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1. Ordförande har ordet
” Nu har det andra året i programperioden passerat och jag konstaterar att det kommit in och
beslutats om en hel del projektansökningar - vilket är roligt för oss i LAG och för utvecklingen av
vår landsbygd. Vi har nu intecknat ungefär 40% av programbudgeten fördelat på 30 olika projekt
och ser fram emot att följa projektets resultat och effekter.
Att ha ett väl fungerande team är grunden för att kunna driva den omfattande verksamheten som vi
idag har. Som ordförande har det varit en förmån att få jobba tillsammans med ett samspelt LAG
och den engagerade personalen på Leaderkontoret. Det har också varit värdefullt att skapa
kontakter och utbyta erfarenheter med andra Leaderaktiva på de nätverksträffar som
Landsbygdsnätverket har arrangerat under året.
En frustration jag som ordförande har känt är de långa ledtider som varit under året från att LAG
har prioriterat ett projekt tills att det fått sitt beslut fastställt av Jordbruksverket. Kötiderna har varit
en viktig fråga som vi tillsammans med övriga Leaderområden i landet via vår gemensamma
förening Lokal Utveckling Sverige har diskuterat med myndigheten. Jag ser det som positivt att
våra projektägare kommer att få kortare kötider framöver eftersom vår handläggare på
Leaderkontoret nyligen bedömts kvalitetssäkrad för att få snabbspår till beslut.
Något jag särskilt ser fram emot under 2018 är att få igång paraplyprojekt som varit ett efterfrågat
av många sökande. Paraplyprojekten förväntas bli en möjlighet för oss att med korta ledtider
erbjuda mindre stödsummor för tematiska aktiviteter som ett komplement till de vanliga
Leaderprojekten. Förhoppningsvis kommer detta att skapa ett myller av Leaderaktiviteter i hela vårt
område framöver! ”
Tomas Isaksson, ordförande för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling under år 2017

