
Hållbar utveckling genom Leader 

Program 24 april 

10.00 Välkommen till Öland! Harald Svensson, ordförande i

 Landsbygdsnätverkets styrgrupp. 

10.15 Var är vi? Susanne Bredesjö Budge, ordförande och Lars Wellin, 

 verksamhetsledare. 

10.30 Praktiska ting. 

10.40 Agenda 2030 - Hur kan vi bidra till att nå de globala målen? 

 Katarina Sundberg, Agenda 2030-delegationen, Therese 

 Sjögren och Kristina Lindelöf, Astrid Lindgrens hembygd. 

11.45 Lunch med mingel. 

12.45 Kort om nästa programperiod, Karolina Jasinska,  

 EU-Kommissionen, är med på länk från Bryssel. 

13.00 Nytt från Jordbruksverket. Tjitte de Vries och Carin Alfredsson. 

13.15 Info om pågående utvärdering av leadermetoden.  

 Leif Berndtsson och Erika Karlsson, Högskolan Väst. 

13.30 Fyra valbara fördjupningsspår som Jordbruksverket håller i. 

 Se separat beskrivning. 

14.30  Fika med mingel. 

15.00 Valbara seminarier omgång 1, se separat beskrivning. 

16.10 Valbara seminarier omgång 2, se separat beskrivning. 

18.00 Promenad, ca 20 minuter, till kvällsaktivitet med middag. 

 Ta på sköna skor och en varm jacka. 

22.00 Buss tillbaka till hotellet där kaffe och pralin väntar. 

Välkommen till nationell leaderträff den 24-25 april 2018 på Strand Hotell Borgholm! 

Program 25 april 

08.30 2018 - En levande anslagstavla på scen. 

08.55 Smart Villages, Jacqueline Hellsten, 

 arbetsgruppen Service i landsbygder. 

09.35 Fika med mingel 

10.00 Spelar lokal och regional samverkan någon roll? Hur 

 fungerar fondsamordning i praktiken?  

 Panelsamtal med Leif Larsson, partnerskapet Småland 

 och Öarna, Christel Gustafsson, Region Kronoberg, Åse 

 Classon, Hela Sverige ska Leva, Sten-Rune Lundin, Länsstyrel-

 sen Dalarna och Annika Andersson, Leader  Sjuhärad.  

 Samtalsledare är Maria Gustafsson och Hans-Olof Stålgren. 

11.10 Kreativa erfarenhetsutbyten utifrån ämnen och frågor 

 som deltagarna själva vill lyfta. Det finns möjlighet att ge 

 förslag på ytterligare frågor/ämnen under dag 1. 

12.30 Avslutande pass.  

12.45 Lunch 



Nätverkande och erfarenhetsutbyte är träffens viktigaste syften. Un-

der träffen kommer du som deltagare att ha flera möjligheter till att 

dela med dig av och ta till dig erfarenheter och kunskaper från andra 

deltagare.  

Jordbruksverkets dialogpass 

Den 24 april kl. 13.00-14.30 

Jordbruksverket inleder med en kortare information i plenum, däref-

ter följer 4 valbara fördjupningsspår. De ämnen som du kan välja 

mellan är: 

Uppföljning och utvärdering 

Vad gör Jordbruksverket när det gäller utvärdering och uppföljning? 

Och hur utvärderar man själv sitt arbete i leaderområdet? Jordbruks-

verket håller en kortfattad introduktion i vad de gör och vad ni kan 

göra själva. Det kommer också ges utrymme till diskussion.  

Seminarieledare är Madielene Wetterskog. 

Handläggningspass 

Ett pass med information om hur vi ligger till gällande handlägg-

ningstider och hur vi tillsammans kommer framåt.  

Vi har en gemensam diskussion kring kommunikation och samarbete 

i handläggningen.  

Seminarieledare är Kajsa Israelsson. 

Hur jobbar vi med paraplyprojekt? 

Jordbruksverket ger en grundläggande genomgång av förutsättningar-

na för att driva paraplyprojekt inom lokalt ledd utveckling. Passet ger 

också inspiration från ett leaderområde som kommit en bit på väg. 

Vidare kommer det att finnas tid och möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Seminarieledare är Marie Nordström. 

Nästa programperiod 

Passet handlar om hur processen för att arbeta med nya programperi-

oden ser ut, lite kort om landsbygdspropositionen, resultat från 

undersökning gällande genomförandet och nya programperioden 

samt en gemensam diskussion. 

Seminarieledare är Frida Sporre. 

Seminarier och erfarenhetsutbyte 

Den 24 april kl. 15.00-16.00, 16.10-17.10 

Se separat blad för beskrivningar. 

Erfarenhetsutbyte 

Den 25 april kl. 11.10-11.45, 11.50-12.25  

Erfarenhetsutbytet bygger på ett 15-tal ämnen som deltagarna har 

skickat in i förväg. Passet är indelat i två delar för att du som delta-

gare ska ha möjlighet att delta i två olika erfarenhetsutbyten. Under 

detta pass kommer också ett TNC-café att finnas där du kan få hjälp 

med frågor angående transnationella samarbeten. Bland de ämnen 

som finns att välja mellan finns till exempel; Turism, Inspiration i 

arbetet, Föreningsägda LLU-projekt, Normer och fördomar kring 

stad och land,  Tidshantering och arbetsordning på leaderkontor, 

Ordförandeträff, Integration, hur kommunicera Leader,  Hållbara 

måltider, Dialog med Jordbruksverket mm. 

