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Verksamhetsberättelse för ideella föreningen 

Leader Södra Bohuslän 2016 
 
 
 
Sammanfattning 
I slutet av april 2015 lämnade Jordbruksverket besked om att utvecklingsstrategin för Leader Södra 
Bohuslän blivit prioriterad och tilldelad en total budget på 51 782 697 kr. Föreningen bildades vid ett 
konstituerande årsmöte 150528 och registrerades hos Skatteverket 150617. Jordbruksverket tog 
beslut 151123 om att godkänna Leader Södra Bohuslän för programperioden 2014-2020 och 
verksamheten startade 1 december 2015. 
 
Den första tiden ägnades åt uppstart av ett nytt utvecklingskontor. En verksamhetsledare och en 
ekonom/kommunikatör anställdes och dessa har sedan ägnat sig åt omfattande mobilisering, 
projektutveckling och stöd åt sökande. En betydande del av tiden har lagts på att möta de omfattande 
krav på handläggning som Jordbruksverkets IT-system ställer för administration av ansökningar. 
Personal på utvecklingskontoret har förutom det dagliga arbetet med ansökningar och handläggning 
genomgått ett antal utbildningar, deltagit i lokala, regionala och nationella nätverksträffar samt 
arrangerat och administrerat LAG-möten. Projektsamtal har genomförts både på plats hos de sökande 
och på utvecklingskontoret. Ett flertal informationsträffar har anordnats under året. 
 
Mobiliseringsarbetet har varit framgångsrikt och föreningen har under sitt första verksamhetsår tagit 
emot en strid ström av projektidéer. 38 ansökningar har inkommit i Jordbruksverkets IT-system varav 
24 gått vidare till LAG. 17 av dessa har prioriterats och 6 avisats. Under de första månaderna var 
projektinflödet högt och föreningen tvingades i februari av verksamhetsskäl att göra ett ”projektstopp” 
för att stoppa inflödet av nya ansökningar. Efter LAG-mötet i juni, när LAG behandlade 12 
projektansökningar, har utvecklingskontoret haft ett jämnare inflöde med ett hanterbart antal 
projektansökningar. Under året har handläggningen finslipats så att den stämmer överens med de krav 
som förvaltande myndighet ställer. Vid årets sista LAG-möte i december prioriterades samtliga 
ansökningar. LAG har under sitt första verksamhetsår fördelat drygt 11 miljoner kronor till lokalt ledd 
utveckling. 
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Inledning 
Föreningen Leader Södra Bohuslän har som ändamål att genomföra EU-programmet Leader Södra 
Bohuslän. Leader är en metod inom Landsbygdsprogrammet och kännetecknas bland annat av 
trepartnerskap, lokala initiativ, samt ett kreativt och innovativt arbetssätt. Uppdraget innebär att främja 
utveckling av en levande och fungerande landsbygd i programområdet. Det geografiska området för 
föreningens arbete omfattar Uddevalla kommun, Stenungsunds kommun, Orust kommun, Tjörns 
kommun, Kungälvs kommun, Öckerö kommun samt södra skärgården i stadsdelen Västra Göteborg, 
Göteborgs Stad. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål som innebär stöd till projekt som 
utvecklar området i samverkan med landsbygdsbefolkningen och med hänsyn till lokala 
förutsättningar. ”En levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla” är visionen för 
föreningens arbete.  
 
LAG - styrelsen 
LAG som är föreningens styrelse har 21 ledamöter, tre per medlemskommun, sju från ideella 
föreningar, sju från privat sektor och sju från offentlig sektor. De beslutar på föreningens vägnar i alla 
ärenden. De ansvarar bland annat för föreningens förvaltning, för redovisning och budget och ska 
verka för att utvecklingsstrategins mål uppfylls.  LAG är beslutande organ vid bedömning av 
projektansökningar. De har även ansvar för uppföljning av verksamheten. Under 2015 och 2016 har 
LAG haft följande möten: 
 
2015   2016 
150528 Konstituerande årsmöte & 160406  LAG-möte & årsmöte 
 konstituerande styrelsemöte 160609 LAG-möte  
150818 LAG-möte   160905 LAG-möte med utbildning 
151203-04 LAG-möte med utbildning 161003 LAG-möte 
   161207 LAG-möte med uppföljning 
 
LAG:s utbildning 
LAG har i samband med LAG-möten utbildats i programmets horisontella mål 
151203 Jämställdhet och icke-diskriminering  
160905 Miljöutbildning 
 
Uppföljning 
LAG har, i enlighet med strategin, utsett en styrgrupp för uppföljningsarbetet. I gruppen ingår, förutom 
verksamhetsledaren, tre ledamöter från LAG, en från varje sektor, samtliga är kvinnor. Styrgruppen är 
särskilt ansvarig för att följa upp strategin utifrån målen. Gruppens uppgift är också att förbereda 
LAG:s årliga uppföljningsmöte. Gruppen har träffats 160518 och 161123. Vid LAG:s möte den 7 
december ingick uppföljning i form av redovisning och workshop.  
 
