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1.   Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Orust har initierat och samverkat 
tillsammans med LRF Väst i Grön Affärsutveckling (GA) med projektstart 2004-09-01 och 
pågår fortfarande. Sedan starten av projektet har tre olika projektansökningar med olika 
finansiärer slutrapporterats. Till det nya landsbygdsprogrammet som startade 2007 lämnade 
Strömstads kommun som projektägare, in en projektansökan den 1 feb 2007. En ansökan där 
också Lysekils kommun ingår i verksamheten. Ansökan beskriver en verksamhet fram till och 
med 2010 med fortsatt enskild rådgivning, ”köksbordsdiskussioner”, som grund och utifrån 
främst efterfrågat intresse, genomförs seminarium, studiebesök, kurser, nätverksträffar etc. I 
ansökan anges följande finansiärer utöver länsstyrelsen; sex kommuner, Gymnasiestyrelsen 
för Naturbruksgymnasiet Dingle, ALMI företagspartner Väst AB samt LRF Väst. 
 
Den inlämnade ansökan till Lst har fått revideras två gånger och slutligt beslut togs först 21 
dec 2007. Beslutet medförde en prutning med minst 166 000 kronor till 588 000 kronor i 
jämförelse med ursprunglig ansökan 1 febr 2007. I väntan på beslutet har försiktighet präglat 
GA när det gäller marknadsföring, inköp av medverkande externa personer till seminarium 
och något lägre tjänstgöringsgrader för två av medarbetarna inom GA. Detta har givit bättre 
balans mellan kostnader och intäkter, se vidare under punkt 4. 
 
1.2 Inför 2008 
För 2008 kommer möjligheterna att söka medel direkt från Landsbygdsprogrammet att vara 
starkt begränsat i förhållande till 2007. Därför har det förberetts inom Leader Norra Bohuslän 
för att ge GA möjlighet att få stöd i det programmet. Det kommer då att vara den individuella 
rådgivningen vi söker medel för inom Leader.   
 
1.3 Syfte 
Syftet från projektansökan den 1 febr -07 kvarstår och är  
Att övergripande stärka landsbygdsföretagens konkurrenskraft och diversifiering för ökad 
sysselsättning på landsbygden 
 
1.4 Mål  
Att inspirera till idéer hos de enskilda företagarna  
Att fånga upp och förstärka idéer hos den enskilde 
Att vara en brygga mellan enskilda företagare sinsemellan och till andra externa resurser 
Att projektet så fort som möjligt lägger ansvaret på den/de enskilde/enskilda näringsidkarna 
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2. Aktiviteter 
 
2.1 Individuell Rådgivning/Köksbordssamtal 
Det är en diversifiering av existerande verksamhet som den enskilde söker kontakt för. Det är 
exempelvis turism, handel, vidareförädling, köttproduktion mm. 
Tack vare att projektet varit igång under en längre tid märker vi nu ett klart ökat intresse hor 
företagaren att själv kontakta GA.  Den kanske bästa månaden har varit december -07 trots att 
den var så kort till antalet arbetsdagar. Detta har fortsatt i jan -08 där inte minst ekonomi 
rådgivningen har ökat, vilket är glädjande. 
 
Mellan var tredje och var fjärde unik rådgivning har lett till en ansökan till 
Landsbygdsprogrammets Företagsstöd. Därutöver har GA även hjälp till, inför några enstaka 
projektstöd. 
 
2.2 Seminarium 
GA har genomfört fler seminarier till antalet än vad som var planerat. Det har varit mest (fem) 
kring lokala producenter och odlare. Dessa har lett till bla. följande; 

• Det har givit skjuts åt att en förening är i vardande under namnet Bohuslän Erbjuder.  
• Att ett mat nätverk på Skaftö/Stångenäset är i gång med både konsumenter och 

producenter som försöker komma varandra närmare.  
• Mari Hedhman, Minigården, Hedekas blir projektledare till ”Förstudie Gårdsbutik 

Väst” med Naturbruksgymnasiet som projektägare.  
Smaklustmässan i Stockholm var ett viktigt steg för att stärka entreprenörskap och strukturen i 
branschen. 
 
