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Vi vill utveckla landsbygden 

 

Det här är utvecklingsstrategin för Leader Linné Småland. Jag hoppas att den representerar de 

förväntningar som finns inom området på ett bra sätt. Förväntningar och idéer om hur 

landsbygden kan utvecklas. Utvecklas på ett sätt som ger underlag för ökat boende, för ökad 

service för boende och besökare, för ökat företagande och för fler kreativa miljöer och 

aktiviteter. 

Leader Linné Småland är det nya leaderområdets namn. Leader Linné Småland består av det 

gamla Leader Linné, samt Sävsjö och Vetlanda kommun. 

Linné stod för engagemang, nyskapande, forskning, dokumentation och mycket mer. Dessutom 

föddes, bodde och verkade Linné på olika platser inom Leaderområdet. I utvecklingsstrategin 

betonar vi kreativiteten, det hållbara samhället, en öppen mentalitet, de nya idéerna och 

företagandet som förutsättningen för att lyckas. I de projekt som ska genomföras i Leader 

Linné Småland ska det finnas egen bärkraft. Efter projektets genomförande ska det finnas 

möjlighet att driva verksamheten vidare, utan projektstöd.  

 

Det kan betyda att ett företag utvecklats eller nystartats, en ny förening eller sektion inom 

förening kan ha startats. En årligt återkommande aktivitet kan ha etablerats. 

Utvecklingsstrategin har tagits fram av Leader Linné i samarbete med medlemskommunerna. 

Med hjälp av fokusgrupper inom olika ämnesområden och andra samarbetspartners. 

 

Leader Linnés styrelse, förstärkta av representanter från Sävsjö och Vetlanda kommun, har 

beslutat om strategin och den kan härmed användas som underlag för leaderverksamheten de 

närmsta sju åren. 

 

 

 

Sven Sunesson, Ordförande 

Leader Linné 
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SAMMANFATTNING 

 

Leader Linnés lokalkontor och styrelse har utarbetat strategin tillsammans med kommunerna, 

lokala aktörer, organisationsföreträdare, tidigare projektägare, Regionförbundet Jönköpings län 

samt Regionförbundet södra Småland. I tio fokusgruppsmöten samt visionsmöte, planerings-

möten och en enkätundersökning har ca 250 personer medverkat i strategins utformning. 

Kommunstyrelserna har beslutat medverka i Leader Linné Småland. 

 

Leader Linné Småland kommer att omfatta åtta kommuner, Alvesta, Ljungby, Markaryd, 

Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult, totalt 167 309 invånare på 9241 

kvadratkilometer land och en vattenareal om 1 018 km2. Strategin betonar landsbygdens och 

tätorternas ömsesidiga nytta av varandra. Området har ett omfattande skogsbestånd och en 

värdefull natur. Två stora sjöar, Bolmen och Åsnen samt Emån och flera hundra små sjöar och 

vattendrag präglar området.  

 

Analysen av området visar att utmaningarna i Leader Linné Småland är dialog, samverkan och 

möte för ökad integrering. En gränsöverskridande samverkan skall leda till utjämning mellan 

centrum och periferi, män och kvinnor, personer i byar och inflyttade samt avfolkning i byarna. 

Tillverkningsindustrin är dominerande där en större andel av befolkningen är sysselsatta än i 

riket. Kompetensutveckling och attitydförändring kring utbildnings betydelse, kompletterande 

arbetsmarknad för att öka möjligheterna för sysselsättning för både kvinnor och män i olika 

åldrar. Inventering och översyn av behov av varierade boendeformer. 

 

Leader Linné Småland har tre övergripande mål som innefattar Landsbygdsfonden, 

Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden  

1. Spännande miljöer där människor och idéer kan växa 

2. Öppen för det okända 

3. Självförsörjning och entreprenörskap. 

Målen har specificerats i insatsområden och delmål som kommer att följas upp genom 

indikatorer, t.ex. antal möten, deltagare, företag, förstudier, testade idéer, projektansökningar 

från unga under 25 år. Även de horisontella målen; socialt hållbar utveckling (jämställdhet, 

mångfald, integration, icke-diskriminering), miljömässigt hållbar utveckling, ekonomisk 

uthållighet och utveckling samt internationellt perspektiv kommer att följas upp med 

indikatorer. 

 

Leader Linné Småland - smart hållbar tillväxt på landsbygden - 
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SUMMARY 

 

Leader Linné's local office and board have formulated their strategy together with 

municipalities, local operators, representatives of organisations, previous project-owners, the 

Regional Development Council of Jönköping County and the Regional Council for Southern 

Småland. Over 250 people have participated in ten meetings comprised of focus groups, 

mission meetings, planning meetings and a questionnaire survey, to help formulate the strategy. 

The municipal executive committees have also decided to participate in Leader Linné Småland. 

 

Leader Linné Småland will include eight municipalities: Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, 

Vetlanda, Värnamo, Växjö and Älmhult. This will entail a total of 167 309 inhabitants, in an 

area the size of 9241 square kilometres, with 1018 square kms of water surface area. The 

strategy emphasizes the mutual benefits of cooperation between the rural and urban regions. 

The area has sizeable forest regions and valuable natural environment. There are two large 

lakes, the Bolmen and the Åsnen, smaller ones such as Emån and hundreds of other smaller 

lakes and waterways that lend the region its particular character.  

 

The challenges for Leader Linné Småland are: increased integration through active dialogues, 

collaboration and meetings. Increased collaboration between the various parties involved will 

lead to a levelling out of discrepancies between the centre and periphery areas, men and 

women, and - in smaller towns - recent arrivals and the depopulation. The manufacturing 

industry is dominant in the region, employing a larger part of the population than is the case in 

the rest of the country. Competence development, a change in attitude on the significance of 

education and additional efforts on the labour market to increase employment opportunities for 

both men and women of various ages are measures that are needed. Furthermore, an inventory 

and review of the varying housing needs is also needed. 

  

Leader Linné Småland has three all-encompassing goals under the auspices of guidelines from 

the European Agricultural Fund for Rural Development, the Social Fund and the Regional 

Development Fund, which are to make the region: 

1. An exciting environment where people and ideas can grow. 

2. Open to the new and unknown. 

3. Self-sufficient and entrepreneurial. 

 

The goals have been specified in action programmes and interim goals that will be followed up 

through various indicators, for instance: numbers of meetings, participants, companies, 

feasibility studies, tested ideas and project applications from young people under the age of 25. 

Furthermore, other aspects that will be monitored through indicators are horizontal goals such 

as: sustainable social development (equality, diversity, integration, non-discrimination), 

sustainable environmental development, economic staying power and development, as well as 

international perspectives.  
 

Leader Linné Småland - Smart sustainable growth in rural areas -  
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1. SYFTE 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. 

Syftet är att mobilisera engagemang och skapa delaktighet hos olika grupper för en 

gemensam långsiktig utveckling i vårt område.  

Leader Linné (Värnamo, Älmhult, Växjö, Ljungby, Markaryd och Alvesta 

kommuner) har under 2007 – 2013 haft en styrelse som varit områdets Local 

Action Group (LAG) vald av föreningens medlemmar. 

När styrelsen omnämns i 

utvecklingsstrategin menas styrelsen 

tillika LAG för Leader Linné 2007 – 

2013. Det nu föreslagna Leader Linné 

Småland omnämns i strategin som 

leaderområdet. 

 

 

 

 

 

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 satta 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. 
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3. STRATEGINS FRAMTAGNING   

Leader Linnés kontor och styrelse har utarbetat strategin tillsammans med kommunerna, 

lokala aktörer, regionförbunden, samarbetspartnern i Storbritannien samt närliggande 

leaderområden. Advisory board med fem personer från vardera; socialt företagande, 

teknik och miljö, ung företagsamhet, akademin, offentlig sektor samt näringslivet har 

kritiskt följt arbetet. Kommunstyrelserna i de åtta kommunerna har beslutat medverka i 

Leader Linné Småland 2014 – 2020. 

Inledningsvis anordnades en visionsdag med 35 deltagare. Tolv fokusgrupper har samlats 

med olika teman; skog/trä, turism, småskalig livsmedelsproduktion, tidigare projektägare, 

idrotts-& kulturföreningar, byalag, miljö- & klimatsakkunniga, näringslivschefer, 

integration, lantbrukare, arbetsmarknad & utbildning. Fokusgruppsmötena genomfördes 

som en process med visionsövning samt efterföljande SWOT-analyser.  Beroende på 

antalet deltagare vid varje fokustillfälle, delades deltagarna upp i mindre grupper om 4 – 6 

deltagare. 

Totalt har ca 250 personer medverkat i strategiarbetet. Utvecklingsstrategin har tagits 

fram i dialog mellan offentlig, ideell och privat sektor med ett underifrånperspektiv. 

Under arbetets gång har en webenkät besvarats av 50 talet personer vars svar har arbetats 

in i strategin. 

Resultatet från fokusgrupperna bearbetades av en arbetsgrupp med representanter från 

kommunerna. Leader Linnés styrelse och representanter från Vetlanda och Sävsjö har 

utarbetat strategins mål, insatsområden och indikatorer. Kommunernas landsbygds-

utvecklare bearbetade strategin innan den remitterades till respektive regionförbund och 

länsstyrelse för samordning med regionala strategier och planer. I framtagandet av 

strategin har hänsyn tagits till respektive läns Regionala utvecklingsstrategi (RUS), 

Länsturiststrategin och de fyra kommuner som har antagit landsbygdsprogram. Parallellt 

har vi medverkat i framtagandet av Kronobergs läns RUS. Ansvariga för länsstyrelserna, 

regionförbunden och turistbolagen har lämnat synpunkter på remissutgåvan av 

utvecklingsstrategin. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Styrelsen för det nya Leaderområdet Leader Linné Småland tillsattes den 7 maj 2015.  

Under juni – oktober 2015 har styrelsen jobbat igenom strategin, gjort prioriteringar av 

insatsområden och indikatorer samt satt målvärden, urvalskriterier och gjort en 

finansieringsplan. 
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4. UTVECKLINGSOMRÅDET  

Leader Linné Småland 2014 – 2020 omfattar åtta kommuner; Alvesta, Ljungby, 

Markaryd, Växjö och Älmhult i Kronobergs län samt Sävsjö, Vetlanda och Värnamo i 

Jönköpings län. Landarealen är 9 241 kvadratkilometer. Störst arealmässigt är Ljungby 

kommun med 1 758 km2, minst är Markaryds kommun med 520 km2.  Områdets 

vattenareal är 1 018 km2. 

Området har en befolkning på totalt 167 309 invånare (2013). Växjö stad och dess 

invånare är inte medräknat i 

Leaderområdet1. Befolkningen 

inom området har ökat med 

omkring 1 %, 2 044 personer 

sedan år 2007, då antalet var 

invånare 165 265. Områdets 

tätorter är till nytta för 

landsbygden och det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan 

befolkningen och utvecklingen 

på land och i stad. 

I leaderområdet finns följande 

centralorter: Alvesta, Ljungby, 

Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, 

Värnamo och Älmhult. Växjö 

som residens- och universitets-

stad med drygt 60 000 invånare 

är en viktig motor för hela 

området. Till Värnamos 

centralort med närmare 19 000 

invånare, finns bl.a. södra 

Jönköpings länssjukhus lokaliserat.  

Centralt i området ligger Alvesta, till vars närområde utvecklingskontoret kommer att 

lokaliseras. Avståndet med bil blir därmed omkring en timme till områdets ytterkanter. 

Avståndet från Leader Linné Smålands centrum är med tåg omkring två timmar till 

Köpenhamn och tre timmar till Stockholm respektive Göteborg. 

Värnamo, Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner ingår i entreprenörsregionen till-

sammans med sju angränsande kommuner. Syftet är att stärka förutsättningar för tillväxt, 

konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.  

Vetlanda och Sävsjö ingår tillsammans med tre ytterligare kommuner i Höglandets 

kommunalförbund som i samverkan driver utvecklingsfrågor för att göra regionen 

starkare och mer attraktiv för boende och verksamma på Småländska höglandet. 

Administrativt omfattar leaderområdet två länsstyrelser, Jönköpings län och Kronobergs 

län och två regioner, Region Jönköpings län och Region Kronoberg. I 

strukturfondssammanhang sorterar området under Småland och Öarna vars ESF-kontor 

och Tillväxtverkets kontor finns i Jönköping. Småland (inkl. Kalmar län och Blekinge 

län) har gemensamt kontor i Bryssel.  
 
  

                                                           
1  Avgränsningen är gjord då ett leaderområde inte ska tätorter med fler än 20 000 invånare. Syftet med 
utveckling med Leader Linné Småland är att komma landsbygden till nytta. 
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4.1 Områdesbeskrivning  
 

Antal invånare i utvecklingsområdet2 167 309 (51 % män 49 % kvinnor) 

Storlek i km2 9 241 km2 

Invånare per km2 16 

Kommuner som omfattas av strategin Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, 

Vetlanda, Värnamo, Växjö (ej Växjö 

stad) samt Älmhult. 

Landskapstyper och landmärken 70 % skog 11 % sjöar  

Större tätorter och utvecklingscentra Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, 

Vetlanda, Älmhult. IKEA museum, 

Vetlanda Lärcenter, E-sportcenter 

Vrigstad i Sävsjö kommun, 

Möbelriket, Linnéuniversitetet, 

Smålands kulturfestival, E4, 

Stambanan 

Befolkningsförändring för åren (2007) 2006-2013  

 Flyttnetto 

 Födelsenetto 

 

6102 

4817 

Arbetslöshet i procent  8,0 

Arbetslöshet bland unga (15–24 år) i procent * 17 (18-24 år enl. AF statistik) 

Andel invånare med utländsk bakgrund i %  15 

Antal företag med direkt anknytning till fiske 

och vattenbruk  

5 

Antal företag per 1 000 invånare 7,3 

Antal nystartade företag per 1 000 invånare  8,9 

Andel av befolkningen i procent 

(16-24) 16-18/19 år  

(25-44) 19/20-44 år 

45-64 år 

65-     år 

 

5 

30 

26 

21 

* Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd (total ungdomsarbetslöshet), 
andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år (riket 9,7) Följer Arbetsförmedlingens 
statistik (obs inte 15-24 år som anges i anvisningarna/mall från Jordbruksverket). 

De åtta kommunerna är inlandskommuner som gränsar till ett annat län än det egna. De 

hör till två län med var sin residensstad. Närheten till Högskolan i Jönköping och 

Linnéuniversitetet i Växjö underlättar samarbete, kvalitetssäkring och kunskaps-

utveckling. 

Leader Linné Småland gränsar till följande leaderområden: Lag P4 (Snapphanebygden 

Hässleholm, Ängelholm), Skånes ESS, Landsbygd Halland, Kustbygd Halland, 

Fiskeområdet Halland, Västra Småland, Astrid Lindgren, Kustland, Blekinge Småland.  

                                                           
2 Källa SCB, Regionförbundens kommunbeskrivningar samt Arbetsförmedlingen. 
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Natur 

Området består till stor del av skogbevuxna samt öppna marker och sjöar, vattenarealen 

utgör ca 10 %, 1 018 km2. Sävsjö Trädgård är ett begrepp med blomsterprakt och unika 

planteringar i gatumiljö. Genom Vetlanda kommun sträcker sig Emån. Totalt finns 115 

naturreservat inom Leader Linné Småland.  

Nationalparken Store Mosse med 

vandringsleder och naturrum, i 

Värnamo kommun, är den största 

orörda myrmarken söder om 

Lappland. Här finns ett unikt 

landskap med rikt fågelliv, drygt 

40 km vandringsleder, raststugor, 

utsiktstorn, grillplatser och 2 

vandrarhem. 

Inom Värnamo och Ljungby 

kommuner ligger sjön Bolmen 

som har en yta av 173 km2 och är 

en av Sveriges 10 största sjöar. 

Naturen runt Bolmen har stor 

mångfald och variationsrikedom. 

Bolmenområdet är av riksintresse för friluftsliv och sjön är av stor betydelse för turism.  

I sydöstra delen inom Alvesta, Växjö och angränsande Tingsryds kommuner ligger 

Västra Åsnen, ett 2 000 hektar stort område (varav 1600 ha vatten) som planeras bli 

nationalpark år 2017, som med öar och urskogsartade bokskogar är en god representant 

för det sydsvenska insjölandskapet.  

 
Arbetsmarknad och utbildning 

Förvärvsfrekvensen i området 80,7 %, är högre än rikets 77 %. Andelen företagare är 

högre i leaderområdet 7,3 % än i riket 6,7 %. Nyföretagandet är lägre i området 8,9 % 

mot riket 11,5 %. 

Andelen utrikesfödda är i området 15 %, lägst andel har Vetlanda 11 %, högst Markaryd 

17,5 %, andelen i riket är 16 %. Andelen kvinnor (49 %) är lägre än män (51 %), i fem 

kommuner överstiger antalet män kvinnor med mer än 200 personer; Vetlanda 429, 

Alvesta 439, Ljungby 352, Växjö 289 och Sävsjö 200. 

Utbildningsnivån är lägre än i riket. Andelen invånare med högskoleutbildning är 16,3 % 

i Linnéområdet mot rikets 25 %. Högst andel har Växjö 28 %, och lägst Markaryd 10,8.  

Arbetslösheten i området är 8 % vilket är något lägre än rikets 8,5 % (2013). Lägst 

arbetslöshet i området har Älmhult 6,6 % och högst Alvesta 10,3 %. Arbetslösheten har 

ökat sedan 2008, som då var 3,1 %. Skillnaden i arbetslöshet mellan män och kvinnor är 

marginell. Bland unga 18-24 år är arbetslösheten 16,6 % i området (riket 17,2). 

Skillnaden mellan unga kvinnor 15,2 % och unga män 18,8 % är större än totala 

arbetslösheten. Arbetslösheten bland unga varierar mellan kommunerna, Sävsjö 10,5 och 

Alvesta 24,4. 2008 var 6,3 % av unga arbetslösa.  
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Pendling 

Landsbygden och staden är 

på olika sätt beroende av 

varandra. Orter med större 

arbetsgivare har inpendling 

och samtliga tätorter har 

arbetspendling från 

omgivande landsbygd.  

Totalt pendlar 21 300 

personer in till 

kommunerna och 18 600 

personer ut från 

kommunerna i 

leaderområdet. Männen 

står för 57 % av 

pendlingen och kvinnorna 

för 43 %, andelen är den 

samma för in- och 

utpendling. Detta innebär att 

kvinnorna har en snävare lokal arbetsmarknad. Störst skillnad är det i Markaryd där 

kvinnorna står för 31 % av inpendlingen.  

 
Näringsliv 

Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin som sysselsätter en stor andel, drygt 27 

% av befolkningen i Linnéområdet, som mest i Markaryd 42,2 %, Ljungby 32,4 % och 

Vetlanda 31 %. Fler män än kvinnor är anställda inom tillverkningsindustrin. 

Tillverkningsföretagen är i hög grad beroende av global export och till följd av krisen 

2008 förlamades stora delar av den globala marknaden. Det medförde stora 

nedskärningar i produktionen med varsel, uppsägningar och att konkurserna ökade. 

Krisen innebar dock en rad saker som skulle visa sig positiva. Företag såg över sina 

produktionssystem, försökte bredda eller spetsa till sina produkter och minska beroendet 

av en stor kund. Utbildningsinsatser, regionala och lokala kraftsamlingar växte fram i 

kölvattnet av krisen. Återhämtningen rustade för konjunktursvängningar. 

Effektiviseringar, fler kunder, samverkan och konkurrenskraftig produktion gjorde detta 

möjligt. Dock har många av de uppsagda inte kompetens som matchar övrig 

arbetsmarknad. 

Inom området är dubbelt så stor andel av arbetskraften, närmare 4 % sysselsatta inom 

jord- och skogsbruk än i riket 1,5 %. Skogen innefattar ett stort värde (i G-län nära 48 

miljarder kronor och i F-län 54,6 miljarder), över 7 % av invånarna i Kronobergs län är 

skogsägare (dubbelt så många som i riket) i Jönköpings län 4,9 %. Skogen tillför 

arbetsuppgifter, sysselsättning, rekreation, fritid, miljö, energi och besöksanledning. 

