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PROJEKTSTÖD 
- slutrapport

A. Uppgifter om stödmottagaren
Namn och adress

E-postadress

Journalnummer 

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet 
och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i 
databasen för landsbygdsprojekt.
Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om 
slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 
och 2 i original med post.  
Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar 
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka 
en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor.

B. Uppgifter om kontaktperson
Namn och adress

E-postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

Faxnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer 

C. Sammanfattning av projektet

C1. Projektet genomfördes under perioden                   
Från och med Till och med

Här ska du kort och konkret beskriva projektet            

Var genomfördes projektet?



D. Målgruppen - Vem riktade sig projektet till?

Personer eller grupper På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

E1. Varför ville ni genomföra projektet?

E2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)

Kön Beskriv deras roll i projektet

E. Genomförandet av projektet 

2

Antal

Män

Kvinnor

Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet
ange i så fall vilken



E3. Hur har ni förankrat projektet? 

E4. Vilka har ni samarbetat med? 

Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller 
myndigheter under projektet?     

Ja Nej

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?        

Om ”Ja”, vilka

Ja Nej

Om ”Ja”, med vilka

E5. Vad har ni genomfört i projektet?

E6. Har något gått bättre än planerat?
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E7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

F1. Vilka resultat skapade projektet?

F2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

Mål Resultat
Om målet bara är delvis uppfyllt, 
ange orsaken 

F. Projektets mål och resultat

Är målet
uppfyllt? 
(Ja/Nej)
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F3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? 

Funktionshindrade

Ja/Nej Om ”Ja”, på vilket sätt?

F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? 

Antal nya företag

Mätbara resultat

Män

Kvinnor

Yngre än 25 år

25 år eller äldre

Yngre än 25 år

25 år eller äldre

Antal bevarade arbetstillfällen

Antal nya arbetstillfällen

Antal deltagare i utbildningar

Resultat direkt 
efter projekt Kommentera och beskriv

Totalt antal nya övernattningar per år

Antal nya övernattningar för besökare 
från andra kommuner eller länder per år

Män

Kvinnor

Yngre än 25 år

25 år eller äldre

Yngre än 25 år

25 år eller äldre

Män

Kvinnor

Yngre än 25 år

25 år eller äldre

Yngre än 25 år

25 år eller äldre

Totalt antal nya dagsbesökare per år
Antal nya dagsbesökare från andra 
kommuner eller länder per år

Hållbar utveckling

Integration

Kompetenshöjning

Jämställdhet

Kvinnor

Miljö

Ungdomar

Antal nya produkter

Antal nya tjänster

Antal nya tekniker

Antal nya nätverk och möteplatser
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G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)

Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar

H. Hur har ni spridit projektets resultat?

J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Hur kommer ni att använda det resultat som 
projektet skapat?

L. Bilagor

•	 Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat 	 	
	 material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. 

