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Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. 
Leaderkontoret består under 2021 av två tjänster: en verksamhetsledare (100 
%) och en kommunikatör (75 %). En handläggare köps in på timmar vid 
behov. Leaderkontoret ska informera om lokalt ledd utveckling genom leader-
metoden och om vilka möjligheter som finns för att driva projekt som ut-
vecklar landsbygden i sydöstra Skåne. 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 

Föreningens styrelse, LAG ska besluta om de projektansökningar som inkom-
mer till leaderkontoret, ta beslut som rör föreningens strategiska inriktning 
samt ansvara för den kontinuerliga uppföljningen av den lokala utvecklings-
strategin. Under 2021 är det planerat för sex LAG-möten och det finns möj-
lighet att kalla till extra möten vid behov. Samtliga LAG-ledamöter ska erbju-

LAG:s presidie ska bereda ärenden till LAG, med undantag för projektan-
sökningar, samt agera dialogpartner till verksamhetskontoret i det operativa 
och strategiska arbetet. Under 2021 är det planerat för ett presidiemöte innan 

att hitta de kontakter som behövs för projektets genomförande samt att hjäl-
pa 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 be-
slut. Leaderkontoret ska kontinuerligt följa upp och utvärdera beviljade pro-
jekt samt sprida information om projekten. Leaderkontoret ska också utvär-
dera 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.

LEADERKONTORET

FÖRENINGENS STYRELSE, LAG
das en utbildning strax efter föreningsstämman och därefter kontinuerligt få 
den information som krävs för att kunna utföra ett kvalitativt arbete. LAG 
ska arbeta proaktivt med att få in projekt för att säkerställa måluppfyllelse av 
samtliga indikatorer i den lokala utvecklingsstrategin.

LAG:S PRESIDIE
varje ordinarie LAG-möte, dvs. sex presidiemöten. Det är också planerat för 
fem personalmöten under 2021, varav samtliga innehåller APT-möte (arbets-
platsträff).
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SÄRSKILDA FOKUSOMRÅDEN FÖR 2021

FOKUSOMRÅDE MÅL AKTIVITETER/ÅTGÄRDER

Vi samverkar

Vi anses vara den självklara partnern för andra 
personer och organisationer som också arbetar med 
landsbygdsutveckling i sydöstra Skåne

Kartlägga aktörer och organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling och/eller 
är betydelsefulla för utvecklingen av landsbygden på lokal, regional och nationell nivå
Inventera vilka nätverk LAG-ledamöter och personal känner till eller är med i
Skapa kontakt med aktörer och organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling 
och/eller är betydelsefulla för utvecklingen av landsbygden på lokal nivå

Vi har förstärkt kopplingen mellan LAG-ledamöter-
na och den sektor de representerar

Titta på hur andra leaderområde arbetar med ledamöternas koppling till sektorerna och 
ett förstärkt partnerskap
Påbörja en handlingsplan för arbetet med att stärka partnerskapet

Våra ambassadörer har fått verktyg för att kunna 
genomföra sitt uppdrag som vidareförmedlare

Ta fram och överlämna ett material som ambassadörerna kan använda sig av

Vi analyserar

Vi har vetskap om att vi gör rätt saker
Ta del av andra Leaderområdens halvtidsutvärderingar
Inventera vilka områden som ska utvärderas och göra en uppdragsbeskrivning
Låta genomföra en extern utvärdering

Vi har visat på Leadermetodens långsiktiga effekter 
och de resultat som uppnåtts genom Leaderprojekt i 
sydöstra Skåne

Sammanfatta utvärdering och sprida detta i olika format och i olika kanaler (artiklar, 
trycksaker, film, etc.)
Sammanfatta och sprida information om projekten och dess resultat i olika format och 
i olika kanaler (artiklar, trycksaker, film, etc.)

Vi blickar framåt

Vi har lyckats skapa en gemensam och tydlig mål-
bild för sydöstra Skåne och hur området ska utveck-
las i kommande programperiod

Skapa en transparent, tydlig och strukturerad process för strategiframtagandet
Fortsatt arbete i framtidsgruppen med representanter från LAG och Leaderkontoret
Kartlägga och involvera specifika aktörer och organisationer i framtagandet av strategin
Arrangera aktiviteter som bidrar till engagemang

Vi har tagit fram en ny lokal utvecklingsstrategi Arbeta utifrån den strategiska planen för framtagandet av en ny lokal utvecklingsstrategi

Vi digitaliserar

Vi har klarat av en omställning till en mer digita-
liserad arbetsmiljö och vi når ut trots pandemins 
begränsningar

Inventera våra digitala behov och införskaffa rätt utrustning och kompetens
Digitalisera fler av våra aktiviteter

Vi har hjälpt våra projektgrupper att se nyttan av 
och höja kompetensen kring digitalisering

Digitalisera vårt stödmaterial till projektgrupperna
Undersöka hur vi kan stötta våra projektgrupper och arrangera digitala utbildningar 
utifrån efterfrågan