I samtliga kommuner är hälften av de yrkesverksamma anställda i företag med färre än 75 

anställda. De största företagen i respektive kommun är: 
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En utvecklingsbar näringsgren är besöksnäring dvs. resande för fritid, affärer och 

konsumtion. Antalet övernattningar var 2013 totalt 1,4 miljoner i Jönköpings län och 0,8 

miljoner i Kronobergs län (exklusive hos släkt och vänner, egen stuga eller hos små 

privata uthyrare). Ett tidigare projekt, gemensamt för Jönköpings, Kalmar och 

Kronobergs län: ”Partnerskap Småland” har utvecklat ett nära samarbete med gemensam 

plattform och varumärke för turism. Kvalitet och hållbarhet utifrån en besökares 

helhetsupplevelse visade sig vara en allt mer avgörande faktor kring en resa. Destination 

Småland och Smålands Turism har tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län ett 

kvalitetssäkringsprojekt inom Regionala utvecklingsfonden. 

Smålands sjörike är ett varumärke och en destination i samarbete mellan Hylte, Ljungby, 

Värnamo, och Gislaveds kommuner. Kärnvärden för Smålands sjörike är äkthet, 

omtanke, naturnärhet och nytänkande. Samarbetet omfattar produktutveckling och 

gemensam marknadsföring. Området lockar svenskar, holländare och tyskar. 

Destination Åsnen har påbörjat en gemensam utveckling mellan tre kommuner och två 

leaderområden. ”Åsnen är det självklara valet för människor som söker hållbara, 

berikande och unika natur- och kulturupplevelser”. 

Varje år besöker 1,5 miljoner personer IKEA-varuhuset i Älmhult. Hösten 2015 kommer 

Smålands största hotell med 500 bäddar att vara klart samtidigt som IKEA museet slår 

upp portarna. Leader Linné har finansierat en förstudie där Älmhults kommun har 

undersökt intresset av att marknadsföra besöksnäringen inom en radie av 10 mil från 

Älmhult. Vid ett möte med berörda leaderområden framkom intresse av att gemensamt 

bidra med medel för att samordna och utveckla nya besöksmål. Företagsutvecklingen ska 

ske på lokal nivå med samordning och marknadsföring via olika kanaler tillsammans med 

IKEA. 

Inom leaderområdet finns flera lokala dagligvarubutiker som erbjuder service, förutom 

t.ex. apotek, post, bibliotek och café. Fiber och bredband är utbyggt (100 mb)3 till 8 % i 

Markaryds kommun, 22 % i Ljungby, 28 % i Vetlanda, 29 % i Sävsjö, Älmhult 30 %, 

Växjö 64 % och Värnamo 71 %. Utbyggnaden är störst utanför tätorterna. 

Kultur och kreativa näringar 

Kulturella och kreativa näringar4 innefattar arkitektur, konst, bibliotek, museum, 

kulturarv, konsthantverk, dataspel och ny media, media, design, musik, film, reklam, 

fotografi, tryckt media. Regionförbundet Jönköpings län har i Strategi för kreativa 

näringar konstaterat att kulturella och kreativa näringar som är eftersatt i länet kan bidra 

till länets långsiktiga hållbar utveckling. Det saknas mötesplatser där aktörer inom kultur 

och kreativa näringar kan utveckla idéer och etablera företag. 

                                                           
3 Källa: Post- och telestyrelsen (PTS) 
4 Kulturella och kreativa näringar (KKN) har i Sverige 146 000 anställda i 117 000 företag, omfattar 3,3 % av BNP 
och omsätter 285 miljarder i Sverige (2010). 83 % är enmansföretag, 98 % har 0-9 anställda, 0,1 % har mer än 200 
anställda.  

 

Antal anställda med arbetsgivaren kommunen Antal anställda hos största privata företaget 

Alvesta kommun  1775 anställda Abetong  175 anställda 

Ljungby kommun 2325 anställda Electrolux  525 anställda 

Markaryds kommun    975 anställda Nibe  775 anställda 

Sävsjö kommun 1425 anställda Skruf Snus AB  175 anställda 

Vetlanda kommun 2725 anställda Sapa profiler  875 anställda 

Värnamo kommun 3275 anställda 3M Svenska AB  375 anställda 

Växjö kommun 7925 anställda Volvo  925 anställda 

Älmhults kommun   1375 anställda IKEA  4000 anställda 
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Inom leaderområdet finns följande kulturreservat: Högarps by i Vetlanda samt 

Komministerbostället Råshult i Älmhult. 

Vandalorum i Värnamo kommun är ett museum för regional, nationell och internationell 

samtidskonst och design. Museet stiftades av Smålands Konstnärsförbund och Smålands 

Konstarkiv med Sven Lundh som initiativtagare och företrädare för konstnärerna. 

Vandalorum är ett exempel på kultur som driver tillväxt i Lisbeth Lindeborgs och Lars 

Lindkvists forskning.  

Ljungbergmuseet i Ljungby är Kronobergs läns bildkonstmuseum. Det ägs och drivs av 

en privat stiftelse, Sven och Ann Margret Ljungberg.  

I Leader Linné Småland finns design och möbelhistoria av världsklass med rötter i de 

småländska skogarna; Bruno Mathsson, Norrgavel och Svenssons i Lammhult. Andra 

exempel är unga formgivare och innovativa tillverkare i Källemo.  

Sävsjö kommun har i samarbete med New York uppmärksammat Jonas Broncks, född 

1600 i Komstad, Sävsjö, som 1639 bl.a. grundlade stadsdelen the Bronx i New York, 

USA. Samarbetet har stor potential och har satt Sävsjö på kartan genom nationell och 

internationell press. En vänskapsrelation mellan orterna planeras. 

Tradition och föreningsliv 

Inom leaderområdet finns en berättartradition som tar tillvara och stärker den kulturella 

identiteten och erbjuder besöksmål. Alvesta, Ljungby och Älmhults kommuner 

samverkar i Sagobygden med museum och Berättarnätet Kronoberg som lockar berättare 

från hela världen. Berättarnätet är ackrediterat immateriellt kulturarv av Unesco. Andra 

utmärkande traditioner är 

trä, glas och möbler.  

Över 1 600 föreningar, 

byalag och olika 

intresseorganisationer 

verkar och samlar 

befolkningen i Leader 

Linné Småland kring 

olika geografiska 

områden, kultur, 

bygdegårdar, hembygd, 

handikapp, pensionärer 

m.m. Flera har medverkat 

i olika leaderprojekt den 

gångna programperioden.   

Idrottsföreningarna är 

aktiva, inom 

leaderområdet anordnade 316 idrottsföreningar 69 291 aktiviteter med totalt 724 371 

deltagare i åldern 7-25 år (beviljat lokalt aktivitetsstöd från Smålandsidrotten och 

Riksidrottsförbundet våren 2014). 

4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter  

Analysen har med stöd av resultat från bl.a. fokusgrupperna lett fram till behov och 

utvecklingsområden. Detta har sedan utvecklats till insatsområden och övergripande mål. 

Visionen har utarbetats parallellt med denna analys. 

Som exempel kan nämnas följande röda tråd; behovet att öka självförsörjningen leder till 

insatser som t.ex. matchning som leder till övergripande målet självförsörjning och 

entreprenörskap (indikatorn antal deltagare i åtgärder för ökat nyföretagande - 

finansierad av regionalfond eller landsbygdsfond) leder till visionen om hållbar 

utveckling på landsbygden. 
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Behoven inom området bygger på människors vardag och försörjning. Många har 

engagerat sig i leaderprojekt under de tidigare programperioderna. Föreningar, företag 

och individer boende och verksamma på landsbygden har tagit till vara möjligheterna till 

utveckling. En tanke är att hitta metoder för och sprida de goda exemplen till glädje för 

att utveckla ytterligare projekt. Det finns en gemensam syn på byalags, föreningars och 

småföretags betydelse för utveckling av landsbygden. 

Vi behöver bli fler, vi har bostäder och arbetsuppgifter som behöver matchas med 

personer som vill bo och verka här. Integrationen av nya svenskar behöver på olika sätt 

arbetas in i landsbygdens utveckling, det kan handla om språkträning tillsammans med 

landsbygdens boende, matchning mellan nya/okända kompetenser och arbetsmarknadens 

behov samt satsning på entreprenörskap som bygger på möjligheterna på landsbygden. Vi 

ska ta till vara Växjös utmärkelse som Mathuvudstad 2015 och den återkommande 

matmässan för företagsutveckling och leverans. 

De regionala utvecklingsstrategierna i Jönköpings län respektive Kronobergs län/södra 

Småland tar båda upp hållbar regional utveckling med satsning på kunskap, kompetens, 

kommunikation, mångfald, konkurrenskraft, innovation och klimat. Människors lika 

värde betonas liksom jämställdhet och jämlikhet. Ekonomisk tillväxt med hänsyn till 

miljö.  

En översiktlig omvärldsbevakning med hjälp av regionernas strategier och 

planeringsdokument visar att det finns ett antal utmaningar i leaderområdet.  

Sammanfattning av SWOT-analys av svagheter/styrkor/möjligheter/hot  
i Leader Linné Småland 

STYRKOR 

Stark gemenskap, vana vid samarbete 
Vana vid löne- och ideellt arbete 
Engagemang och nyfikenhet 
Goda knutpunkter för transporter tåg, 
flyg, bil 
Skog, trä, natur och kultur 
Samarbete med Linnéuniversitetet 
Goda exempel och projektvana 
Samarbete över gränser; i området, 
mellan leaderområden och i världen 

 SVAGHETER 

Få har tillräcklig helhetsbild 
Småskalig infrastruktur  
Splittring och kortsiktighet 
Kontakter och nätverk är avgränsa(n)de 
Låg andel med akademisk utbildning 
Olika världar män/kvinnor, 
utländsk/svensk, låg/hög utbildning, 
stad/land 
Teknik som minskar klimatpåverkan 
 

   

MÖJLIGHETER 

Möte mellan de som inte möts annars 
Utökat entreprenörskap 
Ny teknik för logistik över världen 
Ökat kommunalt engagemang  
Livsmedelstrygghet 
Integration som arbetsmetod, värdskap 
Småskalighet, lokal försäljning 
Samverkan förening/företag/akademi 
Klimatsmart kommunikation 
Naturresurser 
Diversifierade utbildningssystem 

 HOT 

Avfolkning – arbetskraftsbrist 
Tomma hus – ökad brottslighet 
Färre företag – lågt nyföretagande 
Väntan på att någon annan ska göra 
Föreningars organisering o strukturer 
Ovana vid nya människor/intolerans 
Osäkerhet och brist på tillit 
Attityd till formell utbildning 
Infrastrukturkapacitet på landsbygden 
Minskat antal kvinnor 
Minskad grönnäring/vårt varumärke 
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Arbetslöshet 

Arbetslösheten är visserligen lägre än rikets men skillnaderna i området såväl geografiskt 

och som mellan olika grupper är stor. Bland långtidsarbetslösa och bidragsberoende är 

socioekonomiskt svaga grupper överrepresenterade. Unga, utrikes födda, personer med 

förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning samt äldre är också oftare 

arbetslösa än resten av befolkningen. 

Könsskillnader 

Kvinnor i området har lägre medianinkomst, mycket beroende på att en stor andel arbetar 

deltid inom offentlig sektor och att män arbetar heltid inom tillverkningsindustrin. 

Kvinnor är också överrepresenterade bland långtidssjukskrivna. Både Kronobergs län och 

Jönköpings län har en större andel män än kvinnor bland sin befolkning, dvs. ett 

kvinnounderskott bl.a. beroende på att det finns färre arbetstillfällen inom tjänste- och 

servicesektorerna än i riket i övrigt. Karriärmöjligheter är lägre för de med utbildning 

varför bl.a. kvinnor söker sig ifrån området. Arbetsmarknadens könssegregering gör att 

utbildningsnivån är låg och att förväntningarna är låga på att unga (män) behöver 

utbildning. 

Demografi och ålder 

Ungdomar flyttar från regionen till rikets tre storstadsregioner, vilket inte är negativt, om 

de flyttar tillbaka. Befolkningen är åldrande (21 % över 65 år jämfört med rikets 18 %) 

vilket i längden kommer att försvåra kompetensförsörjning och ge en arbetskraftsbrist.  

Utbildningsnivå 

Utbildningsnivån i Leader Linné Småland är lägre än riksgenomsnittet, men också högre i 

de större kommunernas centralorter/städer än i de mindre kommunerna. Utbildningsnivån 

påverkas också av studietraditionen. Vid omstruktureringar blir gymnasieutbildning och 

akademiska studier viktigare. Kortare 

utbildning gör både arbetsmarknaden och 

individen sårbar. Det blir svårare att byta 

arbete hos den nuvarande arbetsgivaren 

eller att hitta ett nytt hos en annan 

arbetsgivare. Den låga utbildningsnivån 

gör också att det är svårt att attrahera 

välutbildad arbetskraft från storstäderna.   

Detta ger området flera utmaningar, att 

öka motivationen och positiv syn på 

utbildning och kompetensutveckling. 

Utbildning ger ökad professionalism, 

större förutsättningar för kunskap och 

idéer vilket i sin tur ökar konkurrens-

kraften och tillgången till humankapital. 

Detta är också förutsättningar för 

kunskapsdriven ekonomi och mått på 

regionens innovationspotential. 

Dialog och gränsöverskridande möten  

Leader Linné Småland kan medverka till 

gränsöverskridande möten och mötes-

platser för kvinnor och män, mellan olika 

åldersgrupper, ungdomar och äldre, personer med utländsk bakgrund, från olika yrken 

och landsbygd/stad. Genom oväntade möten kan toleransen öka, idéer och utveckling av 

mötesplatser och samverkansformer ge utveckling och bromsa avfolkningen. 

Transporter 

Genom att området är glest befolkat är inte kollektivtrafiken ett naturligt val vid 

transport. Samåkning har med tidigare leaderstöd utvecklats från Tolg med hjälp av ny 

teknik. Utbyggda tågsträckor med nya stationer i länen har t.o.m. inneburit att tidigare 
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busslinjer/turer dragits in och försämrat tillgängligheten med kollektivtrafik på 

landsbygden. System och samarbete för logistik och transport av såväl personer som 

småskalig produktion behöver utvecklas. 

Social ekonomi och sociala företag 

På landsbygden med erfarenheter av ideella insatser kan sociala företag spela en viktig 

roll. Genom att hitta uppgifter som i dag inte utförs och medverka till att bredda 

arbetsmarknaden kan möjligheter skapas till rehabilitering och arbetsträning för återgång 

till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden. Sociala företag gör affärer 

med varor och/eller tjänster i kombination med sociala syften – vinsten/överskottet 

återinvesteras i verksamheten. 

Företagsutveckling och idéutveckling 

Forskning och utvecklingsstrategier visar att de etablerade systemen inte alltid når de små 

företagen och företagarna på landsbygden. Detta gäller i synnerhet små företag som drivs 

av personer med utländsk bakgrund, inom kreativa näringar och av kvinnor eller 

ungdomar. Mentorskap, externa styrelseledamöter och nätverk i affärsutvecklings-

program i små grupper är arbetsmetoder som är framgångsrika. Små företag och 

nystartade företag kan ha problem med likviditet och finansiering. Nya innovativa 

finansieringsformer, kanske till och med lokala finansieringsformer, kan utvecklas inom 

ramen för Leader Linné Småland.  

Utbyggnad av bredband/fiber skapar förutsättningar för det vi inte vet idag, mötesplatser, 

affärer, affärsidéer, boendeformer, arbetsplatser och sätt för försörjning. Förutsättningar 

finns för att arbeta på en nationell eller global arbetsmarknad på en lokal plats på 

landsbygden. Matchning mellan företagens behov och arbetslösa utvecklas.  

Servicefunktioner 

I flera delar av Leader Linné Smålands mindre orter saknas service, eller är servicen 

bristfällig eller hotad. Behov finns av innovativa lösningar och samarbete.  

Lidhult i Ljungby kommun är ett gott exempel på en etablerad servicepunkt som samlar 

bibliotek, butik och café, samhällsinformation och turistservice. Turistinformation finns i 

flera av landsbygdens dagligvarubutiker. 

Länsstyrelserna har i Regionala serviceprogram för landsbygden för respektive län angett 

att aktiviteter behövs för att öka butikens attraktivitet och lönsamhet. Landsbygden inom 

området har behov av fler samordnade servicepunkter anpassade efter den aktuella 

bygdens behov utifrån invånarnas egna initiativ.  

5. PÅ VILKET SÄTT ÄR STRATEGIN INNOVATIV?  

Strategin har utarbetats i bred samverkan genom fokusgrupper där personer som inte 

tidigare mötts har träffats. Både personer som tidigare medverkat i leader och de som inte 

deltagit har samlats. Män - kvinnor, unga - gamla, olika professioner och intresse har 

medverkat i samma fokusgrupp. Advisory board har, med särskild kompetens inom; 

socialt företagande, teknik och miljö, ung företagsamhet, akademin, offentlig sektor samt 

näringslivet, följt, utvecklat samt bidragit med omvärldsbevakning under utarbetandet av 

strategin. Personerna hade inte erfarenhet av leader men var kända för särskilt 

utvecklande synsätt och bred omvärldskompetens. 

Strategin bygger på att uppmuntra och stödja landsbygdsbefolkningens egen kraft, dvs. 

individens betydelse och att välkomna nya människor och nya aktörer tillsammans med 

de som i dag verkar på landsbygden. Innovativa processer där möte och samarbete som 

uppmuntrar integration mellan de som inte tidigare mötts, som inte skulle mötts utan 

Leader Linné Småland, mötet i vardagen.  Flerpartsprojekt tillsammans mellan 

föreningar, företag och akademi (såväl forskare som studenter) skall ge nya infallsvinklar 

och lösningar som inte var och en skulle komma på utan varandra.  
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Leader Linné Småland skall arbeta med innovativ projektutveckling, genom att när det 

finns en idé skall expertis erbjudas, t.ex. kunnig i solenergi, öka kunskapsnivån i 

projektet. 

Genom att byalag och andra sammanslutningar uppmuntras samarbeta och bjuda in nya 

människor knyts nya band och ges erfarenheter (sociala band) som ökar tolerans och 

välkomnande från varje invånare. Utveckling av besöksnäring, naturmiljöer, nya 

bosättningar skall ge möjlighet för nya människor att hitta försörjning och lönande 

affärsverksamhet. 

Internationalisering som ett horisontellt mål, i enlighet med EU:s grundtanke om att 

människor skall mötas, kommer att prövas i alla projekt för att det skall tillföra kunskap 

och utveckling av projektidén. Leaderkontoret kommer att förmedla kontakter och 

kunskap på området. Internationaliseringen bygger vidare på det tidigare konkreta och 

nära samarbetet med ett leaderområde i norra England (Northumberland). Under 

föregående programperiod har bl.a. 50 ungdomar gjort två veckors praktik i det andra 

landet, jordbrukare har utbytt erfarenheter, gymnasieelever har praktiserat i England osv.  

Nya arbetsmetoder, nya arbetsformer och ny teknik, utveckling av appar och andra 

tekniska hjälpmedel (som vi idag inte kan föreställa oss) som underlättar livet på 

landsbygden kommer att understödjas. En idébank och samordningscentral för utveckling 

av teknikanvändning även hos äldre och företag med låg teknikmognad kommer att 

byggas upp. Detta innefattas i målet; öppen för det okända. 

Leader Linné Småland skall satsa på attitydförändringar och utveckling av förståelse och 

tillit mellan bygdens befolkning, offentlig sektor, företag och akademi för att bygga 

strukturer som kan använda samhällets befintliga stödsystem snarare än att skapa nya. 

Det är själva kittet, sättet att informera och nå människorna som är det innovativa/nya 

med arbetssättet. Vi vågar satsa på att människor möts och träffas, där just i det kreativa 

mötet mellan personer uppstår de goda idéerna. Personernas förmåga att driva projekt är 

lika viktig som själva projektidén. På så vis får vi fler idéer, även de vi inte känner till 

idag. 

Inför strategiarbetet har olika samarbetsdiskussioner förts med andra leaderområden, 

samt regionalt, nationellt och internationellt utifrån olika temaområden vilket har 

påverkat vår och andra leaderområdens strategier. 

6. VISION  

Leader Linné Småland - smart hållbar tillväxt på landsbygden. 

