
                                                                                                                                                        

 

Verksamhetsplan för 2018 
 

Verksamhetsinriktning 

Verksamheten ska verka i linje med Leader 

Linnés Smålands vision ” Leader Linné 

Småland - smart hållbar tillväxt på 

landsbygden”.  

 

Målgrupp 

Individer och organisationer i det 

geografiska område; Alvesta, Ljungby, 

Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, 

Växjö och Älmhult kommuner med 

undantag för Växjö tätort.   

 

Styrelsens ansvarsområde 

Styrelsen har det övergripande formella 

ansvaret för att utvecklingsstrategin uppnås 

samt att föreningen utvecklas i linje med 

medlemmarnas önskemål.   

 

Styrelsen består av 16 ordinarie ledamöter, 

två från varje kommun, fördelat på de tre 

sektorer; ideell, privat och offentlig. 

Styrelsen kommer att ha minst fem möten 

under året. 

 

Vid projektbeslut tar Leader Linné 

Småland beslut avseende om projektet kan 

bidra till att uppfylla utvecklingsstrategins 

mål medan Jordbruksverket tar beslut om 

projektet uppfyller EU-reglementet. 

Projektet ska godkännas i båda instanserna 

innan det kan anses vara beviljat. 

  

Verksamhetsledarens ansvarsområde 

Verksamhetsledaren har det operativa 

driftansvaret genom att leda 

leaderkontorets arbete och utveckling. 

 

I uppdraget ingår att med hjälp av 

kontorets personal genomföra personliga 

möten, informera, utbilda, diskutera och 

hjälpa presumtiva projektägare att  

 

 

 

 

utveckla, driva och redovisa projekt som 

ligger i linje med målen i föreningens 

utvecklingsstrategi.  

 

Övriga uppgifter för kontorets personal är 

att handlägga ärenden så snabbt som 

möjligt i Jordbruksverkets datasystem 

genom att ta fram underlag för 

Jordbruksverkets beslut.  

 

Efter beslut i styrelsen ska personalen 

söka, driva och redovisa egna projekt om 

det finns ett regionalt mervärde och det 

inte finns andra naturliga aktörer som kan 

ta projektägarskapet.  

 

 
 

Under 2018 ska följande aktiviteter 

genomföras: 

• Ett årsmöte, fem styrelsemöten och sex 

arbetsutskottsmöten. 

• Genomföra ett utbildningstillfälle för 

nya styrelseledamöter. 

• Personalen ska delta i de utbildningar 

som Jordbruksverket bjuder in till. 

• Hjälpa projektägare att utveckla sina 

idéer samt hur de ska skriva sin 

ansökan om projektmedel. 

• Arbeta aktivt med att hitta 

samarbetsprojekt, nationelle eller 

internationella, som gynnar vår 

landsbygd. 



                                                                                                                                                        

 

• Genomföra minst ett informationsmöte 

i varje kommun under temat utifrån 

styrelsens prioriteringar.  Detta ska 

helst genomföras tillsammans med 

kommunernas landsbygds- och 

näringslivsutvecklare. 

• Delta på olika informationsmöten som 

anordnas av föreningar och kommuner. 

• Handlägga alla projekt inför beslut i 

Jordbruksverkets datasystem Flit. 

• Efter beslut bjuda in projektägarna till 

en information om vad som kommer att 

gälla avseende drift och redovisning av 

projektet. 

• Genomföra minst ett nätverksmöte där 

projektägare får träffas. 

• Genomföra fem nätverksmöten med 

kommunernas landsbygdsutvecklare. 

• Informera och kommunicera via 

hemsida och olika sociala medier 

såsom Facebook, Instagram och 

eventuellt andra kanaler. 

• Bokföra och redovisa egna projekt och 

kostnader. 

 
 

• Driva följande egna projekt: 

- Innovation – lärande  

Detta är ett utvärderings och 

lärandeprojekt. Inom ramen för 

detta kommer fem 

styrelseledamöter att följa fem 

projekt för att coacha dem till en 

vidare utveckling av projektet och 

ett långsiktigt resultat. I projektet 

ingår också erfarenhetsutbyte och 

lärande mellan coacher, 

projektägare och kontorens 

personal i fem leaderområden samt 

en inspirationsföreläsning för alla 

styrelseledamöter. 

 

- Aktiva byar 

Detta är ett nationellt 

kunskapsutbytes-projekt där 

projektledarna samlar in goda 

exempel på landsbygdsutveckling i 

hela landet. Dessa platser läggs in 

på en stor karta där det också 

informeras om kontaktuppgifter till 

någon eldsjäl på orten. Till detta 

kommer också projektet att ta fram 

olika metoder, både virtuella och 

fysiska, för att individer som vill 

utveckla sin bygd ska kunna utbyta 

erfarenheter, få inspiration och lära 

av varandra. 

 

- Turistsprånget – till häst med 

gäst i Småland 

Detta är en förstudie som syftar till 

att skapa förutsättningar för 

exportmogen hästturism. I projektet 

ingår entreprenörer inom 

hästnäringen, kost och logi samt 

offentliga aktörer. Projektet 

omfattar både studieresa, utbildning 

och nätverksmöten.  

 
 

- Multiple use of forest  

Detta är ett skogsprojekt där Leader 

Linné Småland, tillsammans med 

Linné-universitetet ingår i ett 

internationellt samarbete med 



                                                                                                                                                        

 

Finland, Portugal, Luxenburg och 

eventuellt Estland. 

 

Projektet kommer att arbeta med 

familjeskogsbrukare för att öka 

entreprenörskapen och hitta andra 

inkomstkällor under tiden skogen 

växer. 

 

 

 

- Paraplyprojekt 

Detta är en form av ramprojekt 

inom ett visst tema som Leader 

Linné Småland är projektägare för. 

Från detta ramprojekt kan sedan 

organisationer söka mindre 

summor till bl a evenemang. Vilka 

övriga teman för paraplyprojekt 

som kommer att beslutas om är ej 

ännu bestämt. 

 

 

 

Budget 

Kostnadsslag Beräknad kostnad 

Personalkostnad kansli och projekt 2 600 000 kr 

Styrelsekostnader  450 000 kr 

Övriga kostnader, se not 1 380 000 kr 

Årsmötetskostnader 10 000 kr 

 Summa kostnader  3 430 000 kr 

  

Intäkter  

EU och staten  2 291 400 kr  

LAG Leader Linné Småland  928 600 kr  

Region Jönköping 200 000 kr 

Medlemsintäkter 10 000 kr 

Summa intäkter 3 430 000 kr 

Not nr. 1. Övriga kostnader omfattar framför allt hyra, resor, telefoni och data,  

mötes- och konferenskostnader. 

 