2. Om föreningen
Den ideella föreningen med namnet Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling bildades,
stadgar antogs och styrelse valdes den 27 maj 2015 på Rockskolan i Norrsundet. Ändamålet med
föreningen är att vara en katalysator för lokalt ledd utveckling i allmänhet och att bedriva
Leaderverksamhet i synnerhet. Innehåll och geografiska avgränsningar för föreningens
leaderverksamhet regleras av den utvecklingsstrategi som godkänts av Jordbruksverket och i
övrigt av det regelverk som följer med det nationella programmet för Lokalt ledd utveckling 2014–
2020. Medlemskap i föreningen löses på organisationsnivå där medlemsavgift är en
engångskostnad vid inträde. Vid slutet av år 2017 hade föreningen 29 medlemmar.
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3. Organisation
Föreningens styrelse ska enligt stadgarna bestå av ledamöter från områdets ideella, privata och
offentliga sektorer. Styrelsen utgör också LAG (local action group, ett EU-gemensamt begrepp) för
leaderverksamheten. De förtroendevalda har arvoderats i enlighet med de nivåer och tillämpningar
som beslutades om på föregående årsmöte. Följande ledamöter och funktionärer valdes vid
årsmötet som genomfördes i april 2017:
Styrelseledamöter
Najiba Mansouri, ideell sektor
Lina Andersson, ideell sektor (vice ordförande)
Bernt Jonsson, ideell sektor
Mats Wiklund, ideell sektor
Annelie Våhlin, ideell sektor
Thomas Forsberg, ideell sektor
Per-Olof Uhrus, privat sektor
Dennis Bergman, privat sektor
Svante Wallberg, privat sektor
Cecilia Hed Malmström, privat sektor
Katarina Borbos, privat sektor
Lars Engstrand, offentlig sektor
Tomas Isaksson, offentlig sektor (ordförande)
Tobias Tengelin, offentlig sektor
Mia Eriksson, offentlig sektor
Marie Frestadius, offentlig sektor
Revisorer
Christer Ekendahl (förtroendevald verksamhetsrevisor)
Jocce Magnusson (förtroendevald verksamhetsrevisor – ersättare)
Stefan Alderborg (godkänd revisor, köpt tjänst från Företagsrevision ATZ AB)
Stefan Noreng (godkänd revisor ersättare, köpt tjänst från Företagsrevision ATZ AB)
Valberedning:
Mats Mattsson, privat sektor från Sandvikens kommun
Marika Hansson, privat sektor från Ockelbo kommun
Lena Hammarlund, ideell sektor från Ockelbo kommun
Torbjörn Jansson, ideell sektor från Hofors kommun
Eva Hofstrand, offentlig sektor, Sandvikens kommun
Karl Gullberg, offentlig sektor, Länsstyrelsen Gävleborg
Anställda i föreningen
Föreningen har haft två anställda under 2017 på totalt 1,5 heltidstjänst där Theres Sundberg har
varit verksamhetsledare på heltid och Zinitha Silén har varit administratör på halvtid. Föreningen är
registrerad som arbetsgivare hos Skattemyndigheten och är medlem i arbetsgivarorganisationen
IDEA där kollektivavtal har tecknats via Unionen.
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4. Ekonomi
Föreningens inbetalningar under året kommer från medlemsavgifter, projektfinansiering från
Jordbruksverket, Region Gävleborg samt från de kommuner som berörs av Leaderområdet. Övriga
intäkter är kopplade till arbetsinsatser som föreningen utfört på uppdrag av Landsbygdsnätverket.
Föreningens utbetalningar har främst varit kopplade till drift av Leaderverksamheten och av
utbetalningar till Leaderprojekt som del- eller slutredovisats. Föreningens ekonomi har
särredovisats på olika resultatenheter i den löpande bokföringen för att kunna underlätta
uppföljning och rekvisitioner. Likviditeten under året har varit god, detta främst tack vare
föreningens egna kapital och förskotterade inbetalningar av medfinansiering från olika finansiärer.
Det är verksamhetsledaren som haft ansvar för ekonomistyrning medan ekonomiadministrationen
har hanterats av administratören. Fakturor har attesterats av verksamhetsledaren samt av särskilt
utsedd ur arbetsutskottet. Ekonomin har redovisats till styrelsen/LAG inför varje beslutsmöte.
Under året är det verksamhetsledaren, administratören och arbetsutskottets ledamöter som haft
tillgång till föreningens internetbank. Som förebyggande säkerhetsåtgärd (vilket är ett krav från
Jordbruksverket) finns en spärr i föreningens internetbank som kräver att alla transaktioner ska
godkännas digitalt av två olika personer. Föreningen har en företagsförsäkring via Länsförsäkringar
som inkluderar exempelvis förlust av egendom, skada på annans egendom samt skydd vid
förmögenhetsbrott.
Under 2017 har styrelsen/LAG intecknat ca 7,76 mkr i prioriteringsbeslut för olika Leaderprojekt.
Sammantaget med de 6 mkr som intecknades under 2016 är därmed drygt 13,7 mkr intecknade.
Om 25% av totalbudgeten går till drift av verksamheten och alla projekt använder hela sin tilldelade
budget innebär det att det finns ca 21 mkr kvar att satsa på projekt under denna programperiod.
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5. Beviljade projekt
Alla projekt som beviljats finansiering har bedömts vara kopplade till något av de sex tematiska
insatsområden och bidra till att uppfylla målen i utvecklingsstrategin:
1 Kompetens och generationsväxling

4 Lokalproducerat

2 Integration och social inkludering

5 Miljösmart samhällsutveckling

3 Besöksnäring

6 Konkurrenskraftig fiskenäring

LAG har under året prioriterat finansiering till projektansökningar kopplat till fem av strategins sex
insatsområden, med flest kopplat till insatsområdena 2, 3 och 6. Totalt har femton projekt
prioriterats av LAG under året. Av de sammanlagt trettio projekten som LAG har prioriterat sen
programstart har tre slutredovisat, tjugosex pågår och ett har dragit tillbaka sin ansökan.
När LAG beslutat om projekt så har de utgått ifrån en fastställd poängmall där projektet måste
komma över ett visst antal poäng för att godkännas. De finns en mall per insatsområde och EUfond. Dessa poängmallar har funnits på föreningens hemsida vilket gjort det tydligt för sökande vad
som efterfrågas. De projekt som LAG har beviljat och som också fått sitt startbeslut från
Jordbruksverket finns mer ingående beskrivna på vår hemsida under fliken beviljade projekt.
Projektnamn

Kommun

Insatsområde

EU-fond

Leaderpengar

Rädda Norrsundets järnväg

Gävle

5

Regional

403 100 kr

Grönt Expo

Ockelbo

3

Landsbygd

346 458 kr

Trivsel & laddning på Hea

Gävle

3

Regional

148 225 kr

Not på Djupet

Nordanstig, Hudik,
Söderhamn, Gävle,
Älvkarleby, Tierp

6

Fiske

432 386 kr

Trädgården - ditt hem

Ockelbo

2

Landsbygd

479 355 kr

Säl och skarv

Nordanstig, Hudik,
Söderhamn, Gävle,
Älvkarleby, Tierp

6

Fiske

372 136 kr

Testeboåns vänner

Ockelbo + Gävle

6

Fiske

588 709 kr

Framtidens fiske

Bollnäs, Söderhamn,
Ljusdal, Ovanåker.