AU – arbetsutskottet 
AU består av sju ledamöter, en från varje kommun, och de representerar samtliga tre sektorer 
(offentlig, privat och ideell), tre kvinnor, fyra män. De bereder i viss mån ansökningar inför LAG:s 
beslutande möte. AU har haft möten följande datum: 151118, 160317, 160615, 161121.   
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Presidiet  
Presidiet består av ordförande och vice ordförande och de har framförallt ansvar för personalärenden 
som rör verksamhetsledaren och övergripande medfinansieringsdiskussioner med kommunledningar. 
Presidiet har haft ett möte under året, 160317.  
 
Årsmöte 
Leader Södra Bohusläns hade årsmöte den 6 april. Mötet hade 21 deltagare. Eftersom föreningen har 
förlängt räkenskapsår var det inte aktuellt att godkänna föreningens årsredovisning. Däremot 
godkändes valberedningens förslag till ledamöter i LAG.  
 
Valberedning 
I valberedningen ingår sju personer, en från varje medlemskommun. Tre från privat sektor, tre från 
ideell sektor och en från offentlig sektor, fyra kvinnor och tre män. Två personer har avgått och en utav 
dem har hittills ersatts. Valberedningen fick den 2 februari en utbildning om Leader Södra Bohuslän. 
 
Utvecklingskontoret 
Utvecklingskontoret har sin verksamhet i Kulturhuset Fregatten i Stenungsund och är bemannat 
måndag till fredag ca 08.00-17.00. Anna Levin är anställd som verksamhetsledare (100 procent 
151201-160831, 80 procent 160901-161231) och Frida Larsson som ekonom/kommunikatör (75 
procent 151201-160331, 100 procent 160401-161231).  
 
Information och mobilisering 
Utvecklingskontoret har under året kontinuerligt informerat om sin verksamhet för att nå ut till så 
många nya sökande som möjligt. Mobilisering har skett genom en rad olika aktiviteter. 
 
Hemsida och sociala medier 
Föreningen har en hemsida, www.leadersodrabohuslan.se som innehåller information om vad Leader 
Södra Bohuslän är, gör och erbjuder. Där finns information om pågående projekt, information om LAG, 
datum för LAG-möten, tips och råd, kontaktinformation, blanketter etc. Hemsidan är till för alla som 
söker information om Leader Södra Bohuslän men riktar sig särskilt till stödsökande och aktiva i 
projekt. De sociala medierna har använts för snabb kommunikation med omvärlden. Föreningen har 
Facebooksidan: www.facebook.com/leadersodrabohuslan/ med drygt 200 följare och Instagram-
kontot: #leader_s_b med ett åttiotal följare. 
 
Informationsmaterial 
Under andra halvåret 2016 producerade utvecklingskontoret en broschyr med information om 
programmet. Broschyren delas ut vid informationsträffar, projektsamtal och vid olika nätverksträffar 
för vidare befordran till presumtiva projektsökande. En roll-up är inköpt och används vid 
informationsträffar och LAG-möten för att synliggöra programmet. 
 
Pressmeddelande 
Utvecklingskontoret skickar ut pressmeddelande till lokalpress och media i samband med LAG-möten 
för att informera om vilka ansökningar som blivit prioriterade. Detta har resulterat i ett antal artiklar i 
lokalpressen. Dessutom har artiklar förekommit på Internet.  
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Informationsmöten 
Utvecklingskontoret har informerat om Leader Södra Bohuslän på följande möten 
151205 Bygdegårdsföreningen Ödsmål 
160120  Ö-rådet Södra skärgården i Göteborg 
160121 Föreningar och företag på Öckerö 
160217 Föreningar i Södra skärgården i Göteborg 
160211 Föreningar i Kungälv 
161202 EU-samordnare i Göteborgs Stad 
160319 Bohusläns Skärgårdsråd 
160621 Allmän informationsträff för nya ansökare (Stenungsund) 
160817 Allmän informationsträff för nya ansökare (Orust) 
160828 Företagare i Ljungskile 
161019 Näringslivsutvecklare i kommunerna 
161018 Idrottsföreningar i Uddevalla 
161020 Allmän informationsträff för nya ansökare (Göteborg) 
161116 Grönt och hållbart Orust 
 
Utbildningar för sökande om Jordbruksverkets e-tjänst 
För att underlätta sökandes ansökningsarbete har vi vid fyra tillfällen anordnat utbildningar i 
Jordbruksverkets e-tjänst. Datum för möten är: 160825, 160831, 161011 och 161012. Samtliga på 
utvecklingskontoret. 
 
