
                                                                                                                                                        

 

Verksamhetsplan för 2021 
 
Verksamhetsinriktning 
Verksamheten ska verka i linje med Leader Linnés Smålands vision ” Leader Linné Småland - 
smart hållbar tillväxt på landsbygden”.  
Slutet av programperioden närmar sig och nu är det klart med förlängningsår för 2021-2022, 
vilket innebär att mer medel har tilldelats Leader Linné Småland och vi kan fortsätta arbeta för 
att stötta projektidéer för landsbygdsutveckling. Dessutom har arbetet med nästa period startat. 
Arbetet har påbörjats med en omfattande förankringsprocess för Leader Linné Smålands nya 
strategi. Det är därför viktigt att nå ut med leadermetodens fördelar, styrkor och betydelse för 
landsbygdens utveckling inför kommande programperiod. Vi ska fortsätta att lyfta fram de 
långsiktiga effekterna av leadermetoden och visa på den nytta och de resultat som 
leaderprojekten bidrar med till vårt område. 
 
 
Styrelsens ansvarsområde 
Föreningens styrelse, LAG har det övergripande formella ansvaret för att utvecklingsstrategin 
uppnås samt att arbeta för att uppfylla målen.  
Styrelsen består av 16 ordinarie ledamöter, två från varje kommun, fördelat på de tre sektorer; 
ideell, privat och offentlig. Styrelsen ska besluta om de projektansökningar som inkommer till 
leaderkontoret, ta beslut som rör föreningens strategiska inriktning samt ansvara för den 
kontinuerliga uppföljningen av den lokala utvecklingsstrategin. Under 2021 är det planerat för 
fem LAG-möten. LAG ska arbeta proaktivt för att tilldelad budget används ändamålsenligt och 
effektivt och i linje med utvecklingsstrategins mål. Kontinuerligt följa upp och utvärdera både 
enskilda projekt och verksamheten enligt utvecklingsstrategins mål och syfte samt indikatorer.   
 
 

Leader kontorets ansvarsområde 
Leaderkontoret ska sköta Leader Linné Smålands operativa verksamhet. Leaderkontoret består 
under 2021 av tre tjänster: en verksamhetsledare, en ekonom och en kommunikatör. Förutom 
detta så har vi personal anställda på deltider i projekten Multiple use of forest, Lärande och 
Innovation, Paraplyprojekt Ungdomars engagemang och Minska människans påverkan på 
jordens resurser samt för LRF ägda projektet Skogens mångbruk. Leaderkontoret ska informera 
om åtgärden lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och om vilka möjligheter som finns 
för att driva projekt som utvecklar landsbygden. Leaderkontoret ska hjälpa och stötta 
projektgrupper igenom hela processen, från projektansökan till projektavslut. Detta innebär att 
hjälpa till med att fylla i en korrekt projektansökan, ge stöd i arbetet med att sätta upp mätbara 
mål och göra en rimlig budget, hjälpa till att hitta de kontakter som behövs för projektets 
genomförande samt att hjälpa projektgruppen att hitta eventuella samarbetspartners. 
Leaderkontoret ska fungera som ett bollplank för projektägarna. Leaderkontoret ska handlägga 
de projektansökningar som inkommer och skicka underlag till LAG för beslut. Leaderkontoret 
ska kontinuerligt följa upp och utvärdera beviljade projekt samt sprida information om 
projekten. Leaderkontoret ska också utvärdera och göra en kontinuerlig uppföljning av den 
lokala utvecklingsstrategin. Leaderkontoret ska arbeta proaktivt med att få in projekt för att 
säkerställa måluppfyllelse av samtliga indikatorer i den lokala utvecklingsstrategin. 

 



                                                                                                                                                        

 

 
 
 

 
 
Under 2021 ska följande aktiviteter genomföras: 
 
• Ett årsmöte, fem styrelsemöten och sex arbetsutskottsmöten. 
• Genomföra ett utbildningstillfälle för nya styrelseledamöter. 
• Genomföra fem nätverksmöten med kommunernas landsbygdsutvecklare. 
• Genomföra informationsträffar i respektive kommunstyrelse i vårt område. 
• Medverka på regionala nätverksmöten. 
• Aktivt anordna och deltaga på möten i vårt geografiska område tillsammans med 

föreningar, kommuner och intressenter. 
• Personalen ska delta i relevanta utbildningar. 
• Hjälpa projektägarna med deras projektutveckling så att de även når långsiktiga effekter.  
• Efter beviljade beslut bjuda in projektägarna till information om vad som kommer att gälla 

avseende drift och redovisning av projektet. 
• Arbeta och kommunicera i enlighet med vår kommunikationsplan via personliga möten 

både individuella och i storgrupp samt hemsida och olika sociala medier såsom Facebook, 
Instagram m.m. 

• Informera våra medlemmar och andra intressenter om hur arbetet för nästa programperiod 
fortlöper. 

• Genomföra utvärdering av verksamheten för perioden fram till 2020. 
• Genomföra arbetet i Fas 1 i strategiskrivningen för kommande programperiod, som ska 

lämnas in den 15 oktober till Jordbruksverket, och påbörja arbetet för Fas 2. 
• Driva och avsluta egna projekt: 

- Strategiarbete 2023-2027 Fas 1 
- Lärande och Innovation  
- Paraplyprojekt – evenemang förening  
- Multiple use of forest  
- Paraplyprojekt - Punktinsatser för miljön 
- Paraplyprojekt - Ungdomars engagemang  



                                                                                                                                                        

 

 
Budget 

Kostnadsslag Beräknad kostnad 

Personalkostnad kansli och projekt 2 215 638 kr 

Styrelsekostnader  285 000 kr  

Övriga kostnader, se not 1 564 000 kr 

Indirekta kostnader 320 050 kr 

Årsmöteskostnad 500 kr 

Summa kostnader 3 385 188 kr 

  

Intäkter  

EU och staten 1 866 170 kr 

LAG Leader Linné Småland 919 158kr 

Egna medel 74 000 kr 

LRF 525 360 kr 

Medel i föreningen  500 kr 

Summa intäkter 3 385 188 kr 

Not nr. 1. Övriga kostnader omfattar framför allt konsultarvode, resa i vårt internationella projekt men även 
milersättning, representation och revisor för den ordinarie driften.  
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