Kvällsunderhållning 

Samling kl. 18.00 utanför Strand hotell. 

Kvällsaktiviteten är delvis förlagd utomhus så ta därför med dig be-

kväma skor och varm jacka. Vi kommer att promenera ena vägen, ca 

20 minuter, meddela oss om du har problem med att gå. För dig som 

önskar alkoholhaltiga drycker till middagen finns det dryckesku-

ponger att köpa i hotellets reception. 

Övervakningskommittén för lokalt ledd  

utveckling 

I samband med leaderträffen genomför Övervakningskommittén för 

lokalt ledd utveckling sitt vårmöte. Det innebär att ledamöterna kom-

mer att kunna delta i stora delar av leaderträffens program.  

Varmt välkommen till årets leaderträff! 

#lokaltleddutveckling 

PLATS Strand hotell Borgholm | TID den 24-25 april 2018 



Valbara seminarier 

Glokala affärsmodeller med effekt 

Vi kommer konkret att jobba med ett verktyg för utveckling av 
affärsmodell kopplat till att möta de globala utvecklingsmålen. Till-
sammans med Elise Tullnär Nilsson från Leader Polaris, använder 
vi en konkret produkt för att illustrera kraften i att arbeta strukture-
rat med att utveckla en hållbar affärsmodell.  

Jenny Jakobsson som är seminarieledare driver företaget Adlignum 
AB. Hennes främsta drivkraft som företagare är glädjen att bidra till 
en hållbar förändring som leder till smartare, effektivare, attrakti-
vare och mer konkurrenskraftiga företag och organisationer. 

Aktiva byar - gräsrotsnätverk för bykunskap 

Detta seminarium ges endast kl. 15.00-16.00 

Hur kan erfarenhetsutbyte stödja byutveckling? Hur kan byar skapa 

relationer för lärande och samverkan? Vilken infrastruktur behovs 

för självorganisering och kunskapsdelning mellan byar? 

Du kommer att få praktiskt inblick av hur man kan skapa förutsätt-

ningar för lärande mellan platser och utvecklingsgrupper digitalt 

och fysiskt. Vilka metoder och verktyg för lärande mellan byar vi 

testat och planlägger under förstudien. Vi kommer att ha en dialog 

om frågeställningarna ovan och titta närmare på den pågående 

kartläggningen av aktiva byar i Sverige som många leaderområden 

har bidragit till.  Aktiva byar är en nationell förstudie som drivs av 

Leader Linné Småland under 2018 med syfte att kartlägga och un-

dersöka hur fysisk mötesplatser och en digitala plattform för erfa-

renhetsutbyte mellan byar/utvecklingsgrupper kan utformas.  

Hållbar utveckling i Astrid Lindgrens hembygd 

Detta seminarium ges endast kl. 16.10-17.10 

För att skapa en hållbar utveckling i en föränderlig omvärld, präglad 

av kriser (klimatkris, resursutarmning, försvagade lokalsamhällen, 

rättvis fördelning) måste vi kunna hantera dessa påfrestningar på 

längre sikt och fortfarande vidareutvecklas – dvs vara resilienta. 

Hur är leadermetoden ett redskap för hållbar utveckling och 
ökad resiliens? 

Träffsäkra socialfondsprojekt 

Ett inspirerande seminarium där Ayli Larsson, projektledare för 

socialfondsprojektet Orustmodellen, berättar om projektet.  

Jordbruksverket har en kort genomgång av socialfondens syfte 

och mål.  

Ungas engagemang 

Hur engagerar man unga i Leader? Hur når vi ut till unga? Lea-

ders ungdomscoacher arrangerar ett seminarium där du får ta del 

av coachernas erfarenheter och bidra med dina egna. Vi tar del 

av olika inspirationsprojekt samt diskutera hur vi kan jobba med 

och för unga i ert verksamhetsområde. 

Fiske och vattenbruk – en viktig del av kommuner-

nas översiktsplaner och näringslivsstrategier 

Detta seminarium ges endast kl. 16.10-17.10 

På många håll råder hög konkurrens om utrymmet på land och i 

vatten längs Sveriges kuster vid våra hav och insjöar. Seminariet 

kommer att beskriva hur man kan koppla ihop översiktsplanerna 

och kommunerna näringslivsstrategier för att ge de blå näringar-

na möjlighet att verka sida vid sida med andra konkurrerande 

intressen. Här har både kommuner och regioner viktiga roller. 

Den 24 april kl. 15.00-16.00, 16.10-17.10  

Genom våra seminarier kommer du att få både inspiration och kunskap som stärker dig i ditt dagliga arbete. I år är temat hållbarhet 

vilket också kommer att gå som en röd tråd i alla pass.  


