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Verksamhetsbera ttelse fö r LEADER  
Sö dersla tt LLU  2016 

Ideell förening med organisationsnummer 802498 - 7961 
  

Styrelsen lämnar följande verksamhetsberättelse. 
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 Föreningens ledning och funktionärer 

 Ekonomi 
 
– Föreningens Årsredovisning ingår som en bilaga. 

 bilagor 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. 

Leader 

LEADER kommer från franskan och syftar på en metod för landsbygdsutveckling. LEADER är en 

förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Ecomonie Rural. Det 

betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”. 

Grundbulten i LEADER-metoden är trepartssamverkan, det vill säga att ideell, privat och offentlig sektor 

tillsammans utvecklar sin bygd.  

LEADER-metoden innebär ett nytt sätt att utveckla landsbygden med stöd ifrån EU, stat och kommun. 

LEADER finns i hela Europa och har genomförts i fyra tidigare programperioder där Sverige har varit med 

i olika delar av landet. Skåne gick in i programmet först 2007. Stödmedel fördelas via Jordbruksverket. 

Föreningen för Leader Söderslätt LLU är öppen för alla som bor och verkar inom LEADER LLU-området. 

Med den gemensamma lokala utvecklingsstrategin som grund beslutar föreningen i samråd med 

Jordbruksverket om vilka lokala projekt som får ekonomiska stöd.  

 

 

LEADER LLU i Skåne samt LEADER Söderslätt LLU:s omfattning i det geografiska området. 
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Leader Söderslätt LLU omfattar Vellinge kommun, Svedala kommun, Trelleborgs kommun, Skurups 

kommun samt delar av Malmö kommun utanför inre Ringvägen. 

I Skåne finns 7 Leaderområden och i hela Sverige finns 48 Leaderområden. 

Visionen för Leader Söderslätt LLU 

Söderslätt ska flöda av innovativa idéer i samspel med klimatneutral befolknings-, förenings- och 

näringslivsutveckling som skapar nya arbetstillfällen.                                                              

Innovativa idéer: Den demografiska och kulturella mixen i området, i samspel med de 

utbildningsmöjligheter som finns, gör att Söderslätt är en inkubator för innovativa idéer som kan 

utvecklas och omsättas i ekonomisk vinning.  

Klimatneutral utveckling: Näringslivs- och befolkningsutvecklingen på Söderslätt ska vara klimatneutral.  

Nya arbetstillfällen: Söderslättsbor i arbete är en förutsättning för områdets fortlevnad. Jobb för unga, 

för nya svenskar och för män och kvinnor inom innovativa sektorer som bidrar till en klimatneutral 

utveckling är vår framtid. 

Den lokala utvecklingsstrategin 

Som grund för verksamheten ligger den lokala utvecklingsstrategin 2014 - 2020. Strategin är 
framtagen i dialog med boende och verksamma i området, näringsliv och offentlig sektor samt andra 
utvecklingsaktörer aktiva i närområdet. Avstämning har också gjorts gentemot regionala och lokala 
planer och strategier. 

Strategin används bland annat för att styra LAG:s (styrelsens) arbete med prioritering och urval av 
projektansökningar. Den visar på vilka insatser som behövs för att göra området attraktivt, 
konkurrenskraftigt samt stimulera till nya arbetstillfällen och nya företag. Varje leaderområde har en 
egen utvecklingsstrategi baserad på de lokala behoven. 

Alla projekt som prioriteras genom utvecklingsstrategin ska bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi 
Europa 2020. Därför stödjer alla mål i strategin också de mål som är satta i programmen för de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna. 

De övergripande målen visar riktningen för att förverkliga vision och målbild. De fyra övergripande 
målen för Leader Söderslätt LLU under perioden 2014-2020 är: 

 Mål 1: Förutsättningar har skapats för landsbygdsföretagande som har sin bas i 
livsmedelsproduktion och som kan ta tillvara på nya innovativa och klimatanpassade näringar 
(energi, trädgård). Utveckla nya innovativa företagsformer som på ett aktivare sätt involverar 
kunderna. 

 Mål 2: Det värdefulla vattnet runtomkring oss har förvaltats så att det är en resurs för hela 
Söderslätt. 

 Mål 3: Unga, kvinnor och nya svenskar har fått möjlighet att skapa egenföretag som ger 
arbete till fler. 

 Mål 4: En besöksnäring som året-runt binder samman Söderslätts huvudtillgångar – jorden 
och vattnet, med de kreativa näringarna har skapats 

För att uppnå de fyra övergripande målen fördelas insatser i fyra olika insatsområden:  
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 Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk 

 Vattnet omkring oss 

 Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar   

 Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar. 