Vi är stolta över kittet och gemenskapen i Småland, som står för envishet, nytta och 

närhet mellan människor, liksom entreprenörskap, strävsamhet och sparsamhet i de små 

rikena som är öppna, vilket ger resultat. Genom strategin ska vi uppnå visionen vilket 

betyder följande; social hållbarhet genom att människor träffas och att vi tror mycket på 

människors kraft för utveckling, ekonomisk hållbarhet 

genom ökad företagande, näringslivsutveckling och fler i 

arbete samt miljömässig hållbarhet bl.a. genom 

målområdet Öppen för det okända, dvs. skapa tillåtelse 

att testa idéer, helst helt nya miljöåtgärder.  

Genom lyhördhet och nyfikenhet skall vi lyssna och vara 

öppna för nya idéer och utveckling av befintliga resurser.  

Samverkan skall användas för att öppna upp för dialog 

och samarbete inom leaderområdet, och med andra 

leaderområden, regionalt, nationellt och internationellt. 
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7. INSATSOMRÅDEN, MÅL OCH URVALSKRITERIER 

7.1 Övergripande mål för området 
 

Mål Mäts genom (indikatorer) 

1. Spännande miljöer där människor och 

idéer kan växa  

Antal möten 

Antal nya aktiviteter i nya verksamhets- 

konstellationer 

Antal aktiviteter med internationellt perspektiv 

Antal projekt med internationellt perspektiv 

Antal nya mötes- och arbetsplatser 

Antal nya servicenoder 

Antal presenterade koncept för nya boendeformer 

2. Öppen för det okända  Antal testade nya idéer; energi, miljö, skog, trä, 

och ännu ej kända lösningar 

Antal testade nya processer  

Antal matchningar 

Antal företag och organisationer som får stöd 

Antal deltagare som står utanför arbetsmarknaden 

3. Självförsörjning och entreprenörskap Antal deltagare 

Antal nya företag 

Antal förstudier 

Antal inspirationsträffar 

Antal nya anställda 

Omsättningsökning per 100 000 kronor 

Antal presenterade koncept för kapitalförsörjning 

Antal utbildningstillfällen 

Antal utbildningstimmar 

Antal coachade personer 

Antal personer som går från bidrag till anställning 

Genom denna strategi kommer vi att bidar till att uppfylla EU 2020 strategins mål med 

Smart tillväxt genom kompetensutveckling och innovationer genom Öppen för det 

okända samt genom det internationella perspektivet. Hållbar tillväxt nås genom 

näringslivsutveckling och framförallt miljöföretagsidéer. Tillväxt för alla uppnås genom 

vårt målområde Självförsörjning och entreprenörskap. 

Leader Linné Småland har tre övergripande mål som innefattar tre av de aktuella 

fonderna, Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden.  

I området finns ca fem yrkesfiskare. De tre större vattenområdena kommer att ingå i 

andra leaderområden när det gäller Havs- och fiskerifonden. Åsnen; Leader Blekinge 

Småland sydost och Bolmen; Leader Halland Kustland. 

1. Spännande miljöer där människor och idéer kan växa 

Dialog och samarbete har visat sig vara viktigt för utveckling av ett område. 

Samlingsplatser där olika människor kan mötas och för att tillsammans utveckla sin bygd 

eller sitt samhälle. Det kan vara antingen via föreningar eller som arbetsplatser där 

företag kan utvecklas eller där personer som vill jobba hemifrån kan träffas. Dessa 

mötesplatser kan vara fysiskt såväl som digitalt. 

Landsbygden behöver fler fasta invånare. Bostäder av olika slag som gör det möjligt t.ex. 

att flytta från en större till en mindre bostad eller från två små till en större, kan vara 

avgörande för inflyttning och möjlighet att bo kvar eller återvända till landsbygden. 

2. Öppen för det okända  

Under programperioden åren 2014 – 2020 kommer nya lösningar att uppstå, bl.a. på 

tekniska och sociala problem som vi inte visste att vi hade. Dessa vill vi vara beredda på 

att ta till vara. Det handlar om innovativa energi- & miljölösningar, nya företag, eller små 
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företag som kan växa, att ta till vara så väl ungas som äldres förmåga. Vi ska också ta till 

vara kompetens som vi inte känner till, men som vi hittar, om vi är öppna, t.ex. hos 

personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättning.  

Här skall ges möjlighet till utveckling av produkter, idéer och arbetssätt, eller hur det vi 

har kan användas på för närvarande okända sätt. 

3. Självförsörjning och entreprenörskap 

Utbildningsnivån inom området är låg och arbetsmarknaden ger utrymme för ökad 

företagsamhet. Flera olika hållbara insatser kan leda till nya arbetstillfällen och ökad 

företagsamhet. Insatser som stimulerar unga till att bli företagsamma individer kommer 

att prioriteras. Lokal produktion (självförsörjning t.ex.), hållbar och smart tillväxt för alla. 

Värna och utveckla befintliga natur- och kulturresurser.  
 
7.1.1 Horisontella mål 

Övergripande horisontella mål för hela 

strategin 

Indikatorer  

Socialt hållbar utveckling Andel deltagande män och kvinnor 

utifrån åldrarna 15 – 24 år, 25 – 64 år 

och över 65 år.  

Antal kronor som tillfaller män 

respektive kvinnor. 

Antal deltagare med utländsk 

bakgrund. 

Miljömässigt hållbar utveckling Antal projekt med minskad negativ 

miljöpåverkan. 

Antal projekt för utveckling nya 

energiåtgärder.  

Antal projekt med hantverksmässig 

produktion. 

Ekonomisk uthållighet och utveckling Antal nya företag och organisationer 

som får stöd. 

Internationellt perspektiv Antal projekt med internationellt 

perspektiv. 

 
Socialt hållbar utveckling 

I det horisontella målet socialt hållbar utveckling ingår jämställdhet, mångfald, 

integration, icke-diskriminering m.m. 
- Jämställdhet - 

Arbetsmarknaden och 

företagandet i såväl leader-

området som Småland och 

Sverige är uppdelad, män 

arbetar i privat sektor och 

kvinnor i offentlig. Genom 

att kommunerna i leader-

området har en stor andel 

verksamma inom tillverk-

ningsindustrin är skillnaden 

särskilt märkbar. Män driver, 

i större utsträckning än 

kvinnor, företag. Andelen 

kvinnor som är företagare; 

21,4 % i Kronobergs län och 23,5 % i Jönköpings län, i riket 26,6 %. Andelen kvinnor i 

styrelser är 19,7 % i Kronobergs län och 15,0 % i Jönköpings län, i riket 19,2 % (källa 

PAR). Unga kvinnor lämnar landsbygden för att flytta till stora städer. Kvinnorna i 

området har generellt högre utbildning än män. Besöksnäringens utveckling kommer att 

bidra till att kvinnors och ungdomars inflytande kommer att öka.  
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- Mångfald och Integration (icke-diskriminering) - 

Det finns potential och utvecklingsmöjlighet i att välkomna personer med utländsk 

bakgrund5 så att fler söker sig till landsbygden. För att utveckla landsbygden behövs 

boende, arbetstillfällen, arbetsplatser, mötesplatser och transportmöjligheter. Andelen 

utrikes födda som driver företag är lägre i leaderområdet än bland födda i Sverige. 

Integration skall medverka till kulturell och språklig mångfald på landsbygden.  

 

Landsbygden har plats för alla. Tillgänglighet för och medverkan av personer med 

funktionsnedsättning kommer att uppmuntras i projekten. Leader Linné Småland kommer 

att verka för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, könsidentitet eller konstuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 

Miljömässigt hållbar utveckling  

Vi befinner oss i ett stort skogslän med 

flera intressanta aktörer inom skog och 

trä. Vi har också inlett ett arbete för 

småskalig livsmedelsproduktion och ett 

omställningsarbete för lokalt 

engagemang. Detta gör att Leader Linné 

Småland kommer att bidra med medel 

till innovativa lösningar inom 

temaområden; energi, livsmedel och 

transporter. Småskalig och nära 

produktion och tjänsteutveckling 

kommer att uppmuntras och paraplyprojekt kring identifierade behov och idéer (jämför 

nuvarande periods energiprojekt i samlingslokaler).  

Ekonomisk uthållighet och utveckling 

Merparten av befolkningen har sin anställning och utkomst hos små eller medelstora 

företag. Det finns utrymme för fler företag och möjligheter för företag att växa inte minst 

inom besöksnäring och kreativa sektorn. Potential finns hos alla företag men särskilt har 

identifierats företag som drivs av personer med utländsk bakgrund samt företag som drivs 

på deltid jämsides med en anställning. Behov finns av projekt som inriktar sig på tillväxt 

och kvalitetssäkring för företag på landsbygden med utvecklingsprogram, som innefattar 

handgripligt stöd och samarbete mellan företag. Förstudier för att bilda olika lokala 

finansieringsprojekt och modeller för finansiering kan stödjas. 

 
Internationellt utbyte 

EU 2020-strategin betonar vikten av ett 

närmare samarbete mellan unionens 

medlemmar för att uppnå målen för 

smart, hållbar och inkluderande tillväxt 

för alla. I Leader Linné Småland 

kommer projekt som praktiskt 

samarbetar internationellt för ömsesidigt 

utbyte av idéer och erfarenheter att 

stödjas. Även internationalisering på 

hemmaplan, genom kunskapsöverföring 

via sociala medier föreläsningar viss 

länk och besök från andra länder 

kommer att prioriteras.  

                                                           
5 Utländsk bakgrund har personer som är utrikes födda eller är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar 

enligt SCB 31 december 2003 
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Leaderkontoret kommer att bygga upp kompetens och använda Landsbygdsnätverket för 

att förmedla kontakter och partners för internationellt utbyte. 

Alla projekt ska förhålla sig till de horisontella målen, socialt, miljömässigt, ekonomiskt 

hållbarhet samt internationellt utbyte och uppfylla minst två av dem. 

7.2 Insatsområden 

I alla projekt kommer följande indikatorer att följas upp:  

- antal nyskapande arbetstillfällen (årsarbetstillfälle). 

- antal företag och organisationer som får stöd. 

- antal nya företag och organisationer. 

- andel deltagande män och kvinnor utifrån följande 15 – 24 år, 25 – 64 år, över 65 år. 

- antal kronor som tillfaller män respektive kvinnor. 

- antal deltagare med utländsk bakgrund. 

- antal projekt för minskad miljöpåverkan. 

- antal projekt med internationellt perspektiv. 

- antal nya nätverk. 

- antal nya aktiviteter. 

- antal nya säsongsanställningar (två månader eller mera). 

- antal projekt inom varje insatsområde. 

 

1. Spännande miljöer där människor och idéer kan växa 

Insatsområde 1.1 

Gränsöverskridande 

möten  

 

1.1.1 Möten människor med olika 

åldrar, nationaliteter, kön 

m.fl. 

Antal möten 

1.1.2 Nya verksamheter startas Antal aktiviteter i nya 

verksamheter  

1.1.3 Aktiviteter med internationell 

medverkan 

Antal aktiviteter 

Antal projekt 

Insatsområde 1.2 

Utveckling av platser 

för möten och boende 

  

1.2.1 Nya/förnyade digitala, 

visuella, fysiska samlings- 

arbetsplatser  

Antal nya/förnyade 

samlings- och 

arbetsplatser 

1.2.3 Nya/förnyade servicenoder Antal servicenoder 

1.2.4 Attraktiva boendeformer Antal presenterade 

koncept 

2. Öppen för det okända 

Insatsområde 2.1 

Innovativa lösningar 

2.1.1 Nya energi-, miljö-, skog-, 

trä- och ännu ej känd lösning 

Antal testade idéer 

 

2.1.2 Nya användningsområden av 

digital infrastruktur 

Antal testade idéer 

 

2.1.3 Sociala innovationer och/eller 

processer 

Antal testade idéer och 

processer 

  



  21  
 

Insatsområde Målens 

rangordning 

Delmål Indikatorer 

 

Insatsområde 2.2 

Matchning  

 

 

2.2.1 Mellan företag och 

specialister 

Antal matchningar 

Antal företag 

2.2.2 Mellan företag och företag Antal matchningar 

Antal företag 

2.2.3 Mellan företag och 

organisationer 

 

Antal matchningar 

Antal deltagare som 

står långt från 

arbetsmarknaden. 

3. Självförsörjning och entreprenörskap 

Insatsområde 3.1 

Stimulera 

entreprenöriellt 

tänkande 

3.1.1 Stödjande åtgärder för att 

öka nyföretagandet 

Antal deltagare 

Antal nya företag 

Antal förstudier 

Antal 

inspirationsträffar  

3.1.2 Skapa tillväxt i befintliga 

små företag 

Antal nya anställda 

Ökad omsättning i  

100 000 tals kr 

3.1.3 Kapitalförsörjning på 

landsbygden 

Antal nya 

presenterade koncept 

Insatsområde 3.2 

Allmän kompetensnivå 

Utbildning 

3.2.1 Kompetens för möjlig 

omstrukturering och 

kompletterande verksamhet 

Antal deltagare 

Antal 

utbildningstimmar 

3.2.2   Människans medvetenhet om 

klimat, miljö  

Antal 

utbildningstillfällen 

Antal deltagare 

3.2.3 Matchning arbetsgivare 

arbetskraft 

Antal coachade 

personer 

Antal personer som 

går från bidrag till 

anställning 

 

1. Spännande miljöer där människor och idéer kan växa 

Insatsområde 1.1 Gränsöverskridande 

möten  

Mötesplatser, att den fysiska platsen 

att mötas finns, där det också är 

möjligt att ta del av olika kultur-

upplevelser och kunskap. Viktigt 

med de personliga mötena och 

mötesplatserna, de skapar kontakt, 

förståelse och samhörighet, vilket 

ofta leder till engagemang. Tolerans, 

via olika toleransskapande 

aktiviteter skall vi ta fram en god 

anda där öppenhet mot andra 

människor är naturlig. En 

verksamhet är en aktivitet som 

bedrivs då möten genomförs. 

Gränsöverskridande möte kan även vara där människor arbetar tillsammans. 
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Insatsområde 1.2 Utveckling av platser för möten och boende 

Exempel på möten som barn och ungdomar efterfrågar idag är LAN-events (mötesplats 

med IT) och sport men vi ska också vara öppna för nya tankar och former. 

Etablerade byalag och föreningar, men också nya konstellationer, kan med små medel 

erbjuda och organisera mötesplatser. Just för dagen är IT utrustning i lokalerna aktuella. 

Många människor vill bo på landsbygden och arbeta hemifrån antingen som anställd eller 

som egen företagare. Hade det funnits gemensamma lokaler (t.ex. arbetsplatshotell) där 

personerna kunde hyra ett rum eller arbetsplats med bra infrastruktur hade fler valt att bo 

och jobba på landsbygden. Denna utveckling vill Leader Linné Småland bidra till. 

Projekt som avser att öka antalet serveringsställen, t.ex. café, catering, restauranger, som 

kan vara kittet som behövs för att motivera människor att mötas. Nya vägar för service.  

En förutsättning för att söka sig till landsbygden är att boendefrågan, är löst, dvs. att det 

finns olika boendeformer att välja utifrån behov hos enskilda och familjer. 

Avloppsfrågan på landsbygden är t.ex. för närvarande i fokus i flera kommuner, utan att 

det finns självklara alternativ. Teknikutveckling behövs. 

2. Öppen för det okända 

Under den tidigare programperioden 2007 – 2014 blev det uppenbart att det inte går att 

förutse vad som kommer att bli betydelsefullt under den närmaste framtiden. När 

utvecklingsstrategierna skrevs fanns det inte någon som kunde föreställa sig betydelsen 

av fiber och bredband. Leader Linné Småland vill öppna upp för det oförutsedda, så väl 

när det gäller innovationer och affärsidéer, företagsformer, teknik och tjänster.  

Insatsområde 2.1 Innovativa lösningar 

Omfattar både innovativa lösningar som är tekniska, processer, organisation och 

människors möte. Leader Linné Småland kommer att ge utrymme för att i liten skala, 

t.ex. genom en förstudie, testa det som vi inte kan föreställa oss. Detta finns belagt i 

utvärderingen ”Gör leader skillnad”.  

Insatsområde 2.2 Matchning 

Arbetsuppgifter som behöver göras matchas med personer som behöver arbete, och de 

kompetensinsatser som behövs för att göra detta möjligt. Handledare på företag, mentorer 

från andra företagare m.m. Kompetenshöjande åtgärder, t.ex. specialister i projekt, en 

extern ledamot i en styrelse eller en hjälp med bokföring till ett litet företag, ett byalag 

eller förening.   

3. Självförsörjning och entreprenörskap 

Insatsområde 3.1 Stimulera entreprenöriellt tänkande  

Näringslivsutveckling/nyföretagarverksamhet kommer att underlättas genom att stimulera 

det lokala näringslivet, genomföra förstudier med konsulthjälp samt utveckling av 

företagshotell och andra gemensamma resurser som t ex underlätta för landsbygds-

befolkningen att arbeta nära hemmet. En arbetsmetod ska vara att genom inspiration bidra 

till att nya idéer för entereprenöriellt tänkande uppstår. 

Genom att ta vara på områdets natur- och kulturresurser kan besöksnäring utvecklas 

vilket är viktigt för landsbygdens företagande. Entreprenörskap skall stimuleras liksom 

småskalig hantverksproduktion. 

Stimulera tillgänglighet för varor och tjänster i avsikten att få ut produkterna på 

marknaden. Detta gäller för såväl livsmedels- och matproduktion  som energiproduktion. 

Konceptutveckling för att skapa möjligheter och stimulera etableringen av nya lokala 

finansiella mellanhänder (riskkapital som enskilda och företag kan styra sitt kapital till). 

Syftet är att bygga starka lokala ekonomier och aktivt underlätta etableringen av 

kapitallösningar. 
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Insatsområde 3.2 Allmän kompetensnivå. Utbildning.  

Genom olika dialogformer och praktisk kompetensutveckling genom olika mötesforum 

bidra till en öppenhet och attitydförändring till vikten av höjd allmänna kompetensnivån. 

Öka kunskapen om vad ett företag är betyder för en bygd. Öka statusen och synen på 

jord- och skogsbruksägare att de just är ett företag och har förutsättningar att utvecklas. 

 

7.3 Handlingsplan 

Leader Linné Småland kommer att arbeta med Socialfonden, Regionalfonden och 

Landsbygdsfonden. När det gäller Havs- och fiskerifonden kommer Bolmenområdet att 

omfattas av Leader Halland Kustland och Åsnen av Leader Småland sydost och Blekinge. 

Socialfondens medel kommer att användas till följande insatsområden: 

 Kompetens för möjlig omstrukturering och kompletterande verksamhet genom 

kompetensutveckling som stärker individer i och utanför arbetslivet. Den kompetens- 

och arbetskraftsbrist som förutses och förstärks av flytt- och etableringsmönster skall 

motverkas genom kompetenshöjande projekt. Detta kan bl.a. göras genom matchning 

mellan arbetsgivare och arbetstagare eller direkta utbildningsinsatser tillsammans med 

arbetsgivare.  

 

 Övergång från bidrag till lönearbete genom att fokusera på olika åtgärder som  

kan medverka till att individer kan komma in på arbetsmarknaden och få 

självförsörjning Socialfondens medel kommer att användas till målgrupperna; 

sysselsatta i privat och ideell sektor, samt kvinnor och män som står långt från 

arbetsmarknaden inklusive personer med utländsk bakgrund. 

Regionalfondens medel kommer att fokuseras på olika åtgärder inom följande 

insatsområde: 

 Stimulera entreprenöriellt tänkande för ökat företagande och tillväxt i befintliga 

företag på landsbygden. För att skapa nya företag men också att kunna ge fler 

företag i samverkan möjlighet att växa tillsammans. T.ex. kompetensutveckling av 

företagare i samverkan som har haft en viss tillväxt de senaste åren men behöver 

ytterligare en ”kick” för att växa. Eller att tillsammans ta fram en ny produkt/tjänst 

eller genomföra marknadsföringsinsatser. En av de metoder som kan vara viktiga är 

matchning mellan olika aktörer.  

Regionalfondens medel kommer att användas till målgrupperna; företagare som vill 

expandera i samverkan, presumtiva företagare samt nyföretagare. Medel kan också gå till 

näringslivsfrämjare för att stärka näringslivet. 

Kontakter kommer också att finnas med Linnéuniversitet för att tillsammans med 

studenter och forskare skapa en entreprenöriell miljö. Ett sådant samarbete kan vara med 

det planerade utvecklingscentra som byggs upp runt socialt företagande. 

