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– Vi har tidigare fått in projekt 
med inriktning mot socialfon-
den, men inte kunnat ha det 
fokuset då, säger Sara Karlsson, 
strategisamordnare för Leader 
Polaris. Nu kan vi nå människor 
som står långt ifrån arbetsmark-
naden med olika lösningar, till 
exempel inom entreprenörskap 
och livsmedelsförädling.

När leaderområdenas strate-
gier utvärderades gjordes det 
utifrån de olika fonderna. Det 
finns områden som har med alla 

fyra i sina utvecklings-
strategier medan 

en del endast 
jobbar med 
en eller två. 
Det är cirka 
140 miljo-
ner kronor 
totalt från 
varje fond 

avsatt i offent-

Nya möjligheter med flerfondslösningen
I programperioden 2014–2020 samordnas fyra EU-fonder i det lokala utvecklingsarbetet. Det innebär att Sveriges nya 
leaderområden har flera olika finansieringssätt inom de utvecklingsstrategier som varje område plockat fram. Något 
som skapar nya möjligheter för satsningar som inte gick att genomföra i förra programperioden.

lig finansiering. Därtill kommer 
eventuell privat finansiering. Att 
flerfondslöningen för lokalt ledd 
utveckling, där alltså regional- 
och socialfonden finns med, gör 
skillnad vittnar flera leaderom-
råden om. 

– Det breddar insatserna, 
säger Milis Ivarsson, ordfö-
rande på Leader Mellansjölan-
det. Vi kan nu påtagligt bidra 
till att skapa fler arbetstillfällen 
på landsbygden. Regionalfon-
den ger möjlighet för företag i 
samverkan och leadermetoden 
är en bra metod. De som tidi-
gare stod utanför kan också 
komma in i det tänket.

Varje område efter sina 
behov

Göteborg Insjörike förväntar sig 
ett givande möte mellan stad och 
land i de förstudier och projekt 

de hoppas få in. Med hjälp av 
socialfonden kommer leaderom-
rådet att arbeta med bland annat 
ungdomsarbetslöshet. Därmed 
hanteras ett verktyg i svensk 
arbetsmarknadspolitik. 

 – Kopplingen mellan stad 
och land är intressant just i 
frågan kring arbetslöshet, säger 
verksamhetsledaren Martin 
Dahl. Det finns en stor poten-
tial i exempelvis landsbygdens 
föreningsliv där det kan handla 
om nätverkande för unga som 
leder till att de får in en fot på 
arbetsmarknaden och meto-
derna kan bli viktiga.

Tydliga mål kopplade till en 
öronmärkt budget kommer 
att leda till ett mer strategiskt 
arbete med att nå nya målgrup-
per och starta projekt enligt 

strategin. Så resonerar man på 
Leader Stockholmsbygd. 

– Vi tror att framgångsfak-
torer i exempelvis integrations-
projekt är matchning mellan 
arbetssökande och arbetsplat-
ser på landsbygden, fungerande 
nätverk och koppling mellan 
invandrare och landsbygdsbor, 
fortsätter verksamhetsledare 
Susanne Ortmanns. Så det ska 
vi jobba med. Inte minst med 
tanke på att vi behöver en gene-
rationsväxling och ung entre-
prenöriell kompetens inom 
både lantbruket och fisket.

Utifrån vilka fonder man valt 
att inrikta sig mot väljer många 
leaderområden att arbeta med 
exempelvis nyskapade arbets-
tillfällen, deltagare som står 
utanför arbetsmarknaden, höjd 
kompetens hos deltagare, fler 
företagare som samverkar, mil-
jöanpassade nya produkter och 
tjänster, samarbeten mellan 
lokala producenter och myn-
digheter samt ett ökat antal 
invånare med eftergymnasial 
utbildning.

Programmet för regional- och 
socialfonden inom lokalt ledd 
utveckling ska bland annat användas 
för kopplingen mellan land och stad, 
invandrargrupper och ungdomar.

