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Leader Linné Småland – smart hållbar tillväxt på landsbygden 

Den ideella föreningen Leader Linné Småland bildades 7 maj 2015. Dess uppgift är att 

bedriva landsbygdsutveckling i följande åtta kommuner: Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, 

Vetlanda, Värnamo, Växjö (förutom Växjö stad) och Älmhult. Verksamheten bedrivs främst 

genom att stödja externa projektansökningar men också att initiera och driva egna projekt för 

att nå målen i föreningens strategi. De tre övergripande målen är: 

1. Spännande miljöer där människor och idéer kan växa 

2. Öppen för det okända 

3. Självförsörjning och entreprenörskap 

Leader Linné Småland beviljades i december 2015 en total budget på 50 952 056 kronor för 

åren 2015 t o m 2021. Finansieringen är uppdelad enligt följande: EU 25 476 028 kronor, 

svenska staten 8 661 849 kronor och medlemskommunerna 16 814 179 kronor.  

 

Under programperioden finansieras Leader Linné Småland från tre fonder: Landsbygdsfonden 

med 43 072 537 kronor, Regionalfonden med 4 224 314 kronor och Socialfonden med 

3 655 205 kronor. 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

 

Styrelsens sammansättning 
LAG (Local Action Group) tillika styrelsen har bestått av 16 ledamöter, två från varje 

kommun, fördelat på de tre sektorerna enligt följande: 

 

Offentlig sektor har representerats av Jenny Anderberg (Ljungby), Elizabeth Peltola 

(Älmhult), Pierre Thorell (Vetlanda), Patrick Blomström (Sävsjö), Bengt-Göran Söderlind 

(Markaryd). 

 

Privat sektor har representerats av Gottlieb Granberg (Värnamo), Andreas Karlsson 

(Värnamo), Cecilia Malmqvist (Vetlanda), Roger Andersson (Alvesta), Magnus Andersson 

(Växjö) och Hanna Evelyndotter (Alvesta). 

 

Ideell sektor har representerats av Bengt-Elis Pettersson (Sävsjö), Ingela Blad (Växjö), Kjell-

Erik Svensson (Markaryd), Jenny Herz (Älmhult) och Jenny Svensgård (Ljungby). 

 

Ordinarie arbetsutskott har bestått av ordförande Elizabeth Peltola och vice ordförande 

Gottlieb Granberg samt Bengt-Elis Pettersson och Ingela Blad. Vid varje arbetsutskottsmöte 

har ytterligare två representanter från styrelsen adjungerats. Vem som adjungerats har 

bestämts enligt ett rullande schema. 

 

Fördelningen i styrelsen har under året varit 44 procent kvinnor och 56 procent män. 

 

Medlemskap  
Föreningen har haft 26 medlemmar. 
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Styrelsearbetet 
Vid årsmötet den 14 maj 2020 var det nyval på en ledamot, omval av 7 ledamöter och 8 

ledamöter kvarstår ytterligare ett år.  

 

Under året har styrelsen haft fem möten (12 februari, 15 april, 27 maj, 9 september och 18 

november) styrelsen har även haft två per capsulam projektbeslut. Större delen av dessa 

möten har varit digitalmöten då restriktioner p g a Covid 19-smitta inte har tillåtit fysiska 

möten. Under 2020 har styrelsen beviljat 13 st. projekt, vilket innebär att fram till årsskiftet så 

har 42 534 077 kr (99 %) av tilldelade medel i landsbygdsfonden beviljats, 4 804 595 kr (100 

%) av tilldelade medel i regionalfonden samt 5 290 761 kr (100 %) av tilldelade medel i 

socialfonden.   

 

Arbetsutskottet har haft sju möten (30 januari, 2 april, 14 maj, 17 juni, 27 augusti, 4 november 

samt 12 december) då olika ärenden och framför allt inkomna projekt har beretts inför 

kommande beslutsmöte. Arbetet med att förbereda för nästkommande programperiod har 

även behandlats. 