Landsbygdsfondens medel kommer att användas för att finansiera:   

 Gränsöverskridande möten då det gäller generella aktiviteter. 

 Utveckling av platser för möten då det gäller den fysiska eller digitala platsens 

utveckling. Det kan också vara utveckling av nya arbetsmetoder och platser som gör 

det möjligt att bo på landsbygden och arbeta på en global marknad.  

 Attraktiva boendeformer kommer Landsbygdsfonden att framför allt bidra med 

medel till förstudier då det måste finnas andra finansieringsformer för byggnationer.  

 Innovativa lösningar är det som vi inte vet men som kan bidrar med olika nya idéer 

som underlättar för landsbygdens invånare eller skapa nya förutsättningar för att bo 

och verka på landsbygden.   

 Matchning och stimulera entreprenöriellt tänkande Då Leader Linné Småland 

kommer att arbeta med projektutveckling kommer viss expertis att behöva tas in för 
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att förbättra resultatet och höja effekten av en projektidé.  Samtidigt vill vi förmedla 

kunskap, erfarenheter och tankar mellan olika aktörer genom samverkan och 

nätverksaktiviteter som skapar nya entreprenöriella idéer.   

Landsbygdsfondens medel kommer att gå till följande målgrupper: ideell sektor, 

småföretag på landsbygden inom olika näringar samt personer och organisationer som 

vill utveckla sin bygd. 

Vissa projekt kommer att bedriva parallella insatser från flera fonder för att få en bättre 

effekt. Det kan t.ex. vara en samverkan mellan utbildningsinsatser, som finansieras av 

Socialfonden, och en marknadsföringsinsats, som finansieras av Regionalfonden. På så 

sätt kan olika fonder ge synergieffekter som förstärker varje fonds insats. Vid denna typ 

av projekt kommer leaderkontorets personal att vara tydlig med att en projektansökan 

skall göras för var och en av fonderna.  

Fondavgränsningar 
Socialfonden kommer att användas till projekt som syftar till att öka individers 

kompetens. 

Regionalfonden kommer att användas för företagsutveckling och näringslivsutveckling 

till enskilda företagare eller företagare i grupp i första hand i centralorter.  

Landsbygdsfonden kommer att användas till riktade projekt där huvudsakliga nyttan 

tillfaller den rena landsbygden eller små orter.  

Internationellt samarbete  

Leader Linné Småland har diskuterat fortsatt samarbete med 

Northumberland Upland Local Action Groupe (NULAG). Detta 

samarbete inleddes 2009 och har varit mycket framgångsrikt. Vi 

kommer, som tidigare, att ta fram ett avtal som klargör vilka 

tematiska områden vi ska samarbeta runt. I England får de besked i 

december om de blir ett leaderområde. Vi har diskuterat med 

NULAG om att vi tillsammans är basen för framtida samarbete men 

att vi gärna tar in en tredje part utifrån olika teman. Vi är även öppna 

för samarbete med andra leaderområden i Europa kring olika teman.  

Arbetssätt 

I leaderprojekt inom Leader Linné Småland kan investeringar utgöra en 

mindre del av ett projekt, om investeringarna är nödvändiga för att möjliggöra de 

aktiviteter som leder till att projektet når sina mål. Styrelsen kommer att förtydliga detta i 

en policy som kommer att meddelas alla sökande via informationsmaterial, hemsida och 

vid möte med projektägare. Investeringar i privat ägd fastighet är aldrig tillåtna. 

En lärdom från föregående programperiod är att uppdatera projektdatabasen samt att 

förmedla projektresultatet skriftligen. Detta kommer vi att förbättra under kommande 

programperiod genom att anställa en kommunikatör på minst halvtid.   

Projektformen paraplyprojekt kommer att användas. Detta är en projektform som 

underlättar och förenklar för delprojektägarna. Möjliggörande är mycket viktigt för 

framförallt ungdomar och personer med utländsk bakgrund som vill genomföra ett 

projekt. Arbetssättet nära, med dialog och lyhördhet, som ger möjlighet att fånga idéer 

och vara bollplank skall erbjudas i en kreativ leadermiljö. 

Vårt arbetssätt kommer även i framtiden att vara ”bufferten mellan EU-reglementet och 

ideella krafters vilja att utveckla sin bygd” och på alla sätt stödja båda sidors önskemål 

och behov. Vi ska ha devisen att ”inga idéer är för dumma för att diskuteras”. Vi ska 

också ha en öppen attityd som gör det tillåtande att få misslyckas.  

Utbildning, idéutveckling och föreläsningar kommer att uppmuntras för att specifikt 

utveckla metoder för att uppnå de horisontella målen. Om möjligt kommer Leader 
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Linné Småland att erbjuda kompetens och metoder som förstärker kunskapen och 

arbetet inom ett enskilt projekt för att uppnå målen med denna utvecklingsstrategi. 

Landsbygdsutvecklarna, en per kommun, kommer att träffas ca fyra ggr/år samt på 

olika sätt vara viktiga informatörer och kontaktpersoner i respektive kommun. Flera 

goda exempel på arbetssätt finns i kommunerna, t.ex. en landsbygdsansvarig på 

varje avdelning, ett partnerskap där landsbygdsutvecklaren samlar kommunalråd 

och tjänstemän för ökad kunskap om EU. Olika samlingar kring EU och specifikt 

leader kommer att anordnas för föreningar och organisationer.  

Ett gemensamt informationsmaterial, t.ex. en broschyr och en powerpoint-

presentation kommer att tas fram.  

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och kansliet kommer att vara följande; kansliet 

informerar, deltar i projektutvecklingen, handlägger ärenden, och håller kontakten 

med projektägarna.   

LAG är styrelsen som har yttersta ansvar för föreningens arbete, tar strategiska 

beslut samt tar beslut avseende projektmedel. Arbetsfördelningen mellan styrelsen 

och kansliet regleras via delegationsordning. Hur arbetet kommer att genomföras se 

kapitel 9, Organisation. 

Utöver drift- och paraplyprojekt kan Leader Linné Småland driva egna projekt som 

har ett regionalt mervärde och det inte finns andra naturliga aktörer kan vara 

projektägare. Egna projekt kan också drivas då riktad insats behövs för att 

strategins mål skall uppnås.  

7.4 Urvalsprocess  

Leader Linné Smålands kansli skall hantera ansökningar skyndsamt i enlighet med 

de så kallade GAR-föreskrifterna vilket är Jordbruksverkets regler för hur projekt 

ska administreras. 

LAG (styrelsen) kommer att bereda ansökningar och med hjälp av urvalskriterier 

och andra bedömningar, prioritera och välja ut projekt. EU-förordningen ställer 

krav på hur en urvalsprocess ska ske.  

Processen för ansökan och prövning kommer att gå till enligt följande modell: 

1. En individ eller en grupp människor får en idé. 

2. De kontaktar oftast leaderkontoret eller någon 

annan aktör t.ex. kommunen. En person på 

kontoret blir kontaktperson till projektägaren och 

hjälper dem att utveckla projektet. Kontakt-

personen följer projekt från beslut till avslut.  

3. En ansökan kommer in och behandlas av 

kontaktpersonen som också är föredragande i 

styrelsen. I vissa fall kommer ansökan att 

stämmas av med Länsstyrelsen och Regionen så 

att dubbelfinansiering undviks. 

4. En beredningsgrupp (arbetsutskottet/AU förstärkt 

med ytterligare en person från styrelsen som 

utses via en turordningslista) bereder ärendet och 

bedömer om någon expert ska bedöma projektet. 

Materialet ska skickas till ledamöterna helgen 

innan mötet.  

5. Allt material samlas in och skickas till styrelsen 

minst en helg innan mötet. I handlingarna ska 

följande biläggas; ärendepresentation, projektplan,  

kostnadsbudget och finansieringsplan samt eventuellt utlåtande från experter. 
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6. Ett väl förberett beslut tas av styrelsen enligt urvalskriterierna med en väl grundad 

motivering. 

7. Dagen efter beslutet informeras projektägaren muntligen om bifall och avslag samt 

motiveringen till detta. 

8. Beslutet läggs in i kundregistret på Jordbruksverket. 

9. Efter justering av protokoll skickas ett skriftligt beslut till projektägaren med en klar 

information om att detta bifall gäller under förutsättning att Jordbruksverket också 

beviljar ansökan. 

10. En utbildning om vad projektansvariga ska tänka på vid driften av projektet 

genomförs. 

Projekten ska väljas utifrån urvalskriterierna där strategins mål värderas i en skala  

1-5, där 5 innebär; uppfyller strategins mål till fullo och 1 innebär; uppfyller inte alls 

strategins mål. Horisontella mål och generella villkor (Har projektägaren kapacitet att 

genomföra projektet? Finns tillräcklig kompetens i projektet t.ex. minst en administratör, 

en kreatör och en genomförare) skall uppfyllas och är en förutsättning för att pröva 

projektet. Denna mall ligger till grund för varje styrelseledamots inläsning av projektet 

och dess bedömning. Ytterligare positivt kan vara om det finns flera aktörer som 

samverkar och det finns kopplingar med regionala eller internationella aktörer.  

Delprojektansökningar inom paraplyprojekt kommer att behandlas på samma sätt, 

förutom att urvalskriterierna anges i paraplyprojektets projektplan. Delprojekten inom 

paraplyprojekt skall alltid bidra till utvecklingsstrategins genomförande och ligga inom 

något av de tre insatsområdena, men upplägget för delprojekten skall vara förenklat. 

Beslut om delprojekt kan delegeras till arbetsutskottet. 

Om styrelsen efter utvärdering ser att strategins mål inte uppnås kan man bjuda in till 

speciella utlysningar inom ett visst temaområde. 

Arbetssättet kommer att följas upp och vid behov förändras om det inte fungerar eller om 

inte är tillräckligt transparant.  

7.5 Mål och urvalskriterier 

Generella indikatorer för alla projekt 

Indikator  Målvärde 

- antal nyskapande arbetstillfällen/årsarbetstillfälle)  85 st. 

- antal företag och organisationer som får stöd 1 000 st. 

- antal nya företag och organisationer 75 st. 

- antal deltagare utifrån följande: 

15 – 24 år (16-24 år enligt statistik) 

25 – 64 år  

65 och uppåt  

Andel av invånarantalet 2013 

5 

56 

21 

- andel deltagande män och kvinnor  Minst 40 % av ett av könen. 

- andel kronor som tillfaller män respektive kvinnor Minst 40 % av ett av könen. 

- andel  utlands födda deltagare  15 %. 

- antal projekt för minskad miljöpåverkan 50 st. 

- antal projekt med internationellt perspektiv 30 st. 

- antal nya nätverk 150 st. 

- antal nya aktiviteter 400 st. 

- antal nya säsongsanställningar (två månader eller längre) 200 st. 

- antal projekt inom varje insatsområde 

1. Spännande miljöer där människor och idéer kan växa 

2. Öppen för det okända 

3. Självförsörjning och entreprenörskap 

 

150 projekt 

75 projekt 

150 projekt 
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  Insatsområde 1. Spännande miljöer där människor och idéer kan växa 

Fond Mål Indikator Målvärde 

Fond 1 

Landsbygdsfonden 

1.1.1 Möten människor 

med olika åldrar, 

nationaliteter, kön 

m.fl. 

Antal möten 300 

1.1.2 Nya 

verksamheter startas  

Antal nya verksam-

hetskonstellationer, 

ideell sektor 

200 

1.1.3 Aktiviteter med 

internationell 

medverkan 

Antal projekt 

Antal aktiviteter 

40 

40 

 

1.2.1 Nya/förnyade 

digitala, visuella, 

fysiska samlings- och 

arbetsplatser 

Antal nya/förnyade 

samlingsplatser och 

arbetsplatser 

60 

1.2.3 Nya/förnyade 

servicenoder 

Antal servicenoder 5 

1.2.4 Attraktiva 

boendeformer 

Antal presenterade 

koncept 

10 

Fond 2 

Regionala 

utvecklingsfonden 

1.1.2 Nya 

verksamheter startas 

Antal verksamhets-

konstellationer, företag 

10 

1.1.3  Företags- 

aktiviteter med 

internationell 

medverkan 

 

Antal aktiviteter 

 

10 

1.2.3 Nya/förnyade 

servicenoder 

Antal servicenoder 2 

 

 Insatsområde 2. Öppen för det okända 

Fond Mål Indikator Målvärde 

Fond 1 

Landsbygdsfonden 
2.1.1 Nya energi-, 

miljö-, skog-, trä- och 

ännu ej känd lösning 

Antal testade idéer inom 

respektive bransch 

Antal nya företag inom 

respektive bransch 

50 

 

 

 

2.1.2 Nya 

användningsområden 

av digital infrastruktur 

Antal testade idéer 

 

15 

2.1.3 Sociala 

innovationer och/eller 

processer 

Antal testade idéer och 

processer 

25 

2.2.1 Mellan företag 

och specialister 

Antal matchningar 

Antal företag 

 

30 

20 

2.2.2 Mellan företag 

och företag 

Antal matchningar  

Antal företag 

Nya nätverk 

50 

100 

40 
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Insatsområde 2.  Öppen för det okända  

Fond Mål Indikator Målvärde 

Fond 2 

Regionala  

utvecklingsfonden 

2.1.1 Nya energi-, 

miljö-, skog-, trä- och 

ännu ej kända företag 

 

Antal testade idéer 

 

 
4 

2.1.2 Nya 

användningsområden 

av digital infrastruktur 

 
Antal testade idéer 

 

 

5 

2.1.3 Sociala 

innovationer och/eller 

processer 

 

Antal testade idéer 

 

 

10 

2.2.1 Matchning 

mellan företag och 

specialister 

Antal matchningar  

Antal företag 

 

10 

10 

 

2.2.3 Matchning 

mellan organisationer 

Antal matchningar 

Antal företag/ 

organisationer 

Antal nya nätverk 

20 

40 

 

20 

Fond 3 

Socialfonden 
2.2.3 Matchning 

mellan företag och 

organisationer 

Antal matchningar 

Antal personer som står 

långt från arbets-

marknaden 

20 

200 

  

 Insatsområde 3. Självförsörjning och entreprenörskap  

Fond Mål Indikator Målvärde 

Fond 1 

Landsbygdsfonden 

 

 

 

 

 

3.1.1 Stödjande 

åtgärder för att öka 

nyföretagandet 

Antal deltagare 

Antal nya företag 

Antal förstudier 

Antal inspirationsmöten 

100 

60 

30 

50 

3.1.2 Skapa tillväxt i 

befintliga småföretag 

Antal företag 

Antal nya anställda 

Ökad omsättning i 

100000 tals kr 

50 

50 

25 

3.1.3. Kapitalförsörj-

ning på landsbygden 

Presentation av nya 

kapitalförsörjnings- 

koncept 

2 

3.2.1 Kompetens för 

möjlig omstrukturering 

och kompletterande 

verksamhet 

Antal deltagare 

Antal utbildningstimmar 

 

100 

1000  

3.2.2 Människans 

medvetenhet om 

klimat, miljö  

Antal 

utbildningstillfällen 

Antal deltagare 

20 

 

100 

Fond 2 

Regionalfonden 
3.1.1 Stödjande 

åtgärder för att öka 

nyföretagandet 

Antal deltagare 

Antal nya företag 

Antal förstudier 

Antal inspirationsmötet 

20 

5 

10 

30 
3.1.2 Skapa tillväxt i 

befintliga små företag 
Antal företag 

Antal nya anställda 

Ökad omsättning i  

100 000 tals kr 

10 

10 

10 

3.1.3 Kapitalförsörj-

ning på landsbygden 
Presentation av nya 

kapitalförsörjnings- 

koncept 

1 
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Insatsområde 3. Självförsörjning och entreprenörskap 

Fond Mål Indikator Målvärde 
Fond 2 

Regionalfonden 

3.2.3 Matchning 

arbetsgivare 

arbetskraft 

Antal coachade 

personer 

Antal företag 

20 

20 

Fond 3 

Socialfonden 

3.2.1 Kompetens för 

möjlig omstrukturering 

och kompletterande 

verksamhet 

Antal deltagare 

Antal 

utbildningstimmar 

 

50 

300 

3.2.2 Matchning 

arbetsgivare 

arbetskraft 

Antal coachade 

Antal personer som går 

från bidrag till 

anställning 

20 

50 

 

8. FINANSIERINGSPLAN 

Delåtgärd Fond  % SEK 

Drift Vald fond/ 

samordnande 

fond 

25 % av de 

sammanlagda 

offentliga 

utgifterna6. 

12 738 014  

Samarbeten Fond 1 (Ejflu) 9,8 % 5 000 000 

Fond 2 (ERUF) 0 % 0 

Fond 3 (ESF) 0 % 0 

Genomförande av 

strategin 

Fond 1 (Ejflu) 49,7 % 25 334 523 

Fond 2 (ERUF) 8,2 % 4 224 314 

Fond 3 (ESF) 7,1 % 3 655 205 

Summa  100 % 50 952 056 

 
9. ORGANISATION 

9.1 Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) 

Leader Linnés Smålands kansli kommer att finnas i Alvesta. Placeringen är strategiskt bra 

då detta är mitt i leaderområdet. Vi kommer att ha ca 11 mil till respektive ytterområde 

dvs. Vetlanda, Markaryd och Bredaryd. Även kollektivtrafiken fungerar bra i Alvesta 

som bl.a. är en knutpunkt för järnvägen. 

Leader Linné Smålands personalstyrka kommer att omfatta följande tjänster: 

 Verksamhetsledare (VL) som ansvarar för kontakterna med styrelsen och externa 

aktörer. Har personalansvar och diskuterar projekt med projektägare samt leder och 

fördelar arbetet. 

 Ekonom. Ansvarar för föreningens ekonomi både när det gäller egna projekt och 

föreningens drift. 

 Kommunikatör. Ansvarar för olika kommaplanen, sociala medier, projektdatabas, 

mediakontakter och internationella kontakter osv. 

                                                           
6 Observera 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 %.  
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 Projektutvecklare. Denna ska tillsammans med VL arbeta externt med 

projektutveckling, uppföljning och vara ett stöd vid redovisningar.  

Eftersom vi blir ett ganska stort område både befolkningsmässigt och geografiskt 

kommer vi troligen att arbeta med områdesansvar. Antingen blir det tematiska områden 

eller geografiska områden. Detta är en fråga vi kommer att diskutera under vintern 2015 

inför kansliets uppstart. 

Vi kommer att samarbeta med andra aktörer när det gäller olika teman. Ett exempel kan 

vara att vi koppar in ALMI i vissa företagsutvecklingsprojekt eller Nyföretagarcentrum 

vid starta eget information. Regionala organisationer inom ideella sektorn, idrotten, 

bygderörelsen m.fl. kommer att vara viktiga samarbetsparter. 

Vi kommer att samarbeta mycket med besöksnäringens destinationsbolag vid 

produktutveckling av nya besökskoncept. 

Om vi finner att vi kan samordna vissa funktioner med andra leaderområden gör vi gärna 

det. En sådan samverkan kan vara en gemensam upphandling av revisorstjänsten. Vi 

upplever idag att revisorerna är inriktade på affärdrivande verksamhet och inte ideella 

föreningar. Hade vi en gemensam revisor skulle den kunna vara expert på just 

leaderverksamhet. 

Vi kommer att upprätthålla kompetensen på kansliet genom att alla som jobbar där ska få 

samma grundutbildning som Jordbruksverket anordnar kring lagar och regler. Alla 

kommer att ha adekvat högskoleutbildning eller för tjänsten speciell kompetens. 

Därutöver kommer vi att satsa på regionala utbildningar inom olika teman tillsammans 

med kolleger i närområdet. Arbetssättet kommer att vara tillåtande och lyhört för vars och 

ens kompetens så att nya idéer och arbetsmetoder uppmuntras. Pengar kommer att 

avsättas i driftsbudgeten till kompetensutveckling och deltagande i olika nationella möten 

för hela personalen.  

Leader Linné Småland kommer att utarbeta lednings- och styrdokument som t.ex. 

arbetsordning för styrelsen, delegationsordning, ansvarsfördelning, attesträtt m.m. 

