga kollektiva kommunikationer inom området speciellt
tvärkommunikationer, vilket ökar beroendet av bil. Många upplever att det satsas alldeles för lite på
service, kultur- och fritid utanför centralorterna. Klyftorna mellan centralorterna och landsbygden
ökar och detta drabbar framför allt ungdomar som har ett stort behov av ett rikt fritidsutbud. En
gemensam utmaning för vårt område är att genomföra insatser för att bryta utanförskap och hitta
samarbete och modeller för att få ungdomar i arbete. Även företagande kan här vara en viktig
beståndsdel för sysselsättning. Vi behöver även fånga upp och ta tillvara det engagemang som
finns för grön ekonomi och gröna näringar.
Det finns många aktiva föreningar och små företag i området inom natur, kultur, hantverk och
hälsa, men initiativ och stimulans behövs för att dessa ska utvecklas och växa. Vårt föreningsliv
tappar medlemmar samtidigt som det är avgörande med ett lokalt engagemang om landsbygden
ska vara levande eller inte. Speciellt måste den unga generationen fångas upp. Här ser vi stora
behov och att insatser behöver göras. Lokala nätverk och nya samarbetsformer behöver stöttas
och utvecklas. Ett bra projektexempel från förra programperioden är den lokala mötesplatsen och
kooperativet Konsthantverksgruppen Gyllene Hinden, där hantverkare träffas, ställer ut och säljer
sina alster. En del av projektidén var att skapa en struktur som gjorde det möjligt att ekonomiskt
kunna fortsätta med verksamheten även efter att projektet slutade 2010, vilket också skedde.
Arbetssättet skulle kunna användas som inspiration och stöd för framtida samverkansformer.
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HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING OCH LOKAL PRODUKTION
Idag finns få aktörer inom mathantverk, närodlat och ekologisk odling och det är svårt att få
lönsamhet i livsmedelsproduktionen. Genom att öka medvetenheten hos befolkning och politiker
om behovet av omställning till ett mer hållbart samhälle, och av att öka lokalförsörjningen av
livsmedel, kan förutsättningar skapas för en större lokal marknad för dessa produkter. Småskaliga
lösningar med ekologiskt lokalproducerade livsmedel där man brukar naturen med hållbara,
energisnåla metoder lämpar sig väl på vår storstadsnära jordbruksmark. Inom detta område
(lokalproducerat) finns det inte bara ett stort utvecklingsbehov utan framförallt en ökad efterfrågan.
Här kan Göteborgs Insjörike bidra med stöd för att utveckla nya samverkansformer inom
exempelvis crowdsourcing(problemlösning med många parter) samt finansierings- och driftsformer
genom till exempel crowdfunding (gräsrotsfinansiering), ekonomiska föreningar och idéburna
företag.
Förutsättningarna för att kunna skapa ett diversifierat jordbruk och utvecklingen av
landsbygdsekonomin är goda gällande vår storstadsnära landsbygd. Ett första initiativ kring att
förbättra förutsättningarna för ekologisk odling och ekologisk livsmedelsproduktion togs i förra
perioden med projektet Omställning Göteborgs Insjörike – Mat och Odling. Närproducerat,
ekologiskt, slow-food, B&B, gårdsbutik, kurs-och konferensverksamhet är några exempel på
områden som har en stor potential att utvecklas framgångsrikt i närheten till staden, men mycket
arbete återstår för att skapa livskraftiga och lönsamma verksamheter.
BESÖKSNÄRING OCH FÖRETAGANDE
Vi kan se i vår region att det finns ett stort intresse för turism, hälsa och välbefinnande och här har
vårt storstadsnära landsbygdsområde särskilda förutsättningar för utveckling. Vi ser samtidigt stora
brister när det gäller samarbete och samordning inom turism och besöksnäring. Vidare finns det
även ett stort behov och intresse av att utveckla och använda vår natur som rekreationsområde.
Här kan Göteborgs Insjörike med det storstadsnära läget dra nytta av närheten till en större
marknad. Eftersom behovet av rekreations- och inspirationsområde ökar ser vi stora möjligheter att
kunna bidra till en positiv tillväxt när det gäller nya produkter och upplevelseanknutna aktiviteter.
Besöksnäringen är outvecklad och det är stor brist på övernattningsmöjligheter. Det finns många
natur- och kulturhistoriskt intressanta platser såsom slott, herrgårdar, bruksmiljöer, trädgårdar,
vandringsleder, sjösystem och skogsmiljöer. Det finns ett stort behov av att skapa turistiska paket
och nya innovativa besöksanledningar men det brister i samarbete och samordning mellan de olika
aktörerna. Ett första steg i arbetet kring samverkan påbörjades under programperioden 2007-2013.
En av effekterna är det företagarnätverk som etablerats i de fyra kommunerna där även Göteborg
& Co och Västsvenska Turistrådet medverkade. Drygt 50 företagare har deltagit i ett
kunskapshöjande introduktionsprogram för turistföretagare. Nätverket är dock i behov av fortsatt
stöd och inspiration i arbetet med att hitta nya samarbetsmöjligheter inom Göteborgs Insjörike och
det finns tydliga önskemål om fortsatt och utökat samarbete över kommungränserna.
Under programperioden som varit har också flera initiativ tagits till gemensamma,
kommunöverskridande projekt inom besöksnäringen: Konstvandringen Konstriket, Mat- och
Trädgårdsrundan, Rådasjön Runt, Naturturism inom Göteborgs Insjörike och Vår historia berättar.
För att möta dagens och morgondagens behov krävs att aktörerna utvecklas och blir mer
exportmogna, vilket kan ske genom ökad tillgänglighet, förbättrade informations- och
bokningsmöjligheter, bättre språkkunskaper med mera.
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5. PÅ VILKET SÄTT ÄR STRATEGIN INNOVATIV?
För att innovation ska skapas är det viktigt att förstå att alla människor har kunskaper och insikter
om hur t ex ett geografiskt område bäst utvecklas. Föreställningen att landsbygdsutvecklingen bara
är till för de mer traditionella aktörerna är viktig att få bort. Det är därför betydelsefullt att försöka
bilda otraditionella partnerskap och få in nya aktörer i frågan om landsbygdsutvecklingen. Då kan
spännande möten skapas som i sin tur kan generera intressanta och kreativa projektidéer. Det är
viktigt att processen - från det att strategin skrivs - tills dess att idéer för projekt skapas är ”öppen”
för alla att engagera sig i. Då får man in nya krafter i landsbygdsutvecklingen och förhoppningsvis
nya lösningar på en del av de utmaningar vi står inför.
Nya lösningar skapas ofta genom att låta olika perspektiv och olika discipliner mötas.
Vi vill därför att strategin ska bidra till att fler aktörer kommer till tals och att strategin kan hjälpa till
att ”töja på gränser”. Följaktligen kommer identifiering av nya partners och aktörer att vara viktigt
och något som vi kommer att fokusera på när programmet lanseras.
Genom detta förhållningssätt - att de mer otraditionella aktörerna möter de mer traditionella - kan
en innovationsvänlig miljö skapas och då kan också nya lösningar och metoder för landsbygden
komma till stånd, något som förhoppningsvis kan bära frukt längre fram.
För att informera om tankar och möjligheter i lokalt ledd utveckling och den nya strategin, och för
att få in nya och fler aktörer, vill vi organisera ett antal inledande möten runt om i kommunerna i
form av tankesmedjor där vi använder exempelvis mötesformen Open Space3.Metoden kommer
att vara till hjälp för att kartlägga bygdens kunskaper, erfarenheter och önskemål och samtidigt
stimulera förmågan att skapa nya tankar och projektidéer.
Ett ytterligare förhållningssätt som diskuteras är att inom LAG skapa ett ”advisory board” för varje
insatsområde. Redan på ett tidigt stadium blir det då möjligt att hjälpa och stötta projekten genom
att dela med sig av lärdom och kunnande och därmed bidra till att målen uppnås.
Under den första programperioden för Göteborgs Insjörike, 2007-2014, har en ny och genuin
identitet långsamt mognat fram och namnet ”Göteborgs Insjörike” är nu ett begrepp som åtskilliga
känner till och är stolta över. Flera av leaderprojekten som ägt rum har redan skapat nya typer av
besöksnäring inom t ex kultur och natur, och detta har i sin tur lockat fram nya oväntade områden
att utforska. Att även kommunerna tillsammans med förenings- och näringsliv börjat samarbeta
inom olika verksamheter är innovativt i sig.
Nya kunskaper och metoder har inhämtats från andra storstadsnära områden i Sverige men även
från kunskapsutbyte med multifondsområden på Irland och i Finland. Dessa sammanlagda
erfarenheter har gett oss inspiration och mod till att vilja och våga tänka annorlunda och att bryta
invanda mönster och arbetssätt.

3

Open Space är en effektiv mötesform som bygger på att ta tillvara deltagarnas engagemang och kunskap. Det finns
ingen förutbestämd agenda utan den skapas på plats av deltagarna. När agendan är klar går deltagarna till de grupper
och till de samtal de vill gå till. Känner man att man har bidragit tillräckligt i en grupp och vill gå vidare, så gör man det.
Den enda lagen som finns i ett Open Space möte är lagen om rörlighet – att man rör sig dit man känner att man lär ifrån
eller bidrar mest i. I grupperna dokumenteras samtalen av deltagarna, och rapporterna sätts upp på en vägg så att även
de som inte var med i just det samtalet kan dra fördel av vad som kom fram och ligger till grund för dokumenteringen. I
slutet av konferensen är det möjligt att gå vidare med prioritering och handlingsplanering.

10

Sammanfattningsvis så har vi har goda förutsättningar att inspirera nya aktörer, testa nya
produkter, tjänster och modeller som vi tror kan skapa synergieffekter inom nya oväntade
områden.

6. VISION
”Göteborgs Insjörike - en levande och attraktiv landsbygd”
I Göteborgs Insjörike finns en stark lokal identitet. Här vill människor bo och verka, hit vill man
åka, här kan man mötas och här finns förutsättningar för utveckling, försörjning och en rik fritid. En
attraktiv landsbygd som sjuder av liv och lust. I Göteborgs Insjörike får man sina behov
tillgodosedda och det finns goda möjligheter att bidra och påverka.
Göteborgs Insjörike kännetecknas av livskraftiga företag inom ekologisk odling och
livsmedelsproduktion. Det finns ett rikt utbud av lokala produkter och tjänster. Föreningar, företag
och kommuner har genom kreativt samarbete och utifrån lokala förutsättningar skapat nya
mötesplatser och fler arbetstillfällen.
Det är nära från myllret i staden till lugnet på landet och Göteborgs Insjörikes unika kulturvärden,
naturens resurser och olika rekreationsmöjligheter. Göteborgs Insjörike är känt både nationellt och
internationellt som ett väl etablerat och attraktivt besöksmål. Genom marknadskanaler av skilda
slag lockas besökare från när och fjärran till vårt attraktiva och intressanta område.

7. INSATSOMRÅDEN, MÅL OCH URVALSKRITERIER
7.1 Övergripande mål för området
De övergripande målen för strategin är kopplade till de lokala utvecklingsbehoven och
utvecklingsmöjligheterna som identifierats genom SWOT-analysen, omvärldsanalysen och
visionen. De är även kopplade till Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsplan VG2020
samt EU2020 och bidrar samtidigt till att uppfylla målen i de tre fonderna: Landsbygdsfonden,
Regionalfonden och Socialfonden.

Övergripande mål 1:Förbättrad livskvalitet genom samverkan
Strategin ska bidra till att Göteborgs Insjörike blir ett öppet samhälle som präglas av framtidstro.
Det finns goda förutsättningar att kunna bo och arbeta inom det geografiska området och utnyttja
det stora utbudet av hälsofrämjande fritidsaktiviteter. Rika natur-, kulturvärden ger goda möjligheter
för utveckling av näringar av skilda slag. En välkomnande landsbygd präglad av livgivande
aktiviteter för alla. Fler blir delaktiga och fler arbetstillfällen skapas.
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Övergripande mål 2:Hållbar landsbygdsutveckling
Strategin ska bidra till att Göteborgs Insjörike får nya och lönsamma aktörer inom ekologisk odling och
livsmedelsproduktion. Strategin bidrar till kreativa lösningar inom utveckling och förädling av säljbara
produkter,arbetstillfällen och mötesplatser. Verksamheter inom lokal produktion drivs såväl kommersiellt
som ideellt.

Övergripande mål 3:Hållbar besöksnäring och ökat företagande
Strategin ska bidra till att Göteborgs Insjörike erbjuder attraktiva, konkurrenskraftiga besöksmål,
som lockar besökare från när och fjärran, stora som små, året runt. Samverkan mellan nya och
befintliga aktörer ska möjliggöra fler säljbara paketlösningar. Den moderna turistens behov
tillgodoses genom att fler aktörer utvecklas och blir exportmogna.

Horisontella mål

Indikatorer

Projektens arbete, kansliets arbete och LAG:s beslutsfattande
ska genomsyras av de horisontella målen:
Hållbar utveckling:
Vi ska tillfredsställa dagens behov utan att riskera kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Genom att
kombinera den ekonomiska utvecklingen med social och miljömässig
hållbarhet, stärker vi områdets resiliens4. Vi ska inte använda mer än
vad vi kan återskapa och förvalta väl de miljöer som kännetecknar
landsbygden.
Jämställdhet:
Både kvinnor och män ska ha samma möjlighet att delta i projekt,
insatser och aktiviteter inom ramen för strategin.
Icke-diskriminering:
Människors olikheter ska ses som en tillgång och alla ska ha lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, religion, etnisk
och kulturell bakgrund, funktionsnedsättning eller ålder. Mångfald
och integration ger oss styrka och möjligheter att utvecklas.

