
 

 
 
 

Nationell leaderträff 16-17 maj 2017, Höga Kusten 

Aktivt LAG - lokal förankring med lokala inspiratörer 

Leader Mittland Plus grundområde är fyra kommuner med relativt stora geografiska avstånd och kansliet 

är långt ifrån många av leaderområdets orter.  

För att säkerställa den lokala förankringen för LAG och verksamhet har Leader Mittland Plus valt att 

jobba med lokala inspiratörer. Fyra lagledamöter, en per kommun, har fått ett utökat uppdrag och har 

anställts för att jobba 10 % som ”inkastare” och länkar mellan projektidéer och leaderkansli/LAG.  

Inspiratören/lagledamoten är mycket närvarande lokalt, det är en person många känner eller känner till. 

Även om övrig personal också rör sig mycket över hela området är det ofta lättare att ta kontakt med en 

person som man vet vem det är, och det kan också vara en fördel när man bjuder in till ett möte att det är 

en lokalt känd person. Det är även stor chans att man springer ihop med den lokala inspiratören hos den 

lokala handlaren och redan där ställer de första trevande frågorna. 

LAG i Leader Mittland Plus jobbar också utan beredningsmöten. Alla ledamöter ska vara delaktiga i hela 

beslutsprocessen, vara trygg i metoden och vad vi grundar våra beslut på. Vid beslutsmöten deltar både 

ordinarie ledamöter (13 personer) och ersättare (9 personer). Det ska inte spela någon roll om det är 

ordinarie ledamöter eller ersättare som fattar besluten och när alla är med i diskussionerna fattas besluten 

på samma villkor oavsett vilka som är med på röstlängden för dagen. Vinsten är också att allas röster och 

vinklar blir hörda i genomgången. Alla i LAG har också samma detaljkunskap om de projekt som kommer 

in. 

(Leader Mittland Plus har som extra resurs sakkunniga referensgrupper att tillgå för varje fond. Här har 

LAG hittills bara använt referensgruppen för havs- och fiskerifondsfrågor. Referensgrupperna bedömer 

innehåll i projektet utifrån sin sakkunskap och lämnar ett utlåtande om innehållet i stort, men 

poängbedömer inte och gör inte kopplingen till den lokala strategin och leadermetoden, det gör bara 

LAG.) 

Erika Larsson, verksamhetsledare Leader Mittland Plus 

 

 