 

9.2 Partnerskapet och föreningen 

I partnerskapet för att ta fram strategin ingår representanter från offentlig sektor; 

kommunernas landsbygds- och näringslivsutvecklare, representanter från skogsstyrelsen i 

båda länen, Linnéuniversitetet och lärcentra samt Arbetsförmedlingen och Energikontor 

sydost. 

Från privat sektor har vi framför allt haft med entreprenörer inom besöksnäringen, 

livsmedelsproduktion och distribution samt andra småföretagare. 

Ideell sektor har representerats av idrotts- och kulturföreningar, integrationsförening, 

byalag och samhällsföreningar, bygdegårdarna och andra föreningar som tidigare 

beviljats leadermedel.  

Dessa har medverkat i någon av de 12 fokusgrupper som har tagit fram utvecklings-

områden och SWOT-analys samt vid vår visionsdag i april 2014. Alla tre sektorerna 

representerades också vid den arbetsdag då vi sammanställde resultatet från 

fokusgruppsdiskussionen. 

Advisory board har bestått av representanter från socialt företagande, Linnéuniversitetets 

tekniknod, Ung företagsamhet, Sävsjö kommun och en person som studerar miljö- och 

klimatfrågor utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv på Blekinge tekniska 

högskola. 

Även kolleger i Småland, Skåne, Öland och Gotland har på olika sätt medverkat i arbetet 

med strategin. 
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Leader Linnés styrelse (2007 – 2014) förstärkt med representanter från Sävsjö och 

Vetlanda kommuner har lett arbetet med strategin. 

Under arbetet med utvecklingsstrategin för Leader Linné Småland har landsbygds-

utvecklarna (anställda) i de åtta kommunerna medverkat. Dessa kommer också att vara 

viktiga informatörer till projektägare och inom respektive kommun och kontaktpersoner 

mellan kommunerna och leaderkontoret inför och under den nya programperioden. 

Landsbygdsutvecklarna har ett brett kontaktnät på landsbygden som är viktiga 

dörröppnare för nya projektägare. 

En enkät presenterad på hemsidan har varit öppen för svar från 1 september – 31 oktober 

2014. De 48 enkätsvaren har arbetats in i strategin. Under veckorna 47-48 år 2014 har 

strategin varit hos Länsstyrelserna och Regionförbunden för synpunkter. Dessa har 

beaktats i slutversionen. 

9.3 LAG – den lokala aktionsgruppen 

Styrelsen tillika LAG-gruppen kommer att bestå av 16 ledamöter dvs. två representanter 

från varje kommun 

fördelat efter sektorerna 

offentlig, ideell och 

privat. Varje sektor har 

minst fem ledamöter. 

Enligt stadgarna får en 

ordförande maximalt 

sitta i tre år. En vice 

ordförande ska utses av 

årsmötet och ordförande 

och vice ordförande ska 

inte komma från samma 

sektor.  

Representanter från privat sektor blir extra viktigt då leaderkontoret troligtvis kommer att 

medverka i projekt för både nyföretagande och tillväxt i befintliga företag.  

Ideell sektor kommer att representeras av personer som är engagerade på olika sätt . En 

valordning kommer att tas fram inför utnämningar men viktigt är att en ledamot inte 

representerar enbart en medlemsorganisation utan arbetar i styrelsen för att de har gott 

anseende, stort intresse och är lyhörd för olika idéer. ”Leaderhatten” måste sitta på hos 

alla deltagare i partnerskapet. 

Den 7 maj 2015 bildades ideella föreningen Leader Linné Småland.  Den ideella 

föreningen ska vara öppen för medlemskap för den som har ett allmänt intresse av 

utveckling av hela leaderområdet.  

Ledamöterna i LAG måste vara aktiva, transparenta och tillföra kunskap utifrån sitt 

kompetensområde och strategin som helhet. Det vilar ett stort ansvar på styrelsen att fatta 

beslut som är ändamålsenliga i enlighet med strategin särskilt som styrelsens beslut inte 

går att överklaga. Därför krävs styrelseledamöter som är öppna, tydliga, professionella 

och objektiva och inte minst har ”leaderhatten” på sig. En enskild styrelseledamot kan 

utses till rapportör och följa ett speciellt projekt eller tema. 

I de fall då specialkompetens behövs avseende exempelvis Regional- eller Socialfonden 

tillför regionförbundens representanter denna. När det gäller andra expertutlåtande 

kommer fackpersoner att tillfrågas. Detta kan t.ex. vara Energikontor sydost eller ALMI 

kring projekt inom företagsutveckling.  

I det operativa arbetet kommer kommunernas landsbygds- och näringslivsutvecklare att 

vara viktiga partners. Dessa kommer vi även i fortsättningen att träffa en gång per 

kvartal.  
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10. SAMVERKAN MELLAN FONDER OCH MED ANDRA AKTÖRER 

10.1 Samverkan mellan fonder  

Leader Linné Småland kommer att arbeta med Socialfonden, Regionalfonden och 

Landsbygdsfonden. I området finns inte mer än en handfull yrkesfiskare varför Havs- 

och fiskerifonden inte kommer att hanteras av leaderområdet. Diskussioner förs med 

intilliggande leaderområden om att Bolmen, Åsnen och Emån skall omfattas av deras 

område när det gäller Havs- och fiskerifonden. 

Genom ett nära samarbete med regionerna, länsstyrelserna och intilliggande 

leaderområden kommer ett effektivt utvecklingsarbete att bedrivas. Samtidigt 

kommer dubbelfinansiering att motverkas och smart kompletterande finansiering att 

diskuteras.  

Insatser som innefattar åtgärder som berör mer än en fond, kommer att särskiljas i 

åtskilda projekt t.ex. kompetensutveckling av personal och ej sysselsatta i 

Socialfonden; Företags- och innovationsutveckling i Regionalfonden samt 

samverkan och utveckling av mötesplats på landsbygden i Landsbygdsfonden. 

Projekten kommer att hanteras som tre skilda projekt, både i ansökan, 

delredovisning, uppföljning och slutredovisning, utifrån respektive fonds regelverk. 

Genom att kunskap om olika fonder och finansieringsmöjligheter samlas på Leader 

Linné Smålands kontor och styrelse kommer en framgångsrik utveckling av olika 

insatser att komma landsbygden och dess aktörer till godo. 

 

10.2 Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar 

Regionalt samarbete 

Diskussioner har inletts med leaderområden inom en radie av 10 mil dvs. drygt en timmes 

bilfärd från Älmhult för ett gemensamt samarbete. Alla leaderområden i Småland, Öland, 

Gotland, Skåne och Blekinge samarbetar sedan tidigare t.ex. utvärderingen ”Gör leader 

skillnad”. 

Leader Linné har samarbetat med Leader Gotland och Skånes Ess avseende 

personalutbildning. En gemensam kompetensbank för olika specialister skulle kunna ingå 

i insatsområdet Matchning.  

En förutsättning för ett bra samarbete är att det 

finns en öppenhet hos alla ingående 

leaderområden samt att ordförande och 

verksamhetsledare fungerar bra ihop.  

Leader Linné Småland kommer i sin instruktion 

till styrelsen att förorda att vid projektbeslut som berör besöksnäringen skall 

projektägaren ha kontakt med lokal eller helst regional turistorganisation.  

Samarbeten kommer även att omfatta olika aktörer som skolor allt ifrån tematiska 

gymnasieskolor till Linnéuniversitetet, inkubatorerna i området, ALMI, Coompanion, 

integrationsorganisationer och andra regionala aktörer. 

Förutom de samarbeten som beskrivs ovan kommer kontorets personal att fortsätta 

samarbetet med kommunernas landsbygds- och näringslivsutvecklare. Dessa personer är 

viktiga för att få ut Leader Linné Smålands strategi på landsbygden. Det är vanligt att 

personer som har en idé kontakter kommunens tjänstemän för att få förslag på 

finansiering. 

Leader Linné Småland kommer också att arbeta genom och utveckla de kanaler som 

byggts upp under programperioden 2007 till 2013. Kontakter kommer att förmedlas 

mellan olika idéer, kompetenser och projekt för att få ett lärande och idéutbyte mellan 

projektdeltagarna.  
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Dialog har skett med Leader Halland Kustland och Leader Västra Småland avseende 

samverkan runt Havs- och fiskerifondens utsträckning. Leader Halland Kustland kommer 

att ta ansvar för denna fond när det gäller Bolmenområdet. 

Vad gäller Landsbygdsfond, Regionalfond och Socialfond sker inga överlappningar. 

Leaderområdena runt Bolmen är överens om att samarbeta och samverka kring 

utvecklingsområdet Bolmen på bästa möjliga sätt.  

Rollen kommer mer och mer att gå mot projektutveckling. Genom ”kompetenscheckar” 

ska olika specialister kunna kopplas in till projektägarna för att på så sätt få mer och ny 

kunskap in i projektet. Detta medför att projektresultatet förbättras. 

Samverkan med forskningen för att följa utvecklingen av landsbygden inom 

leaderområdet är av vikt. Här finns anledning att uppmärksamma Kampradstiftelsen.  

Samarbete har inletts med respektive Länsstyrelse och Region för att nå samsyn på 

projektfinansiering, så att inte ett projekt dubbelfinansieras ”eller ramlar mellan stolarna” 

och för att ta del av varandras specifika fondkunskaper och nätverk. 

10.3 Jämställdhet och icke-diskriminering 
En social hållbar utveckling underbyggs av likabehandling och icke-diskriminering av 

människor. Genom att prioritera aktivitet och verksamheter istället för investeringar 

medför att man oftast får fler kvinnor engagerade. 

- Jämställdhet - 

I projektutvecklingsdiskussioner kommer både män och kvinnor – unga och äldre att 

involveras. Vi kommer att använda oss av Jämställdhetsintegrering som innebär att 

integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten för att säkerställa likvärdig service, 

resursfördelning, och inflytande för kvinnor och män. Samtliga projektansökningar inom 

Leader Linné Småland skall beskriva hur projektet bidrar till jämställdhet mellan män 

och kvinnor. Totalt skall projekten inom Leader Linné Småland nå lika många män som 

kvinnor. Projektmedlen skall fördelas så att de medverkar till jämställdhet. Leader Linné 

Smålands styrelse och anställda kommer att rekryteras medvetet för att medverka till att 

kunskaper och erfarenheter samt värderingar från såväl kvinnor som män tas till vara. I 

varje projekt kommer antalet deltagande kvinnor och män att redovisas. I samtliga projekt 

skall redovisas antal deltagande kvinnor respektive män samt antal kronor som kommer 

män respektive kvinnor till del. 

- Mångfald och Integration (icke-diskriminering) - 

Utländsk bakgrund bland projektägare, deltagare och arrangörer är en tillgång som är en 

merit vid prövning av en projektansökan i Leader Linné Småland. 

Befolkningen på landsbygden är åldrande, en större andel äldre än yngre bor på 

landsbygden. Projekt som innebär möte mellan personer från olika åldrar kommer att 

prövas positivt. Unga kommer särskilt att uppmuntras bedriva projekt på landsbygden. 

Landsbygden har plats för alla. Tillgänglighet för och medverkan av personer med 

funktionsnedsättning kommer att uppmuntras i projekten. I samtliga projekt skall 

redovisas antal deltagare 0-15 år, 16-24 år, 25-64 år, 65 år och uppåt samt antal deltagare 

med utländsk bakgrund. Projekt med icke-diskriminerande syfte och projektansökningar 

från unga under 25 år kommer att prioriteras. 

Varje projektägare ska beskriva hur man vill arbeta och involvera de horisontella målen i 

projektet och den framtida verksamheten.  

11. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 

Kommunikationsstrategin kommer att vara ett levande externt dokument som revideras 

fortlöpande och finns tillgängligt på Leader Linné Smålands kansli. 
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12. UPPFÖLJNING OCH REVIDERING 

Vid uppstart av nytt leaderområde kommer en lokal projektdatabas att utvecklas. Denna 

kommer att innehålla information om; projektägare, projektnamn, beviljade medel samt 

alla indikatorer som finns med i denna utvecklingsstrategi. Projektdatabasen kommer att 

innehålla dels tänkta indikatorer dvs. de som projektägaren uppger vid ansökan och dels 

projektets indikatorer och kostnader då projektet avslutats. Resultaten kommer att 

analyseras och presenteras en gång på år.  Det är viktigt att analysera skillnaden mellan 

tänkt och verkligt resultat då vi av erfarenhet vet att det kan skilja mycket. 

Då statistiken ovan analyseras på styrelsemötet kommer även besluten som tagits det 

senaste året att diskuteras. Frågeställningen kommer bl.a. att vara, hade vi tagit samma 

beslut idag?  

En gång om året kommer styrelseledamöterna att genomföra en rundtur för att besöka 

olika projekt. Detta är ett sätt att utvärdera och diskutera om besluten har avsedd effekt 

om samma beslut skulle ha tagits i nuläget. 

Vi kommer att arbeta med projektutveckling genom att varje projekt får en kontaktperson 

på kansliet. Större projekt kommer att följas under projekttiden både vad gäller resultatet 

och effekten av projektet utifrån strategins övergripande mål genom indikatorerna.  

Styrelsen kommer att överväga att utvecklingsstrategin skall följas upp i en lärande 

utvärdering (on going evaluation) av en utvärderare som följer arbetet, själva processen 

och ett urval av de projekt som beviljas. Om så beslutas kommer detta att gälla under hela 

programperioden. Syftet är i så fall att få inspel kring vad som fungerar och vad som inte 

fungerar samt hur vi kan göra för att förbättra vårt arbete. Utvärderingen kommer att följa 

så kallad verksamhets/programlogik så att vårt arbete följer planerad röd tråd mellan 

utvecklingsstrategins beskrivning, analys och Vision – mål – insatser – handlingsplan – 

förväntat resultat – effekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  35  
 

Bilaga 1: SWOT-analys  
 

  

SWOT – Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats 

Idéer från de olika grupperna i fokusgruppsmötena (fokusmötets tema) 
1 Främja social infrastruktur (tidigare projektägare) 
2 Nya sätt att sprida exempel och erfarenheter (tidigare projektägare) 
3 Stimulera entreprenörskap på landsbygden (tidigare projektägare) 

4 Sociala strukturer och integration (tidigare projektägare) 
5 Ökad kunskap om livsmedel (småskalig livsmedelsproduktion) 
6 Samverkan mellan producenter inom Distribution Försäljning Logistik Marknadsplatser Offentliga kök (”-) 
7 Hitta möjlighet att öka markanvändningen för: Unga odlare Invandrare- nya svenskar Inflyttare Kunder 
8 Regionen självförsörjande på energi (småskalig livsmedelsproduktion) 
9 Logistik (småskalig livsmedelsproduktion) 
10 Nätverk-samordning av lokala producenter (småskalig livsmedelsproduktion) 
11 Övergång till förnybar energi (energi och klimat) 
12 Folkbildning – utbildning – konsumtionsfrågor – vatten (energi och klimat) 
13 Ökad matproduktion regionalt (energi och klimat) 
14 Höja besöksnäringens status, medvetenhet om sin egen betydelse och affärsförståelse (besöksnäringen) 
15 Tematisering av besöksnäringen (besöksnäringen) 
16 Professionalism bo/göra upplevelser (besöksnäringen) 
17 Naturturism (besöksnäringen) 
18 Förenkla företagande exempelvis mindre papper och mer praktiskt (byalag och samhällsföreningar) 
19 Arbete och utbildning på landsbygden (byalag och samhällsföreningar) 
20 Infrastruktur, bredband/trådlös/fiber, bättre kommunikationer, mötesplatser (byalag och samhällsföreningar) 
21 Stimulera boende på landsbygden t.ex. frigör ödehus (byalag och samhällsföreningar) 
22 Boende för alla (byalag och samhällsföreningar) 
23 Arbetstillfällen (byalag och samhällsföreningar) 
24 Varierat boende på landsbygden (byalag och samhällsföreningar) 
26 Vitalisera bygdegårdarna som mötesplatser (byalag och samhällsföreningar) 
27 Ett rikt utbud av föreningar gör landsbygden attraktiv (föreningslivet) 
28 Föreningsnätverk som samarbetar ger bättre ekonomi och förutsättningar att driva föreningar  
29 Samordningscentral ekonomi, administration, web etc (föreningslivet) 
30 Volontärbank (föreningslivet) 
31 Nischning/specialisering (trä och skog) 
32 Sociala värden – vacker skog (trä och skog) 
33 Utbildning i skog och trä samt samordning av befintliga utbildningar (trä och skog) 
34 Skogslandet Sverige i Världen (trä och skog) 
35 Nytt och fler människor som jobbar i skogen (trä och skog) 
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STYRKOR   SVAGHETER  

Begynnande utbyte 1 
Många mentorer 2 
Det finns många goda exempel 2 
Miljö 3 

Ideella krafter, Idealism 3, 4 
Turism 3 

Gemenskap Sammanhang 4 
Ser möjlighet att förändra 5 
Kunskap ökar i skola och samhälle 5, 6, 11 
En del aktörer informerar redan 5 
Det är inne med lokal mat 5 
Efterfrågan Intresset ökar 6, 7, 13 
Finns plats 6 
Engagemang 6, 27 
Människor kan och vill jobba 7 
Kunskap Kompetensutveckling studier 7, 19 
Mark borde finnas 7 
Tekniken börjar finnas 8 
Internetförsäljning 9 
Fokus logistik samordnad distribution 9, 13 
Fokus på samordning 10 
Hållbar 11 
Att se möjligheter 11 
Peak oil 11 
Lärdomar av historien 12 
Nyblivna föräldrar 12 
Många vill 12 
Experter 12 
Genuint 15, 16 
Närhet 15 
Riktig natur 15 
Kommunikationer 15 
Stora företag ex. Ikea, glasriket, möbelriket 
15 
Trevliga Sverige, språkkunnighet/ 17, 20 
Unikt 16 
Engelska 17 
Naturen 17 
Entreprenörer 18 
Arbetskraft finns 19 
Distansarbete 19 
Närtrafik 20 
Avlasta trådlösa nätet 20 
Attraktivitet 21 
Läget miljön 22, 23 
Positiva signaler om framtidstro 24 
Bygdegård naturlig mötesplats historia 25 
Projektmöjligheter 27 
Bidragsorganisationer 27 
Våga förändra 28 
Våga ta steget och ge något nytt 28 
Efterfrågan 29 
Bra idé: volontärbank 30 
Aktörer, goda ex. allt finns utom folk 31 
Debatt 32 

 För lite, för sällan, för få utbyten 1 
Vi vet inte vilka exempel som finns 2 
Svårrekryterat 3 
Infrastruktur som gynnar landsbygden, närtrafik 3, 7, 20 

För samhället och människan 4 
Egocentriskhet 4 
Ensamhet Utsatthet 4 
Tid 5, 13 
(IT)Okunskap 5, 8, 13, 20 
Pris – vågar inte ta betalt 5, 18 
Tillgänglighet 5, 16 
Många små producenter utan vägar till konsumenter 6 
Begränsat sortiment, för litet/fel utbud 6, 21 
Behövs samordnare, mentor, administration 7, 18 
Att bra ekonomiska värden räknas som hållbara 7 
Kultur och mentalitet 7 
Ingen kontakt mellan markägare och nya bönder 7 
Dyrt och svårtillgängligt 8 
Rädsla att inte räcka till 8 
Dålig samordning 9, 33 
Ovilja hos befintliga butiker och distributionsföretag 9 
Varje producent får lösa själv vilket tar tid, bilkörning 9  
Stor klimatpåverkan 9 
Konkurrenstänk 
Inte riktigt lönsamt med förnybar energi 11 
Människors medvetenhet Omedvetenhet 11, 15, 16, 32 
Buller 11 
Regelverk 11 
Ointresse Ovilja 12 
Prioriteringar 12 
Inte förenligt med heltidsarbete, få vågar satsa 13, 16 
Organisation 13 
Låg status 15, 33 
Ta fördel av de stora drakarna 15 
Inga aktiviteter 15 
Få pratar tyska 15 
Synbarhet Dålig marknadsföring 16, 20, 33 
Ojämn nivå entreprenörer för att nå exportmognad 17 
Tyska 17 
Få utvecklade produkter 17 
Lokala företagare 18 
Få arbetsgivare att upptäcka kompetens 19 
Outbyggd närtrafik 20 
Övergångsboende saknas 21 
Brist på tomter utanför tätort 24 
Bygdegårdar lämnas underhålls ej 25 
Verksamhet flyttas till tätorter 25 
Projekt-bidrag är svårt byråkratiskt 27 
Kommer överens olika viljor o prioriteringar 28 
Samordningscentral oprövat 29 
Volontärbank existerar ej 30 
Tidigare leverantörskedjor 31 
Fattas folk, entreprenörskap 31 
Svårt nå grundskolan 33 
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Starka aktörer Lnu, Skogsstyrelsen, Södra, 
LRF, Träcentrum, Stark lokal förening 33 

