
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 2
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara 
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har 
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din 
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på 
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Mysteriet i Svartrå

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 8024601919 

Namn
OKOME KÖINGE SVARTRÅ 
BYGDEUTVECKLINGSRÅD

Utdelningsadress GÄLLÅSVÄGEN 2 OKOME
Postnummer 31161
Postort ULLARED
c/o adress HELENA LINDQVIST
Telefonnummer - inklusive riktnummer 0346-23361
Mobilnummer 0708705923
E-postadress

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Vision - Innovativ kultur stärker landsbygden på nya sätt

Målet är att tillvarata samhällets egna möjligheter till ökad näringsverksamhet i ett landsbygdsområde med 
närliggande stark besöksnäring genom att stärka förmågan till otraditionell, hållbar samverkan mellan 
branscher och organisationer.

Syfte är att öka bygdens genomförandeförmåga av en ny typ av arrangemang för att kunna skapa beständig 
förmåga att stärka sin egen livsplats med arbetstillfällen, genom att utnyttja de boendes egna samlade 
kompetens på nya sätt. Nya typer av arrangemang möter utmaningen att generationsväxla och genom det 
bevara den starka traditionen med aktiva bygdeföreningar.

Aktiviteter Projektet sätter upp ”Mysteriet i Svartrå” i form av en interaktiv teaterföreställning som pågår 
under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen genom att lösa mysteriet tillsammans mellan 
rätterna. Planeras 16 föreställningar under oktober – november 2019. 



Okome Bygdegårdsförening m.fl. föreningar är genomförandearrangör, lokal matleverantör med lokala råvaror 
levererar maten, idrottsföreningar ansvarar på plats, serverar och sköter logistik. 
Historian baserad på lokal författares deckare regisseras av lokal regissör, lokal företagare sköter 
marknadsföring, ur lokalbefolkning används projektledare och anställs vaktmästare under projektets 
uppbyggnad och genomförande.

Utvärdering planeras där projektet via enkäter utvärderar om de deltagande organisationerna stärkt sin 
förmåga, kontaktnät mellan branscher mm. Dessutom kartlägga var besökarna har kommit ifrån dvs har 
bygden via innovativ kultur upptäckts av fler under projektets genomförande, har den närliggande stadens 
invånare kommit närmare landsbygden.

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller 
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2020-03-01

Kontaktpersoner

Kontaktperson Ingemar Johansson

Namn Ingemar Johansson
Mobilnummer 0706386131
E-postadress ingemar.johansson@falkenberg.se
Ansvarsområde Författare/dramatör projektmedlem

Kontaktperson Helena Lindqvist

Namn Helena Lindqvist
Mobilnummer 0708705923
E-postadress helena.okome@gmail.com

Ansvarsområde
Ordförande i Bygdeutvecklingsrådet 
projektägare, ordförande i projektgruppen

Kontaktperson Catarina Dahlöf

Namn Catarina Dahlöf
Mobilnummer 0706310900
E-postadress catarina@valocrea.se
Ansvarsområde Projektledare

Kontaktperson Elisabet Sevholt

Namn Elisabet Sevholt
Mobilnummer 0706056866
E-postadress elisabet@elisabetsevholt.com
Ansvarsområde Projektdeltagare regissör

Välj projekt



Landsbygdsfonden - genomförande av projekt > Orts- och bygdeutveckling > Utveckling av orten 
eller bygden > Samarbeta, organisera, arrangera

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• HALLAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• FALKENBERG

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Nej

Motivera ditt svar
Okome, Köinge, Svartrå bygdeförening är inte momspliktig

 

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Lokalt ledd utveckling Halland 

Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Föreningar, lokala företag , lokala kulturorganisationer, lokala kulturföretag, invånare och besökare från 
staden Falkenberg samt närliggande kommuner och externa besökare utanför Halland

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 400000 

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Församlingarna Okome, Köinge och Svartrå samt tätorten i Falkenberg och besökare från närliggande 
kommuner som Varberg och Halmstad med tillgång till nytt kulturutbud. Bygden ökar på detta sätt sin 
attraktionskraft och blir attraktivt för besökare såväl från tätorten (staden) Falkenberg som från andra 
närliggande städer, kommuner och områden.

