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Utvärdering av uppnådda mål vid halvtid 
(Maj 2019) 

  



Sammanfattning 
Halvtidsundersökningen belyser hur långt på väg Lundaland är att uppfylla de uppsatta målen i 
sin strategi. I ansökan har varje projekt uppskattat vilka mål de kommer att uppnå, och har 
skrivit detta i projektplanen. Undersökningen har gjorts genom att jämföra de LAG-beslutade 
projektplanerna med målen i strategin.  
 
I början på Maj 2019 hade totalt 24 projekt, varav 10 är förstudier, beviljats stöd. Det finns i 
dagsläget ca 9 miljoner kr kvar att LAG-besluta om. 
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Måluppfyllelse 
I Lundalands strategi finns konkreta delmål beskrivna för varje insatsområde och fond. 
Delmålen är angivna i prioriteringsordning inom respektive insatsområde, varav det viktigaste är 
först. LAG-beslutade projekt har i ansökan angett vad de tänkt leverera inom de olika delmålen i 
strategin. Undersökningen har gjorts genom att jämföra strategins indikatorer med indikatorerna 
i projektens projektplaner. De flesta projekt har använt den mall som finns, medan andra har 
skrivit indikatorerna löpande i texten. I bilaga A och B finns beskrivet vilka projekt som bidragit 
till de olika indikatorerna, och hur mycket. 
 
Nedan följer en sammanställning av vad projekten tänkt leverera (kolumn ”LAG-beslut”), samt 
vad de uppsatta målvärdena är i strategin (kolumn ”Målvärde”). Ett projekt kan bidra till delmål 
även i andra insatsområden än ”sitt eget”, men kan bara räknats en gång. De gröna rutorna 
visar de delmål där målvärdet redan är uppnått. Symbolen • indikerar att det är en förstudie, 
medan symbolen - indikerar att det är ett projekt. 

Horisontella mål 
Lundalands utvecklingsinsatser ska främja ett antal övergripande horisontella mål (se tabell 
nedan). Mål 0.2 och 0.5 uppnås av samtliga projekt eftersom det är krav på att uppfylla dessa 
för att få ett projekt godkänt i Lundaland.  
 
Övergripande horisontella mål för hela strategin 

Mål Indikator Mål-
värde 

LAG-  
beslutat 

Medverka till hållbar utveckling (ekologisk, 
ekonomisk, social och kulturell) 

0.1 Antal nya nätverk 30 48 

0.2 Andel privat insats för hela 
programmet 30% 30% 

0.3 Antal samarbetsprojekt, gärna med 
annat medlemsland i EU 2 2 

0.4 Antal ungdomar som deltar eller 
berörs av projektet 100 4629 

Stärka jämställdheten och mångfalden 
0.5 Jämställdhets- och 
mångfaldsbeskrivning 100% 100% 
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Sammanfattning av uppnådda mål inom de olika 
inssatsområdena 
Nedan följer en övergripande sammanfattning av måluppfyllelse inom alla insatsområden. I 
avsnitten efter detta följer en fördjupning av måluppfyllelse för varje insatsområde och fond. I 
bilaga A och B kan detaljer utläsas för vilka projekt som bidragit till vilka indikatorer. 
 

Indikator Fond Målvärde 
Lag-
beslut 

Antal nya arbetstillfällen Landsbygdsfonden 35 39.1  
Regionalfonden 3 7.5 

Antal bevarade arbetstillfällen Landsbygdsfonden 5 0.13 
Antal nya sociala organisationer Landsbygdsfonden 7 4 
Antal nya produkter och tjänster Landsbygdsfonden 20 86 
Antal företag som får stöd Regionalfonden 20 24 
Antal nya mötesplatser Landsbygdsfonden 55 60 

 Regionalfonden 20 11 
Antal nya ekosystemtjänster Landsbygdsfonden 5 12 
Antal ledprojekt Landsbygdsfonden 5 4 
Antal deltagare i projekt Landsbygdsfonden 3,500 11,557 