 Projekt som stöds ska passa inom insatsområdena och svara mot dess respektive mål. 

          LAG och föreningens administration (Driftåtgärden) 
 

Föreningen består av 15 ledamöter som utgör styrelsen för Leader Söderslätt LLU och med EU term 

kallas LAG (Local Action Group).  

De 7 Leader LLU - områdena i Skåne ingår i Leader LLU – nätverket för Skåne. I Leader Skåne-

nätverket ingår även Hallands Leader LLU-område. Olika nätverksmöten har genomförts under året. 

Verksamhetsledarna , ekonomer/administratörer och övrig personal på Leaderkontoren träffas 

regelbundet. Representant från Länsstyrelsen deltar också i dessa möten. I november 2016 

genomfördes också en första ordförandeträff där ordförande och vice ordförande deltog. 

Alla Leaderområden ingår i Landsbygdsnätverket som ingår i ”European Network for Rural 

Development”(ENRD) med säte i Bryssel. Leader Söderslätt LLU är också medlem i LUS ( Lokal 

Utveckling Sverige) som är en intresseförening för organisationer som arbetar med lokalt ledd 

utveckling genom leadermetoden. 

Under året har verksamhetsledare och ekonom varit mycket ute på fältet, träffat företrädare för 

många nya presumtiva projekt och informerat om verksamheten och de möjligheter som finns att 

söka medel. 

Den 28-29 september 2016 deltog verksamhetsledare och ekonom i en nationell nätverksträff för alla 
som arbetar med lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden. Årets nationella nätverksträff 
arrangerades i Varberg av Landsbygdsnätverket tillsammans med lokalt ledd utveckling Halland. 
Temat för årets konferens var hållbar besöksnäring. 

Verksamhetsledare och ekonom deltog i utbildning gällande FLIT – handläggning av 

utbetalningsärenden med Jordbruksverket i Örkelljunga 25/10 – 2016.  

Vice ordförande Sven – Olof Linders representerade Leader Söderslätt LLU på företagsmässan i 

Vellinge kommun den 28/9 – 2016. 

 

 

Projektverksamhet 2016 
 

Under slutet av 2015 bildades den nya föreningen Leader Söderslätt LLU och styrelse valdes på det 

konstituerande mötet den 16 november år 2015. Två konsulter anlitades för att färdigställa 

utvecklingsstrategin för godkännande av Jordbruksverket.  
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Leader Söderslätt LLU:s utvecklingsstrategi, LAG och området Leader Söderslätt godkändes av 

Jordbruksverket den 7 mars 2016. En LAG-budget på 43 000 000 kr har tilldelats inklusive övrigt 

offentligt stöd. Budgeten är uppdelad fördelad per fond. Projekt i Leader Söderslätts område kan 

ansöka om pengar från dessa fonder. 

Tabell. Total tilldelad budget fördelad per fond, inklusive övrigt offentligt stöd  

Fond                                                        80% tilldelning         20% reserverad budget      Totalt    

Landsbygdsfonden                                 30 400 000                        7 600 000                38 000 000 

Regionala utvecklingsfonden                 2 000 000                            500 000                  2 500 000 

Socialfonden                                             2 000 000                             500 000                 2 500 000 

Summa                                                     34 400 000                          8 600 000               43 000 000       

20% av LAG – budgeten kommer att hållas inne som en så kallad reserv men fördelas ut senare under 

programperioden. Reserven ska ses som ett preliminärt belopp som kan ändras om omständigheterna 

så kräver. 

Årets stämma genomfördes den 6/4 – 2016 då den nya styrelsen valdes. 

Verksamhetsledaren Maria Pojjesdotter anställdes fr.o.m. 1 April 2016 och ekonom Anette Odelstig   

var anställd redan från 1 januari 2016. Då Anette Odelstig också var anställd under den förra 

Leaderperioden underlättades övergången till den nya programperioden. 

En grundutbildning för medlemmar/ledamöter i LAG genomfördes 2/5 - 2016. Alla försågs med en 

grundpärm med utvecklingsstrategin för Leader Söderslätt LLU och andra dokument som behövs för 

att hantera uppdraget.    

Utbildningsmöte för medlemmar/ledamöter i LAG kring Leader Söderslätt LLU och egna LAG-projekt     

genomfördes den 10/11 - 2016 på STC Svedala Trade Center.   