4

Projektet
kännetecknas av
att det aktivt
arbetar med
hållbar utveckling

Projektet
kännetecknas av
att det aktivt
arbetar med
jämställdhet
Projektet
kännetecknas av
att det aktivt
arbetar med ickediskriminering

Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.
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7.2 Insatsområden

Övergripande mål 1: Förbättrad livskvalitet genom samverkan
Insatsområde 1.1: Samverkan och nätverk mellan lokala aktörer.
Initiativ som stöds:
Aktiviteter som bidrar till att höja livskvaliteten för boende på landsbygden. Samverkan kring att
främja hälsosammare levnadsvanor och möjlighet att använda naturen som resurs och till
rekreation. Åtgärder som skapar förutsättningar för att tillgängliggöra naturen. Åtgärder som stärker
och utvecklar hälso-, kultur-, och fritidsaktiviteter som är prioriterade områden och en motor i
samhällsutvecklingen. Aktiviteter som skapar samverkan och kontaktytor. Lokalt ledd utveckling
kan genom samverkan mellan kommuner, företag och den ideella sektorn, tillsammans bli en
kraftfull aktör som kan skapa ett större utbud för den enskilde invånaren.
Insatsområde 1.2:Åtgärder kring ökad sysselsättning och företagande.
Initiativ som stöds:
Satsningar som skapar ökad delaktighet, bryter utanförskap och bidrar till att människor på
landsbygden hittar försörjning. Aktiviteter som stödjer personer i utanförskap. Aktiviteter som
skapar ingångar till arbetsmarknaden. Nya metoder som skapar ingångar till arbetsmarknaden.
Åtgärder som gynnar entreprenörskap och företagande inom grön ekonomi och gröna näringar.
Insatser som leder till nya företag och gynnar befintliga.

Övergripande mål 2: Hållbar landsbygdsutveckling
Insatsområde 2.1:Samverkan kring lokal produktion av produkter och tjänster.
Initiativ som stöds:
Innovativa idéer som stimulerar till samverkan och bygger kunskapsbroar. Samverkan kring
närproducerade produkter och tjänster som stärker den lokala ekonomin. Aktiviteter som skapar
kontaktytor och mötesformer.
Insatsområde 2.2:Kompetenshöjning inom hållbar produktion av produkter och
tjänster.
Initiativ som stöds:
Kunskaps- och kompetensöverföring som utgår från den lokala arbetsmarknadens behov mellan
generationer och olika grupper. Erfarenhetsutbyten nationellt/transnationellt med områden som har
lyckats. Åtgärder kring vidareutveckling, distribution som förbättrar lönsamheten för produkter inom
exempelvis mathantverk, hantverk, modern design, hemslöjd och återbruk. Breddad verksamhet i
lantbruket. Innovativa lösningar för miljömässigt hållbar produktion av exempelvis mat och förnybar
energi.
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Insatsområde 2.3:Marknadsföring av säljbara lokala produkter och tjänster.
Initiativ som stöds:
Samverkan och aktiviteter som skapar nya nätverk mellan stad och land. Aktiviteter som skapar
kontaktytor. Samverkan mellan lokala företagare inom exempelvis grön ekonomi och gröna
näringar. Kreativa lösningar kring entreprenörskap och företagande för ökad tillväxt. Åtgärder som
uppmuntrar till utveckling och förädling av säljbara lokala produkter och tjänster.

Övergripande mål 3:Hållbar besöksnäring och ökat företagande
Insatsområde 3.1:Identifiera och skapa långsiktigt hållbara besöksmål, utveckla befintliga
Initiativ som stöds:
Nya innovativa besöksanledningar inom natur- kulturturismen, historia, något att göra, något
att se, även mötesplatser/arenor, boenden, matställen, butiker med småskaliga produkter.
Insatser som prövar nya idéer inom besöksnäringen och skapar en hållbar besöksnäring.
Nya attraktiva paket med fokus på turism.
Insatsområde 3.2:Skapa nya erbjudanden, kvalitetssäkra, tillgängliggöra och marknadsföra
Initiativ som stöds:
Modernisering, kvalitetshöjning, hållbara, innovativa lösningar av redan befintliga verksamheter.
Ökning av tillgängligheten samt åtgärder för att synliggöra och marknadsföra med syfte att locka
besökare till området. Nya idéer som bidrar till att stärka befintliga anläggningar.
Insatsområde 3.3:Skapa långsiktigt hållbara nätverk
Initiativ som stöds:
Samverkan mellan nya eller befintliga verksamheter för att skapa fler säljbara turistiska produkter,
som paketlösningar eller att gästen sätter ihop sitt eget paket bland ett urval av erbjudanden.
Skapa nätverk och erfarenhetsutbyten mellan turistiska aktörer men även andra partners för att
skapa mervärden och öka vinster på flera plan. Kompetensutveckling av företagare och andra
aktörer inom hållbar besöksnäring.

7.3 Handlingsplan
För att nå våra mål är samverkan och samarbete med nya och gamla aktörer på landsbygden en
förutsättning. När programperioden är i gång kommer inledande lokala möten och tankesmedjor att
anordnas utifrån strategins övergripande mål och insatsområden. Genom dessa skapas
samverkan och nätverk mellan olika aktörer och projektidéer tar form och utvecklas. Genom
mötesformer som exempelvis Open Space stimuleras deltagarna och får utrymme att tänka i nya
tankebanor samt medverka till att förverkliga idéer och tankar kring kommande projekt och
samarbeten. Denna metod är en förutsättning för att ansökningarna ska blir så bra som möjligt. Om
vi bara vänder oss till de ”redan frälsta” så är det inte säkert att landsbygden utvecklas så
slagkraftigt som den annars skulle kunna göra.
Exempel:
Ett möte av typen Open Space anordnas med tema som utgår från Övergripande mål 2: Hållbar
landsbygdsutveckling, Insatsområde 2.1: Samverkan kring lokal produktion av produkter och
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tjänster. Befintliga aktörer från hela det geografiska området bjuds in tillsammans med lokala och
regionala organisationer inom de gröna näringarna, informatörer/företrädare för olika finansieringsoch driftsformer, aktörer/butiksrepresentanter på den lokala marknaden m.fl.
Behoven kan variera med olika målgruppers ansökan om projektmedel, och det är därför viktigt att
LAG och kansli är lyhörda och anpassningsbara. Det ska finnas möjlighet för LAG att medverka till
att starta upp processer genom att driva egna så kallade paraplyprojekt inom olika teman. LAG kan
dessutom behöva driva egna projekt som möter outnyttjade delar i strategin.
Genom specialkompetens från LAG:s ”advisory boards” inom de olika insatsområdena, kan
projekten redan på ett tidigt stadium få hjälp att uppfylla kraven som ställs i strategin på att uppnå
olika indikatorer samt få tips och råd om hur arbetet kan fortsätta även efter projektets slut.
För att öka måluppfyllelsen i projekten och säkerställa att medlen används på ett effektivt sätt
kommer alla projektansvariga att erbjudas utbildning i projektadministration. Projektledarträffar
kommer att genomföras regelbundet under hela perioden. Till dessa projektledarträffar kommer
även LAG att bjudas in. Vid träffarna fångas värdefulla lärdomar upp från pågående projekt och
deltagarna får möjlighet att diskutera, ställa frågor och dela erfarenheter med varandra. Det är
viktigt att även ta lärdom av de mervärden som kan uppstå ur ett så kallat misslyckat projekt.
Intressenter och målgrupper
Vi kommer att arbeta med strategin genom samspel och nätverk mellan kansli och olika
samarbetspartners såsom kommunernas turism- och näringslivsansvariga, fritids- och
kulturansvariga, lokala och regionala turistorganisationer, lokala och regionala organisationer inom
jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen, aktörer med bas i landsbygden exempelvis inom
landsbygdsturism, entreprenad och livsmedelsförädling, lokala samhällsföreningar,
utvecklingsgrupper, landsbygdsföretagare, branschorganisationer, intresseorganisationer,
föreningar och övriga aktörer i närområdet
Vi avser att hitta nya aktörer som kan bidra till en god landsbygdsutveckling. Om behov och
intresse uppstår, kommer samarbete även att ske med andra leaderområden, både regionalt,
nationellt och internationellt. Det finns redan etablerade kontakter med flera andra eu-länder sedan
förra programperioden.
I dialog med kommunerna och andra aktörer har vi valt att arbeta med tre fonder:
Landsbygdsfonden: För hållbar landsbygdsutveckling och förvaltning av naturresurser samt
utveckling av lokala initiativ.
Tilldelningen av medel från både Regionalfonden och Socialfonden är begränsad, men vi ser ändå
utvecklingsmöjligheter genom att kunna ge stöd till olika insatser, lokala utredningar eller förstudier.
Regionalfonden:För att gynna entreprenörskap, innovation och grön ekonomi inom små och
medelstora företag och organisationer. Mindre företag och organisationer inom det lokala
näringslivet kan behöva hjälp med att utveckla och ta fram metoder för att hitta exempelvis nya
affärsmodeller, saluföring/marknadsföringsmetoder och företagsformer som stärker
konkurrenskraften och den lokala ekonomin samt ökar sysselsättningsgraden. Resultaten
skulle senare även kunna leda fram till ett större projekt genom en ansökan direkt till
Regionalfonden. Det kan även handla om att stödja nya företagare i samband med
generationsskiften eller företagare som önskar att bilda kluster inom en särskild bransch.
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Socialfonden:För att underlätta för människor att etablera sig på arbetsmarknaden genom
exempelvis kompetensutveckling och nya insatser. Lokala företag och föreningar kan behöva
hjälp för att främja delaktighet och skapa aktiviteter som bidrar till utveckling för såväl anställda
som företagare. Insatser kring kompetensutveckling och framtagning av metoder baserat på
behoven sett ur ett lokalt perspektiv, leder till att människor utvecklas och har möjlighet att
komma närmare arbetsmarknaden.
Vissa av våra insatsområden passar in på flera av fonderna och LAG kommer under
urvalsprocessen att avgöra vilken fond som är lämpligast för respektive projekt.Se detaljerad plan
med delmål och indikatorer under avsnitt 7.5.
1. Förbättrad livskvalitet genom samverkan
1.1 Samverkan och nätverk mellan lokala aktörer –Landsbygdsfonden
1.2 Åtgärder kring ökad sysselsättning och företagande –Socialfonden eller Regionalfonden
2. Hållbar landsbygdsutveckling
2.1 Samverkan kring lokal produktion av produkter och tjänster– Landsbygdsfonden
2.2 Kompetenshöjning inom hållbar produktion av produkter och tjänster–Landsbygdsfonden.
2.3 Marknadsföring av säljbara lokala produkter och tjänster – Landsbygdsfonden eller
Regionalfonden
3. Hållbar besöksnäring och ökat företagande
3.1 Identifiera och skapa långsiktigt hållbara besöksmål, utveckla befintliga Landsbygdsfonden
3.2 Skapa nya erbjudanden, kvalitetssäkra, tillgängliggöra och marknadsföra Landsbygdsfonden
3.3 Skapa långsiktigt hållbara nätverk–Landsbygdsfonden eller Regionalfonden
Aktiviteter:
Träffar mellan nya och gamla aktörer på landsbygden.
Mötesarenor för erfarenhetsutbyte.
Rådgivning med LAG:s ”advisory board”
Kommunikation med samarbetspartners.
Sammanföra projekt med berörda lokala och regionala organisationer och aktörer.

7.4 Urvalsprocess
I vår modell för urval ingår även att arbeta aktivt innan ansökningarna kommer in. Det kommer vi
att göra genom information och workshops för att stimulera till att de idéer som finns på
landsbygden fångas upp. Vi kommer försöka få in nya aktörer i detta arbete så att även de blir
delaktiga i utvecklingen av sin landsbygd (se mer i avsnitt 5 ang. nya aktörer).
För att nå våra mål är samverkan och samarbete med nya och gamla aktörer på landsbygden en
förutsättning. För att underlätta för de olika lokala organisationerna som verkar på landsbygden vill
vi först och främst se till att de träffas. Vi kommer därför arbeta med att skapa fler mötesarenor för
samarbete och erfarenhetsutbyte. Denna metod är en förutsättning för att ansökningarna ska blir
så bra som möjligt. Om vi bara vänder oss till de ”redan frälsta” så är det inte säkert att
landsbygden utvecklas så slagkraftigt som den annars skulle kunna göra.
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Eftersom vi handskas med offentliga medel är det av största vikt att urvalsprocessen är öppen för
insyn. Vi kommer att skriftligt dokumentera allt från ”ax till limpa” så att det finns möjlighet att följa
hela vår urvalsprocess.
Vi kommer att sträva efter att ha beredningsgrupper inom LAG. Och vi tänker oss även att bjuda in
experter inom vissa områden. Detta för att kvalitetssäkra vårt arbete. Det kan t ex handla om
områden som: integration, innovationsgrad och de horisontella målen för att nämna några.
Leaderkontoret kommer vara behjälplig med råd, stöd och information till sökande. Leader kontoret
gör den första bedömningen vid en inkommen ansökan. Om de grundläggande kraven för Lokalt
ledd utveckling genom Leader uppfylls, går ansökan vidare i urvalsprocessen.
Urvalsprocessen sker enligt en utarbetad mall som finns beskriven i detalj i bilaga 6.
Ansökan granskas utifrån de grundläggande villkoren och horisontella målen
Ansökan bedöms och poängsätts utifrån de allmänna urvalskriterierna
Ansökan bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterier som är specifika för varje
insatsområde och fond
LAG kommer med regelbundna intervall att ha beslutsmöten. Dessa kommer att annonseras via
lämpliga informationskanaler. Leaderkontoret kommer regelbundet under perioden att följa upp hur
de olika insatsområdena i strategin uppfylls. Projektmedel beviljas i relation till värdet av de
insatser som projektet ämnar göra och i proportion till Göteborgs Insjörikets totala budget.
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7.5 Mål och urvalskriterier

Förbättrad livskvalitet genom samverkan
Insatsområde 1:1
Samverkan och nätverk mellan lokala aktörer
Fond

Delmål

Indikator

Målvärde

Landsbygdsfonden

Naturen i området blir mer tillgänglig för
invånare och besökare.

- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal besökare
- Antal nya
aktiviteter
- Antal nya
nätverk/
samarbeten
- Antal nya
evenemang
- Antal åtgärder för
att tillgängliggöra
naturen
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal besökare
- Antal nya
aktiviteter
- Antal nya
evenemang
- Antal nya
nätverk/
samarbeten
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal besökare
- Antal nya
aktiviteter
- Antal nya
evenemang
- Antal nya
nätverk/
samarbeten

2

Fler aktiviteter som skapar samverkan och
kontaktytor.

Fler aktiviteter som stärker hälsa, kultur och
fritid.

40
75 000
30
10
15
8
2
30
5000
30
10
7
2
50
20 000
30
15
10
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Insatsområde 1:2
Åtgärder kring ökad sysselsättning och företagande
Fond
Delmål
Socialfonden

Regionalfonden

Fler aktiviteter och nya metoder som bryter
utanförskap och leder till sysselsättning.

Nya aktiviteter och åtgärder som gynnar
entreprenörskap och företagande speciellt inom
grön ekonomi och gröna näringar.

Indikator

Målvärde

-Antal deltagare
- Antal arbetslösa
deltagare och
långtidsarbetslösa
som är i sysselsättning, inklusive
egenföretagare,
efter avslutad åtgärd
-Antal anställda, inkl.
egen företagare som
fått förbättrad
arbetsmarknadssituation
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
-Antal deltagare

150
50

- Antal nya företag

10

25

4
50

Hållbar landsbygdsutveckling
Insatsområde 2:1
Samverkan kring lokal produktion av produkter och tjänster
Fond

Delmål

Indikator

Målvärde

Landsbygdsfonden

Ökad lönsamhet hos lokala företag.

- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal företag som
ökat lönsamheten
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal nya forum/
mötesplatser
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal nya
produkter
- Antal nya tjänster

3

Nya aktiva mötesplatser och forum för lokal
samverkan.

Ökat utbud av lokala produkter och tjänster.

35
15
1
10
4
40
5
4
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Insatsområde 2:2
Kompetenshöjning inom hållbar produktion av produkter och tjänster
Fond

Delmål

Indikator

Landsbygdsfonden

Utbildning av företagare och arbetskraft inom hållbar - Antal nyskapade
produktion för att öka lönsamheten.
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antaldeltagare
Erfarenhetsutbyten med andra lyckade exempel,
nationellt/internationellt som bidrar till bättre
lönsamhet för hållbar produktion.

Ökad lönsamhet hos företag som ställer om till
hållbar produktion.

- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
-Antal utbyten med
andra projekt
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal företag som
ställer om till hållbar
produktion

Målvärde
1

300
1

100
5
4
40
20

20

Insatsområde 2:3
Marknadsföring av säljbara lokala produkter och tjänster
Fond

Delmål

Indikator

Målvärde

Landsbygdsfonden

Nya nätverk för marknadsföring och försäljning av
lokala produkter och tjänster.

- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal nya nätverk/
samarbeten
- Antal deltagare
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal nya
produkter
-Antal nya
evenemang
- Antal nya tjänster

1

Konceptutveckling av lokala produkter och tjänster.

Regionalfonden

Nya nätverk för marknadsföring och försäljning av
lokala produkter och tjänster.
Konceptutveckling av lokala produkter och tjänster.

- Antal deltagare
- Antal nya nätverk/
samarbeten
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
-Antal nya tjänster
- Antal nya
produkter
- Antal nya
evenemang

7
50
3
30
5
10
5
30
5
1
4
6
10
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Hållbar besöksnäring och ökat företagande
Insatsområde 3:1
Identifiera och skapa långsiktigt hållbara besöksmål, utveckla befintliga
Fond

Delmål

Indikator

Målvärde

Landsbygdsfonden

Nya typer av aktiviteter och besöksmål som
bidrar till en hållbar besöksnäring.

- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal nya
aktiviteter
- Antal besöksmål
- Antal nya
evenemang
- Antal besökare
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal nya
evenemang
- Antal turistiska
paket

3

Fler besökspaket med fokus på turism.

20
20
15
20 000
3
15
10

Insatsområde 3:2
Skapa nya erbjudanden, kvalitetssäkra, tillgängliggöra och marknadsföra
Fond

Delmål

Indikator

Målvärde

Landsbygdsfonden

Fler utvecklade besöksmål.

- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal besöksmål
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal besökare
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
-Antal besökare

2

Fler turister och besökare till området.

Nya marknadsföringsmetoder som lockar besökare
till området.

40
15
4
50
25 000
2
30
20 000
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Insatsområde 3:3
Skapa långsiktigt hållbara nätverk
Fond

Delmål

Indikator

Målvärde

Landsbygdsfonden

Fler nätverk mellan företag och andra aktörer inom
besöksnäringen.

- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal nya nätverk/
samarbeten
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare i
utbildning
- Antal deltagare i
utbildning
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
- Antal besökare
- Antal nya nätverk/
samarbeten
- Antal nyskapade
arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)
- Antal deltagare
-Antal besökare

1

Fler företagare och andra aktörer som utbildas inom
hållbar besöksnäring.

Regionalfonden

Fler företagare och andra aktörer som utbildas inom
hållbar besöksnäring.
Nya kluster inom besöksnäringen som
stärker konkurrenskraften.

Fler turister och besökare till området.

50
10
1
250
250
3
40
40 000
7
2
40
25 000

Definitioner av egna indikatorer finns i bilaga 7.
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8. FINANSIERINGSPLAN
Delåtgärd

Fond

%

SEK

Drift

EJFLU

22%5

9 881 224

Samarbeten

EJFLU

3%

1 347 435

ERUF

0

0

ESF

0

0

EJFLU

58,83%

26 419 423

ERUF

9,47%

4 253 676

ESF

6,7%

3 012 898

100%

44 914 656

Genomförande av
strategin

Summa

9. ORGANISATION
9.1 Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift)
Kansli och LAG kommer arbeta tillsammans för att utvecklingsstrategin ska bli så verkningsfull som
möjlig. LAG kommer bl. a. att vara det beslutande organet vid bedömning av projektansökningar
och beviljande av leadermedel. LAG kommer att bestå av ett trepartnerskap. (se vidare avsnitt 9.3
om LAG)
Kansliet kommer att ansvara för den löpande och operativa verksamheten genom att fortlöpande
ge information till sökande, tillhandahålla ansökningshandlingar och arrangera olika former av
möten, seminarier och utbildningar. Kansliets arbete omfattar även att ansvara för utbyte mellan
andra leaderområden både nationellt och internationellt. Kansliet kommer att bestå av det antal
tjänster som budgeten tillåter med fördelning på verksamhetsledning, ekonomi, administration och
kommunikation.
För att säkerställa att kompetens och kapacitet finns inom LAG och kansli kommer vi att arbeta
efter den s.k. Gap-modellen6
5Observera

att ordet ”utgifter” betyder faktiskt utbetalade pengar, enligt artikel 31d i fondgemensamma
förordningen (1303/2013). Detta innebär att om strategins insatser för projekt bara utnyttjas till exempelvis 75
%, kan driftsbudgeten bara utnyttjas till 75 %.
6
Gap-analys är en allmän benämning för att identifiera, precisera och åtgärda gapet mellan en befintlig och
en önskad situation. Analysen kan exempelvis syfta till att hitta strategier för att sluta gapet mellan den
kompetens verksamheten har idag och den kompetens som behövs för att realisera valda strategier .
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Vi kommer (antingen själva el. genom extern konsult) analysera vår nuvarande befintliga situation
för att se om den motsvarar önskad situation – både gällande kansli och styrelse. Denna analys
innehåller bland annat en verksamhetsanalys och en omvärldsanalys med frågor som: Vilket
uppdrag har vi? Hur ser framtiden ut? Hur kan situationen förändras och vad har vi för beredskap
för det? Hur påverkar detta organisationen gällande t ex personalresurser, kompetens och
ledarskap. Vilka krav ställs på organisationen för att våra syften ska nås? Vi gör en kartläggning
och analys av detta och drar slutsatser för att därefter besluta om vilka eventuella åtgärder som
ska sättas in – det kan t ex handla om olika typer av utvecklingsaktiviteter eller
kompetensförstärkning genom exempelvis ny rekrytering. En sådan här process kommer att göras
med jämna mellanrum under strategins löptid. Genom detta sätt säkerställer vi att programmet
drivs så effektivt som möjligt.

9.2 Partnerskapet och föreningen
Partnerskapet är "öppet" för alla och innebär en samverkan mellan olika aktörer, såväl offentliga
som privata och ideella. Några av de olika sektorerna - representerat av kommuner, företag och
föreningar - har samarbetat genom redaktionsgruppen som arbetat fram denna strategi.
Alla är välkomna att bli medlemmar i den öppna allmännyttiga ideella föreningen vars syfte är att
implementera strategin genom leadermetoden. Föreningen är en juridisk person och högsta organ
är årsstämman. Föreningen fastställer stadgarna när den konstituerar sig. Föreningen utser Stora
och Lilla LAG, se nedan.
Partnerskapet
Vårt partnerskap består av de fyra kommunerna Härryda, Alingsås, Partille och Lerum samt
näringsliv/ideell:, IK Baltichov, Composite Alingsås, SEB, Make a Difference, IT föreningen Big
Network, Hela Sverige ska leva, Göteborgsregionen, Coompanion, Omställningsrörelsen, Alingsås
Cykelklubb, ABF, Föreningen Tornart, Benareby Aktivitetsförening, Hemsjö IF, Föreningen för
ekologi och kultur i Sjövik, Alingsås Hembygdsförening, Nääs Konsthantverk, Nääs & CO,
Studiefrämjandet Alingsås-Kungälv, Stora Lundby GK, Gräfsnäs Trädgårdsmästeri, Partnerskap
Loholmen, Fritidsföreningen Form och Bild, Götas vänner biografförening, Hindås Skidklubb,
Sjövalla FK, Rävlanda Samhällsförening, Ingareds Byalag, Kulturföreningen Kultur Ella,
Studieförbunden Vuxenskolan Göteborgsregionen Sydväst, Partille Hembygdsförening, Föreningen
Gräfsnäsparken, Föreningen Republiken Risön, Svenska Turistföreningen Alingsås-kretsen,
Gerbianska trädgården, Föreningen Mjörn, Föreningen Team Tollered, Föreningen
besöksnäringens främjande i Härryda, Föreningen Sjövik, Hindås Kommunalförening, Antens
kommunikationsmuseum, Hvits Trädgård.
För att säkerställa en representativ sammansättning av trepartnerskapet och ett
underifrånperspektiv kommer vi arbeta med den s.k. Gap-modellen – se avsnitt 9.1 för förklaring av
Gap. Se även avsnitt 9.3 gällande Valberedning och LAG.

9.3 LAG – den lokala aktionsgruppen
LAG (Local Action Group) är beslutande organ gällande projekt och projektmedel för Göteborgs
Insjörike och fattar LAG-beslut. Det formella beslutet fattas sedan av Jordbruksverket.
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Partnerskapet är sammansatt av 3 sektorer; offentliga, privata och ideell sektor. Följande kriterier
ska följas vid val av LAG:
Jämn spridning mellan de tre sektorerna: Mer än 50 % av representanterna i LAG ska
komma från privat och ideell sektor.
Tydlig representation:Det är viktigt att företrädare för ideell- respektive privat sektor
(företagen) har sitt huvudsakliga engagemang inom den sektor man företräder i LAG.
Geografisk spridning:Det bör finnas en geografisk spridning mellan ledamöterna.
Jämn könsfördelning:Minst 40-60 procent fördelning mellan män och kvinnor.
Olika ålderskategorier:LAG bör sträva efter att ha medverkan från olika ålderskategorier. Det
rekommenderas att även välja in unga under 25 år.
Nya svenskar: LAG bör sträva efter att integration är en del av verksamheten och ha
medverkan av nya svenskar i LAG.
Kompetens och kapacitet: LAG är beslutande om projektmedelfördelning inom området,
förvaltare av offentliga medel, ansvarig för driftåtgärden, ev. paraplyprojekt och har ett
arbetsgivaransvar mot verksamhetsledare och andra anställda, ansvarig inför kontroll av
verksamheten. LAG ska särskilt ha kompetens med koppling till strategin. Se tematisk
indelning i tabellen nedan.
Jävsituationer och suppleanter: LAG kommer att vara väl insatt i både strategin och
leadermetoden, och per automatik kommer många i LAG-medlemmarnas närhet att få idéer
och driva olika typer av projekt. LAG-medlemmar kan därför behöva kliva av ett möte för att
jävsituationer inte ska uppstå. Det är olyckligt om beslut inte kan fattas vid sådana tillfällen pga.
av att LAG inte blir beslutför. Därför är det viktigt att LAG antingen har suppleanter eller utgör
en stor styrelse så att LAG alltid är beslutsför.
Olika former för utbildning och kompetensutveckling kommer att erbjudas LAG under
programperioden.
Sammansättning LAG
Sektor:

Alingsås Härryda Lerum

Partille

Offentlig
(kommuner)

1

1

1

1

Privat
(näringsliv)

1

1

1

1

Ideell
(föreningar,
organisationer)

1

1

1

1

Tematisk indelning, totalt 6
personer fördelat inom:
Integration
Besöksnäring
Lokalproducerat
Affärsutveckling
Landsbygdsutveckling
Övrig aktör
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Lilla LAG
Lilla LAG består av 7 personer från Stora LAG. Lilla LAG fattar beslut som rör den löpande
verksamheten t.ex. personalärenden. I Lilla LAG fattas inga beslut rörande projekten.
Valberedning
En fungerande valberedning leder ofta till en god organisation i en förening. Det är en fördel att
valberedningens representanter har en geografisk spridning och ett stort kontaktnät.
Valberedningen bör representeras av alla tre sektorer, offentlig, ideell och privat. Valberedningen
ska erbjudas relevant utbildning.
Den nya valberedningen har en av föreningens viktigaste uppgifter och kommer att tillträda under
perioden februari-april 2015. Därefter påbörjas arbetet med att hitta de personer som innehar rätt
kompetens för att ingå i LAG.
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10. SAMVERKAN MELLAN FONDER OCH MED ANDRA AKTÖRER
10.1 Samverkan mellan fonder
Både Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden kommer att kunna stödja projekt inom
hela vårt område, förutom för de avgränsade delar av Alingsås som tillhör tätort över 20 000
invånare. För dessa två särskilt utpekade platser gäller inte Landsbygdsfonden.Ansökningarnas
innehåll och vår utvecklingsstrategi kommer att avgöra vilken fond som används.
Vi menar att dessa tre fonder är väl lämpade för just storstadsnära landsbygd.
Med utgångspunkt från vår SWOT-analys och det vi beskrivit i kapitel sju om våra insatser och mål
ser vi många möjligheter att uppnå synergieffekter i vårt område med de tre fonderna. T ex inom
turism där vi ser potential till jobbskapande åtgärder och företagande samtidigt som vi kan skapa
utveckling för besöksanläggningar – både nya och befintliga.
Vi ser också tydliga synergieffekter inom området ”grön ekonomi och gröna näringar” och
kopplingen stad-land. Begreppet hållbarhet är viktigt för oss och det är något som ska genomsyra
vår egen verksamhet och projektens. Att arbeta med de tre fonder som vi tänker oss ger också
möjlighet att än mer arbeta med hållbarhetstanken.
Under förra programperioden samrådde vi med andra leaderområden, och även andra
utvecklingsaktörer, för att se till så att inte projekt dubbelfinansierades. Denna samverkan kommer
vi att fortsätta med på regelbunden basis även i kommande programperiod.