 

Förutom ovanstående arbetsuppgift har styrelsen lett föreningens övergripande verksamhet. 

 

 

Operativa arbetet på leaderkontoret 
 

Sex personer har varit anställda i verksamheten under året. Åsa Westström 100 %, Emilie 100 

% (föräldraledig fr o m oktober), Ylva Sandström 65 %, Annika Nilsson 50 % t o m augusti, 

Jenny Fröberg 50 % fr o m mars och Kristin Petersson 40 % fr o m september. Lantbrukarnas 

Ekonomi AB har köpt tjänst motsvarande 50 % under hela året och Leader Västra Småland 25 

%. För övrigt har viss tjänstgöring förlagts i olika LAG-ägda projekt och för administration av 

våra många paraplyprojekt. 

 

 
Personalens övergripande arbetsuppgifter 

”Tanken är att personalen på leaderkontoret ska vara bufferten mellan kreativa ideella 

krafter i vårt område och det omfattande EU-reglementet som styr verksamheten”. 

 

Kontorets huvudsakliga uppgift är att informera om vilka möjligheter leader kan ge och hur 

presumtiva projektägare kan söka medel. Därefter har vårt huvuduppdrag varit att konkret 

hjälpa projektägare att söka, driva och redovisa projekt. Ansökningarna om projektstöd 

handläggs av kontorets personal så snabbt som möjligt för att projektägarna ska kunna starta 

sina projekt.   

 

Förutom projektarbetet har personalen arbetet med Leader Linné Smålands övriga 

administrativa uppgifter som ekonomi, information via sociala medier samt skrivit, drivit och 

redovisat egna projekt. Dessutom har kontoret tillhandahållit projektledartjänster åt andra 

projektägare.  
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Marknadsföring och kommunikation 

Webben är ett betydelsefullt verktyg för Leader Linnés Småland externa och interna 

kommunikation. Den uppdateras regelbundet för att hållas aktuell och inbjudande. Där finns 

Projektdatabasen som används för att informera och inspirera potentiella projektägare.  

Webben innehåller också ett intranät som fungerar som en samlingsplats för styrelsens 

handlingar och beslutsunderlag.  

 

I början på året bjöd vi tillsammans med Leader Västra Småland och Astrid Lindgrens 

Hembygd in våra riksdagspolitiker från Kronoberg och Jönköping till en informationsträff i 

Vrigstad.  

 

Det har producerats nytt marknadsföringsmaterial för att sprida information och nå ut till 

människor i vårt område. Bland annat så har det gjorts ett antal filmer där projektägare till 

avslutade projekt berättar om projektet och deras arbete. Utöver detta så har även en broschyr 

med ”Best practice” från projektet ”Multiple use of forest” tryckts och distribuerats.  

 

Vid utgången av 2020 hade Facebooksidan för Leader Linné Småland ca 829 följare och vissa 

inlägg har haft en stor räckvidd på upp till 3 000 personer. Totalt har sidan haft en räckvidd på 

14 470 personer under år 2020. 

 

Inläggen på Instagramkontot ”leaderlinne” har haft syftet att inspirera till 

landsbygdsutveckling och sprida goda exempel. Kontot hade vid utgången av 2020 ca 780 

inlägg och 596 följare. Totalt har Instagram haft en räckvidd på 1 758 personer. 
 

Media är av stor betydelse för att väcka intresse för landsbygdsfrågor och för att stimulera till 

utvecklingsprojekt och därför uppmuntras projektägarna att vara aktiva i sina mediekontakter. 

Några av de projekt som har fått medial uppmärksamhet under 2020 är t ex Johan Sundh med 

sin cykeluthyrning, Farmors Gårdsbod, Café Vrankunge. Ett av Leader Linnés tidigare projekt 

Rag2Rug vann priset ”Den nyttigaste affären 2020”. Ytterligare medial uppmärksamhet 

skedde i samband med Annika Nilssons avtackning och verksamhetsledare Åsa Westström 

har vid ett par tillfällen varit med i diverse tidningar angående verksamheten och möjligheter 

till att söka finansiering. 