•	 Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter	

•	 Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband
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	11: Säters KöpmannaföreningStorgatan 13783 30 Säter
	12: 2011-7752
	13: Projektnamn: Säter - en levande stad
	14: Jonas LindgrenDalsbyvägen 23783 35 Säter
	15: 
	16: 070-6721676
	17: 
	18: jonas@exposedesign.se
	19: 2011-11-07
	20: 2014-12-31
	21: Säter
	22: Målet med projektet är att fler upptäcker, stannar och handlar i Säters stadskärna. Att miljön i innerstaden uppfattas som attraktiv, levande och en trevlig plats att vistas i, för både säterbor och folk utifrån. Projektet har för att nå målen jobbat med ett antal åtgärdspunkter; aktiviteter & evenemang, nätverkande, marknadsföring, försköning och stadsutvecklingsgrupp. I projektet har vi tagit fram varumärket Söta Säter - en blomstrande liten stad, som används för att marknadsföra och stärka handeln i Säters centrum, samt för att stärka bilden av Säters innerstad som en attraktiv och trevlig plats att besöka och att vistas i.En arbetsgrupp har arbetat med försköning av innerstaden och en annan grupp har arbetat med aktiviteter och evenemang. Försköningsgruppen har arbetat fram åtgärdsförslag för att lyfta utemiljön både sommartid och vintertid. Åtgärderna har börjat genomföras med bla trädbelysningar och nya planteringar. Aktivitetsgruppen har genomfört torgmarknader med lokala delikatesser, hantverksmarknader, julskyltningstävlingar, Söta Säter-dagen, barnkarneval, skoterdag, hästdag, cykeldag och mycket mer. En stadsutveklingsgrupp har också startats.
	23: Butikerna
	24: Mötesplatser och nätverkande, fler kunder, liv och rörelse i centrum
	25: Säters invånare
	26: Attraktivt centrum, större utbud, aktiviteter
	27: Besökare/turister
	28: Locka turister att upptäcka Säter och stanna kvar
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: I Säter såg man en nedåtgående spiral inom handeln och detta var viktigt att åtgärda, med tanke på den regionala utvecklingen, till exempel IKEAs etablering i Borlänge. Närheten till Borlänge är inte ett hot, utan en möjlighet. Genom rätt åtgärder är Säter ett bra komplement. Projektets åtgärdspunkter arbetades därför fram i förstudien Säter - en levande stad. Det är nödvändigt att skapa möjligheter för nya etableringar i Säter.
	40: 2
	41: Styrgruppen
	42: Privata företag
	43: 8
	44: Evenemangsgruppen
	45: Privata företag, föreningar
	46: 1
	47: Försköningsgruppen
	48: Privat företag
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 4
	53: Styrgruppen
	54: Kommunen, privata företag
	55: 4
	56: Evenemangsgruppen
	57: Privata företag
	58: 2
	59: Försköningsgruppen
	60: Privata företag
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: Nätverksträffar, programförklaring, annonser, broschyrer, samarbete med kommunen och föreningar.
	70: Säters kommun, Företagarna, Länsstyrelsen, Säterbygdens OK, Säterbygdens Skoter Club, Nostalgic Club, CK Natén, Må Bättre, Stora Skedvi Rid- och Körsällskap, Skördefest i Södra Dalarna mfl.
	73: Nätverkande med Företagna Säter. Stadsutvecklingsgrupp med Säters kommun, handlare, fastighetsägare mfl.
	74: Torgmarknader med lokala delikatesser, hantverksmarknader, loppisar, barnkarneval, hästdag, skoterdag, cykeldag, Söta Säter-dagar, julskyltningstävlingar mm. Tagit fram varumärket Söta Säter - en blomstrande liten stad. Shoppingpåse till besökare med karta, vykort, rabatthäfte, godis, ballonger. Annonser i besökskartan, Säterbladet och DT. Pressreleaser. Affischer. Flaggor. Facebook. Instagram. Säterchansen tillsammans med DT och Handla i Säter tillsammans med Annonsbladet.Frukostmöten. Inspirationsträffar. Projektet Säter - Framtidens julstad. Startat arbete med stadsutvecklingsgrupp. Arbetat fram åtgärder för försköning, med bla trädbelysningar och julstjärnor.
	75: Det har gjorts fler etableringar i centrum än förväntat. I princip samtliga affärslokaler är upptagna.Känslan är att staden blomstrar mer och mer för varje dag av kreativa och duktiga människor och företag. Under projektet har vi fått många sköna kommentarer, både från "Säterfolk" och utifrån.- Vilken framåtanda, vilka butiker, vilken vacker stad och vilket bemötande vart vi än kommer.I centrum har femminile och JJ:s Hårdesign flyttat in i Experts gamla lokaler, vilket även gjort att skyltfönstren mot riksväg 70 öppnats upp igen. Bollie har flyttat sin verksamhet till Rådhustorget och startat ett mysigt café. Mig och alice har utökat verksamheten och flyttat till bättre lokaler vid RV 70.  Studio Kurbits, som är ett krukmakeri, har flyttat in i Bollies gamla lokaler. Paus by Linda har flyttat in i i MA:s före detta lokaler mm.
	76: Utmaningen framöver blir att hitta nya lokaler och möjligheter för etableringar. Även få fastighetsägarna att göra insatser för att renovera och anpassa sina fastigheter. En annan utmaning är att få alla berörda butiker att engagera sig lika mycket och arbeta gemensamt för stadskärnans utveckling. Tendensen är att vissa gör väldigt mycket, medans andra gör betydligt mindre.
	77: Ett flertal nya etableringar, bla Paus by Linda, Bollie café, PE Audio, Studio kurbits, Tattoos & Memories, Må Bättre, Bastukalle och Donelliz. Dessutom har femminile, JJs hårdesign och mig & alice utökat sina verksamheter i större och bättre lokaler utmed RV 70.Aktiviteterna och marknaderna har väsentligt ökat besöksantalet i centrum.Söta Säter är etablerat som varumärke och marknadsföringsåtgärderna har bidragit till ökad handel och medvetenhet om stadens positiva värden, för såväl Säters invånare som besökare utifrån.Försköningsåtgärderna har skapat ett trevligare och finare stadsrum att vistas i.Stadsutvecklingsgruppen förbättrar dialogen mellan kommun, företag och fastighetsägare.
	78: Fler besökare
	79: Marknadsf. + aktivitet 
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	81: 
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	102: 
	103: 
	104: 
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	112: Ja
	113: Handla och lev i större utsträckning hemma i Säter
	114: Ja
	115: Projektet värdesätter månfald och bidrar till ökad integration
	116: Ja
	117: Inspirationsföreläsningar
	118: Ja
	119: Projektets mål har varit så jämställda arbetsgrupper som möjligt
	120: Ja
	121: Projektets mål har varit så jämställda arbetsgrupper som möjligt
	122: Ja
	123: Handla och lev i större utsträckning hemma i Säter
	124: Ja
	125: Attraktivare och mer levande centrum
	126: 13
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	129: 
	130: 3
	131: 
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	133: 
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	135: 
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	137: Uppskattat antal
	138: 70
	139: Uppskattat antal
	140: 20
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	174: 
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	176: 
	177: 
	178: 
	179: 
	180: 
	181: 
	182: 
	183: 
	184: 
	185: 
	186: Projektets resultat har spridits muntligt, via den interna facebookgruppen samt via mail.
	187: Evenemang, aktiviteter och marknader etc skapar mötesplatser och liv och rörelse i stadskärnan. Vilket bidrar till ökad konsumtion och möjligheter för butiker att överleva och etablera sig. Varumärket och marknadsföringen talar om vad vi är bra på och varför besökarna ska välja oss istället för tex stora köpcentrum. Shoppa hemma idag, och du kan göra det i morgon också! Nätverkande mellan företagen skapar en god stämning och dialogen sinsemellan ökar. Arbetet med en stadsutvecklingsgrupp är mycket viktig för centrums utveckling. Ett forum som samlar funktioner som på olika sätt är intresserade och kan påverka.
	188: Varumärket Söta Säter kommer givetvis att fortsättningsvis användas för att marknadsföra stadskärnan. Torgmarknaderna drivs vidare för liv och rörelse i centrum. Arbetet fortsätter med stadsutvecklingsgruppen. De framtagna försköningsåtgärderna fortsätter att genomföras.
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