Ett seminarium som gav oväntad stort intresse vände sig till biodlare med yrkesmässig 
inriktning. De 25 deltagarna kommer att erbjudas uppföljning inom främst ekonomi och 
produktutveckling. 
 
2.3 Studiebesök 
GA har genomfört studiebesök till bl a Dalslandsmat och Biogasanläggning i Borås. 
 
2.4 Nätverk och nätverksträffar 
Länsstyrelsen kan stödja kompetensutveckling. GA kan därigenom finansiera aktiviteter som 
nätverksträffar, expertmedverkan och kurser. 
 
GA har fungerat som processledare vid träffar som arrangerats utifrån visat intresse vid den  
individuella rådgivningen och vid seminarier och studiebesök. Vissa nätverk upphör, andra 
övergår till en formell organisation medan resterande lever vidare som nätverk. GA verkar för 
att dra sig ur så fort det är möjligt och känns rätt. 
 
2.5  Kurser 
GA har genomfört tre kurser inom företagsekonomi. Det upplevs som ett stort behov hos 
målgruppen. GA fortsätter erbjuda olika kurser inom ämnet företagsekonomi. 
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2.6  ”Expertmedverkan” 
GA har inbjudits till andra organisationer och nätverk för att medverka vid deras 
programpunkter med sådant som GA kan bidra med. Till exempel kan nämnas Ekonomiska 
föreningen Njord, Nätverk för att bygga idrottshall i Hedekas, Matnätverket Skaftö, HS möten 
för bättre logistik för lokal och regional mat samt Inköpsföreningen i Bottna. 
 
 
2.7 Övrig verksamhet 
GA har deltagit i en del nätverk som initierats av andra parter och vid ett antal sammanhang 
där det har känts som ett mervärde för GA:s egen verksamhet. Exempel på detta är 
Energigården, Projektverkstaden, HS/Grön Integration etc.  
 
Personalgruppen inkl Elsie Hellström och Gunnar Mellander har träffats sex ggr under året. 
Eftersom det inte funnits beslut från Lst har det avvaktats med möten med Styrgruppen. 
Kommer nu att bli av så fort lämplig tid uppstår.  
 

3. Uppföljning av mål 
 
Mål och förväntade resultat för Grön Affärsutveckling från 1 febr -07 
     
 Mål Utfall Mål  

Förväntade resultat 
 

2007 den 4/12  2008  
Medverkat till nya företag 3 11 4  
Medverkat till nya företag kompletterande verks 10 4 15  
Medverkat till nya årsarbetstillfällen 11 14 12  
       
Aktivitetsmål        
Totalt antal företagskontakter 275 390 300  
Varav unika besök hos företagare 75 77 85  
Pågående nätverk 0 3 ?  
Nya nätverk 3 4 3  
Antal nätverksträffar och arbetsmöten  10 19 10  
Studiebesök 4 4 4  
Seminarier 5 9 5  
Förmedlade konsultinsatser 10 6 10  
Expertmedverkan 0 20 ?  
Kurser 0 3 ?  
Medhjälp till ansökan företagsstöd 0 22 ?  
Medhjälp till ansökan projektstöd 0 3 ?  
Medhjälp till ansökan annat stöd/finansiering 0 8 ?  
 
 
I kolumn ”Mål 2007” har satts 0 för de rubriker som inte funnits med från början i 
projektansökan febr -07. Av samma anledning finns det ? i kolumn ”Mål 2008”  
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4. Uppföljning av kostnadsbudget 
tkr   
 11 mån 11 mån    
Kostnadsslag 2007 Utfall 2008   
Löner   2007    
Projektled./landsbygdsutv. 281  316   
Affärsutvecklare 235  265   
Landsbygdsutvecklare 135  155   
Administration 35  36   
Summa löner 687  771   
Soc.avg. (43,36%) 298  334   
Löner inkl. soc.avg 985 884.572:- 1106   
Utbildning/konf. 10 21.725:- 10   
      
Resekostnader 24 16.574:- 27   
      
Hyror      
Kontor 105 85.850:- 114   
Möteslokaler 8 4.900:- 9   
Summa hyror 113 90,750:- 123   
      
