
Resultat 
och utfall
LEADER GÖTEBORGS 
INSJÖRIKE 

2014-2020

Resultaten och utfallen jag visar på följande sidor är ”efter utfall/avslut” för de allra 
flesta projekten, men några projekt pågår fortfarande (2022-12-31) och det är
• Jonsered – en plats att upptäcka och mötas i
• Upplevelseplats Nääs
• Gröna rum
• Livskraftigt Näringsliv (regionalfonden)
• Hålsjögymmet

Dom ingår med budget och uppgifter från ansökan (inte slutrapport alltså)

1



EU      22 980 843 kr

(23 472 399)

LAG     8 411 322 kr

(9 811 727)

ÖOF     2 936 216 kr

(1 749 305)

Privat  18 269 087 kr

(19 706 305)

Totalt 52 597 468 kr

(54 739 737)

44%

16%
5%

35%

Fördelning finansiering 

EU

LAG

ÖoF

Priv

Beviljade medel MINUS återförda medel – jämfört med medel möjliga för beslut = 
MAXBUDGET inom parantes.

EU & Stat
LAG – kommunal medfinansiering
ÖOF – Övrig offentlig finansiering
Privat – resurser och pengar

Vad vi varit tvungna att hålla oss till är fördelningen mellan EU/stat och den lokala 
offentliga finansieringen. Den måste ligga på 67 – 33%
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80%

12%
8%

Fördelning fonder

 EJFLU ERUF EFS

EJFLU – Landsbygdsfonden
42 162 826 kr

ERUF – Regionalfonden
6 397 158 kr

EFS – Socialfonden
4 037 484 kr

Beslutade medel – inkl privat tid/resurs o pengar.

Här har det naturligtvis hållit sig till den fördelning som fanns på tilldelade medel – och 
ingen nämnvärd diff finns.

3



1%

62%13%

2%
3%

12%
7%

Insatsområden, endast beviljade offentliga medel

Samarbete

1:1 Samverkan och nätverk mellan lokala aktörer.

1:2 Åtgärder kring ökad sysselsättning och företagande.

2:1 Samverkan kring lokal produktion, varor o tjänster

2:2 Kompetenshöjning inom hållbar produktion, varor o tjänster

2:3 Marknadsföring av säljbara lokala varor o tjänster

3:1 Identifiera o skapa långsiktigt hållbara besöksmål, utveckla befintliga.

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

3:3 Skapa långsiktigt hållbara nätverk

Hur har vi då använt pengarna med utgångspunkt för av de 8 insatsområden som vi 
angivit i strategin?

Samarbete (1%) var en del av Landsbygdsfonden, men där pengarna var vikta för just 
samarbetsprojekt. Där låg vårt eget projekt Träffpunkt Turism

1:1 (62%) Samverkan och nätverk mellan lokala aktörer har varit det insatsområdet som 
varit störst både till antal och kronor 

1:2 (13%) Åtgärder kring ökad sysselsättning och företagande, projekt både inom 
regionalfond och socialfond, där har vi KAF, Grön ekonomi och ”Arbete genom nätverk”

2:1 (2%) Samverkan kring lokal produktion, varor och tjänster, ex., Nolbygårds 
matmarknad och Gårdssamverkan, Musteri.

2:2 (0) Kompetenshöjning inom hållbar produktion, varor och tjänster – inga projekt
2:3 (0) Marknadsföring av säljbara lokala varor och tjänster – inga projekt

3:1 (3%) Identifiera och skapa långsiktigt hållbara besöksmål, utveckla befintliga. Ex 
Upplevelseområde Kvarnabo Gräfsnäs
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3:2 (12%) Skapa nya, kvalitetssäkra, tillgängliggöra och marknadsföra – Nääs för alla, 
Destination Sävelången OCH Rälsen till reservatet (inkl Gotaleden).