 

 

Projekthantering 

Stora projektstöd 

 

Under 2020 har styrelsen behandlat och beslutat i 25 stora projekt av dessa har 13 beviljats.  

 

Efter 2020 år utgång så återstår 538 459 kronor att bevilja av de totala 53 167 894 kronor. 

Under året så söktes och beviljades 2 215 838 kr ur den nationella potten från så väl 

socialfonden som regionalfonden.  

 

 

Små projektstöd (mikrostöd) 

 Under året har det varit 3 olika mikrostöd sökbara. 

• Punktinsatser för minskad miljöpåverkan. 
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• Ungas engagemang 

• Evenemang företag 

 

Mikrostöd ger en möjlighet till att ansöka om en liten summa (t ex 20 000 kr) för att 

genomföra en mindre insats. Under året har speciella beslutsgrupper behandlat 15 inkomna 

ansökningar fördelade enligt följande: paraplyprojekt ”Punktinsatser för minskad 

miljöpåverkan” – 3 ansökningar av dessa har 3 beviljats, totalt 59 296 kr och paraplyprojekt 

Evenemang – företag, 8 ansökningar som 7 beviljats, totalt 95 815 kr. Inom paraplyprojektet 

”Ungas engagemang har 4 ansökningar kommit in varav 2 beviljats, totalt 38 305 kr. 

Ansökningsförfarandet för projektägarna är förenklande och bli därmed lite snabbare. 

Däremot ökar administrationen för kontorets personal markant. Anledningen är att all 

administration sköts på leaderkontoret. 

 

Detta betyder att totalt sett har under 2020 har 15 st paraplyprojekt behandlats och av dem har 

13 projekt beviljats totalt 193 416 kr. 

 

 

Samarbeten 

 
Tjänstemannagruppen 

Efter varje beslutsmöte har kontorets personal träffat nätverket för kommunernas 

landsbygdsutvecklare, d v s tjänstemannagruppen. Av dessa träffar har majoriteten varit 

digitala. Vid dessa tillfällen har deltagarna informerat om vad som är på gång i respektive 

kommun avseende landsbygdsutveckling. Leaderkontoret har berättat om vad som händer 

inom leader och vilka beslut som togs vid senaste styrelsemötet. Denna grupp har blivit 

mycket viktig för leaders verksamhet eftersom deltagarna är goda ambassadörer, 

kunskapsspridande och bra kontakter för leaderkontoret.  

 

Regionalt samarbete 

Under tidig vår var Annika Nilsson och informerade på nämnden för regional utveckling, 

Region Kronoberg, samt Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Kronoberg. 

Verksamhetsledaren har även deltagit i regionala partnerskaps möten för Landsbygdsfonden. 

Vi haft fördjupade samarbeten med övriga leaderområden i Småland i form av halvårsvisa 

gemensamma utbildnings/informationsmöten.   

 

Nationellt samarbete 

Tidigt på året bjöd vi in våra riksdagspolitiker till ett samtal om Leader och Leaders framtid 

och betydelsen av ett aktivt Leader erbete. Detta gjorde vi med två andra leaderområden 

Leader Västra Småland och Astrid Lindgrens Hembygd. Vi bjöd in riksdagspolitikerna från 

både Jönköpings och Kronobergs län till mycket givande samtal. 

Leader Linné Småland har också representerats vid nationella träffar som anordnats av 

Landsbygdsnätverket. 

 

Internationellt arbete 

Under året har vårt internationella arbete pga Covid 19 inte varit så omfattande.  

Vi har haft flertalet kontakter med våra olika partnerområden både i Skottland, Finland, 

Luxemburg och Portugal. Men under året har mycket lite internationellt arbete genomförts. 
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Våra två internationella projekt har pausats eller avslutats under året.   

  

Egna projekt 
Styrelsen beslutade tidigt 2016 att om det inte finns några naturliga projektägare till 

intressanta projektidéer kan Leader Linné Småland vara projektägare. Detta är anledningarna 

till nedanstående egna projekt som har varit verksamma under året. 