Svårt anställa rätt kompetens Ojämn kompetensnivå 33, 
35 
Manlig dominans 35 
 

   

MÖJLIGHETER (externt ej påverkbart)  HOT (externt ej påverkbart) 

Ökat engagemang från kommun 1 
Vår fina natur1 
Leader Linné kan sprida kunskap om goda 
exempel och förmedla kontakter 2 
Leader Linné kan vara bron mellan olika 
myndigheter/organisationer 2 

Leader får ge företagsstöd 3 
Turism Matturism 3, 5 
Närproducerat Eko 3 
Djurhållning 3 
Samlingspunkter Mötesplatser olika 
idéer/kulturer korsas & blir nytt 4, 28 
Evenemang 4 
Kurser föreningsliv 4 
Exportera tänk, goda exempel 4 
Integration språk 4, 24 
Ökad kunskap från skolåldern 5 
”Matmänniskor” informerar i samhället 5 
Restauranger lagar närproducerat 5 
Ta vara på organisationer som redan finns 5, 
27 
Sociala medier 5 
Projekt 5 
Nystartsbidrag till egen tid 5 
Förädling 5 
Tallriksmodellen 5 
Stolthet 5 
Mat-app 5 
Måltidskultur 5 
Inköp kommuner – landsting 5 
Samverkanscentral- affärsidé 6 
För klimatet, mer småskalig produktion 6 
Ökad medvetenhet om klimat och hälsa 6 
Lära om nya grödor för minskad sårbarhet 6 
Nya produkter och lära om hur använda 7 
Fler kan få sysselsättning, sociala effekter 7 
Kunskapsöverföring 7 
Synliggöra andra värden än ekonomiska 7 
Öka idéerna om andra sätt att räkna 7 
Hållbarhets- och miljöeffekten 7 
Vi måste! 8 
Kunskap 8, 32 
Viljan och intresset ökar 8 
Utnyttjar befintlig infrastruktur t ex post, 
buss 9 
Ju fler desto billigare/bättre, miljövänligare 9 
Tekniskt enkelt idag 9 
Privatpersoner levererar 9 
Samköp med andra av t ex kyllådor 9 

 Eftersatt fysisk infrastruktur (dyr enskild anslutning) 1, 
24 
Dåliga vägar och bussförbindelser 1, 22, 23 
Vi umgås i cybervärlden 1 
Regelverk för Leader blir för besvärligt 2 

Finansiering, ekonomi 3, 4, 5, 6, 16, 17, 22, 23, 24, 
32 
Icke social kompetens 3 
Prismedvetenhet, initialkostnader, kan själv 3, 29 
Byråkrati (bygglov, föreningslivet t.ex.) 3, 5, 24, 27  

Svårt rekrytera 4 
Tid 5 
Eldsjälar och ideella krafter försvinner 5, 28 
Producent som står på flera ben 5 
Fel (hårdare) konkurrens 5, 16 
Upphandling 5 
Transport 5 
Klimatförändringar 6 
Storskalighet främjas 7, 31 
Ekonomiska systemet 7 
Oljebolagen 8 
Ovilja 9 
Kvalitet bristande kvalitetsmedvetenhet 9, 29 
Pålitlighet 9 
Deras eget system 9 
Juridiken ansvar & betalning gemensamma tjänster 9 
Kriterier för att vara med i nätverket 10 
Arbetstillfällen 11 
Självförsörjande 11 
Resiliens 11 
Politiska beslut 11 
Många aktörer 11 
Peak oil 11 
Visa på goda exempel 11 
Nya verktyg 12 
Samarbete, samverkan 12, 13 
Nya arbetsmetoder 12 
Kunskapsbank 12 
Arbetstillfällen 13 
Spillvärme och LED-belysning 13 
Social gemenskap 13 
Mera grönsaker mindre kött – klimatpåverkan 13 
Andra Nya marknader 15 
Förlorar kunder 17 
Ingen tyska i skolan 17 
Uthållighet 17 
Företagsidé 18 
Företagsadministration 18 
Behålla kompetensen i kommunen 19 
Bo kvar på orten 19 
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Sociala medier 9 
Samordna logistiken 10 
Varumärke – trovärdighet 10 
Kommunikation med kunderna – möjlighet 
att berätta om produkterna 10 
Samarbete istället för konkurrenter 10 
Tröghet i systemet 11, 12 
Oljeindustrin 11 
Politiska beslut 11, 12 
Brist långsiktigt tänkande o styrmedel 11, 
12,13 
Självförverkligande/egocentris 12 
Ekonomiska systemet 13 
Förtätning av städer 13 
Regelverk 13 
Internationell konkurrens 13 
Organisation 13 
(Språk-tyska)utbildningar 14, 15, 16 
Marknadsföring 15 
Effektivare verktyg på internet 15 
Konkretisera besöksmål & gör dem sökbara 
15 
Lyfta lägsta nivån 16 
Fler företag samarbetar om produkter 17 
Turismbranschen fördubblas 17 
Byråkrati 18, 24 
Isolering 18, 20 
Fiber och bra kommunikationer 19, 23 
Offentlig ekonomi, 20, 24, 25,  
Baksidan av internet, säkerhet 20 
Statspolitiker 20 
Privatekonomi, driftsekonomi, banker 21 
Byggare 21 
Nerläggning av service, skolor osv 22 
Uppfattning attityd att bygg är förlust 24 
Tålamod över tid långvarigt engagemang 25 
Synliggör föreningar 29 
Fler arbetstillfällen 29, 30 
Sammanför nya människor med föreningar 
30 
Riskkapital 31 
Stödsystem för produktutveckling 31 
Stordrift 31 
Tjäna pengar 32 
Samordna bra praoverksamhet 33 
Lärdom av Lnu inte bruka mer än förmår  
Höj status 33 
FoU satsning förädlingsindustri 33 
Lokalisera industrin i området 33 
Stor marknad vi är duktiga och unika 34 
Kursutveckling utanför systemet 35 
Kolla skog miljö natur naturbruk nya svenskar 
35 

Lägre hyreskostnad för arbetsgivare 19 
Utveckla närtrafik flexibilitet 20 
Landsbygdsvänlig fiberstrategi: framtid, bildtelefon, 
vård hälso/sjukvård i hemmet, utbildning, kultur 20 
Attraktivt övergångsboende 21 
Integration skapar gemenskap 22 
Kreativitet 23 
Kollektiva/kooperativa lösningar 24 
Rörligare bostadsmarknad, flyttar oftare 24 
Mötesplatser komma in i gemenskap 25 
Studiecirklar 25 
Bygga organisation som driver verksamhet, mer 
projekttänkande och samverkan mellan olika ben i 
verksamheten 25 
Få föreningar ger avflyttning 27 
Slutenhet 30 
Brist på opartiskhet 30 
Konkurrens om resurser 33 
Dålig kunskap om skogens betydelse 33 
Miljörörelsens selektiva information 34 
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Bilaga 2: Omvärldsanalys  
 

Spaning 
Landsbygden är ofta föremål för romantiserande: Det handlar om vårt svenska ursprung, närhet till 
natur, djur, tystnad, närproducerad mat osv och som vidare. Vid sidan av det växer en annan klyfta 
fram mellan växande städer och landsbygden, där boende i mindre samhällen ofta utmålas som lite 
extra korkade och trångsynta. I vår generations digitalisering är det dags att vända på detta. Jag har 
inget emot att landsbygden romantiseras ibland – tvärtom, då jag tror att det kan vara en 
attraherande faktor i dagens vurm kring närproduktion och grönt liv. Jag tror att det skulle kunna gå 
och dra nytta av söderhipsternas landsbygdsromantik, men också koppla ihop det med snabb 
teknikutveckling, ett dynamiskt företagande och landsbygden som en plats för möjligheter. Möjlighet 
att slippa storstadsstressen, men också att kunna delta i ett modernt yrkesliv pga enklare digital teknik. 
Jag ser ”en ultramodern landsbygd” framför mig, där människor går och planterar sina bärbuskar och 
lever ett lugnare familjeliv med mer fritid, men också läser senaste jobbuppdateringen i sina 
smartphone-glasögon.  Eller där skogsföretagare använder nya digitala mättekniker i sin verksamhet. 
Genom att visa två sidor av landsbygden skulle man möjligtvis kunna nyansera bilden och förmedla en 
ny bild, som är angelägen då vi på olika sätt behöver möta klyftan mellan stad och landsbygd för att 
klara av kompetensförsörjningen. Vi behöver ta rygg på städerna och visa området som ett gott 
alternativ, som med dagens teknik inte behöver vara bortkopplad från vare sig kunskap eller modernt 
företagande. Jag tror också detta kan vara en väg för att nyansera det svenska och lyfta fram all den 
mångkultur som vi har – att få bort bilden av landsbygden som hemvist för rasism och intolerans.  

/Kristin Nilsdotter Isaksson 

Natur 
Några nyckeltal för skogen i Kronobergs län 

Ekonomi Skogsmarken i Kronobergs län är värd närmare 48 miljarder kronor. 
Skogen ger årligen upphov till en produktion som efter förädling i skogsindustrin är värd mer än 11 
miljarder kronor. En produktion som är förnyelsebar, uthållig och som sker med mycket liten andel 
insatsvaror. Nästan allt är en ren nettovinst för samhället. 

Skogsägarna i länet får årligen en bruttoinkomst på 1,4 miljarder kronor eller i genomsnitt drygt 
100 000 kronor per skogsägare. 

Skogsägare Skogen i länet ägs av 13 500 ägare. 
84 % av all skogsmark ägs av enskilda, privata ägare. Utav dessa är drygt en tredjedel kvinnor. 
Utav länets invånare är 7,4 % skogsägare. Det är nästan dubbelt så hög andel jämfört med 
genomsnittet för Sverige. Det är endast några län i norra Sverige som har en högre andel skogsägare. 
Skogsägaren bor i allmänhet nära sina fastigheter 72 % av skogsägarna bor i samma kommun som 
fastigheten är belägen i. 
Rekreation och fritid Det finns gott om tätortsnära skog i länet. I genomsnitt finns det 2 162 m2 
tätortsnära skog per länsinvånare. Det är nästan dubbelt så mycket tätortsnära skog per länsinvånare 
som för genomsnittet i Sverige. 
Miljö Utav länets 650 000 hektar produktiv skogsmark är 10 400 hektar skyddade från aktivt skogsbruk 
genom formella beslut. Det är 1,6 % av arealen som är skyddad genom beslut om naturreservat, 
biotopskydd eller genom tecknande av naturvårdsavtal. Dessutom finns det 45 000 hektar mark med 
lågproducerande skog s.k. impediment som är undantaget från aktivt skogsbruk. Skogsbruket avstår 
därutöver frivilligt från aktivt skogsbruk i många skogar med höga naturvärden. Totalt torde därmed 
närmare 15 % av all skogbärande mark vara undantagen från aktivt skogsbruk i syfte att bevara den 
biologiska mångfalden. 
Energi Vid nästan all avverkning för föryngring tas bioenergi tillvara i form av grenar och toppar 
(GROT). På hela 85 % av den föryngringsavverkade arealen tas GROT tillvara. 

Hasse Bengtsson 
Skogsstyrelsen 2014-08-12 
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Statistiken från senaste årets skogsstatistiska årsbok (2014, se mer specifika årtal för olika uppgifter via 

vår hemsida: http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/ )(Har nedan 

angivit tabellen). Hoppas att du kan få in dessa uppgifter på det sätt du vill ha dem. Observera att vissa 

uppgifter nedan avser hela landet om jag inte skrivit jkpg efter. 

Jönköpings län                                                                                                                         tabell 
Areal produktiv skogsmark  710 000 hektar. (jkpg)  3.3b 
Årlig tillväxt  4 830 000 m3sk    (jkpg)            3.14b 
Antal skogsägare (fysiska personer) 16 568 (jkpg)   2.3 
Enskilda ägare äger  82 % av skogsmarksarealen (jkpg)   2.7 
Anmälda föryngringsavverkningar  9 243 hektar (jkpg)                             7.3 
Bruttoavverkning  4 413 000 m3sk (5,09 % av riket (jkpg)  7.10 
Pris på skogsmark  76 917 kronor/hektar  (jkpg)                                    13.8 
Produktionsvärde  2 853 kr/m3sk avverkat   14.5 
Resultat efter kostnader (2012)  14 539 000 000 kronor                                       14.2 
Bruttovärde  28 301 000 000 kronor              14.2 
Bruttoavverkning landet  86 766 000 m3sk                                                             7.10 
Tätortsnära skog  1 790 m2/invånare (jkpg)   5.15 
Andelen brukningsenheter i samma  
kommun som skogsägaren är bosatt  71 % (jkpg)                                                2.3 
Utav de fysiska skogsägarna är  38 % kvinnor (jkpg)                                            2.3 
Uttag av GROT  4 333 hektar (jkpg)                  7.6c 
Antal invånare i Jönköpings län  341 235 stycken (jkpg)        www.ekonomifakta.se 
Skogsmarkens totala värde  54,6 miljarder (3.3 b x 13.8) (jkpg) 
Andelen skogsägare av befolkningen  
i länet är  4,9 %  (2.3/invånare i jkpg län) 
Årligt produktionsvärde  12,6 miljarder kronor (7.10 x 14.5) 
Årlig vinst för skogsägarna  857,8 miljoner kronor (52 000 kronor/skogsägare) (14.2*5,09 

(7.10)) /2.3 
Tätortsnära skog finns  1 790 m2/invånare (5.15) 
/Linn Christiansen 

 

 
 
  

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/
http://www.ekonomifakta.se/
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Arbetsmarknad Integration 
 
Arbetsmarknad och integration 
Arbetsförmedlingen har i en rapport URA 2010:1 beskrivit att det som är mest avgörande för 
regionernas framtida befolkning och arbetsmarknadsutveckling är befolkningens åldersstruktur samt 
nettoinflyttningen. Fyrtiotalisternas uttåg fram till 2015 slår hårdast mot glesbygdskommuner och 
skogslän. När det gäller arbetsmarknadens nytillskott spelar tillgången på ungdomar födda omkring 
1990 och regionernas attraktivitet stor roll. Det är enbart storstadslänen och Uppsala som kommer att 
öka antalet i åldern 18-64 år fram till 2025. Utlandsfödda är viktiga för regionernas tillväxt. I flera 
glesbygdskommuner är kvinnor i minoritet.  
Viktigaste åtgärder för att underlätta generationsväxlingen anges vara: 

1) förbättra integrationen av de utlandsfödda på arbetsmarknaden 

2) påverka utlandsfödda att bosätta sig utanför storstads- och tillväxtområdena. 

3) tillvarata även latenta resurser på arbetsmarknaden, t.ex. ungdomar med studiesvårigheter 

4) kvinnornas arbetskraftsdeltagande behöver öka 

5) motverka förtida utslagning från arbetsmarknaden 

--- 

2010 lät Regionförbundet Jönköpings län Nationalekonomiska institutionen vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping gör en studie av Tillväxtpolitik för Region Jönköping (Rapport 2010:03). 
Framtida flyttströmmar är övervägande negativa. En åldrande befolkning. Svag och osäker befolkning i 
yrkesaktiv ålder. Regionen består av tre mer eller mindre sammanhängande lokala arbetsmarknader.  
Moderna regioner drivs av: stor och växande tillgång på arbetskraft med högre utbildning. Stor och 
växande tillgång på en mångfald av specialiserade tjänster för både hushåll och företag. Starka 
incitament och andra förutsättningar för entreprenörsdriven förnyelse. Från Ansvarskommittén 
hämtas huvudslutsatsen att tillväxt går över kommungränser och koncentreras till större ekonomiskt 
funktionella regioner som hålls samman i en integrerad struktur med en större stad som nav. Konkreta 
kvantitativa mål för tillväxtpolitik handlar om näringsliv och arbetsmarknad.  Målen skall vara enkla att 
kommunicera och stämma av. I rapporten konstateras att region Jönköping har en alltför liten sektor 
av tjänsteföretag, en hållbar tillväxt och växande arbetsmarknad förutsätter tillgång till ett brett utbud 
av tjänster. Över huvud taget större diversifiering, fler yrken och karriärer förordas. På detta sätt kan 
arbetsmarknadsregionerna förstoras till att omfatta mer än en kommun, som exempel nämns 
Värnamo och Sävsjö. Ökad kvalitet i kollektivtrafiken för att öka utbud och antalet resande. 
Konstateras att Jönköpings glesa struktur inte gör det möjligt att pendla med kollektivtrafik utan med 
bil. Tillväxten i nyföretagande är lägre än i riket. Studien visar att välutbildad arbetskraft och 
tjänsteverksamheter främst är en förutsättning för entreprenörskap och nyföretagande. Avknoppning 
av offentlig verksamhet nämns också liksom behov av mentorsprogram, kvalificerade finansiella 
tjänster lokalt. Hela livsmiljöns kvaliteter, stad och land, påverkar tillväxten snarare än den lokala 
arbetsmarknadens villkor, det handlar om ett kvalitativt bostadsutbud. Högskolan och tillgång på 
arbetskraft med längre utbildning. 
--- 

Ang. arbetsmarknad-näringsliv 
Jag ser ett stort problem i diskrepansen mellan brain-drain å ena sidan och ett stort utanförskap å 
andra sidan. Särskilt i denna tid då vi står inför en gigantisk stor kompetensför-sörjningsutmaning de 
kommande 10-30 åren. Vissa pratar om att kommunerna måste höja skatten med 13 kr (!) för att klara 
de kommande välfärdsutmaningarna.  På årets Komek-mässa (Kommunekonomiska mässan) var man 
något mindre pessimistisk och pratade om skattehöjningar på 6-8 kr. Fortfarande svindlande summor. 
Ur det kommunala perspektivet så kommer ingen kommun att klara sig, om man inte hittar nya 
arbetssätt och börjar samverka mer. Behov av kompetensförsörjning drabbar även våra företag och 
det blir allt svårare för dem att hitta rätt kompetenser. Detta samtidigt som vi har ett stort utanförskap 
där grupper som nyanlända, ungdomar, äldre hamnar rätt långt ut i periferin och i värsta fall 
utanförskap.  
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Jag ser att företag (likväl som kommuner genom utbildningsinstanser) skulle behöva kraftsamla för att 
hitta metoder för dels att utbilda människor i de kompetenser som behövs och dels matcha in dem på 
en arbetsmarknad, om inte landsbygden ska dräneras vidare på kompetens och företagande. Många 
av våra nyanlända har en hög utbildningsgrad, som borde gå att ta tillvara på mycket bättre.  

/Kristin Nilsdotter Isaksson 

--- 

Kultur 

Trendspaning från Berlin om kulturformer 
Gemensamt för flera av de riktigt spännande kulturplatserna som vi besökte i Berlin, var att de har 
sprungit ur någon form av ockupationsrörelse. Unga människor har organiserat sig och kämpat för att 
få en plats att vara på. Om ett sådant projekt överlever, så kan det bli en härlig mötesplats som 
sprudlar av liv och spontanitet.  
Vi funderade mycket över detta faktum, hur svårt det kan vara att få plats för dessa grupper i det 
välorganiserade Sverige, där allt ska vara så perfekt rent och snyggt och varm och perfekt. Dessa 
grupper frodas bäst i sjabbiga gamla fabriksbyggnader och på ett stycke ödetomt. Med pallkragar och 
containrar och odlingslådor och graffitiväggar… 
Hur kan Leader jobba med att nå fram till dessa målgrupper: graffitimålare, urban gardening 
intressenter, musikskapare, invandrare, hbtq (Tänk att kunna få bo kvar i sin lilla by även om man är 
homosexuell! Att alternativet inte måste vara att flytta till storstan), lajvare, gamla, ensamstående, 
solitärer, crafters, nördar, gejmare, hackers, DJs, squatters, urban explorers, introverta personer … 
Dessa är personer som idag ofta skapar sina egna mötesplattformar på nätet. Kanske vet de inte ens 
att man skulle kunna göra något konkret i ”verkligheten” på den lokala lilla orten. Når Leader dessa 
personer?  
Kort sagt: 
De individer i vårt samhälle som ännu inte är organiserade, men som bär på en inre drivkraft och 
längtan efter ett sammanhang och en möjlighet att uttrycka sin identitet. 
Vi såg även att kring trenden Urban gardening växer projekt som lokalodlad mat, matlagningskurser, 
medvetenhet kring mat och hälsa samt food trucks. 