Antal nya tekniker Landsbygdsfonden 5 6 

 Regionalfonden 5 1 
Antal arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa som är i 
sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd Socialfonden 45 50 
Antal anställda, inklusive egenföretagare, med förbättrad 
arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd Socialfonden 23 25 
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Insatsområde 1: Lyftkraft till entreprenörer 
Fond Projekt Mål Indikator Mål- 

värde 
LAG- 
beslutat 

Landsbygds- 
fonden 

- Uppstart KIA Medverka till nya företag 
och entreprenörer på 
landsbygden* 

1.1 Antal nyskapade 
arbetstillfällen 
(årsarbetstider som 
finns efter projektet) 

25 16 

Medverka till nya sociala 
företag och 
samhällsentreprenörer* 

1.2 Antal nya sociala 
organisationer 7 4 

Medverka till genomförda 
generationsväxlingar 

1.3 Antal bevarade 
arbetstillfällen 
(årsarbetskrafter) 

5 0.1** 

* Indikatorn ”antal nya arbetstillfällen” mäter inte direkt målet ”medverka till nya företag och 
entreprenörer”. Ett förslag är att mäta antal nya företag och entreprenörer, och att separat ange 
antal nyskapade arbetstillfällen.  
** Projektet ”Uppstart KIA” har angett att 230 arbetstimmar/år bevaras. 

Insatsområde 2: Växtkraft till entreprenörer 
 Projekt Mål Indikator Mål- 

värde 
LAG- 
beslutat 

Landsbygds- 
fonden 

• Attraktiva Lomma i  
  Lundaland 
• Framtidens mat och  
  dryck 
- Virtual Reality i  
  Besöksnäringen 2 
- Hållbar växtkraft häst i  
  Lundaland 

Medverka till nya 
produkter och tjänster 

2.1 Antal nya 
produkter och tjänster 

5 32 

Medverka till ökad 
kundmarknads-och 
säljkompetens som leder 
till nya arbetstillfällen 

2.2 Antal nyskapade 
arbetstillfällen 
(årsarbetskrafter) 

5 12 

Medverka till ökad 
samverkan mellan företag 
och andra aktörer som 
leder till nya arbetstillfällen 

2.3 Antal nyskapade 
arbetstillfällen 
(årsarbetskrafter) 

5 11.1 

Regionala 
utvecklings- 
fonden 

• Hälsokraft mitt i Lund 
- KKN på landsbygden 
- Destinationsutveckling  
  Torna Hällestad 
- Nya Jobb i Lundaland 

Medverka till nya 
gemensamma produkter 
och tjänster, sk paket 

2.4 Antal företag som 
får stöd 20 24 

Medverka till 
utvecklingsinsatser i små 
och medelstora företag 
som leder till nya 
arbetstillfällen 

2.5 Antal nyskapade 
arbetstillfällen 
(årsarbetskrafter) 3 7.5 
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Insatsområde 3: Lyskraft till Lundalands natur-, kulturresurser och 
miljöer 
Fond Projekt Mål Indikator Mål- 

värde 
LAG- 
beslutat 

Landsbygds- 
fonden 

• Virtual Reality i 
Besöksnäringen 
• Kunskapsstråket 
• Uppåkra the search for 
  International  
  cooperation in  
  digitalisation 
- Skånefestivalen 
- Forntid möter framtid 
- Kävlingeån 1000 år 
- Gräsrotsutveckling av  
  biosfären Vombsjö-  
  sänkan 
 

Synliggöra, möjliggöra och 
tillgängliggöra fler av 
Lundalands natur- 
kulturresurser 

3.1 Antal nya fysiska 
mötesplatser 

5 28 

Sammanlänka besöksmål, 
nav och leder till paket 
och upplevelser 

3.2 Antal nya 
produkter och tjänster 10 27 

Utveckla nya 
ekosystemtjänster 

3.3 Antal nya 
ekosystemtjänster 

5 12 

 