10.2 Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar
Vi har under nuvarande programperiod haft åtskilliga och kontinuerliga träffar med en rad olika
aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor precis som vi. Vi har med dessa aktörer bl. a stämt av
våra respektive insatser i vårt gemensamma geografiska område. Dessa kontakter och träffar
kommer att fortsätta även under kommande programperiod. Grunden är lagd. Några av de
organisationer som vi har träffat, och de flesta på en regelbunden basis, är: leaderområdena i
Västra Götaland och Värmland, Västra Götalandsregionens EU-enhet, Länsstyrelsen Västra
Götalands län, Göteborg & Co, Hela Sverige ska leva, kommunerna Lerum, Härryda, Partille och
Alingsås, Göteborgs Stad, Bygdegårdarnas Riksförbund, Tillväxtverket, ESF,
Hushållningssällskapet, Coompanion och Västsvenska Turistrådet. Vi har även haft träffar med
olika utvecklingsnätverk som t ex Nätverket för Göteborgs Insjörike som består av åtskilliga företag
inom besöksnäringen i våra fyra kommuner.
Våra valda inriktningar inom vår strategi är avstämda, inte bara med olika organisationer (några av
de ovan nämnda), utan också med många av de utvecklingsplaner, omvärldsanalyser och
framtidsvisioner som är gjorda och som berör vårt geografiska område. Målen och insatserna i vår
strategi kommer att bidra till att de större målen för regionen uppnås. Våra inriktningar kompletterar
och förstärker det som andra utvecklingsorganisationer gör.
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Vi har dessutom för avsikt att förstärka våra kommande insatser genom samarbetsprojekt med
andra regioner och leaderområden såväl nationellt som internationellt. Då blir kraften än tyngre i de
olika insatser som vi har för avsikt att göra.

10.3 Jämställdhet och icke-diskriminering
Alla personer, oavsett bakgrund, kön eller ålder ska ha samma möjlighet till inflytande och
delaktighet. Vi arbetar därför både med integrationsfrågor, generationsfrågor och
jämställdhetsfrågor. Alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter
på alla nivåer och inom alla områden. Att ta vara på resurser hos både kvinnor och män innebär
bredare perspektiv och större möjligheter till nytänkande och utveckling. För att kunna bedöma om
inkomna projektansökningar är jämställda och icke-diskriminerande kommer både kansli och
LAGbland annat att beakta följande:
Hur ser frågan om jämställdhet och icke-diskriminering ut bland dem som initierat projektet?
Hur ser frågan om jämställdhet och icke-diskrimineringut i projektets aktiviteter,
verksamhet, målgrupp?

11. KOMMUNIKATION
Kommunikationsmål
Många känner inte till möjligheten att söka medel inom lokalt ledd utveckling. Det är därför viktigt
att informera om EU:s roll och leadermetoden, vilka möjligheter som finns och de positiva
mervärden som kan bidra till att vi skapar en levande stadsnära landsbygd.När det gäller att inneha
samt sprida information, kunskap och erfarenheter, så är fyra målgrupper särskilt viktiga:
De som söker medel och bidrar till lokal utveckling.
Vidareförmedlarna som arbetar med Lokalt ledd utveckling, dvs. verksamhetsledaren,
övriga på kansliet och LAG.
Samarbetspartners som kommunernas näringslivsutvecklare, kultur- och fritidsansvariga,
företagarorganisationer, turistorganisationer, föreningsråd, ungdomsutvecklare,
folkhälsosamordnare, föreningslivet med flera.
Allmänheten, inklusive personer som inte känner till metoden, journalister, beslutsfattare,
opinionsbildare m fl.
Genom kommunikation kan vi informera om leadermetodens möjligheter och därigenom öka
intresset för den lokala utvecklingen.
Prioriteringar
Programperioden delas in i tre faser:
1. Införandefasen: Viktigt att fokusera på att nå ut till alla i målgruppen för att informera om
metoden och målen med Lokalt ledd utveckling.
2. Genomförandefasen: Fortsätta att kommunicera med målgrupperna, men också reagera
på de kommunikationsbehov som uppstår och som samarbetspartners uppmärksammar.
3. Slutfasen: Fokusera på att sprida resultat från programmet. Det är viktigt att nå alla
målgrupper så att de förstår vad som skett i programmet och hur medlen har använts.
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Tydlig kommunikation
För att sprida det gemensamma budskapet kring Lokalt ledd utveckling är det viktigt att vi säger
samma sak .Det är en fördel att samordna budskap och aktiviteter samt att använda varandras
kommunikationskanaler. EU-loggan ska användas enligt riktlinjerna.
Målgrupper i fokus
För att kommunikationen ska lyckas är det viktigt att förstå våra målgrupper och vad som påverkar
dem. Här kommer vi att använda sociala medier såsom egen hemsida, egen Facebooksida,
Nyhetsbrev per e-post samt även vanligt brevutskick.
Göra det enklare
Det ska vara lätt att göra rätt och det är viktigt med ett begripligt och enkelt språk. Samordning,
bemötande, rapportering och att lära av varandra bidrar också till att minska oron för att göra fel.
Budskap
Våra budskap måste anpassas så de berör rätt målgrupp på rätt sätt.

Målgrupp:

Budskap:

Aktörer som söker stöd

”Tillsammans med andra bidrar du till att din landsbygd lever
och utvecklas.”

Vidareförmedlare

”Vi jobbar tillsammans och lär oss av varandra för att bidra till
en hållbar lokal utveckling.”

Samarbetspartner

”Tillsammans gör vi det enklare för målgrupperna att arbeta
med leadermetoden.”

Allmänheten

”Leader bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling.”

Kommunikationsplanen finns i bilaga 9

12. UPPFÖLJNING OCH REVIDERING
För att verksamheten skall bli så bra och ändamålsenlig som möjligt kommer LAG noggrant att följa
programmets utveckling. LAG kommer att genomföra målinriktade och systematiska utvärderingar.
Ansvaret för arbetet med utvärdering och uppföljning vilar på styrelse och utvecklingskontor. Detta
arbete kommer att ske på olika sätt beroende på tidpunkt. Det blir uppföljning av verksamheten vid
varje LAG-möte – t ex rörande insatsområden, indikatorer och budget. Detta ansvarar
verksamhetsledaren för.
Vidare kommer varje enskilt projekt att utvärderas – både kvantitativt och kvalitativt.
Verksamhetsledaren ansvarar för att följa projektens verksamhet utifrån uppställda mål och
riktlinjer. Vidare skall, löpande, efter det att de olika projekten avslutas, en uppföljning göras. Vad
hände med verksamheten när EU-finansieringen tog slut? Hur lever projektet vidare? Har det
skapats ”ringar på vattnet”? Vad finns det för lärdomar att dra?
Programmet i sin helhet kommer att utvärderas – kvantitativt och kvalitativt. Detta kommer att ske i
mitten och i slutet av programperioden.
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Vi har sedan förra programperioden ett väl etablerat samarbete med Handelshögskolan i Göteborg
som bl a genomförde en utvärdering på temat samverkan. Förutom de obligatoriska årliga
rapporterna till Jordbruksverket gjordes under förra programperioden fem stycken utvärderingar för
Insjörikets räkning.
LAG kommer också göra olika sorters självutvärderingar – där fokus är det lärande perspektivet.
Lärandeprocessen kommer t ex att ske genom projektledarträffar där även LAG kan delta och
genom utbyte med andra leaderområden, både nationellt och internationellt.
LAG kommer även att ha längre lärandemöten då vi analyserar och kartlägger vår befintliga
situation för att se om den motsvarar önskad situation. Verksamhet och program gås då igenom –
med frågor som t ex: Vad kan förbättras? Går programmet i rätt riktning? Hur arbetar vi?
En sådan här process kommer att göras med jämna mellanrum under strategins löptid. Och genom
denna ”självutvärdering” säkerställer vi att programmet drivs så effektivt som möjligt.
Resultaten och lärandet från projekten kommer att spridas på många olika sätt. De kommer t ex på
regelbunden basis publiceras på hemsidan och vi kommer även att bjuda in allmänhet och media
för att visa upp projektens resultat.

BILAGOR
BILAGA 1: SWOT-ANALYS
1. Framtagning
Grunden för SWOT analysen är öppna dialogmöten och en webbenkät som skickades ut i
Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal (valde sedan valt att inte fortsätta) och Partille kommun under
perioden september-oktober 2014.
Totalt kom 120 svar in på webbenkäten. Svarens fördelning mellan olika sektorer och
kommuner redovisas i figurerna nedan.

Hur bor du?

Centralort / tätort
Landsbygd

74
45

62 %
38 %
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Vilken grupp representerar du?

Ideell sektor/ föreningsliv
Privat sektor / näringsliv / företag
Offentlig sektor / kommun
Jag är privatperson