3:3 (7) Skapa långsiktigt hållbara nätverk, Tillväxt del 1-2 samt Destination Jonsered
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24%

27%28%

21%

Antal projekt per kommun

Alingsås Lerum Härryda Partille

34%

17%
33%

16%

Fördelning kommuner, i kronor. Obs, 
totalbudget ink privat fin

Alingsås Lerum Härryda Partille

Flest antal projekt har funnits i Härryda och i Lerum – till antalen

Mest pengar har gått till Härryda och Alingsås – i kronor. Slutledningen där kan ju vara 
t.ex. att vi i Lerum haft billigare projekt, i Alingsås färre projekt men dyrare.
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Antal beviljade projekt per år

Vi har haft ca 4 beslutsmöten per år – och alltså beviljat i genomsnitt 1-2 projekt vart 
möte. Vi har ju också haft en del förändringar och utökningar som inte riktigt framgår 
här, när jag bara räknat antal nya projekt.
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Arbetstillfällen

Nya företag

Nya produkter & tjänster

Sysselsättning

utfall Stratergi

Indikatorer som berör sysselsättning. Någon kan tycka att produkter o tjänster inte hör 
hit – men eftersom det är SÄLJBARA produkter och tjänster som är definitionen så hör 
dom hit.

Arbetstillfällen – Målvärdet var 40 st i Landsbygdsfonden, 10 i regionalfonden
15 i regionalfonden – grön ekonomi och livskraftigt näringsliv
14 i socialfonden – Arbete genom nätverk

4 i landsbygdsfonden-
Totalt 33

Nya företag – Målvärdet 10 beräknat att de skulle få utfall inom regionalfonden
13 inom regionalfonden – Grön ekonomi
7 inom landsbygdsfonden – mer spridda

Nya produkter o tjänster – Nya i området och säljbara. Målvärdet 28 
26 inom regionalfonden och Tillväxt + Tillväxt 2.0
48 inom landsbygdsfonden. Destination Jonsered, Rälsen till reservatet 

ink Gotaleden 

Nästan uteslutande turistiska ”produkter/tjänster”
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Ett urval av våra egna indikatorer

Nya 
dagsbes
ökare

Tillgänglig
göra
naturen

Nya 
besöksmål

Nya 
evenemang/
aktiviteter

Turistiska
paket

Deltagar
utbildning

Målvärde 81500 8 30 1245 500

Utfall 145181 176 137 3074 38 4478

Nya dagsbesökare – där har i stort sett alla projekt inom Landsbygdsfonden bidragit. 
Några som sticker ut är Rälsen till reservatet inkl Gotaleden, Wendelsberg, Händelser vid 
Gotaleden, Lekplatsen och Gröna Rum.

Åtgärder för att Tillgängliggöra – har ju varit något som värderats vid prioriteringen av 
projekt. Här kan nämnas
Pärlor (inkl naturlekplatsen) Rävlanda projekten. Rälsen till reservatet, Wendelsberg m.fl.

Nya besöksmål – även där var det så klart Landsbygdsfonden. Händelser vid Gotaleden, 
Wendelsberg

Nya evenemang och aktiviteter – här har jag fått kombinera olika indikatorer, 
evenemang, aktiviteter, fritid/kulturverksamheter. Eftersom orden betyder olika för olika 
människor har jag valt att para ihop dessa. Hindås då och framtid, Pärlor 2.0, Händelser 
Gotaleden, Destination Jonsered är några 

Turistiska paket – Destination Jonsered, Rälsen till reservatet.

Deltagare i utbildning – projekten i regionalfonden så klart, men även Nääs för alla, 
Rävlanda trädgård, Odling o gröna miljöer för hälsa och Träffpunkt Turism
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Ideellt arbete 
och ideella 
resurser

Enligt ansökan     18 465 991 Kr

Enligt utfall            13 004 359 Kr

Slutligen har jag även tittat lite på det där med ideellt arbete i projekten.

Vi har alltså tappat en hel del ideell tid som vi räknat med – nästan 30%

Anledningen är så klart pandemin…… 

”I vanliga fall” hade jag räknat med det motsatta förhållandet – att vi skulle få ett utfall 
som öVERSTEG med minst 30% - men väldigt många verksamheter har blivit lidande.
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