Övriga kostnader      
Förbrukningsinv., data 5 2.065:- 5   
Kontorsmaterial 10 3.102:- 10   
Datamaterial 3 1.592:- 3   
Telefon fast 5 1.044:- 5   
Telefon mobil 13 6.630:- 15   
Datakommunikation 9 9.003:- 10   
Porto 5 2.672:- 5   
Transporter 1 9.252:- 1   
Biljetter tåg, båt o flyg 2 1.255:- 2   
Hotel, logi 4 245:- 4   
Annonsering 20 5.747:- 23   
Hemsida o broschyr 23 3.133:-    
Summa övriga kostnader 100 45.740 83   
      
Köpta tjänster      
Studiebesök, arvoden 5  5   
Seminarier, föreläsare 20  20   
Summa köpta tjänster 25 4.150:- 25   
      
Totalt 1257 1.063.511:- 1373   
      
Finansiering      
Kommunerna, 6 st 300 300 300   
LRF Väst 80 80 80   
NG/VG-region 100 ? 100 100   
Almi Företagspartner Väst  23 23 69   
Länsstyrelsen, LP 754 ?570 824   
Totalt 1257 ?1073 1373   
      
? Eftersom GA inte fått svar på dessa två rekvisitioner är siffrorna preliminära. 
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5. Avvikelser 
5.1 Ekonomiskt 
Eftersom beslut dröjt hos Lst har ekonomisk försiktighet iakttagits under 2007. Det har gällt 
tjänstgöringsgrad hos medarbetare, marknadsföring och engagerandet av konsulter till 
seminarier.  
 
5.2 Verksamheten 
Kvantitativt så har alla mål väl uppfyllts för alla utom för ett, nämligen, förmedling av 
konsultinsatser. Vi hoppas och tror att det skall bli mer av detta när verksamheten ökar. GA 
rekommenderar kontakter och samarbetar med närliggande organisationer och projekt 
löpande. 
 
En effektiv och ändamålsenlig utvärdering av GA:s arbete utifrån ett kundperspektiv är 
önskvärt att komma i gång med under 2008. 
 
5.3 De horisontella målen 
I förhållande till projektbeskrivning i febr -07 har GA inte fullt ut genomfört alla initiativ och 
aktiviteter. När det gäller mångfald och jämställdhet upplevs ett behov att öka den egna  
kompetensen, främst för att hitta lämpligt arbetssätt/metodik.  
 
Under året har diskussioner förts internt inom GA på vilket sätt det långsiktigt hållbara 
företagandet hos målgruppen skall stimuleras. Vi höll ett mindre seminarium den 24-25 sept. -
07 som var helt inriktat på hållbarhet. Detta ska följas upp och utvecklas för att bli användbart 
i det dagliga arbetet.  

 
6. Framtida finansiering 

 
Förslag kring finansiering av Grön Affärsutveckling   
          
   2008   2009  2010  
Finansiär   Reviderad Ursprunglig  Reviderad Ursprunglig Reviderad Ursprunglig 

Landsbygdsprogrammet 300 824  400 858 500 879 
LRF   80 80  80 80 80 80 
Leader   583 0  583 0 400 0 
Kommuner , 5 st 250 250  250 250 250 250 
ALMI väst  25 69  25 91 30 106 
VG region, 
Gymnasiestyrelsen 100 100  100 100 100 100 
 Delsumma 1338 1323  1438 1379 1360 1415 
Orust   50 50  50 50 50 50 
 Totalt  1388 1373  1488 1429 1410 1465 
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Följande tabell visar beslutsläget för finansiering av Grön Affärsutveckling 
 
  Skriftliga beslut   
  2008 2009 2010  

LRF ja ja ja  
Lysekil ja ja ja  

Sotenäs nej nej nej  
Munkedal ja ja ja  

Tanum Ja ja ja  
Strömstad ja ja ja  

Orust Nej Nej Nej  
VG ja ja ja  

Almi nej nej nej  
Leader nej nej nej  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dingle 2008-01-23 
 
 
 
 
Krister Olsson Helena von Bothmer Claes Hedlund 

 
 
 
 
 
 