40
33
20
27

33 %
28 %
17 %
23 %

Frågor i enkäten:
Vad upplever du som unikt med Göteborgs Insjörike?
Vilka möjligheter ser du där du bor för att få till en positiv landsbygdsutveckling?
Vilka styrkor ser du för ditt område?
Vilka svagheter ser du för ditt område?
Vilka hinder ser du för ditt område?
Vision?
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2. SWOT-analysen
Svaren från enkäterna har sammanställts och analyserats av redaktionskommittén.
S = Strengths (Styrkor)
W = Weaknesses (Svagheter)
O = Opportunities (Möjligheter)
T = Threats (Hot)
Styrkor och svagheter är inre faktorer som vi kan påverka. Möjligheter ochhot är yttre faktorer
(trender, lagstiftning och miljöförändringar) som vi intehar möjlighet att påverka.
STYRKOR (Strengths)
-Storstadsnära landsbygd.Det relativt korta avståndet från storstaden till vackra miljöer, natur och
jordbruk. Detta gör området attraktivt för boende och upplevs som exotisk för turister.
-Många natur- och kulturhistoriskt intressanta platser slott, herrgårdar, bruksmiljöer, trädgårdar,
vandringsleder, sjösystem, skogsmiljö.
-Bra kommunikationer mellan tätorter och Göteborg. Netto inflyttning till kommunerna.
Expansion i kommunerna och förhållandevis god ekonomi.
-Samarbetet mellan de fyra kommunerna som har inletts inom Insjöriket under den förra
programperioden. Samarbetet mellan kommunerna har öppnat upp många nya möjligheter
och skapar utrymme för nya kreativa samverkansformer.
-God infrastruktur med närheten till den internationella flygplatsen Landvetter Airport, färjetrafiken
till Danmark och Tyskland och E6 till Malmö och Oslo, skapar goda förutsättningar för snabba
förbindelser, både för egna invånare men inte minst för presumtiva besökare.
-Ökande intresse för småskalig närproducerad ekologisk odling, mathantverk och trädgård.
-Ett starkt föreningsliv med engagemang, samhörighet och vilja bidrar idag starkt till
besöksnäringen. Idrotts- och kulturföreningar har evenemang som lockar besökare från när och
fjärran.
-Växande entreprenörskap. I området finns många små företag. Många nya företag är
tjänsteföretag och c:a 30 % av de startade företagen är startade av kvinnor.
SVAGHETER (Weaknesses)
-Närheten till storstadens stora utbud kan hämma utvecklingen i Insjörikets område och göra det
svårt för landsbygden att synas i bruset av aktiviteter.
-Politisk oförmåga eller ovilja att se värdet i närheten till naturen samt rädsla för att satsa och
prioritera pengar på landsbygden utanför centralorterna.Lågt politiskt intresse för turism och
besöksnäring.
-Outvecklad besöksnäring.Otillräcklig beläggning/efterfrågan för lönsamhet. Brist på
övernattningsmöjligheter. Brist på flerspråkiga guider och information på andra språk. Fina
byggnader och kulturarv som långsamt går förlorade.
-Ovilja och svårighet att få till samarbete och samordning. Brist på ideella resurser. Man ser
inte möjligheterna där man bor.
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-Dåliga och långsamma kollektivtrafikförbindelser.Dåliga tvärkommunikationer.Stort beroende
av bil för transporter.
-Svårt att få lönsamhet i livsmedelsproduktion. Ett fåtal ekologiska grönsaksproducenter.
-Brist på utbildning och kunskap kring kommande samhällskriser som brist på fossil energi
och behovet av att utveckla ett mer hållbart samhälle.
-Området är inget historiskt eller tidigare samverkansområde. Kräver aktivt arbete för att
skapa och uppmuntra gemenskap och samarbete över kommungränserna och för att
profilera området.
MÖJLIGHETER (Opportunities)
-Goda förutsättningar finns om myndigheterna samverkar med varandra och stödjer det
lokala engagemanget och den lokala ekonomin. Genom att ta vara på Insjörikets historia,
utveckla kulturarv, social gemenskap och nya mötesplatser, så skapas en attraktiv och
levande bygd.
-Dyrare transporter på grund av ökade oljepriser kan minska resandet till Göteborg. Positivt
att de boende stannar inom Insjöriket och handlar och utnyttjar det lokala kultur- och
fritidsutbudet.
-Ny it-teknik gör det möjligt att arbeta nära boendet och minskar behovet av resor.
-Medvetenhet om hållbarmiljö och hälsa ökar. Området har goda
naturliga förutsättningar för att utveckla koncept som har med livskvalitet, välbefinnande och hälsa
att göra. Intresset för närproducerade livsmedel och mathantverk ökar. Detta öppnar för
småskaliga lösningar med ekologiskt lokalproducerade livsmedel och genuint hantverk där man
brukar naturen med hållbara, energisnåla metoder på storstadsnära jordbruksmark.
-Invånare engagerar sig i lokala nätverk och nya samarbetsformer mellan företagare växer
fram. Detta sker ofta med hjälp av nya kommunikationsforum som t.ex. Facebook.
HOT (Threats)
-Negativa förändringar i infrastruktur som ändrad dragning av järnvägen, försämringar av
kollektivtrafiken utanför tätorterna.
-Höga bensinpriser kan avfolka landsbygdsområdena. Koncentration till de största tätorterna i
området, utflyttning till Göteborg.
-Minskat engagemang i ideella föreningar. Många familjer upplever stor tidsbrist. Minskat
intresse för traditionella politiska och ideella organisationer.
-Har inte något stort välkänt besöksmål ”Eiffeltorn” som drar besökare till regionen.
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BILAGA 2: OMVÄRLDSANALYS
1. Inledning
Vi lever i en global värld och händelser i omvärlden påverkar vår vardag. Det är därför viktigt att
förstå de förändringar som sker och vilka drivkrafter som ligger bakom. Globala och nationella
trender får stort genomslag och påverkar både individ och samhälle. En trend kan definieras som
ett befintligt skeende eller en företeelse som utvecklas i en viss riktning. Trender ger en inblick i
mönstret och riktningen i långsiktiga förändringar i samhället. I denna omvärldsanalys beskriver vi
aktuella trender med tidsperspektivet ett till två decennier. Flera av trenderna har starka kopplingar
till varandra och fungerar ömsesidigt förstärkande och är ömsesidigt beroende medan andra
trender kan tyckas oförenliga. Därför bör analysen läsas med ett helhetsperspektiv där helheten är
större än varje enskild trend för sig.
2. Övergripande globala trender och drivkrafter bakom förändringar
2.1 10 megatrender inför 2020 Megatrender är de stora, globala förändringarna i
samhällsutvecklingen som kommer att påverka oss de kommande 10-15 åren. De 10 megatrender
som listas nedan är framtagna av Institutet för framtidsforskning i Köpenhamn.
ÅldrandeVärldens befolkning åldras och detta har stor betydelse för samhälle, ekonomi,
företag och individer. Framtidens äldre förväntas få mycket uppmärksamhet eftersom
många av dem är finansiellt starka, har bättre hälsa och bättre ekonomi än vad som varit
fallet tidigare. Västvärldens äldre vill ha ett aktivt liv som pensionärer med resor,
upplevelser eller andra former av självförverkligande.
GlobaliseringGlobalisering är den snabbt växande globala sammanlänkningen av flöden
av människor, kapital, varor, tjänster, information, teknologier och kulturer. Globaliseringen
gör oss mer lika världen över, men den gör oss också uppmärksamma på lokala skillnader.
Ny teknik De viktigaste områdena för teknologiutveckling under de kommande årtiondena
är IT, bio- och nanoteknik samt energi. Datorer och robotar kommer att utföra allt mer
komplexa uppgifter och internet kommer att vara en grogrund för helt nya, virtuella
näringsgrenar. En av de stora utmaningarna för detta århundrade kommer att vara att finna
energi för både de nya och gamla industrialiserade länderna. Det forskas mycket om
förnyelsebara energikällor såsom vind, sol och bergvärme samt på alternativa drivmedel
såsom vätgas och biobränslen.
VälståndMajoriteten av OECD-ländernas befolkning och stora grupper i tidigare
utvecklingsländer får det allt bättre ekonomiskt. När vi blir rikare uppkommer nya behov och
vi konsumerar mer immateriella saker såsom underhållning, upplevelser, tjänster, sparande
och investeringar. Mer välstånd förändrar vår konsumtion av traditionella materiella
produkter såsom mat, eftersom välstående konsumenter fokuserar på hälsa, kvalitet,
förtroende, ursprung och djurskydd. Mycket av värdet i framtidens materiella varor finns inte
i produktionskostnaden utan i kunskapen bakom produkten; produktutveckling,
marknadsföring, distribution och så vidare. Det betyder också att det kommer att vara en
större press på företag och individer att vara förändringsorienterade, kreativa och
innovativa.
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IndividualiseringIndividualisering är övergången från mer kollektivistiska samhällsnormer
till mer individualism, en inställning som har gjort varumärken till en huvudfråga i modern
marknadsföring. Som kunder kommer människor allt mer att förvänta sig individuella och
unika produkter.
KommersialiseringKommersialisering är uppfyllandet av allt fler mänskliga behov på en
privat marknad som kan vara både tillgångs- och efterfrågestyrd. En del företag kommer att
inrikta sig på storskalig produktion, centralisering och standardisering. Andra kommer att
välja det motsatta, genom att koncentrera sig på decentralisering, flexibilitet,
nischproduktion, immaterialisering, marknadsföring och kundservice.
Hälsa och miljöMegatrenden hälsa och miljö kommer att ha en stor betydelse under de
kommande åren. Åldersrelaterade sjukdomar kommer att bli vanligare, likaså
livsstilssjukdomar såsom övervikt och stress samt mer mentala sjukdomar. Som en följd av
individualiseringen ökar intresset för kroppen, skönhetsvård och hälsa, och fler är medvetna
om sambandet mellan hälsa och miljö.
AccelerationDen industriella revolutionen var startsignal för en ökande acceleration, som
bara har ökat sedan dess. Idag finns det mer kunskap för individen att ta hänsyn till, mer att
producera och konsumera, mer att kasta bort, mer att kommunicera, mer att transportera
och många fler människor att interagera med. Förändringstakten ställer redan höga krav på
företags och organisationers förmåga att omorganisera.
NätverkandeAtt ingå i ett nätverk är en naturlig del av att vara människa. Centralt för alla
nätverk är kommunikation, eftersom kommunikation är anledningen till att vi har ett
samhälle, en kultur, en identitet och en ekonomi. Nätverk ersätter hierarkier och skapar
många nya öppna och decentraliserade sociala strukturer. Detta gäller i det privata livet,
inte minst för den unga generationen, på arbetsmarknaden och i näringslivet.
Nätverksorganisering främjar även urbanisering, eftersom urbana regioner med bra
infrastruktur, goda utvecklingsmöjligheter och ett rikt forskningsklimat attraherar kreativa
människor.
UrbaniseringNästan hälften av världens befolkning lever i städer. FN förutspår att denna
andel kommer att öka till 53,6 procent år 2030, det vill säga totalt nästan fyra miljarder
människor. En snabb urbanisering är en stor utmaning vad gäller infrastruktur, beboeliga
bostäder och bibehållandet av en hälsosam miljö. Därutöver utmanar det traditionella sätt
att leva, familjestrukturer och kulturella värden, vilket skapar en risk för social och politisk
oro.
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2.2 .Miljö och naturresurser
Till dessa globala trender växer för varje dag insikten om att jordens resurser är begränsade och
det möjligheten att använda billig fossil energi kommer att minska. Världsnaturfonden WWFs Living
Planet Report 2014 visar trenderna för den biologiska mångfalden och våra ekologiska fotavtryck.
Mänskligheten kräver nu 50 % mer resurser än vad naturen kan producera. Idag lever vi globalt
som om vi hade 1,5 jordklot istället för det enda vi har. Genom att ta mer från våra ekosystem och
naturliga processer än vad som återskapas, hotar vi vår egen framtid. Sverige är bland tio-i-topp
över världens miljöbovar. Om alla människor i världen höll samma takt som vi i Sverige, så skulle
vi behöva 3,7 jordklot, en försämring från 2012 års rapport som visade 3,4 jordklot.
Under de senaste åren har flera seriösa institutioner gjort bedömningen att oljetoppen redan har
eller inom kort kommer att inträffa. En rapport från Internationella valutafonden (IMF) förutser en
fördubbling av oljepriset till år 2020, och detta från en redan historiskt hög nivå.
3. Trender på nationell och lokal nivå
3.1 Rörlighet-mobilitet-transporter-urbanisering
Trenderna påverkar mobiliteten lokalt och globalt i olika riktningar.
Fram till år 2020 är det sannolikt att den ökande rörligheten i samhället kommer att
plana ut. Många arbetsresor kommer att ersättas med Skypemöten, Webinarier och
andra sociala plattformar. Inte enbart arbetspendling utan även den historiskt starka
tillväxten av vardagsresandet och långväga inrikes resande har avtagit de senaste
decennierna och ersatts av andra former för kommunikation. Den minskade
geografiska rörligheten är kopplad till en ökad grad av virtuell mobilitet (virtualisering),
främst bland unga vuxna och märks redan idag. Unga är således mindre intresserade, eller mindre
nödgade, att resa än tidigare generationer.
Trenden mot en minskad geografisk rörlighet i framtiden (speciellt bland unga) skulle
kunna tyda på att den "bilbaserade" livsstilen tappar attraktionskraft. Ur ett
hållbarhetsperspektiv bör detta ses som goda nyheter.
Området Injöriket har en stor utpendling till Göteborg och i takt med att bilismen blir allt mer
kostsam ställs högre krav på alternativa transportmedel för att hantera avstånden mellan arbetet
och bostaden. En ökad självförsörjningsgrad och tätare avstånd mellan arbete, bostad och
offentliga nyttigheter i kommunen kan minska behovet av pendling och bidra till att göra området
mer attraktivt för boende. En risk är att Göteborgs fortsatta urbanisering leder till minskad inflyttning
till området och högre utflyttning till Göteborg. Det krävs också en god infrastruktur när det gäller
bredband, vägar, järnvägar och flyg.
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3.2 Nätverk-Styrning-Politik-Demokrati
Formerna för inflytande och representation förändras. Intresset för politik och förtroendet för
demokratin ökar. Samtidigt minskar engagemanget i det traditionella föreningslivet inklusive
partiorganisationerna. De ungas deltagande i partipolitik och "laglig" aktivism såsom
demonstrationer och namninsamlingar avtar. Istället framträder nya arenor där politik och
samhällsengagemang utövas. Nätverk både virtuella och "verkliga" kommer att utgöra nya former
för och söka andra vägar till inflytande. I takt med att de digitala arenorna växer förändras det
politiska och det civila landskapet. Traditionella föreningsformer med tydlig maktfördelning utmanas
av löst sammansatta nätverk utan tydlig ledning.
I dagens samhälle har ingen aktör, offentlig eller privat, all information och kunskap,
eller makt, att kunna lösa de komplexa och dynamiska problem som samhället ställs inför. Det
kommer att krävas nya samverka former mellan privata, offentliga och ideella institutioner samt
akademin i syfte att hantera samhälliga kollektiva problem.
3.3 Lokala samhället-Hälsa-Ekonomi
Urbaniseringen har på många håll lett till överbefolkade städer, bostadsbrist, överhettade
bostadsmarknader och problem med grundläggande infrastruktur. Det är en anledning till att den
stadsnära landsbygden blir mer attraktiv. Den erbjuder en trygg och hälsosam boendemiljö,
samtidigt som större städers utbud finns inom räckhåll.
Invånarna blir mer aktiva, välinformerade och engagerade och kräver ökade valmöjligheter och
individualisering av samhällets tjänster. Samtidigt krävs i högre utsträckning att vi delar på resurser
för att minska belastningen på miljön och skapa ett hållbarare samhälle.
Hälsan och ekonomin i Sverige och inom Insjöriket utvecklas i positiv riktning. Men inte för alla och
inte överallt. Ju högre upp på den sociala och ekonomiska rangordningen man befinner sig desto
friskare är man. När social rörlighet uppfattas som möjlig och nåbar, kan inkomstskillnader sporra
människor till att kämpa för framgång. Men när framtidsutsikter uppfattas som begränsade och
ibland kanske till och med låsta kan känslor av maktlöshet, utanförskap och bristande engagemang
slå rot och bli en starkt destabiliserande kraft.
Trenden går också mot ökande skillnader mellan centralorter och landsbygdsområden.
3.4 Värderingar-miljö-företagande
Värderingar
Nya tankesätt tar plats i idédebatten och det finns en gryende medvetenhet hos
politiker och medborgare om att det hållbara samhället kräver ökad resurseffektivitet,
att fokus behöver ligga på att spara, inte slösa. I förlängningen leder detta till att konsumtionen tar
sig nya uttryck.
- Allt fler ifrågasätter ökad tillväxt mätt genom BNP, som ett mål i sig. Vissa grupper går längre och
menar att vi måste sänka vår konsumtion för att nå en hållbar nivå.
-Lycka kan inte köpas för pengar. Lycka är idag delvis kopplad till ökad tillväxt och välstånd, när
basbehovet är tillfredsställt avtar tillväxtens inverkan på lyckan. Vi börjar söka efter andra
värderingar och andra sätt att mäta hur bra ett land, en region, eller en person klarar sig.
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-Vi är vad vi köper. Tidigare knöts identitet till vilken roll man hade i produktionen – vad man gjorde
var det viktigaste. Nu är konsumtionen den avgörande faktorn – man är vad man konsumerar,
livsstil präglas mer av hur vi gör av med pengar än hur vi tjänar dem.
Miljö-självförsörjning
Det blir allt viktigare att minska samhällets sårbarhet och säkra och kontrollera energiförsörjning,
råvaruförsörjning och livsmedelsförsörjning inom det egna landet. Det finns en trend mot
självförsörjning av livsmedel i flera länder. I regeringsförklaringen 2014 så deklarerar man att
Sverige ska stödja en ökad svensk och ekologisk matkonsumtion. Detta gör det nödvändigt att
värna om lokal jordbruksmark och möjliggöra för privat och offentlig livsmedelsproduktion även i
stadsnära landsbygd och att uppmuntra produktion av ekologiskt, närproducerat och rättvisemärkt.
Företagande
Tjänstesektorn växer. Sedan 1990-talet har sysselsättningen inom tjänstesektorn ökat medan den
har minskat inom industrin och tjänstesektorn ger det största bidraget till produktivitetstillväxten i
Sverige.
Landsbygdsföretagandet är mångfacetterat. Här finns alla storlekar och typer – från företagarna
som driver flera verksamheter för att få tillvaron att gå ihop till större företag vars produktion
huvudsakligen går på export. De små företagen utgår ofta från naturresurserna och förädlar råvaror
eller arbetar med turism. Service och konsultverksamhet växer inom vitt skilda branscher. Allt fler
idéburna företag startas.
Både globalt och nationellt tar små och stora företag egna initiativ för hållbarhet. Det innebär en
nyordning i dialogen mellan politik och näringsliv där dessa initiativ snarare innebär egna förslag än
som tidigare, reaktioner på befintliga förslag.
Behovet av att lösa dagens och framtidens utmaningar innebär att det inte räcker att förbättra och
finslipa traditionella metoder utan också att hitta helt nya. Nytt tänk och nya metoder behövs för att
utveckla företagandet. Två exempel på detta är:
Gräsrotsfinansiering- Istället för att vända sig till banker eller andra traditionella finansiärer blir
gräsrotsfinansiering så kallad crowdfunding vanligare. Genom att tillsammans lägga lite pengar kan
innovatörer utveckla produkter och tjänster till tänkta köpare utan krav att omedelbart redovisa
vinst. De gräsrötter som finansierar är också ofta tänkta konsumenter.
Crowdsourcing -Två huvuden tänker bättre än ett brukar man säga. Crowdsourcingären slags
gemensam innovationsprocess. Konceptet innebär att allt från några få till hundratals människor
kan bjudas in och delta i skapelseprocessen av en ny produkt, innovation eller tjänst.
3.5 Kultur-natur-besöksnäring
Ett rikt kulturliv i bygden innebär att invånarna har en bas att bygga andra aktiviteter på. Kulturen är
ett kitt som förenar, som kan skapa självförtroende och framtidstro. Decentraliserade satsningar på
kultur ska vara en självklar del i landsbygdspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken.
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Framtidens turist
Turisten förändras. Den växande globala medelklassen gör att den största tillväxten inom det
globala resandet procentuellt sett inte sker i de ”gamla” traditionella marknaderna som redan är
relativt ”mättade”, utan på marknader som nu har/håller på att uppnå ett så pass utbrett välstånd att
även medelklassen börjar resa, t.ex. Kina och Indien. I västvärlden så närmar sig den stora
efterkrigsgenerationen (40-talisterna) pensionsåldern och befolkningen blir allt äldre. De nya
pensionärerna har tid och pengar att resa. Ökad välfärd och ökad utbildning leder till ökad
individualisering och önskan att tillfredsställa allt mer personliga behov. Turisterna blir allt mer
välutbildade, välinformerade och har höga krav på tjänster och produkter.
Inom besöksnäring har VisitSweden identifierat några karakteristiska grupper som de kallar ”den
globala resenären”: resvana, socialt medvetna och internetmogna människor.
DINK(Double Income, No Kids – par utan barn) Åldersgruppen 25-44 år, och mestadels par utan
barn. Några viktiga karaktärsdrag:
Uppfattas som ledare och opinionsbildare av sina vänner.
Är noggranna med sin individuella identitet.
Anser att resmålet är en del i den individuella positioneringen.
Är situationsstyrda tidsjägare, som har allt mindre tid över. De strävar därför att maximera
tidsvinster och minimera tidsrisker och skyr krångel och väntetid. De vill prioritera tid på det
som känns meningsfullt.
Active Family(par med barn) Åldersgruppen 25-54 år med minst ett hemmaboende barn, ordnad
ekonomi, prioriterar familjen och barnen högt. Några viktiga karaktärsdrag:
Är mycket intresserade av kultur och naturupplevelser och olika sportaktiviteter.
Vill umgås och uppleva saker med familj och vänner.
Värdesätter stort utbud av aktiviteter för hela familjen.
Är familjer med barn som huvudsakligen transporterar sig med bil, främst från Danmark,
Norge, Finland, Tyskland och Holland.
WHOP(Wealthy, Healthy, OlderPeople— par med utflugna barn) Åldersgruppen 45- 64 år
utan hemmaboende barn, är friska, har tid och pengar. Några viktiga karaktärsdrag:
Är mycket intresserade av kultur och naturupplevelser.
Vill uppleva och lära sig nya saker.
Vi får en allt äldre befolkning vilket på kort sikt leder till behovet av att anpassa utbudet till
dessa grupper som har bättre hälsa, mer fritid och mer pengar än andra grupper i samhället
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Framtidens turism
För att möta framtidens turist så finns flera starka trender inom turistnäringen.
Unika upplevelser
Upplevelsen blir allt viktigare i produkter och tjänster. Utvecklingen drivs mot allt mer unika
upplevelser där besökaren själv är aktiv och deltar i skapandet. Man strävar efter upplevelser som
är helt personliga äkta och omöjliga för någon annan att kopiera. Resenärerna jagar autencitet,
unicitet och något att berätta vidare till sina vänner. Resenärerna kräver mer kunskap och unika
lokala berättelser. Resenärerna förutsätter hög materiell standard och bekvämlighet och förväntar
sig boende och restauranger som kan erbjuda det lilla extra och där allt är estetiskt vackert och
väldesignat.
Tillgänglighet
I en tid då allt fler upplever en ökad tidspress och vill hinna med allt mer per tidsenhet ökar kraven
på tillgänglighet. Dels fysiska tillgängligheten med transporter till besöksområdet och mellan
boende och besöksmål och dels tillgängligheten när det gäller information och bokning. Syns man
inte så finns man inte. Förväntningarna på snabb, helst omedelbar respons ökar. Tillgänglighet och
flexibilitet anpassade efter besökarnas behov.
Hållbar turism
Nya former för hållbar turism uppstår i form av exempelvis bostadsbyte och coachsurfing, och
många väljer att vandra eller cykla.
Global turism-Global konkurrens
Som en konsekvens av den hårdnande konkurrensen växer allt starkare turistområdenfram. Runt
om i världen går företag samman för att skapa gemensamma affärer. Samlade turistområden växer
fram - genom mer formaliserade samarbeten mellan olika aktörer. Anledningen till detta är
producenternas behov av att öka lönsamheten, effektivisera genom specialisering och att synas
och nå ut. Hela besöksnäringen håller på att förändras och professionaliseras för att kunna möta
resenärernas krav.
I den globala konkurrensen ökar kravet på att vara unik och att ständigt utvecklaföretaget och
tjänsterna. I en tid när allt går att kopiera är förmågan att utveckla snabbare än konkurrenterna en
överlevnadsfråga. Utmaningen ligger i att förstå vad kvalitet är för kunden och ständigt utveckla
denna.
För att möta behoven förutspås trenden att i allt större utsträckning paketera upplevelser i olika
koncept t.ex. vandring, matupplevelser. Kunden bokar transport, boende och aktiviteter i färdiga
paket.
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Informationskällor:
-10 megatrender inför 2020 -Institutet för framtidsforskning i Köpenhamn
-Living Planet Report 2014 - så mår planeten jorden WWF
-Landsbygdspolitiskt program 2014-Hela Sverige ska leva
-Regeringsförklaringen 2014
-Omvärldsanalys 2014- LRF
-Processledarmanual Landsbygd 2.0- U LAND, Vi Unga, 4H, JUF, Naturbruksskolornas förening, Hela Sverige ska leva.
-Omvärldsanalyser och framtidsvisioner-dokumentation från Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal (valde sedan att inte fortsätta) och
Partille
-Tillsammans och med Göteborg är vi starkare –Destinationsstudie av Bjerkne & Co
-Natur- och kulturturismprogram-VG region
- Västra Götaland 2020-Strategi för tillväxt och utveckling I Västra Götaland 2014-2020 (rup)
-Presentationer och dokumentation -VisitSweden