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet?
Svar: Syftet är att öka bygdens genomförandeförmåga av en ny typ av arrangemang kopplat till kultur. Det 
ska leda till varaktig förmåga att stärka bygdens egen livsplats med nya och utvecklade arbetstillfällen genom 
att utnyttja de boendes egna samlade kompetens på nya sätt. 

Nya typer av arrangemang möter dessutom föreningars utmaning att generationsväxla och genom det bevara 
den starka traditionen med aktiva bygdeföreningar/idrottsföreningar. Bygdeföreningarna har stor betydelse för 



invånarnas sociala sammanhang, ökar viljan att flytta hit, att bo kvar och stärker tilliten i det geografiska 
området. Föreningarna arbetar jämlikt och inkluderande med alla åldrar, kön, och bakgrunder aktiveras 
tillsammans över alla gränser. Samarbeten över organisatoriska gränser och mellan olika aktörer stärker den 
sociala hållbarheten i området genom bevarande av arbetstillfällen, innovativ utveckling och nya 
arbetstillfällen.

Besöksnäringen är stor i området men behöver användas ytterligare för att stärka området och kan den 
utvecklingen kopplas till ökat antal småföretag och arbetstillfällen stärker det landsbygdens utveckling på sikt.

Projektet skapar mod i bygden att vara innovativ och tillvarata möjligheter.

Vi vill skapa ett intresse för seriös teater kombinerat med lokal utveckling där man kan visa på hur ett lokalt 
skapande kan vidareutvecklas. Det finns ett dolt intresse i egna historien med igenkännande platser. Genom 
att skildra både verklig och påhittade historier som skildras i dramaform tror vi oss konkurrera med olika TV-
serier. T ex har Ingemar Johanssons två första böcker sålts i ca 1 000 ex inom Falkenbergs kommun. Flera av 
läsarna hade aldrig läst en bok innan. Naturbeskrivningar och skapad identitet gör att folk känner igen sig och 
gör att vardagen inte bara går sin gilla gång.
Detta upplägg ihop med det lokala föreningslivet och företag hoppas vi få ett större medvetande om de natur 
o kulturvärden som onekligen finns.

Jämlikhet finns som grund i boken samt dramatiseringen i själva handlingen. Huvudpersonen som dramat rör 
sig om är en lite äventyrlig kvinna som utmanar de manliga kriminella värderingarna och den traditionella 
lantbrukarsonen är kanske en vinnare genom att ta det lugnt med stöd av sin driftiga moder och tillika 
bondmora. Alltså två handlingskraftiga kvinnor som utmanar manliga jargonger. 

Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: Projektet har sin grund i Bygdeutvecklingsrådet, en lokal regissör och en lokal författares ambition att 
hitta innovativa arrangemang för besöksnäringen där kompetensen hos de boende i området stärks. Ny typ av 
samverkan mellan föreningar och lokala småföretag som deltar, och ökar sin kompetens och som dessutom 
aktiverar breda invånargrupper på ett jämlikt och socialt hållbart sätt. 

Tankarna startade med att regissör Elisabeth Seveholt kontaktade deckarförfattaren Ingemar Johansson i 
förhoppning om att skriva en teater av hans första bok Skyddsvakten. Bokens epicentrum ligger i Svartrå med 
omnejd.
Samarbetet har utvecklats och uppförandet är planerat till Okome Bygdegård som enligt planerna kommer att 
hyras under 3 månader.

I framtagandet av själva ansökan har lokal författare, lokal regissör, bygdeutvecklingsråd, bygdeföreningar, 
idrottsföreningar, lokala småföretag och organisationer samverkat. Bygdeutvecklingsrådet har via sin styrelse 
skaffat sig mandat att söka projektet och sen sökt upp lokala kompetenser som skulle kunna lösa olika 
aktiviteter i projektet. Matarrangemanget i projektet ska genomföras med lokal matproducent med lokala 
råvaror och utan engångsmaterial.
När idén tog form beslutade Bygdeutvecklingsrådets styrelse att söka projekt och utse en projektgrupp där 
styrelsen var representerad samt att utse en lokalt förankrad projektledare.