 
”Engine” 

Under 2018 initierade Leader Linné Småland ett samarbete med Leader Angus i Skottland.  

2020 skulle vara andra året som 15 ungdomar från Skottland och 15 ungdomar från Sverige 

skulle genomföra arbetspraktik i respektive land. Detta gick dessvärre inte att genomföra utan 

under senhösten beslutades att inte genomföra andra delen av projektet utan avsluta i förtid. 

Detta både p g a Covid-19 och Brexit, då Skottland lämnade EU och inte har möjlighet till 

fortsatt arbete inom Leader.  

”Multiple use of forest” 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Leader Västra Småland, tre leaderområden i Portugal, 

två i Finland och ett i Luxemburg. Från Sverige ingår även Linnéuniversitetet som 

samarbetspartner. Projektet skulle under 2020 avslutas med en gemensam konferens i 

Finland. Denna blev uppskjuten till 2021och i stället genomfördes en lokal resa tillsammans 

med våra svenska deltagare och partners till Västra Götaland under hösten. Projektets svenska 

del har avslutats och nu återstår bara en ev avslutningskonferens i Finland 2021 om 

världsläget tillåter.   

 

Slutord 

Vi kan nu lägga år 2020 till handlingarna. Det har varit ett annorlunda och utmanande år som 

har påverkat oss alla på olika sätt. Vårt vardagsliv har förändrats, mötesformer har ändrats och 

inte minst i föreningar och företag har man fått använda nya sätt för att genomföra sin 

verksamhet. Det har varit ett tufft år för många men samtidigt kan vi också se att vi kan ha 

nytta av allt det nya som vi ”tvingats” lära oss! Utmaningar öppnar upp för innovation och 

utveckling.  

Leader Linné Smålands verksamhet har självklart också påverkats av pandemin men vi har 

arbetat för att landsbygdsutvecklingen ska kunna fortsätta ske i hela vårt område trots 

pandemin. Det är fantastiskt att se alla engagerade människor, föreningar och företag som 

drivs av en vilja att utveckla sin bygd!  

2020 innebar också att den ordinarie programperioden närmade sig sin slutpunkt och året har 

därför inneburit att planeringen inför framtiden tagit fart. Efter viss oklarhet om hur 

mellanperioden skulle hanteras inför den nya programperioden så fick vi i början av 2021 

besked om att vi beviljats medel om 17 miljoner kronor för en tvåårig mellanperiod. Det 

innebär att Leader Linné Småland kan fortsätta vara en möjliggörare för 
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landsbygdsutveckling i vårt område även kommande år. Vi ser fram emot en ny, spännande 

framtid och många intressanta projektansökningar!  

Avslutningsvis vill jag på styrelsens vägnar tacka alla engagerade människor som brinner för 

sin bygd och vill utveckla den. Vi vill också tacka vår personal på kontoret som stöttar, 

vägleder och coachar och gör Leader Linné Smålands arbete möjligt.  

 

Elizabeth Peltola 

Ordförande  
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Årsbokslut med kostnadsredovisning 
 

För räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 

 
 

Föreningens intäkter och kostnader exklusive Leader-projekt: 

Medlemsavgifter 17 700  

Personal- och styrelsekostnader 0 

Övriga kostnader - 555 

Ränteintäkter  0 

Räntekostnader - 970  

Nettoresultat 16 175 

 
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

 Balanserad vinst 165 577 
 Årets resultat 16 175 
  181 752  

                   Disponeras så att i ny räkning överföres 181 752 

Leader Linné Småland har tagit över balanserad vinst från föreningen Leader Linné i 

samband med att den avslutades. 

