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Bakgrund 
Inför mötet med Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling och 

Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling har 

Jordbruksverket tagit fram en kommunikationsplan för 2023. Jordbruksverket 

ska som förvaltningsmyndighet göra en sådan planering årsvis utifrån 

kommunikationsstrategin. Arbetet görs i samverkan med Landsbygdsnätverket. 

En genomgång av pågående, genomförda och planerade 

kommunikationsaktiviteter kommer att göras på mötet. Nedan kommenteras 

några aktiviteter som vi särskilt vill lyfta fram. Planerade aktiviteter för 2023 

framgår av bilaga 1. Utbildning och tillsyn av LAG ingår inte i 

kommunikationsplanen. 

Syfte 
Övervakningskommittén ska försäkra sig om programmets resultat och om att det 

genomförs på ett ändamålsenligt sätt.  

Förväntningar på övervakningskommittén 
Övervakningskommittén ska granska genomförandet av 

kommunikationsstrategin genom att ta del av pågående, genomförda och 

planerade kommunikationsaktiviteter och lämna synpunkter på insatsernas 

bidrag till programmets resultat.  

 

 

 

  



Kommunikationsinsatser som vi särskilt vill lyfta fram 
under 2022: 
 

 Nationella Leaderträffen genomförs på Högbo bruk utan för Sandviken den 

18-19 oktober. Temat är Rivstart och träffen kommer bland annat innehålla 

pass om kommunikation, styrelsearbete, handläggning, Leader som regional 

utvecklingsaktör och krisberedskap. Dessutom blir det speeddejting med ett 

15-tal nationella organisationer. I anslutning till träffen kommer LUS och 

Övervakningskommittén för Lokalt ledd utveckling ha möten.  

 

 Landsbygdsnätverket släppte under 2022 ett webbinarium om en ny modell 

för effektutvärdering och två poddar, dels om små kommuners nytta av 

Leader, dels om Vi Landsbyggare, ett leaderprojekt som utvecklats till ett 

koncept som spridits till flera platser i Sverige och som uppmärksammats 

utomlands. Planering pågår för ytterligare 1-2 webbinarier.   

 

 LUS tillsammans med Landsbygdsnätverket undersöker om det går att ta 

fram en gemensam webblösning för Leader i Sverige. Målsättningen är att ha 

en färdig struktur på plats i januari 2023.Webblösningen ska ge en samlad 

bild av de möjligheter leadermetoden ger med en huvudsida som ska vara det 

gemensamma fönstret för alla leaderområden i Sverige. Här ska bland annat 

finnas projektexempel, flöden av nyheter, inlägg i sociala medier från hela 

landet. Undersidorna för leaderområdena ska fungera som egna webbplatser. 

Här visas lokalt innehåll och sidorna ska hanteras av respektive 

leaderområde. Genom att ingå i den gemensamma lösningen hämtas relevant 

innehåll från de lokala sidorna och visas på den nationella plattformen. Med 

innehåll från hela Sverige ges Leader en avsevärt större genomslagskraft.  

 

 

 

  



Bilaga 1 Planerade aktiviteter för 2023 
 

 

Namn på aktivitet Syfte och mål med 

aktiviteten 

Målgrupp Leverans Ansvarig och utförare 

Uppdatering av webben 

för nuvarande 

programperiod, 

kontinuerligt förtydliga 

informationen så den är 

lätt att förstå. 

Ge information om lokalt 

ledd utveckling och 

vägledning om stöden. 

Stödsökande Löpande  Förvaltnings-myndigheten 

Ta fram nyheter om 

lokalt ledd utveckling 

till eufonder.se 

Nå ut till potentiella 

sökande och väcka 

intresse för lokalt ledd 

utveckling. 

Stödsökande  Löpande Förvaltnings-myndigheten  

Information om lokalt 

ledd utveckling på 

bloggen ”programmen 

och pengarna”  

Sprida goda nyheter om 

utveckling av lokalt ledd 

utveckling. Förstå vilka 

mervärden projektstöd 

kan ge lokalt. 

Stödsökande, 

LAG,  

Leaderkontor 

Löpande Förvaltnings-myndigheten  

Uppdatering av webben 

för Leader 2023-2027 

Ge information om var vi 

är i processen för alla 

intressenter, vägledning 

för leaderområdena. 