/ Jenny Herz 
 
--- 

Kulturens kraft 
Professor Lars Lindkvist, Linnéuniversitetet, har studerat hur man kan använda kulturella och kreativa 
näringar för att utveckla platser och hur dessa i sin tur kan ge dynamiska effekter åt andra näringar. 
Kulturens kraft för regional utveckling av Lisbeth Lindeborg och Lars Lindkvist 2010 SNS. Richard 
Floridas forskning ”Den kreativa klassen” visade att brist på flexibilitet och kreativitet ledde till 
fastlåsning och ett förstelnat synsätt. Kultursektorn omfattar 3,5 % av BNP i Norge, dvs nästan lika stor 
som verkstadsindustrin och lite större än livsmedelsindustrin. I Kronoberg gjordes en kulturstrategi 
som ställde frågorna ”Hur kan regionen hävda sig i konkurrensen i ett allt med globaliserat samhälle? 
Vilka näringar ska vi leva på? Hur ska ett kulturklimat som uppmuntrar tolerans och innovation 
uppnås? Hur kan länet bli mer attraktivt?” 
--- 
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Kulturella och kreativa näringar 
Ur Sternö Joakim, Nielsén Tobias, Kulturella och kreativa näringarna – Statistik och jämförelser 2012; 
Stockholm Volante 
Kulturella och kreativa näringar omfattar: arkitektur, konst, bibliotek, museum, kulturarv, 
konsthantverk, dataspel och ny media, media, design, musik, film, reklam, fotografi, tryckt media. 
146 000 anställda i 117 000 företag. Omfattar 3,3 % av BNP, omsätter 285 miljarder 
i Sverige (2010). 83 % är enmansföretag, 98 % har 0-9 anställda, 0,1 % har mer än 200 anställda. 
Indirekta effekter, besöks – och reseanledning och bidrar därmed till att öka attraktiviteten.140 
miljoner 2008, störst är konserthus, teaterscener, evenemangsarenor och tillfälliga evenemang som 
festivaler. 
Sävsjö kommun har i Projekt: Framtidens stadslandbygd 2009-02-01 beskrivit att intresse finns för ökat 
landsbygdsboende ofta i kombination med jord- och skogsbruk och komplement med försörjning från 
anställning. Förutsättningar för detta anges vara; en fungerande infrastruktur (it, vägnät, säkra el- och 
telekommunikationer), samverkan som stödjer företagsidéer, nätverk för att tillvarata lokala initiativ, 
kommersiell och offentlig service samt nybyggnation av bostäder. Begreppet stadslandsbygden som 
används har myntats av Ole Reiter, förutsätter att stad och land är beroende av varandra. Flera bor på 
landsbygden och arbetar i staden.  
--- 

Remissupplagan av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 följande prioriteringar och 

insatser: 

Stärka förutsättningarna för kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse 

Utveckla publikarbete och förutsättningar för deltagarkultur 

Öka samhandling mellan politikområden 

Behoven beskrivs som ökad tillgänglighet, mötesplatser för att ta del av och stöd för att utveckla eget 

skapande. Utveckling av nätverk på olika nivåer, folkbildning, inflytande och dialog är exempel på 

innehåll i planerade insatser. 

--- 

Sävsjö – The Bronx 
I helgen firade vi Jonas Broncks celebration, ett evenemang som har initierats av den f.d. 
stadsarkivarien i New York – Brian G Andersson. Han vände sig till några företagare i Sävsjö och tyckte 
att orten skulle fira att det var 375 år sedan Sävsjösonen (forskningen pekar på att han föddes i 
Komstad utanför Sävsjö år 1600) Jonas Bronck köpte en bit mark utanför Nya Amsterdam och 
etablerade sig i det som skulle komma att bli The Bronx. (Brocks ställe, The Broncks, The Bronx) 
Broncks-släkten är stor i USA, har sedan dess haft en inblandning i den amerikanska 
självständighetsdeklarationen och givit upphov till örnen i New Yorks stadsvapen.  

Detta firades på torget i Sävsjö med bland annat chefen för handelskammaren i Bronx, Lenny Caro och 
representanter från amerikanska ambassaden, Broncks släktingar från USA och representanter från 
Länsstyrelsen, kommuner, turistorganisationer mm mm Representanterna från The Bronx vill initiera 
mycket mer samarbete och handelsutbyten/ungdomsutbyten, turismutveckling mm framåt och Sävsjö 
fick också motta en officiell proklamering från The Bronx, som inte betyder att vi är en officiell vänort, 
men är en vänskapsgest, där ursprunget till The Bronx erkänns. Jag har ännu inte riktigt begripit hur 
stort detta är, mer än att det är dags att ta tag i detta och utveckla vidare. Nyheten täcktes av press 
från hela världen (ett axplock):    

San Fransisco chronical: http://www.sfgate.com/default/photo/In-this-handout-photo-taken-on-Aug-
20-2014-6754453.php 
Wall street journal: 
http://online.wsj.com/article/APe080f73b922c4e6aa89b8fd23ad008ba.html?KEYWORDS=bronx 
Washington Post: 
http://www.washingtonpost.com/world/europe/swedish-town-celebrates-link-to-the-
bronx/2014/08/21/a24bf4ca-2934-11e4-8b10-7db129976abb_story.html 
NY Times: 

http://www.sfgate.com/default/photo/In-this-handout-photo-taken-on-Aug-20-2014-6754453.php
http://www.sfgate.com/default/photo/In-this-handout-photo-taken-on-Aug-20-2014-6754453.php
http://online.wsj.com/article/APe080f73b922c4e6aa89b8fd23ad008ba.html?KEYWORDS=bronx
http://www.washingtonpost.com/world/europe/swedish-town-celebrates-link-to-the-bronx/2014/08/21/a24bf4ca-2934-11e4-8b10-7db129976abb_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/swedish-town-celebrates-link-to-the-bronx/2014/08/21/a24bf4ca-2934-11e4-8b10-7db129976abb_story.html
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http://www.nytimes.com/2014/08/20/nyregion/from-bronck-to-the-bronx-a-name-and-a-swedish-heritage-to-
celebrate.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&version=HpSum&module=second-column-region&region=top-
news&WT.nav=top-news# 
DN: http://www.dn.se/ekonomi/okand-smalanning-grundade-stadsdel-i-new-york/ 
SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okand-smalanning-grundade-bronx_3843626.svd 
Kulturnyheterna: http://www.svt.se/kultur/svensk-gav-namn-at-the-bronx 
Och många många fler. Utrikeskorrespondenter från 13 länder var på besök i Sävsjö med omnejd i 
helgen. Allt detta på initiativ av två företagare Roy Gustafsson och Curt Wrigfors i Sävsjö, som idogt 
och förtjänstfullt har lyft fram denna gamla historiska berättelse och gjort den värd att fira och vara 
stolta över. Se www.jonasbronckscenter.se  700 personer stod på torget i Sävsjö i lördags och trotsade 
slagregnet för att lyssna på alla tal.  
Vi kan fundera över om detta kan vara en plattform för olika LLU-projekt att kunna docka fast i då 
detta är en enorm PR för hela vårt område, som jag ser det. Jag vet att Jonas Bronck center vill 
fortsätta att utveckla detta för att skapa arbetstillfället, möjligheter till företagande och god 
utveckling.  

Näringsliv  

OECD rapport  
Ur OECD rapport 2012 för Småland och Blekinge av Regionförbundet södra Småland 
”Att locka till sig och behålla kunniga ungdomar i regionen är inte bara ett sätt att bibehålla den 
demografiska jämvikten och undvika att befolkningen som helhet åldras, det är även ett sätt att 
upprätthålla en sund och dynamisk tillgång på arbetskraft. Unga människor för med sig nya idéer och 
färdigheter, och de bidrar till att upprätthålla den kritiska massa som samhällen 

på landsbygden behöver för att behålla vissa nödvändiga tjänster i närområdet, 
till exempel skolor och fritids-/idrottsanläggningar. De utgör dessutom en lokal marknad för 
fritidsaktiviteter som i annat fall kanske inte skulle finnas. Biografer, barer, restauranger och andra 
lokala tjänster kan höja hela den lokala befolkningens livskvalitet och göra en plats mer lockande för 
boende i alla åldrar. I allt väsentligt pekar tecknen på att unga människor kan utgöra en ”indikator” på 
ett samhälles framtidsutsikter, både demografiskt och funktionellt.” 

”Universiteten i regionen skulle kunna övergå till mer behovsdriven utbildning och forskning jämte 
innovationsstöd till kunskapsintensiva små och medelstora företag. Detta skulle vara till hjälp för att se 
till att ungdomarna är intressanta på arbetsmarknaden efter utbildningen och svara på de lokala 
arbetsgivarnas behov av nya färdigheter. Förändringar i denna riktning pågår redan. Universiteten 
stärker i allt högre grad sina band med företagen, exempelvis genom mentorprogram. Dessa program 
skulle kunna vidareutvecklas på universiteten i regionen. Dessutom skulle banden mellan lokala 
ungdomar och företag kunna knytas redan före universitetet.” 

”Utöver att skapa nya affärsmöjligheter på landsbygden är turism ofta det första steget mot bredare 
utvecklingsmöjligheter: man besöker en plats, bildar sig en uppfattning och funderar sedan som följd 
på att flytta dit eller investera.” 

”Småland–Blekinge skulle även ha nytta av att kunskapsintensiva tjänstaktivitetsföretag 
(KITA) främjades ytterligare. Sådana företag lockas till lättillgängliga landsbygdsområden med tillgång 
till god service samtidigt som de själva bidrar till servicen genom att skapa ett lokalt utbud av sina 
tjänster.” 

”Med tanke på att Småland–Blekinge är så glesbefolkat är det även viktigt att förbättra förbindelserna 
mellan de större städerna/noderna och den omgivande landsbygden. Att utöka pendlingsområdena 
och att integrera kommunerna i väl fungerande gemensamma arbetsmarknadsområden är särskilt 
viktigt för den framtida utvecklingen i länens perifera områden.” 
Slutligen påpekas att en samlad utvecklingsstrategi som sträcker sig över länsgränserna skulle behövas 
för att stärka planeringen över gränserna. 
--- 

  

http://www.nytimes.com/2014/08/20/nyregion/from-bronck-to-the-bronx-a-name-and-a-swedish-heritage-to-celebrate.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&version=HpSum&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.nytimes.com/2014/08/20/nyregion/from-bronck-to-the-bronx-a-name-and-a-swedish-heritage-to-celebrate.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&version=HpSum&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.nytimes.com/2014/08/20/nyregion/from-bronck-to-the-bronx-a-name-and-a-swedish-heritage-to-celebrate.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&version=HpSum&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.dn.se/ekonomi/okand-smalanning-grundade-stadsdel-i-new-york/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okand-smalanning-grundade-bronx_3843626.svd
http://www.svt.se/kultur/svensk-gav-namn-at-the-bronx
http://www.jonasbronckscenter.se/
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Krisen 2008 
Den tillverkande industrin i regionen drabbades väldigt hårt av den globala krisen. 
Tillverkningsföretagen är i väldigt hög grad beroende av globala exportmarknader och i kölvattnet av 
krisen 2008 förlamades stora delar av den globala marknaden. Det medförde stora nedskärningar i 
produktionen med varsel och uppsägningar som följd. En del företag klarade inte av den kraftiga 
nedgången och konkurserna ökade.  Kommuner med stor andel tillverkningsindustri drabbades 
betydligt hårdare än andra. Under krisen skedde dock en rad saker som skulle visa sig positiva för 
regionen. Många företag såg över sina produktionssystem, försökte bredda eller spetsa till sina 
produkter och minska beroendet av en stor kund. Utbildningsinsatser, regionala och lokal 
kraftsamlingar växte fram i kölvattnet av krisen. Återhämtningen i den tillverkande industrin skedde 
ganska snabbt och man var bättre rustad för konjunktursvängningar än man varit tidigare. 
Effektiviseringar, fler kunder, samverkan och konkurrenskraftig produktion gjorde detta möjligt. 
Baksidan är att många av de som blev uppsagda har haft svårt att hitta tillbaks på en arbetsmarknad 
där kompetensbehovet inte matchar deras kompetenser. 
/Jan Melkersson, näringslivschef Ljungby kommun 
 
--- 

Besöksnäringen 
Projektet Partnerskap Småland, gemensamt för Destination Småland och Smålands Turism och 
Regionförbundet i Kalmar län, har utvärderats av Agneta Klippvik Utveckling AB. Följande mervärde 
från projektet redovisas: 

 Gemensam varumärkesplattform och genialt varumärke  
 Processen och samlingen kring Småland som enhet  
 Strategiska insatser, kampanjer, kvalitetsmärkning i form av hållbart Sverige och att öka 

andelen exportmogna företag 
 Ändamålsenlig organisation med en van projektägare och kunniga projektpartners i samverkan 
 Smålandsdagarna för erfarenhetsutbyte och ökad samverkan i besöksnäringen 
 De externa byråerna – professionalismen!  

Destination Småland har i samråd med kommuner och företag tagit fram en regional strategi för 
besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 med visionen: 
 ”Södra Småland - Europas grönaste besöksmål. Livskraftiga företag arbetar långsiktigt med hänsyn till 
miljö och människor. En region att besöka och återvända till för genuina och unika upplevelser inom 
natur, kultur och design – både för rekreation och affärer” 
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Entreprenörskap hos unga människor 

Jag skulle vilja börja med att beskriva hur resan kan se ut för en ung 
människa och hur den kommer i kontakt med entreprenörskap. Vi är 
många olika organisationer som arbetar med entreprenörskap på olika 
sätt, har olika målgrupper men i stort sett samma mål och syfte - att 
bidra till ett mer företagsamt Sverige.  

Organisationen jag arbetar för, Ung Företagsamhet, har sitt ursprung i USA, men applicerades på 
Sverige under 80-talet. Mycket har hänt sedan dess, då var det fult att driva företag, att vara stolt över 
det man kanske tillverkat och tjäna pengar. Idag ser det annorlunda ut. Företagande är en stor del av 
det stora kugghjulet i Sverige och framförallt småföretagande. Det är viktigt att poängtera att Ung 
Företagsamhets huvudsakliga mål inte är att fler ska bli fler företagare, men det är en positiv effekt om 
det blir så att några startar ”riktiga” företag efter gymnasiet.  Målet är att få fler företagsamma 
människor, som exempelvis Kristina pratade om i sin trendspaning är arbetsmarknaden tuff idag, vissa 
kompetenser kommer att vara viktigare framåt. Det kanske absolut viktigaste idag är att ha en social 
kompetens, våga ta för sig, vara kreativ, initiativrik och lösningsfokuserad- de entreprenöriella 
förmågorna. 

Det är otroligt viktigt att möta nya målgrupper, något Ung Företagsamhet har som målsättning framåt. 
Att möta de unga som naturligt inte kommer i kontakt med entreprenörskap hemma. Hur möter vi 
dem? Hur visar vi dem möjligheterna med entreprenörskap? Vi arbetar just nu med ett nationellt 
projekt, där elever på Introduktionsprogrammet ska driva UF-företag. Något vi smög igång förra året, 
men kommer att satsa stor vikt vid i år. Intressant för Leader Linné! 

Inför den stora gymnasie- och grundskolereformen som togs i bruk 2011, gjordes många förändringar 
och regeringen som då satt vid makten gav ut ”Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet”. 
De menar att: 

”Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan 
utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att hjälpa elever och studerande att utveckla och ta 
till vara på de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som behövs. Mycket av det som utmärker 
en bra entreprenör – förmågan att lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och 
samarbeta med andra – är också egenskaper som studerande på olika nivåer behöver utveckla för att 
klara sina studier och för att bli framgångsrika i vuxenlivet. Vi vill att entreprenörskap ska löpa som en 
röd tråd genom utbildningssystemet och hoppas därför att de som är verksamma inom olika delar av 
utbildningsväsendet ska känna sig inspirerade att utveckla undervisningen inom detta 
område.”(Stockholm 25 maj 2009 Jan Björklund, Lars Leijonborg, Maud Olofsson) 

Detta var inte taget helt ur luften utan grundar sig i EU:s åtta nyckelkompetenser, där man 2006 
tryckte extra mycket på social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda. Dessa 
nyckelkompetenser utgör en referensram för att stödja nationella och europeiska ansträngningar att 
uppnå målen som sätts upp.  

Regeringen anser att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet, alltså 
från förskola till eftergymnasial utbildning. Arbetet kring entreprenörskap i skolan handlar mycket om 
att utveckla elevernas nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga men också om att stödja speciella 
förmågor som krävs för att starta och driva företag. För det entreprenöriella lärandet i alla åldrar, från 
förskola till vuxenutbildning, är det viktigt med inre drivkrafter och motivation. 

Den nya regeringen är positiv till detta och har i sin nya budget gett entreprenörskap utrymme.   

Verkligheten idag 
Många unga kommer idag i kontakt med entreprenörskap och det har nästan blivit lite av ett modeord. 
De möter det inte bara när de på gymnasiet kan driva ett UF-företag utan på olika sätt. Det handlar 
som sagt om ett tankesätt som skolan/samhället måste lära ungdomar idag för att de ska vara redo för 
morgondagen. 
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Det känns otroligt bra att kunna säg att UF-företagande gör skillnad. Jag skulle vilja dela med mig av en 
forskarrapport som heter: Effekter av utbildning i entreprenörskap I januari 2013 presenterades 
rapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap - en långtidsstudie av UF alumners 
arbetsmarknadspotential och företagande” av Karl Wennberg och Niklas Elert på Ratio. Rapporten 
visar att: 

-    UF-företagare får en högre medelinkomst 

-    UF-företagare blir i större utsträckning chefer 

-    UF-företagare har en högre etablering på arbetsmarknaden 

Hur kan vi nå ungdomar som vill starta företag? 
Jag tror på ett samarbeta med organisationer som är proffs inom sina områden. Ofta är det svårt att 
hitta ny mark på egen hand, men lättare att skörda om det redan är plöjt. Jag tänkte kartlägga vilka 
olika organisationer som en ung människa idag stöter på och som Kronobergs Län lagt stor vikt vid att 
lyfta, inte minst med hjälp av Landshövding Kristina Alsér. 

Ofta är det Ung Företagsamhet som är den första organisationen som eleverna möter, kanske redan 
på grundskolan. Kanske har några testat på Sommarlovsentreprenörerna, ett nationellt koncept som 
liknar UF-konceptet men på en enklare nivå.  I gymnasiet får elever möjlighet att starta, driva och 
avveckla ett UF-företag. Detta gör eleverna inom en kurs i skolan, de får alltså betyg i kursen. Under 
UF-året går eleverna igenom olika moment, alltifrån att skriva affärsplan till att kunna presentera sin 
idé.  

Efter gymnasiet eller kanske direkt efter avslutad UF-kurs kan de vända sig till Drivhuset som verkar 
som en bro efter gymnasiet och Linnéuniversitet men deras huvudsakliga uppgift är vägledning för 
studenter som vill driva företag under sina studier.  

Efter det kan personen söka vidare hjälp/rådgivning hos Almi, Coompanion, Nyföretagarcentrum och 
Företagarna.  

Jag tror att vi ska försöka att i största möjliga mån samverka med dessa organisationer. Att visa upp 
möjligheterna som finns, då tänker jag främst för dem på landsbygden. Jag tror också på samverkan 
med specifika skolor kanske i samarbete med LRF eller liknande. Jag tänker då exempelvis på 
Ryssbygymnasiet eller Ingelstadsgymnasiet. Detta är två skolor där vi försöker arbeta in UF-
företagande och vi är på gång men mycket behövs göras. Tyvärr ligger mycket i traditioner och 
tankesätt som är svåra att bryta. Jag träffade för några veckor sedan 28 killar som läser skogsvård på 
Ryssbygymnasiet. Alla undersökningar säger att de kommer till största del att bli enskilda företagare 
efter gymnasiet om de vill fortsätta inom sin bransch. Tyvärr är detta något de har lite kunskap kring 
och de ser sig själva inte som företagare - det är väl bara medelålders gubbar i kostym?   