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej 

Er vanliga verksamhet

Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: Bygdeutvecklingsrådets vanliga verksamhet är inriktat på aktiviteter för barn, unga och äldre och har 
ingen samverkan med kulturorganisationer samt begränsad samverkan med lokala företag. Aktiviteterna har 
främst haft den lokala befolkningen  som målgrupp och inte primärt besökare från Falkenbergs stad/tätort 
eller närliggande städer/kommuner. Hållbarhetstemat (ekonomisk, ekologisk och social) har inte medvetet 
funnits med tidigare i arbetet.



Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Bygdens förmågan att arrangera kulturarrangemang av lite större karaktär tillsammans med det lokala 
näringslivet ska ha ökat , ska mätas genom enkät till deltagande organisationer skala 1-5 där snittet har 
målsättningen att ligga över 3. 

De medverkande lokala företagen ska uppfatta och kunna se ökad verksamhet genom arrangemanget 
(Vandrarhem, matproducent, lokala transportföretag m .fl.) mäts genom enkät.

De lokala föreningarna ska uppfatta lärande i genomförandet, mäts genom enkät. Mätning genom att fråga 
deltagande föreningar, organisationer och lokala aktörer om de har lärt sig nya arbetssätt, skaffat sig nya 
samarbetspartners och om de är beredda att satsa igen på ett liknande kulturarrangemang. Frågorna ska 
också ha ett jämlikhetsperspektiv dels beskriva åldrar, kvinnor, män mm men också upplevelsen av denna typ 
av samverkan hos olika deltagare för att utvärdera projektets bidrag till ökad kunskap om jämlikhet i arbetet.

Projektets föreställningar ska ha besökare utanför bygden som uppgår till totalt 50% av sålda biljetter . 
specifikt mäta antal besökare från Falkenbergs tätort (mäts via Destination Falkenbergs 
biljettförsäljning/statistik )

Utvärderingen kommer även att filmas för enklare spridning av erfarenheter i projektet.

Projektet ska skapa en tjänst - projektanställd vaktmästare som kan ha möjlighet till tillsvidareanställning 
efter projektets avslut

Hållbarhet ska vara ett tema i hela projektet såväl i planering som genomförande och utvärdering.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Bygdeutvecklingsrådet /föreningar ska stärka förmågan att arrangera innovativa kulturprojekt i 
bygdegårdarna på otraditionella sätt som stärker de lokala företagen i besöksnäringen, samt stärker 
hållbarhetsarbetet såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt i området.

Idrottsföreningar ska få erfarenhet av att medverka i besöksnäringen

Öka överlevnaden hos lokala företag kopplade till besöksnäringen

Skapa fler arbetstillfällen i bygden

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för 
aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"
Svar: Projektet genomförs i tre faser, Planering inklusive dramatisering, regi och konstnärlig workshop, 
Genomförandefas och Utvärderingsfas. Se ifylld mall som bifogas. I hela arbetet ska hållbarhet vara ett tema, 
både ekonomisk , ekologisk och social hållbarhet. Bilagor till aktivitetsplanen är preliminär 
kommunikationsplan och mötesplan.

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Projektets beställare och ägare är Okome, Köinge, Svartrå Bygdeutvecklingsråd en paraplyorganisation 
för bygdeföreningslivet i den aktuella bygden. Genomförandet kommer delvis att organiseras och planeras 
ideellt. De delar man inte klarar ideellt genomförs av lokalt näringsliv inom flera olika branscher.



Bygdeutvecklingsrådet utgör styrgrupp, ordförandet i projektgruppen är en styrelsemedlem från rådet. 
Projektgruppen är sammansatt av kulturpersoner, föreningsliv och representant från lokala företagare. 
Projektledaren är en lokal företagare. Projektet organiseras via projektgrupp och styrgrupp, det genomförs 
under våren ett större ideellt informationsmöte där deltagande lokala företag och  alla övriga föreningar 
erbjuds delta och görs delaktiga via en inbjudan med information.

De kompetenser som finns representerade i projektet är:
Föreningslivserfarenhet i såväl idrottsföreningsliv som bygdeföreningar
Projekterfarenhet (även av tidigare Leaderprojekt)
Erfarenhet av arbete i kommuner och region/landsting
Erfarenhet av kulturarbete inom författarskap och teater/dramatisering
Erfarenhet från lokalt näringsliv

Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Projektet bygger helt och hållet på att hitta lokala aktörer i föreningsform eller lokal företagare som kan 
bidra med sin kunskap och öka sin kunskap genom ny typ av samverkan.