6

Fiske

900 000 kr

Wild camp - nästa steg

Sandviken

3

Landsbygd

499 654 kr

Fram för väg

Hela området

5

Landsbygd

705 067 kr

Förädlingsmakapären

Hela området

2

Landsbygd

887 035 kr

Kustfiskelyftet

Nordanstig, Hudik,
Söderhamn, Gävle,
Älvkarleby, Tierp

6

Fiske

899 990 kr

Ockelbo All Service

Ockelbo

2

Social

500 000 kr

Förstudie integration

Ockelbo

2

Landsbygd

101 449 kr

Hille IP - den öppna
anläggningen

Gävle

2

Landsbygd

500 000 kr

Totalt beviljat till projekt

7 763 564 kr
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6. Styrelsens/LAGs arbete
Under året har fyra protokollförda beslutsmöten genomförts, samtliga har varit beslutsmässiga och
platsen för mötena har växlat mellan Gästrikekommunerna. LAG har arbetat på samma sätt som
föregående år med beredningsmöte innan beslutsmötet dit projektsökande har inbjudits för att
berätta om och diskutera sin projektidé med delar av LAG. Beredningsgrupp har utgjorts av 3–5
ledamöter från LAG per gång, bemanningen har växlat mellan olika ledamöter. För
projektansökningar inom havs- och fiskerifonden har vi haft en särskild beredningsgrupp med
fiskekunniga ledamöter från vår styrelse/LAG med förstärkning från leaderområdena Utveckling
Hälsingebygden och Nedre Dalälven 3, Sportfiskarna och Länsstyrelsen.
Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs liksom föregående år ett arbetsutskott (AU) inom
styrelsen bestående av ordförande Tomas Isaksson, vice ordförande Lina Andersson och
ekonomiansvarig Bernt Jonsson. Verksamhetsledaren Theres Sundberg har varit adjungerad i AU.
AU har genomfört ett flertal arbetsmöten under året för att förbereda inplanerade LAG-möten samt
hantera övriga uppgifter som delegerats till dem från LAG.
Representanter från styrelsen/LAG har därutöver deltagit i den nationella leaderträffen i Sollefteå
där även föreningen LUS årsmöte hölls, Landsbygdsnätverkets årliga nätverksträff och gala i
Tällberg samt nätverksaktiviteter kopplat till fiskefonden.
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7. Leaderkontorets arbete
Det är de anställda på leaderkontoret som har utför det mesta av föreningens operativa
arbetsuppgifter under året som exempelvis att informera externt om möjligheter och resultat av
verksamheten, ha kontakt med idébärare, handlägga inkomna ansökningar, förbereda och
efterarbeta styrelsen/LAGS/AUs olika möten, stötta projektägare i genomförandet, hålla kontakt
med andra Leaderområden i landet och olika intressenter i det egna Leaderområdet, delta i
relevanta nätverksaktiviteter och utbildningar, rapportera till finansiärer, sköta föreningens löpande
administration samt löpande planering och uppföljning av verksamheten.
Hemsidan www.leadergastrikebygdenllu.se är föreningens viktigaste verktyg för att informera om
verksamheten externt. Här finns bland annat information om föreningen, strategin, tips till de som
vill söka och driva leaderprojekt, presentation av beviljade projekt och nyheter. Via hemsidan kan
den som vill prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev som skickades ut som mejl fyra gånger under
året. Vi har också en Facebooksida där vi publicerar inlägg löpande, ofta med en länk till vår
hemsida för mer information. Alla kommunala webbsidor i Gästrikland samt Region Gävleborg har
länkar till vår hemsida.
Alla inkomna projektansökningar samt del- och slutrapporter har handlagts av Leaderkontorets
personal utifrån programregelverkets rutiner i Jordbruksverkets IT-system. Under året har vi
deltagit i de Skypeutbildningar som erbjudits via Jordbruksverket som stöd för detta. Rutinerna och
kraven på dokumentation av handläggningen är omfattande och kräver därmed en stor del av
Leaderkontorets arbetstid.
Leaderkontorets personal har under året deltagit i ett antal olika nätverksaktiviteter främst kopplat
till leader regionalt och nationellt, men också till regionala partnerskap och arrangemang som
exempelvis partnerskapet för Landsbygdsprogrammet i Gävleborgs län. Vår verksamhetsledare
har varit leaderregion Mitts representant i den nationella samordningsgruppen för programmet för
lokalt ledd utveckling som administreras av Landsbygdsnätverket. Samordningsgruppen har under
året omvandlats till tematiska arbetsgrupper där vi istället ingår i gruppen för Fondsamordning.