För någon vecka sedan berättade Kristina Alsér om ett möte som skulle ske på residenset den kvällen 
med fokus landsbygd läs här. De hade samlat organisationer, skolor och föreningar som på något sätt 
arbetar med landsbygden. När vi diskuterade denna kväll så beslutade hon att det nästa gång skulle 
vara ännu mer fokus på entreprenörskap på landsbygden. På hennes blogg skriver hon även att de 
under nästa år vill kora årets unga entreprenör inom samma team. 

Jag tror vi måste hjälpa till att visa goda förebilder inom företagande på landsbygden, visa upp den där 
mjölkbonden som definitivt driver ett företag, lanthandeln som drivs av fler personer eller den där 
grävmaskinisten som har egen F-skattesedel. Vi måste skapa nätverk för dessa företagare på 
Landsbygden och framförallt uppmuntra till företagande på landsbygden genom Leader Linné. 

Vad som behövs för att de ska lyckas i sitt företagande? 
När jag träffar unga människor som har eller driver företag, såväl UF-företag som ”riktiga företag”, är 
nätverkandet och tryggheten viktig. Att någon har trott på dem, lyssnat på deras affärsidéer och 
pushat dem vidare. Det är där organisationerna kommer in igen som jag pratade om tidigare. Jag har 
själv drivit UF-företag, året var 2008 och jag hade en fantastisk idé tyckte jag, nämligen en 
förvaringsask till tamponger.  
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Idén var väl helt okej och vi sålde en del, men det var inte det som gav mig mest utan de människor jag 
träffade och de aktiviteter jag var med på under UF-året. Jag träffade människor som efteråt har varit 
helt klart avgörande för att jag vågade starta eget efter gymnasiet. När jag väl startade var jag på jakt 
efter allt som kunde hjälpa mig som nystartad, då sökte jag mig till olika nätverk/möten/träffar.  

Övning ger färdighet  
Över 270 000 elever har startat och drivit ett UF-företag i Sverige sedan 1980. Många av dem har 
senare i livet startat ett eget företag. 

I januari 2011 gav docent Karl Wennberg vid Stockholm School of Economics ut rapporten ”Övning ger 
färdighet – En långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-2007”. 
Rapporten utgörs av en databas innehållande samtliga 166 606 personer som drivit ett UF-företag 
någon gång under sin gymnasietid 1980-2007, samt samtliga företag drivna av dessa under perioden 
1990-2007. Utfallet av våra UF-företagares framgångar i företagande jämfördes mot en kontrollgrupp 
framtagen av Statistiska Centralbyrån bestående av 221 120 individer. 

Rapporten visar att de elever som drivit UF-företag; 

- i större utsträckning startar företag 

- anställer fler personer i sina företag 

- har högre omsättning i sina företag 

- har längre livslängd på sina företag 

…än de som inte har drivit UF-företag. 

 
Ofta blir det tyvärr ett glapp efter UF till något vidare, Ung Företagsamhet har en tydlig målsättning 
och strategi, vi arbetar på gymnasiet främst med UF-företagade. Efter det är vårt uppdrag slut och 
någon annan ska ta vid. Problemet är här att det inte finns någon naturlig uppföljning. Som jag skrev 
tidigare är Drivhuset de idag som ligger närmast UF, men har egentligen som uppdrag att stötta 
studenter. Det finns inom UF nationellt och internationellt ett nätverk som heter UF-alumni, vars syfte 
är att främja unga människor som drivit UF-företag som vill fortsätta sin entreprenöriella resa, genom 
nätverkande, brobyggande och gemenskap.  

Vi har i Kronoberg avvaktat med att dra igång detta nätverk för att hitta ramarna och finansiering. Just 
nu ligger en ansökan inne hos Kampradstiftelsen och vi hoppas kunna starta upp nätverket under 
våren då trycket är stort både från de unga men även från näringslivet.  

För en del kanske ett Leaderprojekt kan vara just det som avgör om man vågar dra igång sin idé?  

- Inspiration: exempelvis som den aktiviteten Leader arrangerade på High Chaparral för några år 
sedan. Nya målgrupper? Hur? 

- Ambassadörskap: förebilder som jag nämnde tidigare, kanske mentorer, rådgivare för 
nystartade företagare, jag tänker på Almis mentorsprogram. 

- Nätverk och möjligheter till att träffas. Jag tänker främst på de olika lokala nätverken som 
finns runt om i länet. Några fungerar bättre än andra, varför gör de det? Vilka är det som är de 
bästa och varför är de det? Kan Leader stötta projekt för nya, nätverk? 

- Information/kunskap: vi behöver sprida och marknadsföra Leader Linné och de fantastiska 
möjligheterna som finns. 

 
Regeringens strategi: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/69/09/22b6e680.pdf 
 
EU:s nyckelkompetenser: 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_sv.htm 
 
Om ni är intresserade av att läsa mer om rapporten utbildning i entreprenörskap: 

http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/effekter_av_utbildning_i_entrep

renorskap_0.pdf 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/69/09/22b6e680.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_sv.htm
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/effekter_av_utbildning_i_entreprenorskap_0.pdf
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/effekter_av_utbildning_i_entreprenorskap_0.pdf
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Läs mer om UF-företagande: 

http://ungforetagsamhet.se/utbildning/uf-foretagande/uf-foretag 

Kristina Alsérs blogginlägg: 
http://landshovdingkronoberg.blogspot.se/2014/10/ungdomarna-som-vill-minska-avstandet.html 

http://landshovdingkronoberg.blogspot.se/2014/10/glitter-o-glamour-for-landsbygdens.html 

Är ni nyfikna på att läsa hela rapporten: Långtidsuppföljning av fd UF-företagare 1990-2007 

http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/rapport_ung_foretagsamhet_ov

ning_ger_fardighet_april_2012_1.pdf 

Läs mer om UF-alumni:  
http://ungforetagsamhet.se/uf-alumni/om-uf-alumni 

/ Emma Ekaremål  

Ung Företagsamhet Kronoberg 

--- 

Internationellt 

Proposals for co-operation activity 
NULAG has agreed the following wording with Leader Linne which will be used in their Local 
Development Strategy. 

From May 2010, NULAG and Leader Linne in Småland, Sweden have had a partnership agreement and 
have collaborated, with great benefit to both partners, on many projects. These have included youth 
exchanges, links between community-run village shops, LAG exchanges and a joint visit to Brussels to 
increase our knowledge and contacts in the EU, fishing, and exchanges between hippotherapy, 
forestry, tourism and basketry businesses. Both LAGS are keen to build on this and their excellent 
working relationships in the next round.  

There were few examples of transnational collaboration in the previous Leader round. The 
Linne/NULAG partnering is a shining example of what this form of collaboration can deliver. Leader 
Linne and NULAG would like to renew our partnership agreement, share our experience of trans-
national co-operation with other LAGs and explore the possibility of jointly co-operating with third 
country LAGs. 

The following future areas of co-operation have been identified. 

Young people. Both LAGs agree that the future of their areas belongs to young people. Previous 
exchanges have up-skilled 50 young people from both countries through training and work placements 
and enabled them to get jobs.  Five Swedish students visited Northumberland in August 2014 on work 
placement exchanges. We would like to continue this work, focussing on the agricultural and forestry 
sectors, food production and processing.  

Renewable energy. We shall promote lifestyle changes in order to reduce the waste of natural 
resources and promote their optimum use by recycling, permaculture, bio-energy and local food 
production. This will need animators and links to expert advisors in the 2 countries to drive the 
programme. 

SMEs and micro-businesses. Links between SMEs and micro-businesses could benefit both areas 
through the exchange of ideas and best practice. This would build on previous work and extend into 
new rural business sectors. 

Tourism. Special interest tourism in outdoor activities eg bird-watching, cycling, fishing, walking 
holidays could be encouraged through a joint forum between Småland and Northumberland. This 
would focus on achieving longer stays and improving visitor welcome practices.  

http://ungforetagsamhet.se/utbildning/uf-foretagande/uf-foretag
http://landshovdingkronoberg.blogspot.se/2014/10/ungdomarna-som-vill-minska-avstandet.html
http://landshovdingkronoberg.blogspot.se/2014/10/glitter-o-glamour-for-landsbygdens.html
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/rapport_ung_foretagsamhet_ovning_ger_fardighet_april_2012_1.pdf
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/rapport_ung_foretagsamhet_ovning_ger_fardighet_april_2012_1.pdf
http://ungforetagsamhet.se/uf-alumni/om-uf-alumni
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Broadband. Investigate how the use of broadband in service delivery in our areas could improve the 
lives of rural residents eg by delivering healthcare, supporting isolated elderly people and making it 
easier for people to work from home. 

Fuel supplies. The cost and availability of fuel and private transport in rural areas is a considerable 
drain on residents’ budgets. There is a ‘village pump’ movement in Sweden, promoted locally and 
nationally by the national body ‘All Sweden Shall Live’. NULAG and other British LAGs could learn from 
the Swedish experience. NULAG would like to work with other LAGs on this, as well as in 
Northumberland.    

Elderly people. Both the old and the young can be isolated in remote rural areas. We would like to 
encourage inter-generational projects which promote understanding and social cohesion. 

/Pete Duncan 

--- 

Källor: 

Socioekonomisk analys över Småland och Öarna 2013-05-15 rfss.se 

Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping 2025 av Regionförbundet Jönköpings län juni 2013 

regionjonkoping.se  

Mötesplats södra Småland, Regionalt utvecklingsprogram, en strategi för Kronobergs län av 

Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsen  

Statistik från Regionförbundet södra Småland www.rfss.se 

Statistik från Regionförbundet Jönköpings län www.regionjonkoping.se  

 

http://www.rfss.se/
http://www.regionjonkoping.se/
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Bilaga 3: Motivering till fondmedverkan 
 
Leader Linné Småland har beslutat att arbeta med tre fonder; Regionalfonden, Socialfonden och 

Landsbygdsfonden. Vi kommer ej att söka medel från Havs- och fiskerifonden utan överlämnar de två 

sjöar som eventuellt skulle kunna ingå i denna fond enligt följande; sjön Åsnen involveras via Leader 

Småland sydost och Blekinge, Sjön Bolmen involveras i Leader Hallands program. 

Däremot kommer vi att söka medel från de tre andra fonderna enligt följande motivering: 

1. Genom Regionalfonden kommer vi att arbeta med nyföretagande, företagsutveckling för 

tillväxtföretag och samarbete mellan företag för nya affärer samt utveckling av nya branscher 

och produkter/tjänster. Även nya företagsformer kommer att finnas med och kan då betraktas 

som innovationer.  Det grundläggande syftet är att skapa ett ekonomisk hållbart samhälle med 

tillväxt som skapar förutsättningar för bevarande och nya arbetstillfällen. 

2. Genom Socialfonden kommer vi att arbeta med projekt som bidrar till ökad kompetens hos 

anställda inom privata och ideella sektorn.  Vi kommer också att använda dessa medel för att 

motverka arbetslöshet, utanförskap och öka social inkludering och integration på 

arbetsmarknaden.  Vi har en traditionell näringslivsstruktur som står inför stora förändringar 

med ökad effektivisering, minskade antal arbetstillfällen. Befolkningen har en låg 

utbildningsnivå. För att möta denna strukturomvandling behövs för att kompetensutveckla 

människor för att de ska vara anställningsbara även i framtiden. Eftersom vi också har en stark 

avfolkning av människor i arbetsför ålder är det viktigt att ta vara på den resurs som 

nysvenskarna innebär.  

3. Genom Landsbygdsfonden kommer vi att arbeta med ökad attraktivitet när det gäller boende 

och företagande inom vårt område. Vi kommer att använda dessa medel för utveckling av nya 

mötesplatser och mötesformer, boendeformer, nya produkter som t ex inom småskalig 

livsmedelsproduktion, kapitalförsörjning, kompetensutveckling för ett förnybart samhälle samt 

olika aktiviteter för att uppnå våra mål.  

Vi kommer också att använda dessa medel till det som vi idag inte har kunskap om och inte vet 

dvs. nya produkter - tjänster, nya sätt att använda bredbandsinfrastrukturen,  nya sociala 

strukturer och sätt att mötas och mycket annat. 

Vi kommer att arbeta genom samverkan mellan de olika fonderna för att på ett resurssnålt sätt 

medverka till att strategins mål uppnås. Enligt detta syfte kommer vi också att arbeta tillsammans med 

andra regionala och lokala aktörer för att regionens resurser ska bidra till en smart och hållbar tillväxt 

för alla. Projekten kommer att delas i flera för att uppfylla och särskilja fondernas krav – en 

projektansökan – en fond. 
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Bilaga 4: Deltagande organisationer i framtagandet av strategin 

 
 
  

   

Offentlig sektor Privat sektor Ideell sektor 

Kronobergs län     

Länsstyrelsen  Företagarorganisation Idrottsföreningar 

Skogsstyrelsen  Livsmedelsföretagare Kulturföreningar 

Regionförbundet  Företagare besöksnäringen SPF 

Jönköpings län Skogsägare Byalag 

Länsstyrelsen  Skogsföretagare Samhällsföreningar 

Skogsstyrelsen  Tekniknod  Bygdegårdsföreningar 

Regionförbundet  Sociala företag Internationella vänner, flyktingar  

 Ung företagsamhet från Afghanistan, Syrien och Somalia 

Energikontoret sydost Miljöstudent 4 H Kronoberg 

Landsbygdsutvecklare alla kommuner Kulturföretagare Tidigare projektägare 

Näringslivsutvecklare alla kommuner     

Lär- och kunskapscentra     

Linnéuniversitetet     

Arbetsförmedlingen     

Studieförbundet Vuxenskolan     
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Bilaga 5: Statistiksammanställning 
Sammanställning av olika uppgifter i Leader Linné Småland områdets kommuner 

Uppgift (riket) Alvest
a 

Ljungby Markaryd Sävsjö Vetlanda Värnamo Växjö Älmhult Området 

Landareal km2 978 1758 520 683 1510 1223 1674 895 9241 

Vattenareal km2 99 246 15 50 99 168 251 88 1018 

Antal invånare 19280 27277 9515 10969 26419 33155 85822 15759 167309
# 

Antal i centralort 8017 15205 3966 5122 13050 18696 60887# 8955  

Män andel 51  51 51 51 51 50 50 50 51 

Kvinnor andel 49  49 49 49 49 50 50 50 49 
- Andel 0-15 år (18) 19 17 16 19 18 18 19 19 18 
- Andel 16-19/18 år¤ (3) 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
- Andel 19/20-44¤ (34) 29 29 27 30 30 31 35 30 30 
- Andel 45-64 år (25) 26 27 26 26 26 27 23 26 26 
- Andel 65 år + (19) 21 23 26 21 21 20 18 21 21 

          

Invånare 2007 18776 27276 9641 10937 26365 32930 79562 15378 165265
# 

Centralort 2005 7647 14810 3826 5068 12691 18469 55600# 8518  

          
Flyttnetto 2006-2013 525 398 158 177 124 274 3953 493 6102 
Födelsenetto 2006-
2013 

65 -199 -203 -200 -182 174 5443 -81 4817 

Medelålder 41,2 42,2 43,4 45,0 43,1 43,3 42,2 39,8 42,3 42,66 
Snittinkomst 242000 23374

2 
235568 211332 228471 238797 254331 245532 247715 236936 

Skattesats 31,86 33 32,67 32,21 33,13 32,72 32,33 31,87 32,56 32,56 

Högskoleandel 25 14,4 15,2 10,8 13,6 13,5 16 28 19,6 16,39 

Förvärvsfrekvens 77 80 82,1 76,6 80,6 82,6 83,3 77,7 82,8 80,71 

Företagande 6,7 7,9 7,5 9,2 7,8 7,2 5,9 5,4 7,2 7,26 

Arbetslöshet 8,5 10,3 7 9,5 7,2 6,9 7,2 9,7 6,6 8,05 
Ungarbetslös 18-24 * 24,4 14,6 18,1 10,7 15,4 15,8 17,8 16,3 17 

Utrikes födda 15 16,1 14,7 17,5 13 11 16 15,9 15,8 15 

Nyföretagande 8,5 8,5 8,8 8,1 8,8 7,4 11 9,8 8,86 

Befolkningsökning 2,5 -0,1 -1,1 1,3 0,4 1,0 3,4 1,0 1,05 

Sysselsatta andel          

Jord, skog (1,5) 4,2 3,2 2,6 7 7 3 1,3 2,2 4% 

Tillverkning (13,2) 28,3 32,4 42,2 27 31 28 10,8 18,6 27% 
Handel (12,5) 10,3 8,9 10,3 8 12 13 13 20,7 12% 
Transport (4,9) 9,2 3,4 4,7 6 3 5 5 6,8 5% 
Utbildning (10,5) 10,6 9,6 7,5 8 8 8 11,2 6,5 9% 
Vård omsorg (16,3) 18,3 18,4 12,6 19 16 17 19,5 7,8 16% 

# exklusive Växjö stad 

* Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd (total ungdomsarbetslöshet), andel av 

den registerbaserade arbetskraften 18-24 år (riket 9,7) Följer Arbetsförmedlingens statistik (obs inte 

15-24 år som anges i anvisningarna/mall från Jordbruksverket). 

¤ Kronobergs län anger i sin sammanställda statistik uppgifter för åldrarna 16-19 år samt 20-44 år, 

Jönköpings län 16-18 år, samt 19-44 år – enligt anvisningarna mall från Jordbruksverket skall 

åldersgruppen anges 16-24 år samt 25 – 44 år 
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Bilaga 6: Specificering av utarbetandet av utvecklingsstrategin 

Handlingsplan inför nästa leaderperiod 

Maj 2013 Tjänstemannagruppen dvs. kommunernas landsbygds- utvecklare 
tog fram en skrivelse som skickas ut till respektive kommunstyrelse. 
I skrivelsen ställdes frågorna 
a) vill ni ingå i Leader Linné kommande programperiod respektive  
b) vill ni att området utökas med fler kommuner 

Juni 2013 Stort möte med finansiärer och intressenter för att informera om vad 
Leader Linné har gjort och lite om framtiden. 

September 2013 Svar från alla sex kommer att de vill ingå i Leader Linné kommande 
programperiod och flera kommuner ansåg att det är positivt om vi blir 
större.  

December 2013 Påbörjade utvärdering av gamla utvecklingsstrategin och resultatet i 
förhållande till nya EU-2020 strategins mål. 

Januari 2014 Förfrågan från Vetlanda och Sävsjö kommun om att de vill ingå i 
Leader Linné. Styrelsen godkände deras förfrågan och därmed 
kommer de att ingå i arbetet kommande period. 

Januari 2014 Roger Andersson tillsammans med Annika utsågs av styrelsen att leda 
utvecklingsarbetet 

Februari 2014 Advisory board tillsätts. Fem personer med klart nytänkande och 
kritiska. De följer skrivandet och kommer med kritiska synpunkter.  

April 2014 Visionsdag men styrelsen och 20 speciellt inbjudna gäster från olika 
professioner, åldrar och kön.  

Maj t.o.m. september    Tolv tematiska fokusgruppsdiskussioner med totalt 250  
2014  personer har genomförts.  

September 2014 Konsult köps in för att skriva utvecklingsstrategin. 

29 september 2014 Möte då vi sammanställning av strategi version 1 omfattande resultat 
från fokusgrupper, grundmaterialet och mål – indikatorer.  

16 oktober Styrelsen tillsammans mer representanter från Sävsjö och Vetlanda 
ger sina synpunkter på version 2 av strategin. 

5 november   Kommunernas landsbygdutvecklare ger sina synpunkter  
på version 3 av strategin. 

I mitten av november Styrelsen och representanter från Sävsjö och Vetlanda  
beslutar om den slutgiltiga strategin som sedan lämnas in den 27 
november. 

April 2015  Preliminärt beslut om vi får bli ett leaderområde 

Därefter påbörjas arbetet med framtida organisations kompetens och 
sammansättning. 

Juni – oktober 2015 Styrelsen för Leader Linné Småland bearbetar och antar strategin. 

Våren 2016   Nya ansökningar kan tas emot och beviljas. 

 

 

 