Projektledaren projektleder helheten i arrangemanget och knyter olika lokala aktörer till de olika aktviteterna.

Lokala företag - privat sektor:

Lokal evenemangsarrangör levererar i genomförandet av föreställningarna, möbler, utensilier
Lokal matproducent levererar lokalt lagad mat till föreställningarna, trerättersmeny
Lokalt vandrarhem - B&B levererar såväl konferensmöjlighet för dramatisering som logi under repetitioner och 
föreställningar
Lokalt transportföretag- levererar transporter för skådespelare, utrustning mm under föreställningar
Lokalt städföretag - levererar fastighetsstädning under föreställningsperioden
Regional/lokala kulturaktörer levererar regi och dramatisering samt manus, söker även lokalt anknutna 
skådespelare
Lokal tryckare/grafiker levererar folders och broschyrer
Lokalt företag levererar projektledare

Kommun, region och stat:
Arbetsförmedlingen - vi söker en "vaktmästare" som om det fungerar kan bli en ny tillsvidaretjänst samordnad 
mellan bygdeföreningarna i området

Falkenbergs kommun Destinationsbolag - levererar biljettförsäljning och marknadsföring

Kulturbidrag sökes även via Region Halland/Kultur i Halland

Ideella aktörer
Ideellt arbete sker i Bygdeutvecklingsrådets styrelse  som projektägare och  ekonomiansvariga, 
bygdeföreningarna arbetar ideellt med det praktiska i genomförandet som logistik i lokalen, servering mm 
tillsammans med idrottsföreningarna i bygden.

Bygdeföreningen i Okome arrangerar informationsmöte tillsammans med kulturaktörerna våren 2019 i syfte 
att öka föreningarnas , lokala företags möjlighet att delta i projektet samt öka kunskapen om arbetet.

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja 

Beskriv det ideella arbetet
Svar: Ideellt arbete sker i Bygdeutvecklingsrådets styrelse  som projektägare och  ekonomiansvariga, 
bygdeföreningarna arbetar ideellt med det praktiska i genomförandet som logistik i lokalen, servering mm 
tillsammans med idrottsföreningarna i bygden.

Alla samverkansmöten mellan ideella sektorn och lokala företag genomförs på ideell basis dvs utan debitering



Bygdeföreningen i Okome arrangerar informationsmöte tillsammans med kulturaktörerna våren 2019 i syfte 
att öka föreningarnas , lokala företags möjlighet att delta i projektet samt öka kunskapen om arbetet.

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 326040 

Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: Utrustning i Okome bygdegård som porslin, bestick, diskmaskin, kök tillhandahålls av Bygdeföreningen i 
Okome, projektet betalar inget extra för det vilket andra som hyr bygdegården får göra. Kronor per besökare 
och föreställning.

Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor?
Svar: 5440 

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Det nya i projektet är att i samarbete mellan lokalt näringsliv och lokala föreningar arrangera ett 
innovativt kulturevenemang med etablerad regissör och ensemble som erbjuder en Teaterföreställning 
"Mysteriet i Svartrå"  baserad på en bok från bygden. Arrangemanget inramas av en lokalt producerad måltid 
och publiken interagerar med skådespelarna. Arrangemanget erbjuds tillresande besökare från olika städer 
som besöker Ullareds kända besöksmål Gekås med omfattande turistverksamhet samt åt invånare i 
Falkenbergs Stad/tätort.

Ytterligare nytt och innovativt är att dramatisera en lokal författares deckare dvs det lokala arrangemanget 
och skådespelet baseras till del på det geografiska områdets egna historia. Regissör och dramatisering sker av 
professionell regissör och kända skådespelare kommer att spela historien. Detta blir ett innovativt sätt att öka 
kännedom och nyfikenhet hos besökare av området.

Inom besöksnäringen är inte denna form av mat och skådespel så vanligt och framförallt inte vanligt i Hallands 
Inland.