Föreningens resultat och ställning inklusive Leader-projekt framgår av efterföljande resultat- 

och balansräkning med tilläggsupplysningar. 
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                 200101   190101 

RESULTATRÄKNING NOT      -201231  -191231

    

Föreningens intäkter 
Medlemsavgifter  17 700  17 600 
Bidrag  1 2 993 225 5 387 433 
Övriga rörelseintäkter   446 057 27 581 
Summa föreningens intäkter  3 456 982 5 432 614
     

Föreningens kostnader 
Lämnade bidrag 2 - 525 255 - 850 117 

Övriga externa kostnader 3 - 402 112  -1 155 236 

Personalkostnader 4 - 2 505 863 - 3 403 674 

Avskrivningar anläggningstillgångar  - 6 607 - 6 227 

Summa föreningens kostnader  - 3 439 837 - 5 415 254

    

 

Rörelseresultat  17 145 17 360
     
 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 1 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter  - 970 -749 

Summa finansiella poster  - 970 - 749

   

Resultat efter finansiella poster  16 175 16 612  
Skatt på årets resultat  0 0 

Årets resultat  16 175 16 612
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BALANSRÄKNING NOT 201231 191231 

TILLGÅNGAR 

 

Materiella anläggningstillgångar 

 

Inventarier, verktyg och installationer 5 20 220 26 827 

 

Summa anläggningstillgångar  20 220 26 827 

 

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  55 645 180 746 

Övriga fordringar  6 852 21 749 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 942 024 5 090 226

   1 004 521 5 292 721 

Kassa och bank 

Kassa och bank  8 047 799 2 994 732
   
Summa omsättningstillgångar  9 052 320 8 287 453 
  
SUMMA TILLGÅNGAR  9 072 540 8 314 280 
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BALANSRÄKNING NOT 201231 191231 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat  165 577 148 965 

Årets resultat  16 175  16 612 
 

Summa eget kapital  181 752 165 577 

 

 

Kortfristiga skulder 
 

Leverantörsskulder  2 404 26 300 
 
Beviljade ej utbetalda bidrag 7 888 476 1 611 361 

Övriga skulder  67 138 42 811 

Skatteskulder  126 784 88 562 

Mottagna ej använda bidrag 8 7 506 796 5 853 735 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 299 190 525 934 

Summa kortfristiga skulder  8 890 788 8 148 703 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  9 072 540 8 314 280 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

VÄRDERINGSPRINCIPER 
 

Allmänt 

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.  

Beloppen i årsbokslutet anges i hela kronor. 

 

Intäktsredovisning 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

 

Bidrag från kommunerna, EU och svenska staten 

Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från en bidragsgivare som är ett 

offentligrättsligt organ. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas till 

föreningen. Villkorade bidrag skuldföres till dess att de utgifter som bidraget ska täcka 

uppkommer. 

 

Kostnadsredovisning 

En utgift bokförs i resultaträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss 

åtgärd (godkännande av LAG och/eller Jordbruksverket). Då uppkommer en skuld. I samband 

med bokslut periodiseras dessa åtaganden. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

 

Anläggningstillgångar 

Tillämpade avskrivningstider: 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år 
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NOTER 

 

1. BIDRAG 

Alvesta kommun  
Ljungby kommun 
Markaryd kommun 
Sävsjö kommun  
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 
Växjö kommun  
Älmhult kommun  
Regionförbundet i Jönköping 
Leader Västra Småland 
Jordbruksverket 

2. LÄMNADE BIDRAG 
Totala kostnader för beviljade projekt är 525 255 kronor varav delaktiviteter i paraply-
projekt är 147 416 kronor. 
 