Kommunnätverket 
I kommunnätverket ingår tjänstemän från de sju medlemskommunerna. Dessa kallas till möte ett par 
gånger under året för att informeras om programmet, projekten och det pågående arbetet. Datum och 
plats för dessa möten är:    
151207  Kungälv 
161116 Stenungsund 
 
Lilla nätverket 
Handläggarna från Leader-områdena Södra Bohuslän, Bohuskust och gränsbygd, Längs Göta Älv, 
Sjuhärad och Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal har träffas för erfarenhetsutbyte och för att ta 
fram dokument och presentationer som förenklar för sökande och personal. Arbetet har bland annat 
resulterat i en gemensam Dropbox för hjälpdokument, underlag- och prisjämförelser.  
Datum för träffarna är 160516, 160613 och 161109. 
  
Regionala nätverksträffar 
Utvecklingskontoret har deltagit i tre regionala nätverksträffar för Leader-områden. 
151119 Vänersborg 
160414 Uddevalla 
161026 Vänersborg 
 
Nationella nätverksträffar 
Utvecklingskontoret och LAG har deltagit i följande nätverksträffar 
151016-07 Haparanda 
161028-29 Varberg 
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Utbildningar 
Utvecklingskontoret har deltagit i följande utbildningar anordnade av Jordbruksverket 
151215-16 Grundkurs i uppstart och genomförande Jönköping 
160125 Ansöka om stöd i LLU (LYNC) 
160218-19 Handläggningsprocessen och IT-systemen Jönköping 
160421 Utvärdering (LYNC) 
160425 Om ansökan om utbetalning (LYNC) 
160517 Kända fel i IT, hantering av intäkter och 5-årsregel (LYNC) 
160525 Investering och intäkter (LYNC) 
160531 Ärendehandläggning i Kundakt och FLIT (LYNC) 
160914 Ärendehandläggning i Kundakt och FLIT (LYNC) 
160919 Ärendehandläggning i FLIT (LYNC) 
161006 Om utbetalning 
 
Samt i följande utbildningar anordnade av Länsstyrelsen Västra Götalands län 
160816 Om jämställdhet i projekt (förberedande) 
160922 Inkluderande kommunikation  
161021 Om jämställdhet i projekt  
161110 Landsbygdsforum 2016  
 
Samverkan med Leader Bohuskust och gränsbygd 
Grannområdet Leader Bohuskust och gränsbygd administrerar Havs- och fiskerifonden som omfattar 
hela Bohuslän. Projekt av karaktären havs- och fiskebruk hänvisas därför till deras utvecklingskontor. 
Kontoren har ett nära samarbete med varandra för bland annat informationsträffar, utbildningar och 
projektsamtal.  
 
Programmet 
Leader Södra Bohuslän har en budget från EU/stat på 51 782 697 kr.  

Finansiär Budget kronor   
Jordbruksfonden ........................................ 29 026 587 
Regionalfonden ............................................ 3 346 552 
Socialfonden ................................................ 2 321 267 
Totalt EU/Stat ............................................. 34 694 407   
Offentlig medfinansiering ........................... 17 088 290 (Från LSB-kommuner) 
Totalt ......................................... 51 782 697   
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Följande projekt har prioriterats av LAG  
Projekt Beviljat stöd kronor 
2016-835 Orust MTB och lokal matmarknad* ................................................... 332 515   
2016-1180 Matväg genom Bohuslän* ............................................................... 553 796 
2016-1400 Transportverksamhet Käringön* ..................................................... 200 000 
2016-1374 Fiber till Stenungsund landsbygd* .................................................. 510 000 
2016-1538 Leader Södra Bohuslän (drift) ....................................................... 3 358 177 
2016-1543 Förstudie ASF Potatisgården* .......................................................... 403 700 
2016-1804 Utveckla gästhamnen Brännö* ........................................................ 239 230 
2016-1875 Café och kök i affären på Dyrön*  ................................................... 517 967  
2016-3694 Uddevalla Saluhall* ......................................................................... 200 000 
2016-5584 Projekt bryggor och gästhamn .......................................................... 57 749 
2016-5585 Kalvsund ..................................................................................... 1 164 555 
2016-6561 Ny naturstig på Norra delen av Donsö ............................................ 395 288 
2016-6780 Badplatsföreningen Tubbevikens bastu och bad ............................. 654 600 
2016-7040 Challenger Uddevalla ...................................................................... 761 530 
2016-7070 I afton: Dans i Ellösparken  .......................................................... 1 059 571 
2016-7115 Styrsö naturstigar 3 ........................................................................ 306 206  
2016-7450 Inkluderande projektsupport .......................................................... 408 492 
Totalt beviljat stöd .............................................................. 11 123 376  
 