Besök från Länsstyrelsen i Skåne län på vårt Leaderkontor genomfördes den 30/5   för att stämma av 

hur samarbete kan ske på ett bra sätt. Eftersom det i vissa fall går att söka medel både från Leader 

Söderslätt LLU och direkt från Länsstyrelsen till ett projekt sker en avstämning mellan aktuella 

ansökningar till Länsstyrelsen i Skåne län respektive till Leader Söderslätt LLU och de andra 

Leaderområdena i Skåne.    

 

Under 2016 har LAG haft 4 ordinarie möten. AU har genomfört 6 möten. AU-mötena genomförs 

innan LAG-mötena för att förbereda och gå igenom aktuella ärenden. Arbetsplatsmöten genomförs 

också regelbundet med ordförande, verksamhetsledare och ekonom. 

LAG har under 2016 prioriterat följande 7 projekt.                                                         

Driftsprojekt  - Projektägare Leader Söderslätt LLU 
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Skurups Hjältar – Projektägare Skurups kommun  

Inköp Byahus - Södra Åby – Projektägare Södra Åby Hembygdsförening 

Matte för alla – Projektägare Pi Ide AB   Projektstöd för företag 

Renovering av f.d. Rödakorsstugan vid den allmänna badplatsen i Beddingestrand   

Projektägare: Lilla Beddinge Byalag 

Destination Svedala - Projektägare: Svedala kommun 

Från idé till utveckling – Landsbygdskraft för lokal utveckling på Söderslätt 

Projektägare: Föreningen FemNet  

 

Det nya Leader Söderslätt LLU – verksamhetskontoret finns i samma lokaler som Leader Söderslätt 

använde under den förra programperioden. Kontoret har fräschats upp, ny utrustning har införskaffats 

och en plats med tillgång till dator har inrättats som de projektsökande kan använda. 

Indikatorer och översättningsnycklar 

Det finns både generella indikatorer enligt SJV:s regelverk gällande för hela Sverige men också lokala 

indikatorer som endast gäller för Söderslätt. De lokala indikatorerna skall sedan kopplas till 

översättningsnycklar. Dessa skulle också godkännas av Jordbruksverket innan de prioriterade 

projekten kunde göras klara för vidare hantering på Jordbruksverket. 

Information och kommunikation 

Information gällande Leader Söderslätt LLU finns på hemsidan www.leadersoderslatt.se  och på 

Facebook. Det finns också en gemensam hemsida www.leaderskane.se som hänvisar till de olika 

Leaderområdena i Skåne. En löpande kommunikation och erfarenhetsutbyte sker med de andra 

Leaderområdena i Skåne och Halland. 

 

 

 

    Föreningens ledning och funktionärer 
 

Styrelsen för 2016 har varit:          

AU och presidium 

Bertil Nilsson  ordförande  ideell sektor 

Sven-Olof Linders                 1: e vice ordförande  privat sektor 

http://www.leadersoderslatt.se/
http://www.leaderskane.se/
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Eva Karin Hempel                 2:e vice ordförande                       ideell sektor                                                                         

Ingemar Holm                                                                                 ideell sektor                                                                

Magdalena Hellström                                                                    offentlig sektor 

Offentlig sektor:     Privat sektor: Ideell sektor: Kommun: 

Jenny Österlind               Sven Olof Linders   Göran Gärtner Trelleborg 
 
Magdalena Hellström    Cecilia Siöland                   Bertil Nilsson Skurup 
 
Gunilla Andersson    Lena Friblick                      Ingemar Holm              Malmö 
 
Sara Palo                          Eva Kjellin                           Eva Karin Hempel                    Vellinge 
 
Thomas Carlsson            Lennart Wikström             Maria Eriksson                          Svedala  
 

Valberedning under 2016 Lekmannarevisorer under 2016                                  

Patrik Holmberg Trelleborg (sammankallande) Ordinarie:                                                                                                                                                                                             

Nils-Arvid Andersson      Vellinge Jörgen Sjöslätt                       

Lena Axelsson           Skurup Anders Nissen 

Jörgen Andersson           Malmö   

Karin Leeb-Lundgren       Svedala Ersättare:  

  Tommy Bengtsson        

   

Anställda           Auktoriserad revisor under 2016 

Verksamhetsledare: Maria Pojjesdotter Österlenrevision  

Ekonom: Anette Odelstig 

 

Eva Kjellin som representerar privat sektor, Vellinge, har under året avsagt sig styrelseuppdraget 

av personliga skäl.   

 

 