Bilaga 4: Excel-fil, kommuner, församlingskoder
Bilaga 5: Excel-fil, uträkning invånare, ytor – del av tätorter

Bilaga 6: Grundläggande villkor och urvalskriterier
Bilaga 7: Definitioner av egna indikatorer
Bilaga 8: Tidplan för utvärdering
Bilaga 9: Kommunikationsplan
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Bilaga&5
Namn på leaderområde: Göteborgs Insjörike
Leader-yta

Inkl. tätorter > 20 000

PARTILLE
Hela ytan: Jonsered
59
Öjersjö
Sävedalen
Partille
Utanför tätort
Totalt:

Förs.kod
140201 Partille
140203 Sävedalen
140204 Furulund

59

ALINGSÅS
Hela ytan: Stora Mellby
148908 Bjärke, del
551,2 Magra
148909 Hemsjö
Sollebrunn
148910 Ödenäs
Gräfsnäs
Västra Bodarna
Hemsjö-Ingared
Alingsås
Landsbygd
Cirka yta tätort
Hjälmared
Utan Alingsås tätort Alingsås församl.
Restförda
536,1
12,3
Totalt:

Exkl. tätort > 20 000

2 545
4 389
12 147
17 142
199

2 545
4 389
12 147
17 142
199

36 422

36 422

353
199
1 438
398
1 119
1 506
25 833
7 089
645
39

353
199
1 438
398
1 119
1 506

38 619

12 786

14 500
8 021
4 195
1 281
905
900
9 517

14 500
8 021
4 195
1 281
905
900
9 517

39 319

39 319

16 491
707
337
7 513
898
632
550
1 775
504
2 937
1 968
890
494
36

16 491
707
337
7 513
898
632
550
1 775
504
2 937
1 968
890
494
36

35 732

35 732

Förs.kod

148901 Alingsås

LERUM
Hela ytan: Lerum
308,4 Floda
Gråbo
Olstorp
Sjövik
Tollered
Landsbygd

Förs.kod
144101 Lerum
144102 Skallsjö
144103 Stora Lundby
144104 Östad

308,4

Totalt:
HÄRRYDA
Hela ytan: Mölnlycke
291,1 Benareby
Nya Långenäs
Landvetter
Tahult
Björröd
Eskilsby-Snugga
Härryda
Rya
Hindås
Rävlanda
Hällingsjö
Stora Bugärde
Restförda
Totalt:

Förs.kod
140101 Härryda
140102 Landvetter
140103 Råda
140104 Björketorp

291,1
Total
leader-yta

Total
leader-yta

Total
yta:

inkl tätort > 20 000

exkl tätort > 20 000

1194,6

1182,3

1209,7

inkl
land/vatten

inkl
land/vatten

inkl
land/vatten

7 089
645
39

Inkl. tätort > 20 000

Exkl. tätort > 20 000

Totalt antal
invånare i
leaderområdet

Totalt antal
invånare i
leaderområdet

150&092

124&259

!

!

!!

!

!

!

Bilaga&6&Grundläggande&villkor&och&urvalskriterier&
&
Inledning&
"
Här"beskrivs"LAG:s"system"för"granskning"och"urval"av"inkomna"ansökningar"och"efter"vilka"kriterier"som"de"bedöms"och"bifalls"eller"avslås."
Först"granskas"ansökan"utifrån"de"grundläggande"villkoren"och"horisontella"målen."Om"dessa"är"uppfyllda"går"ansökan"vidare"till"
poängbedömning"efter"urvalskriterierna."Det"finns"dels"allmänna"urvalskriterier"som"gäller"för"alla"projektansökningar"och"specifika"
urvalskriterier"för"varje"insatsområde"och"fond.""
"

Grundläggande&villkor&
E"Projektet"måste"skilja"sig"från"ansökarens"ordinarie"verksamhet"""
E"Projektet"måste"rymmas""inom"ramen"för"Göteborgs"Insjörikes"strategi""
E"Nyttan"måste"tillfalla"Göteborgs"Insjörikes"geografiska"område"
E"Projektet"skall"beakta"eller"prioritera"de"horisontella"målen"
"
Bedömning&av&horisontella&mål&
Alla"projektansökningar"skall"beakta"de"tre"horisontella"målen"Hållbar'utveckling,"Jämställdhet'och'Icke9diskriminering.'"LAG"granskar"alla"
projektansökningarna"och"bedömer"om"projektet"arbetar"prioriterat"med"de"horisontella"målen"eller"beaktar"de"horisontella"målen."
&

Urvalskriterier&;&poängberäkning&
&
Alla"urvalskriterier"värderas"mellan"0"och"5"poäng."Nollnivån"är"generell"för"alla"kriterier"och"innebär"”0"poängE"ansökan"har"ingen"relevans"eller"
saknar"information"för"kriteriet”."Alla"kriterier"viktas"utefter"målhierarkin."Viktningen"för"kriterierna"summerar"till"100."Urvalskriterierna"vägs"
samman"till"en"total"viktad"poäng,"vilket"betyder"att"ansökan"kan"få"maximalt"500"poäng."200"(40"%)"av"dessa"poäng"på"allmänna"urvalskriterier"
och"300"(60"%)"av"dessa"poäng"på"specifika"urvalskriterier"för"det"aktuella"insatsområdet."För"att"ansökan"skall"bli"godkänd"måste"ansökan"ha"
fått"poäng"både"på"de"allmänna"och"de"insatsspecifika"urvalskriterierna."Bifallsnivån"är"300"poäng."Denna"nivå"kan"komma"att"justeras"av"LAG"
under"perioden."

1"
!

!

!

!!

!

!

!

&
Bedömningsmallar&
&
Grundläggande&villkor&
&
Dessa"villkor"måste"vara"uppfyllda"för"att"ansökan"skall"gå"vidare"till"poängbedömning"enligt"urvalskriterierna."
"

!