Leaderområdena, 

andra 

myndigheter och 

organisationer 

Löpande Förvaltnings-myndigheten 

Uppdatering 

informationskampanj 

PowerPoint och filmer i 

kampanjen togs fram 

2019-2020 och har 

använts för att informera 

om leadermetoden på 

bland annat nationell och 

regional nivå. Materialet 

ska uppdateras. 

Nationella och 

regionala 

offentliga aktörer 

som samverkar 

med Leader samt 

kommuner. 

Landsbygdsnät-

verkets 

medlemmar 

Våren 

2023 

Landsbygdsnätverket 

ansvariga och LUS 

utförare 

Webbinarium och podd Innehåll bestäms utifrån 

behov och utbud. Det 

kan exempelvis handla 

om presentation av 

utvärderingar 

Jordbruksverket 

genomfört.   

Landsbygdsnät-

verkets 

medlemmar 

Våren 

2022 

Landsbygdsnätverket är 

ansvarig och genomförare 

men innehåll sker i 

samverkan med 

förvaltande myndighet och 

LUS. 

Nationell Leaderträff Genom att samla 

leadersverige och lyfta 

frågor som både stärker 

dem 

nationellt/internationellt, 

i deras område samt 

individuellt är 

målsättningen att göra 

dem starkare och än mer 

relevanta. Att utbyta 

erfarenheter och lärande 

mellan leadergrupperna 

och med andra aktörer i 

exempelvis regioner, 

Leaderområden, 

Landsbygdsnät-

verkets styrgrupp, 

Tjänstepersoner 

på 

Jordbruksverket 

och 

Tillväxtverket. 

Nationella 

organisationer 

med intresse av 

att samverka med 

Leader.  

2023 Landsbygdsnätverket, 

Jordbruksverket, LUS, 

värdområde för träffen 



Namn på aktivitet Syfte och mål med 

aktiviteten 

Målgrupp Leverans Ansvarig och utförare 

länsstyrelser eller 

representanter för andra 

nationella organisationer 

kan träffen bidra till ett 

bra och effektivt 

genomförande av Leader. 

Regionala träffar Att utbyta erfarenheter 

och lärande mellan 

leaderområdena och 

andra aktörer som 

exempelvis regioner, 

länsstyrelser. Detta för 

att få ett så bra och 

effektivt genomförande 

av Leader som möjligt 

Leaderområden 

(kan bjudas in 

bredare och 

leaderområdena 

önskar det) 

Under 

2023 

Leaderområdena ansvariga 

och Landsbygdsnätverket 

stöd med bland annat 

finansiering. 

Artiklar på webb Utifrån behov och utbud 

tar Landsbygdsnätverket 

fram artiklar som 

åskådliggör 

leadermetoden. Det kan 

vara exempel på projekt, 

samverkan, ungas 

inflytande, miljö- och 

klimatinsatser eller 

krisberedskap. 

Landsbygdsnät-

verkets 

medlemmar 

Bred allmänhet 

Löpande 

under 2023 

Landsbygdsnätverket är 

ansvarig och genomförare 

men innehåll sker i 

samverkan med 

förvaltande myndighet och 

LUS 

Sociala medier 

(Facebook, LinkedIn, 

Instagram) 

 

För att förstärka de 

aktiviteter som 

Landsbygdsnätverket 

genomför. 

Landsbygdsnät-

verkets 

medlemmar 

Löpande 

under 2023 

Landsbygdsnätverket är 

ansvarig och genomförare 

men innehåll sker i 

samverkan med 

förvaltande myndighet och 

LUS. 

Landsbygdsveckan 

 

Att stärka förmågan hos 

och samarbetet mellan 

målgruppens aktörer i 

arbetet med 

genomförandet av den 

nationella 

landsbygdspolitiken och 

Rural Vision 2040. 

 

Landsbygdernas 

aktörer på alla 

nivåer. Deltagarna 

representerar 

offentliga aktörer, 

civilsamhällets 

aktörer, 

näringslivsorganis

ationer, 

rådgivning och 

forskning på 

lokal, kommunal, 

regional och 

nationell nivå.  

 

2-7 maj 

2023 

Landsbygdsnätverket, 

Tillväxtverket och SLU 

Temamöten Att stötta leaderområden 

i genomförandet av 

utvecklingsstrategierna. 

Innehåll sätts utifrån 

behov.   

Leaderområden 

och andra aktörer 

beroende på tema. 

Under 

2023. (Ex. 

tema blå 

frågor i 

jan/feb) 

Landsbygdsnätverket, LUS 

och förvaltande 

myndighet. 
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