 
3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER INKL EGNA PROJEKT 20-12-31 19-12-31 
Lokalhyra 100 375 108 424 
Städning 0 1 500 
Övriga lokalkostnader 0 18 072 

Förbrukningsinventarier 21 804 17 017  

Dataprogram 25 934 29 117 

Hyra inventarier 17 038 16 522 

Förbrukningsmaterial 174  0 

Frakter och transporter 0 15 125 

Resekostnader 1 143 39 413 

Hemsida 8 953 16 425 

Reklamtrycksaker 3 000 0 

Övrig reklam och PR 0 4 886 

Representation  9 634 30 226 

Styrelsen möteskostnader 7 248 50 608 

Kontorsmaterial 2 175 1 229 

Trycksaker 347 330 

Mobiltelefon 35 518  37 151 

Datakommunikation 0  3 095 

Porto 2 101 1 080  

Företagsförsäkringar 8 003 6 305 

Revisionsarvode 50 062 49 400 

Konsultarvoden 11 100 156 484 
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Serviceavgift / branschorganisationer 21 825 17 625 

Bankkostnader 772 1 729 

Övriga tjänster 22 851 25 632   

Ej avdragsgilla kostnader 7 643 2 060 

Fortbildning/studieresor 48 222 485 488 

Evenemang - 3 810 20 293 

 402 112 1 155 236 

 

4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 200101-201231 190101-191231 
Medelantalet anställda 

Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en 

normal arbetstid. 

Kvinnor  3,36 3,98 

Män  0 0

  

Löner, ersättningar och sociala kostnader  20-12-31 19-12-31 
Löner och andra ersättningar till anställda  1 600 896 1 855 183 

Pensionskostnader  236 614 522 606 

Styrelsens arvoden och andra ersättningar  179 196 251 741 

Övriga sociala kostnader och försäkringar  465 971 758 726 

  2 482 677 3 388 256 

 

5 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER  20-12-31 19-12-31 

Ingående anskaffningsvärden  33 054 0 
Inköp  0 33 054 

Försäljningar/utrangeringar  0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  33 054 33 054

  

Ingående avskrivningar  -6 227 0 
Försäljningar/utrangeringar  0 0 

Årets avskrivningar  -6 607 -6 227 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  -12 834 -6 227

  

Utgående redovisat värde  20 220 26 827 

 
6 FÖRUTBETALDA KOSTN & UPPL INTÄKTER 20-12-31 19-12-31 
Jordbruksverket Upparbetat proj.stöd  776 553 5 057 223 
Div leverantörer Förutbet kostnader 165 471 33 003 
  942 024 5 090 226 
 
7 BEVILJADE EJ UTBETALDA BIDRAG 20-12-31 19-12-31 
Externa projekt  789 950 1 591 621 
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Paraplyprojekt – delaktiviteter  98 526 19 740 
  888 476 1 611 361 
 
 
8 MOTTAGNA EJ ANVÄNDA BIDRAG 20-12-31 19-12-31 
LAG                                        Förutbetalt kommuner 7 006 796 5 353 735 
Jordbruksverket                  Förskott proj.stöd 500 000 500 000 
  7 506 796 5 853 735 
 
 
9 UPPL KOSTN & FÖRUTBET INTÄKTER 20-12-31 19-12-31 
Personal Semesterskuld 56 617 146 701 
Personal Ber soc.avg sem.skuld 17 789 46 094 
Skatteverket Sociala avgifter 40 338 49 838 
Skatteverket Särsk löneskatt pensioner 54 099 126 785 
Div leverantörer Uppl kostnader 130 347 155 016 
  299 190 525 934 
 
10.  POSTER INOM LINJEN  20-12-31 19-12-31 
 
Ställda säkerheter                   Inga  Inga 
 

Ansvarsförbindelser                   Inga  Inga 
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Härmed godkänner jag årsberättelsen 
Alvesta den 28 april 2021 

 

Gottlieb Granberg 

 

Elizabeth Peltola 

 

Bengt-Elis Petersson                                                                                  

 

Ingela Blad 

 

Jenny Herz 

 

Jenny Svensgård 

 

Roger Andersson 

 

Jenny Anderberg 

 

Pierre Thorell 

 

 

Hanna Evelyndotter 

 

Cecilia Malmqvist Andreas Karlsson 

  

Patrick Blomström                                                     Kjell-Erik Svensson 

 

 Magnus Andersson                                                   Bengt-Göran Söderlind  

 

 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2021 
 
 
 
Jörgen Assarsson, Auktoriserad revisor 
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