!

LAG:s&bedömning&

Projektet"måste"skilja"sig"från"ansökarens"ordinarie"
verksamhet."&
Projektet"måste"rymmas"inom"ramen"för"Göteborgs"
Insjörikes"strategi.&
Nyttan"måste"tillfalla"Göteborgs"Insjörikes"geografiska"
område.&
Projektet"skall"beakta"eller"prioritera"de"horisontella"målen."

JA/NEJ"

"

JA/NEJ&

&

JA/NEJ&

&

JA/NEJ&

&

&
&
Bedömning&av&horisontella&mål&
Horisontellt&mål&

Beaktat&

Prioriterat&

LAG:s&bedömning&

Hållbarutveckling"
"
Jämställdhet"""
"
IckeEdiskriminering"
"
"

JA/NEJ"

JA/NEJ"

"

JA/NEJ"

JA/NEJ"

"

JA/NEJ"

JA/NEJ"

"

2"
!

!

!

!!

!

!

!

Allmänna&urvalskriterier&
Urvalskriterier&

Poängsättning&

5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
kriteriet"""
eller$
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller$
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
Projektet"har"ett"brett"och"väl"
kriteriet"""
förankrat"partnerskap."
eller$
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet""
eller"
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
Projektet"är"innovativt.""
kriteriet"
eller"
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller$
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet&
Projektet"skapar"mervärde"inom" 5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
kriteriet"
flera"insatsområden."
eller$
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller$
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
"
Summa"poäng:"

Projektet"har"en"väl"utarbetad"
och"realistisk"projektplan"och"
budget"samt"har"förslag"på"hur"
verksamheten"kan"fortsätta"
efter"att"projektet"är"avslutat."

Max"poäng"200"

Viktning&
15&
&

LAG:s&
poäng&
!

LAG:s&bedömning&
!

10&
&

!

!

10&
&

!

!

5&
&

!

!

!

!

!
3"

!

!

!

!!

!

!

!

Urvalskriterier&per&insatsområde&
Insatsområde&1:1&Samverkan&och&nätverk&mellan&lokala&aktörer&&&
Initiativ'som'stöds:"
Aktiviteter"som"bidrar"till"att"höja"livskvaliteten"för"boende"på"landsbygden."Samverkan"kring"att"främja"hälsosammare"levnadsvanor"och"
möjlighet"att"använda"naturen"som"resurs"och"till"rekreation."Åtgärder"som"skapar"förutsättningar"för"att"tillgängliggöra"naturen."Åtgärder"som"
stärker"och"utvecklar"hälsoE,"kulturE,"och"fritidsaktiviteter"som"är"prioriterade"områden"och"en"motor"i"samhällsutvecklingen."Aktiviteter"som"
skapar"samverkan"och"kontaktytor."Lokalt"ledd"utveckling"kan"genom"samverkan"mellan"kommuner,"företag"och"den"ideella"sektorn,"
tillsammans"bli"en"kraftfull"aktör"som"kan"skapa"ett"större"utbud"för"den"enskilde"invånaren."&

Insatsområde&1:1&Landsbygdsfonden&
Urvalskriterier&

Poängsättning&

+"3"p:"Projektet"bidrar"till"att"nya"naturområden"
blir"tillgängliga"och/eller"förbättrar"befintliga"
områden"och"verksamheter"
+"2"p:"Projektet"bidrar"till"att"förbättra"
tillgängligheten"för"fler"kategorier"av"besökare"
Projektet"bidrar"till"fler"aktiviteter" +"3"p:"Projektets"aktiviteter"skapar"samverkan"
och"kontakter"mellan"olika"grupper"
som"skapar"samverkan"och"
+"1"p:"Projektet"skapar"nya"typer"av"aktiviteter"
kontaktytor.&
+"1"p:"Projektet"utökar"antalet"aktiviteter"inom"
befintliga"områden/verksamheter"
+"3"p:"Projektet"breddar"utbudet"av"aktiviteter"
Projektet"utvecklar"och"stärker"
kultur,"fritid"och"hälsa"i"området.& utanför"centralorterna"
+"2"p:"Projektet"utvecklar"nya"aktiviteter"inom"
kultur,"fritid"och"hälsa"
"
Summa"poäng:"

Projektet"bidrar"till"att"naturen"i"
området"blir"mer"tillgänglig"för"
invånare"och"besökare.&

Max"poäng"300"

Viktning&

LAG:s&bedömning&

20&

LAG:s&
poäng&
!

20&

!

!

20&

!

!

!

!

!

!

&
4"
!

!

!

!!

!

!

!

&
Insatsområde&1:2&Åtgärder&kring&ökad&sysselsättning&och&företagande&&
Initiativ'som'stöds:"
Satsningar"som"skapar"ökad"delaktighet,"bryter"utanförskap"och"bidrar"till"att"människor"på"landsbygden"hittar"försörjning."Aktiviteter"som"
stödjer"personer"i"utanförskap."Aktiviteter"som"skapar"ingångar"till"arbetsmarknaden."Nya"metoder"som"skapar"ingångar"till"arbetsmarknaden.""
Åtgärder"som"gynnar"entreprenörskap"och"företagande"inom"grön"ekonomi"och"gröna"näringar."Insatser"som"leder"till"nya"företag"och"gynnar"
befintliga."

Insatsområde&1:2&Socialfonden&
&
Urvalskriterier&
Poängsättning&
Projektet"bidrar"till"aktiviteter"
och"nya"metoder"som"bryter!
utanförskap"och"leder"till"
sysselsättning."

Summa"poäng:"
Max"poäng"300"

5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
kriteriet"
eller$
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller"
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet&
"

Viktning&

LAG:s&bedömning&

60&

LAG:s&
poäng&
&

&

&

&

&

&
&
&
&
&
&
&
&
5"
!

!

!

&
Insatsområde&1:2&Regionalfonden&
&
Urvalskriterier&
Poängsättning&
Projektet"bidrar"till"nya"
aktiviteter"och"åtgärder"som"
gynnar"entreprenörskap"och"
företagande."
"
Summa"poäng:"
Max"poäng"300"

+"3"p:"Projektet"gynnar"entreprenörskap"och"
företagande"speciellt"inom"grön"ekonomi"och"
gröna"näringar"
+"2"p:"Projektet"skapar"nya"typer"av"aktiviteter"
och"åtgärder"som"gynnar"entreprenörskap"och"
företagande"
"

!!

Viktning&

!

!

LAG:s&bedömning&

60&

LAG:s&
poäng&
&

&

&

&

!

&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
6"
!

!

!

!!

!

!

!

&
Insatsområde&2:1&Samverkan&kring&lokal&produktion&av&produkter&och&tjänster&
&
Initiativ'som'stöds:'
Innovativa"idéer"som"stimulerar"till"samverkan"och"bygger"kunskapsbroar."Samverkan"kring"närproducerade"produkter"och"tjänster"som"stärker"
den"lokala"ekonomin."Aktiviteter"som"skapar"kontaktytor"och"mötesformer."

Insatsområde&2:1&Landsbygdsfonden&
&
Urvalskriterier&
Poängsättning&
+"3"p:"Projektet"bidrar"till"ökad"lönsamhet"hos"
lokala"företag"genom"innovativa"idéer"
+"2"p:"Projektet"bidrar"till"ökad"lönsamhet"hos"
lokala"företag"genom"aktiv"samverkan"kring"
lokal"produktion"
5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
Projektet"bidrar"till"nya"aktiva"
kriteriet"
mötesplatser"för"lokal"
eller$
samverkan."
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller"
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
Projektet"bidrar"till"ökat"utbud"av" 5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
kriteriet"
lokala"produkter"och"tjänster."
eller"
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller"
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
"
Summa"poäng:"

Projektet"bidrar"till"ökad"
lönsamhet"hos"lokala"företag.&

Max"poäng"300!

Viktning&

LAG:s&bedömning&

20&

LAG:s&
poäng&
&

20&

&

&

20&

&

&

&

&

&

&

&
7"
!

!

!

!!

!

!

!

Insatsområde&2:2&Kompetenshöjning&inom&hållbar&produktion&av&produkter&och&tjänster&
&
Initiativ'som'stöds:'
KunskapsE"och"kompetensöverföring"som"utgår"från"den"lokala"arbetsmarknadens"behov"mellan"generationer"och"olika"grupper."
Erfarenhetsutbyten"nationellt/transnationellt"med"områden"som"har"lyckats."Åtgärder"kring"vidareutveckling,"distribution"som"förbättrar"
lönsamheten"för"produkter"inom"exempelvis"mathantverk,"hantverk,"modern"design,"hemslöjd"och"återbruk."Breddad"verksamhet"i"lantbruket."
Innovativa"lösningar"för"miljömässigt"hållbar"produktion"av"exempelvis"mat"och"förnybar"energi."&

Insatsområde&2:2&Landsbygdsfonden&
"
Urvalskriterier&
Poängsättning&
Projektet"bidrar"till"
kompetenshöjning"av"företagare"
och"arbetskraft"inom"hållbar"
produktion"för"att"öka"
lönsamheten.&
Projektet"bidrar"till"
erfarenhetsutbyten"med"andra"
lyckade"exempel,"
nationellt/internationellt"som"
bidrar"till"bättre"lönsamhet"för"
hållbar"produktion."
Projektet"bidrar"till"ökad"
lönsamhet"hos"företag"som"
ställer"om"till"hållbar"produktion."

Summa"poäng:"
Max"poäng"300"

Viktning&

+"3"p:"Projektet"bidrar"till"utbildning"inom"hållbar"
produktion"
+"2"p:"Projektet"bidrar"till"att"underlätta"
generationsväxlingen"i"företag"inom"lantbruk"och"
mathantverk"

20&

LAG:s&
poäng&
&

LAG:s&bedömning&

+"3"p:"Projektet"leder"till"erfarenhetsutbyte"med"
andra"områden"i"Sverige"
+"2"p:"Projektet"leder"till"erfarenhetsutbyte"med"
andra"områden"utanför"Sverige"
"

20&

&

&

+"3"p:"Projektet"använder"innovativa"lösningar"
för"att"öka"lönsamheten"för"miljömässigt"hållbar"
produktion""
+"2"p:"Projektet"vidareutvecklar"befintliga"
lösningar"för"att"öka"lönsamheten"för"företag"
som"ställer"om"till"hållbar"produktion"
"
"

20&

&

&

&

&

&

&
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!

!

!!

!

!

!

!

Insatsområde&2:3&Marknadsföring&av&säljbara&lokala&produkter&och&tjänster&&
&
Initiativ'som'stöds:'
Samverkan"och"aktiviteter"som"skapar"nya"nätverk"mellan"stad"och"land."Aktiviteter"som"skapar"kontaktytor."Samverkan"mellan"lokala"
företagare"inom"exempelvis"grön"ekonomi1"och"gröna"näringar2."Kreativa"lösningar"kring"entreprenörskap"och"företagande"för"ökad"tillväxt."
Åtgärder"som"uppmuntrar"till"utveckling"och"förädling"av"säljbara"lokala"produkter"och"tjänster."

Insatsområde&2:3&Landsbygdsfonden&
&
Urvalskriterier&
Poängsättning&
Projektet"bidrar"till"nya"nätverk"
för"marknadsföring"och"
försäljning"av"lokala"produkter"
och"tjänster.&
Projektet"bidrar"till"
konceptutveckling"av"lokala"
produkter"och"tjänster."
Summa"poäng:"
Max"poäng"300"
!

Viktning&

+"3"p:"Projektet"bidrar"till"att"skapa"nya"nätverk"
mellan"producenter"och"försäljningsställen"
+"2"p:"Projektet"skapar"nya"nätverk"mellan"stad"
och"land"

30&

LAG:s&
poäng&
&

LAG:s&bedömning&

+"3"p:"Projektet"bidrar"till"att"skapa"nya"
innovativa"koncept"inom"grön"ekonomi"och"
gröna"näringar"
+"2"p:"Projektet"bidrar"till"att"öka"säljbarheten"av"
lokala"produkter"och"tjänster"
"

30&

&

&

&

&

&

&

1

"FN:s"definition"av"grön"ekonomi:"målet"är"mänsklig"välfärd"och"social"jämlikhet."Grön"ekonomi"baserar"sig"på"hållbar"användning"av"naturresurser,"fungerar"
inom"ramarna"för"naturens"bärkraft"och"ekosystemtjänsternas"funktion."Här"kan"det"t"ex"vara"projekt"kring"koldioxidsnål"energianvändning,"öka"företags"
energieffektivitet"och"samverkan"företag"och"föreningar"emellan"kring"denna"fråga."

!!2!Verksamhet!inom!jord,!skog,!trädgård!och!landsbygdens!miljö!!
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!

!

&
Insatsområde&2:3&Regionalfonden&&
&
Urvalskriterier&
Poängsättning&
Projektet"bidrar"till"nya"nätverk"
för"marknadsföring"och"
försäljning"av"lokala"produkter"
och"tjänster.&
Projektet"bidrar"till"
konceptutveckling"av"lokala"
produkter"och"tjänster.&
Summa"poäng:"
Max"poäng"300"
!

!!

Viktning&

!

!

+"3"p:"Projektet"bidrar"till"att"skapa"nya"nätverk"
mellan"producenter"och"försäljningsställen."
+"2"p:"Projektet"skapar"nya"nätverk"mellan"stad"
och"land"

30&

LAG:s&
poäng&
&

LAG:s&bedömning&

+"3"p:"Projektet"bidrar"till"att"skapa"nya"
innovativa"koncept"inom"grön"ekonomi"och"
gröna"näringar."
+"2"p:"Projektet"bidrar"till"att"öka"säljbarheten"
hos"lokala"produkter"och"tjänster"
"

30&

&

&

&

&

&

!

&

!
!
!
!
!
!
!

10"
!

!

!

!!

!

!

!