Insatsområde 4: Hälsokraft i Lundaland 
Fond Projekt Mål Indikator Mål- 

värde 
LAG- 
beslutat 

Landsbygds- 
fonden 

• Amfiteatern – en kultur-  
  och jämställdhets-  
  främjande mötesplats  
  för ett aktivt Lomma 
- Örtoftapromenaden 
- Amfiteater i Lomma 

Utveckla nya attraktiva 
fritidsaktiviteter och 
upplevelser på 
landsbygden 

4.1 Antal nya 
produkter och tjänster 

5 27 

Utveckla, synliggöra och 
tillgängliggöra vandrings-, 
cykel och ridvägar 

4.2 Antal ledprojekt 
5 4 

Få fler Lundalands-bor att 
delta i hälsofrämjande 
aktiviteter 

4.3 Antal deltagare i 
hälsofrämjande 
aktiviteter 

3000 3140 
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Insatsområde 5: Tankekraft i Lundaland 
 
Fond Mål Indikator Mål-

värde 
LAG- 
beslutat 

Landsbygds-
fonden 

Utveckla nya 
gränsöverskridande 
mötesplatser för Lundalands 
aktörer och invånare 

5.1 Antal nya fysiska eller virtuella* 
mötesplatser 

50 
25 

 
Virtuella 7 

Utv. innovativa lösn. på 
gemensamma lokala 
angelägenheter (ex. service, 
kommunikationer, bredband) 

5.2 Antal nya tekniker 
5 6 

Medverka till ökad delaktighet 
och inkludering i lokalsamhället 

5.3 Antal deltagare i projekt 
500 8417 

Regionala 
utvecklings-
fonden 

Utveckla nya 
gränsöverskridande 
mötesplatser för Lundalands 
aktörer och invånare 

5.4 Antal nya fysiska mötesplatser 
20 11 

Utveckla innovativa lösningar 
på gemensamma lokala 
angelägenheter 

5.5 Antal nya tekniker 
5 1 

Socialfonden Genomföra projekt som prövar 
innovativa metoder för 
överbryggningsinsatser på 
arbetsmarknaden 

5.6 Antal arbetslösa deltagare och 
långtidsarbetslösa som är i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd 

45 5** 

Medverka till 
kompetensutveckling hos 
individer och lokala företag för 
att öka möjligheten till 
anställning 

5.7 Antal anställda, inklusive 
egenföretagare, med förbättrad 
arbetsmarknadssituation, efter 
avslutad åtgärd 

23 

70 (25 
tillhör Nya 

jobb i 
Lunda-
land)** 

 
*Det står virtuella mötesplatser i dokumentet “Urvalskriterier” under insatsområde 5.  Virtuella 
mötesplatser nämns varken i strategin eller i dokumentet “definitioner av indikatorer”. Däremot 
mäts virtuella mötesplatser i jordbruksverkets indikatorer, och kan därför vara bra att mäta även 
i strategin. Virtuella mötesplatser nämns oftast inte specifikt i projektplanen, men är viktiga att 
nämna eftersom det möter det övergripande målet att “Utveckla nya gränsöverskridande 
mötesplatser för Lundalands aktörer och invånare”. Med virtuella mötesplatser menas bland 
annat facebook-sidor och hemsidor. 
 
**Projektet ”Nya jobb i Lundaland” har sagt att de ska bidra till dessa mål. Projektet tillhör 
regionalfonden, så dessa siffror kommer inte att räknas in vid rapportering till jordbruksverket. 
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Finansiering och uppdelning av projekt och 
förstudier per kommun 

Antal projekt och förstudier per kommun 
Nedan finns en sammanställning över varje kommuns finansiella insatser under hela 
projektperioden, samt hur många projekt varje kommun bidragit till finansiellt i dagsläget. 
 