Under året har verksamhetsledaren också deltagit i EU-möte i Tallinn på temat fiske utifrån att vårt
område är ett av de i Sverige som arbetar med havs- och fiskerifonden. Kostnaderna för resor, logi
och arbetstid för nationella uppdrag faktureras Landsbygdsnätverket och belastar därför inte av vår
egen driftsbudget.
Nätverksbyggande och samverkan är viktigt för genomförandet av vår leaderstrategi, samtidigt är
det en tidskrävande och kostsam arbetsuppgift som med våra begränsade personalresurser
behöver balanseras mot löpande och prioriterade arbetsuppgifter på leaderkontoret. Det innebär
att vi aktivt har valt bort flertalet inbjudningar både regionalt, nationellt och internationellt eller de
som krockat med andra prioriterade åtaganden.
Vi har under året erbjudit och genomfört ett flertal projektstartsträffar dit vi bjudit in alla projekt som
LAG har prioriterat finansiering till. Träffarna har varit på eftermiddagar där deltagarna fått nätverka
med varandra samt få information om vad man bör tänka på när man äger och driver sitt
Leaderprojekt. De allra flesta projekt har deltagit minst en gång och givit dessa träffar mycket goda
betyg.
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8. Vad händer 2018?
Vi räknar med att 2018 blir ett intensivt år där vi har lämnat startfasen och närmar oss mitten av
programperiodens genomförande. Med trettiotalet beviljade projekt i bagaget och en hel del pengar
kvar att satsa på fler utvecklingsidéer så blir det en omfattande verksamhet som ska bedrivas.
Samtidigt som många projekt kommer att starta upp så kommer allt fler att slutredovisa. Vi ser fram
emot att börja samarbeta med ännu flera utvecklingsaktörer samt att kunna följa upp vilka resultat
och som Leaderarbetet bidrar med.
En nyhet för året är att vi räknar med att starta upp LAG-ägda paraplyprojekt på olika strategiska
teman. Det möjliggör för olika aktörer att snabbt och enkelt söka mindre summor för att genomföra
delaktiviteter vilket vi tror kommer bli en uppskattad instegsmodell.
Vi planerar att fortsätta bjuda in alla projekten att delta i våra projektstartsträffar samt att erbjuda
förberedelsemöten inför varje projekts första delrekvisitioner, detta då vi vet att det är mycket
uppskattat av de som driver projekten. Därutöver har vi ambition om att komma igång med andra
nätverks- och kompetensträffar för projekten vilket blir mer aktuellt nu när det finns en hel del
projekt att koppla samman och lära från.
LAG kommer att fortsätta med tidigare års struktur med regelbundna ansökningsdeadlines,
beredningsmöten med projektpresentationer samt ett antal beslutsmöten per år. Utifrån det stora
antal personer som ingår i LAG - och att de ofta har många andra engagemang som är
tidskrävande - så är det viktigt att ha god framförhållning med mötesschemat. Även sökande
uppskattar tydlighet i tidsplanerna.
Under året kommer vi löpande att följa upp strategin avseende budget, insatsområden,
målsättningar och projektportfölj. Det kan bli aktuellt att stänga vissa insatsområden och fonder,
liksom att göra särskilda utlysningar om projekt med tematiska inriktningar i syfte att nå målen i vår
leaderstrategi.
Vi känner till att ledtider och detaljerade programregelverk kan skapa frustration hos de som söker
och driver Leaderprojekten. Vår bedömning är att det finns goda förutsättningar för att ledtiderna
för beslut och utbetalningar kommer att kortas under 2018 och att SJV klarar sina mål om maximal
kötid på 90 dagar. Även om den maxtiden är längre än vad både vi och projektsökande önskar så
bedömer vi att det ändå är hanterbart om ledtiderna är kända redan vid ansökan.
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9. Verksamhetsberättelsen intygas av de förtroendevalda styrelseledamöterna

Najiba Mansouri,
ideell sektor

Lina Andersson,
ideell sektor

Bernt Jonsson,
ideell sektor

Mats Wiklund,
ideell sektor

Annelie Våhlin,
ideell sektor

Thomas Forsberg,
ideell sektor

Per-Olof Uhrus,
privat sektor

Dennis Bergman,
privat sektor

Svante Wallberg,
privat sektor

Cecilia Hed
Malmström,
privat sektor

Katarina Borbos,
privat sektor

Lars Engstrand,
offentlig sektor

Tomas Isaksson,
offentlig sektor
(ordförande)

Tobias Tengelin,
offentlig sektor

Mia Eriksson,
offentlig sektor

Marie Frestadius,
offentlig sektor
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