Nya metoder är att blanda föreningsliv, kultur och lokala företag på ett nytt sätt och att koppla engagemanget 
i bygden för en ökad jämlik utveckling då vi tror det har stor betydelse för social hållbarhet i området och 
arbetstillfällen. På så sätt vill vi förverkliga LLUH;S strategier genom att välkomna alla till en lokalt skapat 
drama som inkluderar alla åskådare genom ett nytänkande.

Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Ja 

Vilket projekt är det och hur tar ni tillvara på deras erfarenheter?
Svar: Det har genomförts i delvis annan form i Halmstad samt i betydligt mindre format utan etablerade 
kulturarbetare i Genevad. Båda projekten har besökts i lärande syfte. Visserligen tangerar detta upplägg de 
tidigare besökta arrangemangen dvs att lösa mordgåtor men vårt upplägg har en bredare aspekt genom att 
folk känner igen trakten och kanske även vissa karaktärer. Det blir därmed ett nyskapande när kända 
skådespelare plötsligt befinner sig mitt bland tillresta besökare och ortsbo. Tillsammans  dramatiserar man 
ortsbornas egna vardag som blir känt för besökare.

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Nej 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja 



Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 650 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 450 

Förväntat fondspecifikt resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer invånare få tillgång till förbättrad service eller infrastruktur genom projektet?
Svar: Nej 

Vad händer efter projektet?

Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Andra geografiska områden med externa besökare och ett föreningsliv som är i startgroparna för att 
samverka mer med lokala företag kan lära sig och ta del av våra erfarenheter. Utvärderingsrapporten kommer 
att innehålla flera intressanta perspektiv kring hur otraditionell satsning på besöksnäringen kan stärka social 
hållbarhet, jämlikhet och arbetstillfällen/små företags överlevnad på landsbygden.

Kulturorganisationer som inte har erfarenhet av att arbeta med projekt i samverkan med föreningslivet kan 
dra lärdom av projektets erfarenheter.

Kommuner och regioner kan ta del av hur samverkan kan komma till stånd och lära kring hur de skulle kunna 
stimulera och stödja sådan lokal utveckling inom besöksnäringen.

Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Vi kommer att anordna informationsmöten under och efter genomförandet, informera via sociala 
medier- etablerade kanaler via bygdeföreningar och destinationsbolaget, göra utskick till företag och 
organisationer i närområde och kringområde. Annonsera i lokala medier. Marknadsföra via destinationsarbetet 
i Falkenbergs kommun och om möjligt via Region Hallands kulturförvaltning samt LLUHs hemsida.
En utvärderingsrapport kommer att skrivas och distribueras även filmat utvärderingsinnehåll.

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Det finns planer att arrangera ytterligare kulturevenemang av likartad karaktär, att återanvända 
genomförd investering till fler evenemang. Bygdeutvecklingsrådet kan använda erfarenheten av samverkan 
med de lokala företagarna till nya, innovativa projekt i syfte att stärka såväl föreningslivet som de lokala 
företagen. Bygdeföreningen blir en större del av besöksnäringen vilket stärker den sociala hållbarheten i 
området.

Arbetsgruppen har som målsättning att efter ett år kan detta projekt utvecklas till ett självgående och nytt 
drama med kanske nya aktörer gör att man kanske mer värdesätter kulturens olika värden.

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet

Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej 

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre 
beskattningsåren?
Svar: Nej 



Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej 

Motivera ert svar.
Svar: Detta är ett stort förstagångsprojekt för bygdens föreningar inom besöksnäringen och utan LLUHs 
bidrag klarar inte föreningen av att genomföra arrangemanget.

Utgifter
Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)
Indirekta kostnader fika samt påslag personal 16052
Övriga utgifter lokal, köpt tjänst mm se budgetmall 929971
Utgifter för personal vaktmästare 107010
* Ej momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade inklusive moms. 
Summa utgifter Belopp (kr)

1053033

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Projektstöd 268000
Övrig privat finansiering 150000
Övrigt offentligt stöd från LAG 132000
Egen privat finansiering 469200
Summa finansiering 1019200

Bilagor

Bifogade bilagor

• Aktivitetsplan: Aktivitetsplan-Mysteriet_steg2_PDF_inlagd_.pdf
• Budgetmall för projektstöd: Budgetbilaga_inlagd_Mysteriet_i_Svartrå_LLUH181126.pdf

196103032709