Kommun Kävlinge Lund Lomma Eslöv Staffanstorp 

Medverkan i antal projekt och förstudier 8 14 9 8 9 
Total finansiering (kr)/ kommun under hela 
projektperioden 3,117,949 4,845,100 2,419,333 413,515 2,404,103 

Övrig offentlig finansiering, kr   1,000,000 500,000 125,137 
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Fördelning av projekt och förstudier per kommun 
Här visas en överblick över vilka projekt och förstudier som varit/är aktiva i vilken kommun. Många är verksamma i endast en 
kommun, men det finns samarbeten över kommungränser.  
 
4 projekt/förstudier är verksamma i samtliga kommuner i Lundaland. Ett av projekten (Gräsrotsutveckling av biosfärområde 
vombsjösänkan) är ett samarbete med Sjöbo Kommun eftersom projektet sträcker sig över två Leaderområden (Lundaland och 
Sydöstra Skåne) 
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Finansiering 
Nedan finns en översikt över de olika projektens finansiering, samt hur mycket pengar som 
allokerats till varje insatsområde. Det går att flytta medel mellan insatsområden, men inte mellan 
fonder.  
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Rekommendation  

Uppföljning 
De flesta projekt är i nuläget (Maj 2019) igång, medan att de flesta förstudier är avslutade. Vid 
projektslut för förstudier har målen inte följts upp med samma indikatorer som i projektansökan. 
De indikatorer som rapporterats är endast de som jordbruksverket efterfrågar. Min 
rekommendation är att Lundaland skickar ut “projektmallen” vid projektavslut, och eventuellt 
också något år efter projektavslut, så att projektägare kan fylla i vad det faktiska utfallet blev. 
Detta för att kunna följa upp arbetet och se vad den faktiska effekten blev av projekten, och vilka 
“ringar på vattnet“ som eventuellt kan spåras till Leadermedel.  

Matchning av indikatorer 
En sak att tänka på till nästa periods strategi är att vara noga med att matcha indikatorerna med 
de uppsatta målen. Exempel på när mål och indikatorer inte matchar helt:  

• I de övergripande horisontella målen är ett mål att: ”Medverka till hållbar utveckling 
(ekologisk, ekonomisk, social och kulturell)”. Indikatorerna mäter sociala, ekonomiska 
och kulturella mål, men inte ekologiska.  

Medverka till hållbar utveckling (ekologisk, 
ekonomisk, social och kulturell) 

0.1 Antal nya nätverk 

0.2 Andel privat insats för hela programmet 
0.3 Antal samarbetsprojekt, gärna med annat 
medlemsland i EU 
0.4 Antal ungdomar som deltar eller berörs av 
projektet 

 
• I insatsområde ett finns målet att ”medverka till nya företag och entreprenörer på 

landsbygden”, men indikatorn 1.1 mäter endast antal nyskapade arbetstillfällen.  
Medverka till nya företag och entreprenörer 
på landsbygden 

1.1 Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetstider som 
finns efter projektet) 

 
• I insatsområde fem är två av målen att utveckla ”innovativa lösningar”, och indikatorn är 

”antal nya tekniker”. Innovativa lösningar skulle kunna vara mer än ny teknik. T.ex. en ny 
produkt, lösning, tjänst, metodik etc.  

Utv. innovativa lösn. på gemensamma lokala angelägenheter (ex. service, 
kommunikationer, bredband) 

5.2 Antal nya 
tekniker 

Utveckla innovativa lösningar på gemensamma lokala angelägenheter 5.5 Antal nya 
tekniker 
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Indikator 
nr.