&
Insatsområde&3:1&Identifiera&och&skapa&långsiktigt&hållbara&besöksmål,&utveckla&befintliga&
&
Initiativ'som'stöds:"
Nya"innovativa"besöksanledningar"inom"naturE"kulturturismen,"historia,"något"att"göra,"något"att"se,"även"mötesplatser/arenor,"boenden,"
matställen,"butiker"med"småskaliga"produkter."Insatser"som"prövar"nya"idéer"inom"besöksnäringen"och"skapar"en"hållbar"besöksnäring."
Nya"attraktiva"paket"med"fokus"på"turism."
"

Insatsområde&3:1&Landsbygdsfonden&
"
Urvalskriterier&
Poängsättning&
Projektet"bidrar"till"nya"typer"av"
aktiviteter"och"besöksmål"som"
bidrar"till"en"hållbar"
besöksnäring."
Projektet"bidrar"till"att"skapa"
besökspaket"med"fokus"på"
turism."

Summa"poäng:"
Max"poäng"300"
!

Viktning&

+"2"p:"Projektet"skapar"nya"besöksmål"
+"2"p:"Projektet"skapar"nya"typer"av"aktiviteter"
+"1"p:"Projektet"utvecklar"befintliga"
besöksmål/aktiviteter"

30&

LAG:s&
poäng&
&

LAG:s&bedömning&

5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
kriteriet."
eller$
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller"
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
"

30&

&

&

&

&

&

&

!
!
!

11"
!

!

!

!!

!

!

!

&
Insatsområde&3:2&Skapa&nya&erbjudanden,&kvalitetssäkra,&tillgängliggöra&och&marknadsföra&&
&
Initiativ'som'stöds:'"
Modernisering,"kvalitetshöjning,"hållbara,"innovativa"lösningar"av"redan"befintliga"verksamheter."Ökning"av"tillgängligheten"samt"åtgärder"
för"att"synliggöra"och"marknadsföra"med"syfte"att"locka"besökare"till"området."Nya"idéer"som"bidrar"till"att"stärka"befintliga"anläggningar."

&
Insatsområde&3:2&Landsbygdsfonden&
"
Urvalskriterier&
Poängsättning&
Projektet"bidrar"till"fler"
utvecklade"besöksmål."
Projektet"bidrar"till"fler"turister"
och"besökare"i"området.""

Projektet"använder"nya"
marknadsföringsmetoder"för"att"
locka"besökare"till"området."
"
"
Summa"poäng:"
Max"poäng"300"

+"3"p:"Projektet"bidrar"till"kvalitetshöjning"av"
besöksmål"
+"2"p:"Projektet"bidrar"till"ökad"marknadsföring"
av"besöksmål"
+"2"p:"Projektet"bidrar"till"fler"turister"från"övriga"
Sverige"
+"2"p:"Projektet"bidrar"till"fler"utländska"turister"
+"1"p:"Projektet"bidrar"till"fler"besökare"från"
närområdet"
5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
kriteriet"
eller"
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller"
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
"

Viktning&
20&

LAG:s&
poäng&
&

LAG:s&bedömning&
&

20&

&

&

20&

&

&

&

&

&

&
&
&
&
12"
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!

!

!!

!

!

!

&
Insatsområde&3:3&Skapa&långsiktigt&hållbara&nätverk&&
&
Initiativ'som'stöds:'"
Samverkan"mellan"nya"eller"befintliga"verksamheter"för"att"skapa"fler"säljbara"turistiska"produkter,"som"paketlösningar"eller"att"gästen"sätter"
ihop"sitt"eget"paket"bland"ett"urval"av"erbjudanden."Skapa"nätverk"och"erfarenhetsutbyten"mellan"turistiska"aktörer"men"även"andra"partners"för"
att"skapa"mervärden"och"öka"vinster"på"flera"plan."Kompetensutveckling"av"företagare"och"andra"aktörer"inom"hållbar"besöksnäring."

Insatsområde&3:3&Landsbygdsfonden&
&
Urvalskriterier&
Poängsättning&
5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
kriteriet""
eller"
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller"
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
Projektet"bidrar"till"att"företagare" 5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
och"andra"aktörer"utbildas"inom" kriteriet""
eller"
hållbar"besöksnäring."
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller"
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
"
Summa"poäng:"

Projektet"skapar"fler"nätverk"
mellan"företag"och"andra"
aktörer"inom"besöksnäringen."

Max"poäng"300"

Viktning&
&
40&

LAG:s&
poäng&
&

LAG:s&bedömning&
&

20&

&

&

&

&

&

&
&
&
&
13"
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!

!

&
Insatsområde&3:3&Regionalfonden&
&
Urvalskriterier&
Poängsättning&

!!

Viktning&

!

LAG:s&
poäng&
&

!

!

LAG:s&bedömning&

Projektet"bidrar"till"att"företagare" 5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
och"andra"aktörer"utbildas"inom" kriteriet"
eller"
hållbar"besöksnäring."

20&

Projektet"bidrar"till"nya"kluster"
inom"besöksnäringen"som"
stärker"konkurrenskraften."

20&

&

&

20&

&

&

&

&

&

Projektet"bidrar"till"fler"turister"
och"besökare"i"området.""

Summa"poäng:"
Max"poäng"300"
&

3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller"
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
5"p:"Projektet"har"mycket"hög"relevans"för"
kriteriet"
eller"
3"p:"Projektet"har"relevans"för"kriteriet"
eller"
0"p:"Ansökan"har"ingen"relevans"eller"saknar"
information"för"kriteriet"
+"2"p:"Projektet"bidrar"till"fler"turister"från"övriga"
Sverige"
+"2"p:"Projektet"bidrar"till"fler"utländska"turister"
+"1"p:"Projektet"bidrar"till"fler"besökare"från"
närområdet"
"

&

&
&

14"
!

!

Bilaga&7.&Definitioner&av&egna&indikatorer&som&ingår&i&utvecklingsstrategin&
Indikator&

Definition&&

Beskrivning&av&hur&mätning&kommer&att&
göras&inkl.&hur&uppgifterna&kommer&att&
styrkas/kontrolleras&
Antal"besökare"&
Besökare"som"tillkommit"genom"projektet"och"som"inte"
Antal"besökare"anges"i"slutrapporten."
övernattar"på"platsen."De"kan"delas"upp"på"dagsbesökare"
Kontrolleras"genom"enkäter"och"intervjuer"
som"är"turister"och"de"som"är"lokalbefolkning"(besökare"
med"arrangörer"och"genom"
som"vistas"i"sin"vanliga"omgivning)."Som"turister"räknas"
anmälningslistor,"fotodokumentation,"
besökare"från"andra"kommuner"eller"länder."
nyhetsrapportering.&
Antal"åtgärder"för"att"tillgängliggöra" Åtgärder"som"har"gjort"nya"naturområden"tillgängliga"för"
Antal"åtgärder"anges"i"slutrapporten."
naturen"
olika"grupper"eller"åtgärder"som"förbättrat"tillgängligheten"
Kontrolleras"genom"fysiskbesiktning,"
hos"befintliga"naturområden."
skriftlig"dokumentation,"
fotodokumentation.""
Antal"nya"evenemang"
Både"små"och"stora"evenemang"som"genomförts"i"projektet" Antal"arrangemang"anges"i"slutrapporten."
och"som"riktar"sig"till"den"enskilde"invånaren"eller"turisten."
Kontrolleras"genom"annonsering,"
marknadsföringsmaterial,"inbjudningar,"
fotodokumentation,"nyhetsrapportering."
Antal"nya"aktiviteter"
Aktiviteter"som"genomförts"i"projektet."Med"aktiviteter"avses" Antal"nya"aktiviteter"anges"i"slutrapporten."
t.ex."kurser,"föredrag"och"workshops."
Kontrolleras"genom"inbjudningar,"
deltagarlistor,"fotodokumentation."
Antal"deltagare""
"Antal"företag,"organisationer"och"personer"som"deltagit"i"
Antal"deltagare"anges"i"slutrapporten"
projektet"och/eller"deltar"i"nya"nätverk"och"samarbetsformer." Kontrolleras"via"deltagarlistor,"skriftlig"
Dessa"skall"kunna"identifieras"och"kontaktas."
dokumentation,"fotodokumentation."
Antal"nya"mötesplatser/forum"
Nya"fysiska"och"virtuella"mötesplatser"och"forum"som"
Antalet"anges"i"slutrapporten."Kontrolleras"
tillkommit"genom"projektet"och"inte"funnits"tidigare."
via"fotodokumentation/fysisk"besiktning"av"
fysiska"platser"och"dokumentation"av"
virtuella"mötesplatser."
Antal"nya"produkter""
Nya"produkter"i"lokal"tillverkning,"som"skapats/tillkommit"
Antal"produkter"anges"i"slutrapporten."
genom"projektet"och"är"nya"på"marknaden"och"ger"
Kontrolleras"genom"
försäljningsintäkter."Med"nya"produkter"avses"nya"inom"
marknadsföringsmaterial,"
Göteborgs"Insjörike."
fotodokumentation,"försäljningsställen."

1"
!

!
Antal"nya"tjänster""

Antal"nya"
nätverk/samarbetskonstellationer""
Antal"nya"företag"
Antal"företag"som"ökat"
lönsamheten"
Antal"besöksmål""

Antal"turistiska"paket""

Antal"utbyten"med"andra"projekt"
Antal"deltagare"i"utbildning"
Antal"företag"som"ställer"om"till"
hållbar"produktion"

Nya"tjänster"som"produceras"i"lokalt"område"och"som"
skapats/tillkommit"genom"projektet"och"är"nya"på"
marknaden"och"ger"försäljningsintäkter."Med"nya"tjänster"
avses"nya"inom"Göteborgs"Insjörike."
Nya"nätverk/samarbetskonstellationer,"mellan"två"eller"flera"
parter,"som"tillkommit"genom"projektet"och"vilka"bedöms"
kommer"att"fortsätta"att"existera"efter"projektets"slut."
Nya"företag,"oavsett"organisationsform"som"tillkommit"
genom"projektet.""

Antal"tjänster"anges"i"slutrapporten."
Kontrolleras"genom"marknadsföringsN"
material"och"skriftlig"dokumentation."

Antal"nya"nätverk"anges"i"slutrapporten."
Kontrolleras"genom"dokumentation"av"
parter"i"nätverket.""
Antal"nya"företag"anges"i"slutrapporten."
Kontrolleras"genom"registrering"av"
organisationsnummer."
Företag"som"uppger"att"lönsamheten"har"ökat"som"en"direkt" "Antal"företag"anges"i"slutrapporten."
följd"av"deltagande"i"projektet.""
Kontrolleras"genom"enkätundersökning."
Besöksmål"är"en"byggnad,"anläggning,"installation,"plats"
Antal"besöksmål"anges"i"slutrapporten."
etc."som"skapats/återställts"eller"renoverats"genom"
Kontrolleras"genom"marknadsföringsN
projektet."
material,"fysisk"besiktning,"
fotodokumentation."
Turistisk"produkt"som"är"prissatt"och"paketerad"samt"går"att" Antal"turistiska"paket"anges"i"
köpa"på"internet"eller"hos"annan"aktör."
slutrapporten."Kontrolleras"genom"
marknadsföringsmaterial,"hemsidor,"
turistbyråer."
Erfarenhetsutbyten"och"samverkan"med"andra"LeaderN
Antal"utbyten"anges"i"slutrapporten."
projekt"inom"Sverige"och/eller"inom"EU."
Kontrolleras"genom"fotodokumentation"
och"skriftlig"dokumentation."
Deltagare"är"en"person"som"går"en"utbildning,"inte"en"
"
person"som"anordnar."Ålder"16"år"och"uppåt."Behöver"ej"
vara"unik"deltagare."
Företag"som"helt"eller"delvis"övergår"till"hållbar"produktion"
Antal"företag"anges"i"slutrapporten."
av"befintliga"produkter"eller"företag"som"ersätter"delar"eller"
Kontrolleras"genom"enkätundersökning,"
hela"sitt"utbud"med"hållbart"producerade"produkter."
skriftlig"dokumentation,"
fotodokumentation,"fysisk"besiktning."

!

2"
!

Tidplan(för(LAG(Leader(Göteborgs(Insjörike(
(

(

(

!
EU-rapporter,!som!
Jordbruksverket!ska!
leverera!
LAG!ska!bidra!med!
underlag/uppgifter!
Förberedelser)
)
)

)
Aktiviteter)på)LAGEnivå)
)
)
Uppföljning!av!indikatorer!

Styrning)och)förberedelse)
av)koordinering)av)
aktiviteter)(del)i)att)klara)
ovanstående)databehov))

Uppföljning)och)
utvärdering)samt)
självutvärdering)som)görs)
av)LAG)och/eller)externa)
parter)
Allmän)läroprocess)
)
Resursplanering)

)

(

(

(

(

Bilaga(8(

(
2016!

2017!

2018!

2019!

2020!

2021!

2022!

2023!

2024!

!

2016!

Årsrapport!
(grundversion)!

Årsrapport!
(utökad!version)!

Årsrapport!
(grundversion)!

Årsrapport!
(utökad!version)!

Årsrapport!
(grundversion)!

Årsrapport!
(grund-version)!

Årsrapport!
(grundversion)!

Årsrapport!
(grund-version)!

Slututvärdering!

!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Identifiera)behov)av)
information/uppgifter)
Gå)igenom)och)bestäm)
datakällor)
Planera)insamlingen)av)
uppgifter)och)skapa)
riktlinjer)riktade)till)
projekten)

Översyn)av)
tillgången)på)data)
Komplettera)

)

)

)

)
)

))))))))))))))))))))))))))))Fortlöpande)koordinering)av)uppföljning)och)utvärdering)och)bidrag)till)årsrapporter)
)

!

Årlig!uppföljning!
av!strategin!

)

Årlig!uppföljning!
av!strategin!

Översyn)av)
tillgången)på)data)
Komplettera)

)

)

)

)

)

)

Översyn)av)
insamlingen)av)data)

)

Översyn)av)
insamling)av)
data)

Årlig!uppföljning!av!
strategin!

Årlig!uppföljning!
av!strategin!

Årlig!
uppföljning!av!
strategin!
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Budgeterat)för)pågående)projekt,)utfall)för)avslutade)projekt)
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