(*= ansökan godkänd av Jordbruksverket) 
 
 
Anna Levin, verksamhetsledare 
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RESULTATRÄKNING 

   
    Belopp i kr     2015-2016 

    Intäkter 
   Medfinansiering från Jordbruksverket 
  

1 059 295 
Medfinansiering från Leader Södra 
Bohuslän 

 
521 743 

Övriga intäkter 
  

381 190 

    Summa intäkter 
  

1 962 228 

    Kostnader 
   Personalkostnader 1 

 
-1 468 178 

Övriga kostnader 
  

-275 962 

    Summa kostnader 
  

-1 744 140 

    Rörelseresultat 
  

218 088 

    Finansiella intäkter 
  

4 838 
Finansiella kostnader 

  
-603 

    Resultat efter finansiella poster 
  

222 323 

    Skatt 
  

- 

    Årets resultat 
  

222 323 
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BALANSRÄKNING 
    Belopp i kr     2015-2016 

    Tillgångar 
   

    Omsättningstillgångar 
   Fordringar finansiärer 
  

1 059 295 
Kundfordringar 

  
0 

Övriga fordringar 
  

1 789 
Förutb. kostnader och upplupna intäkter 

 
0 

Kassa och bank 
  

4 510 905 

    Summa omsättningstillgångar 
  

5 571 989 

    Summa tillgångar 
  

5 571 989 

    
    Eget kapital, avsättningar och skulder 

  
    Eget kapital 

   Ingående eget kapital  
  

- 
Årets resultat 

  
222 323 

    Summa eget kapital 
  

222 323 

    Kortfristiga skulder 
   Leverantörsskulder 
  

- 
Skatteskulder 

  
18 341 

Personalens skatter och avgifter 
  

0 
Övriga kortfristiga skulder 2 

 
5 207 341 

Upplupna kostnader och förutb. 
intäkter 3 

 
123 984 

    Summa kortfristiga skulder 
  

5 349 666 

    Summa eget kapital, avsättningar 
  

5 571 989 
och skulder 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Allmänna redovisningsprinciper 
 
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 
 
Enligt besked från Skatteverket har löneskatt för 2016 tagits upp. För övrigt har styrelsen i enlighet 
med Skatteverkets praxis för LEADER-verksamhet, bedömt att föreningens verksamhet inte är 
skatteskyldig. Enligt gällande skatteregler föranleder inte sådan allmännyttig verksamhet som LAG 
bedriver - att fördela offentliga medel till projekt samt stödja dessa utan ersättning - skattskyldighet. 
Föreningen har i övrigt ingen verksamhet eller projekt som kan föranleda skattskyldighet eller 
skattskyldighet för moms. Skattekostnad - förutom löneskatt - har därför inte beräknats och 
skatteskuld har ej tagits upp.  
 
Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden. 
 
Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 
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NOTFÖRTECKNING 

   
    Not 1.  
Personalkostnader 

 
2015 

 Arvoden  
 

63 000 
 Löner 

 
939 065 

 Sociala avgifter 
 

311 685 
 Pensionskostnader 

 
97 727 

 Övriga personalkostnader 
 

56 701 
 Summa  1 468 178 
  

 
 

     Not 2.  Övriga 
kortfristiga skulder 

 

 

 Ej upparbetade kommunala 
medel 

 
2015 

 Stenungsund 
 

743 898 
 Öckerö 

 
743 898 

 Tjörn 
 

743 897 
 Orust 

 
743 897 

 Uddevalla 
 

743 897 
 Kungälv 

 
743 897 

 Göteborg 
 

743 900 
 Övriga kortfristiga skulder 

 
57 

 Summa 
 

5 207 341 
 

    Not 3. Upplupna 
kostnader och förutb. 
intäkter 

 
2015 

 Upplupna löner  46 651 
 Upplupna pensionskostnader  37 333 
 Övriga upplupna kostnader 

 
40 000 

 Summa  123 984 
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Höviksnäs 170316 
 
    
Arne Lernhag Tomas Börgesson  
Ordförande Vice ordförande 
 
 
Elving Andersson Carl Thorell 
 
 
Peter Ulverås Linda-Maria Hermansson 
 
 
Liv Olausson Katarina Johansson 
 
 
Roland Flyckt Hanna Lavén 
 
 
Alexander Hutter Richard Wirdesson 
 
 
Michael Luft Ulrika Winblad 
 
 
Caroline Stenlund Malin Westman 
 
 
Tommy Wallhult Annika Alexandersson 
 
 
Karin Greenberg Christina Sjödahl 
 
 
Jens Frejrud 
 
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 2017-   
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_______________________________________ 
Hans Gavin, auktoriserad revisor  