Kommentar

0.1

Vomb - står 2-3 st
Testbädd - står att nätverk skapas, men ej hur många. Har 
räknat en fysiksk och en virtuell mötesplats 4 3 3 3 2 6 1 1 5 1 1 2 1 1

0.4

Forntid möter framtid - 2 i projektplan, MEN det står också att 
4000-5000 ungdomar kommer besöka uppåkra årligen för att gå 
i arkeologiskola
Vomb - Står att de ska bidra, men inte hur många ungdomar
Hästunderstödd terapi -  Står att de ska bidra, men inte hur 
många ungdomar
Testbädd - Står att de ska bidra, men inte hur många ungdomar 30 4,002 300 50 25 50 1 50 20 20 3 20

1.1
Destination TH - det står att de ska skaffa 5 nya arb. tillf. Har 
de räknat samma 5 flera gånger? 1 3 3 5 1

1.2 1 1
1.3 0.00 0.13
2.1 1 2 3 10 3 1 1 2 1 1

2.2

Destination TH - det står att de ska skaffa 5 nya arb. tillf. Har 
de räknat samma 5 flera gånger?
Testbädd - har skrivit 5 nystartade företag/utveckling av företag 
- jag har räknat detta som nyskapade arbetstillfällen 1 2 1 5 1

2.3 1 1 5 2 0 1
2.4 1 15 8
2.5 1 5 1 1
3.1 Destination TH - det står 3 på ett ställe och 5 på ett annat

Hästunderstödd terapi - Står att de ska bidra, men inte hur 
många 3 10 1 5 1 1 1 1 1

3.2 Destinaiton TH - Har skrivit att de ska uppnå detta mål i 
insatsomr. 2 redan (10 st) 1 3 4 2 1 2 1 4 1

3.3 Hästunderstödd terapi - Står att de ska bidra, men inte hur 
många 1 0 3 1 5 1 1

4.1 Amfiteatern - står 3-5 st 1 3 5 10 5 1 1 1
4.2 Uppstart KIA - har sagt att de synliggör leder, men inte hur 

många. 0 1 1 1
4.3 Fokus hällestad - står såhär i projektplan: "0, Ej uttalat i 

projektet, men de platsgivna resurserna i form av naturvärden 
och idrottsföreningar kommer att stödjas vilket i sin tur medför 
fler hälsofrämjande aktiviteter." 0 300 2,000 500 50 200

5.1 Det står virtuella mötesplatser i dokumentet "Urvalskriterier" 
under insatsområde 5.  Virtuella mötesplatser nämns inte i 
strategin eller i dokumentet "definitioner av indikatorer". 
Däremot mäts virtuella mötesplatser i jordbruksverkets 
indikatorer

1 5 1 4 3
Virtuella 

mötes- 
platser

VR i besöksnäringen - ska förse 5 besöksmål med 3 min långa 
VR-episoder

1 1 5
5.2 0 1 4

5.3

Forntid möter framtid - står att 4000-5000 ungdomar kommer 
besöka uppåkra årligen för att gå i arkeologiskola
Skånefestivalen - Står 90-150st
Testbädd- står att de ska ha 500 deltagare i arrangemang, och 
500 deltagare i studiebesök, 50 deltagare i workshops. 
Hästunderstödd Terapi - personal plus styrgrupp, det står inte 
hur många som ingår i styrgruppen, men jag har räknat en från 
varje representerad grupp som nämns 600 5,000 500 643 100 40 9 15 110 90 1,050 25

5.4
Skånefestivalen - 3 st - har de räknat antal mötesplatser två 
gånger? finns medräknat i 5.1 också 1 5 3

5.5 0 1
5.6 5
5.7 45 25

Bilaga A – Detaljerad beskrivning av varje projekts indikatorer  
Här syns hur varje projekt bidragit till strategins måluppfyllelse genom indikatorer. De gulmarkerade rutorna visar där det finns 
kommentarer.  
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Indikator nr.

0.1 1 4 1 1 4 2 1

0.4 10 8 2 10 8 20

1.1 1 2
1.2 1 1
1.3
2.1 2 1 1 3

2.2 1 1
2.3 1
2.4
2.5
3.1

2 2
3.2 4 2 2
3.3
4.1
4.2 1
4.3

90
5.1

4 1 1 4 1
Virtuella 

mötesplatser

5.2 1

5.3 60 45 50 80

5.4 2
5.5
5.6
5.7

 

Bilaga B – Detaljerad beskrivning av varje förstudies 
indikatorer  