Text: Ingrid Whitelock   Foto: Martin Boulanger
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      Landsbygden 
vinner  
terräng
För en tid sedan fick jag frågan från en journalist om 
jag anser att landsbygden fått större uppmärksamhet i 
media och i den politiska debatten samt vad det i så fall 
beror på. Mitt svar var ja och jag är övertygad om att 

landsbygdsprogrammet och Leader kan ta åt sig 
en del av äran. Leadermetoden har i och med 

att den använts i hela landet gett avtryck på 
flera sätt. Vi ser påtagliga resultat i form 
av nya jobb och investeringar, men även 
Leaders sätt att organisera bidrar till 
att landsbygden vinner terräng i media 
och den politiska debatten. Det är mer 
verkningsfullt att synas tillsammans än 
ensam och leadermetodens kärna är att 
samla och länka ihop olika intressen.
Kraften i att samarbeta gör lands-
bygdens röster starkare. Därför är 
jag så tacksam för att få jobba med 
Landsbygdsnätverket. I nätverket 
samlar vi olika intressen, skapar 
synergier och bygger broar mellan 
skilda intressen. Fler organisatio-
ner och myndigheter söker sig 
till nätverket. Bland de som styr-
gruppen antog som nya medlem-
mar vid senaste mötet var den 
nystartade nationella intresseför-
eningen för lokalt ledd utveckling 
i Sverige, LUS. Det är välkommet 
att leaderföreningar i Sverige nu 

bildat sin egen intresseorganin-
sation och att vi får en nationellt 

samlande leaderröst att länka ihop med 
alla andra landsbygdsröster i Landsbygds-
nätverket. Mer om detta och annat intres-
sant hittar du i detta nyhetsbrev. Trevlig 
läsning!

Maria Gustafsson
Verksamhetsledare

Landsbygdsnätverket

Vad är ditt medskick till landets leader-
grupper som nu träffas den 6-7 oktober i 
din hemkommun Haparanda?
Först och främst vill jag säga att jag är glad 
att ni kommer till mina trakter av landet, 
även om jag själv tyvärr är på annat håll. Jag 
hoppas att ni får en givande träff och att ni 
ser fram emot att sätta igång arbetet med 
lokalt ledd utveckling utifrån era lokala 
utvecklingsstrategier på riktigt. Under de 
senaste åren har mycket av fokus varit på 
ramverket inför den nya programperioden, 
men nu är det dags att fylla ramarna med 
innehåll. Det är nu det verkliga arbetet kan 
börja!
 
Vad är dina förväntningar på vad arbetet 
inom lokalt ledd utveckling kan leda till  
under de närmaste åren?
Jag ser fram emot att följa arbetet! Det ska 
bli spännande att se vilken typ av projekt 
som ni kommer att välja att arbeta med 
och särskilt hur det kommer att fungera 
att arbeta med fyra fonder under paraplyet 
lokalt ledd utveckling. Vi vet från föregå-
ende period att leaderarbetet har bidragit 
till nya jobb och nya företag på landsbyg-
den. Med de nya möjligheterna att arbeta 
med social- och regionalfonden förbättras 
förutsättningarna för bredare lösningar 
ytterligare. Regeringens mål är att Sverige 
ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 
och jag är övertygad om att arbetet med 
lokalt ledd utveckling kommer att bidra till 
att vi kommer närmre det målet.

Hallå där, landsbygds -
minister Sven-Erik Bucht!
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Tanken med de nya fiskeriområdena är att 
de bättre ska spegla fiskerinäringens behov 
och förutsättningar. Det innebär att exem-
pelvis Bohuskusten hålls samman i ett enda 
fiskeriområde, men som administrativt 
tillhör Leader Bohuskust och Gränsbygd 
som i övrigt bara omfattar den norra delen 
av Bohuslän.

 – Självklart finns det utmaningar med 
den här överlappningen och den längre 
kuststräckan. Vi har sedan tidigare väldigt 
bra samarbete mellan norra och södra 
Bohuslän och nu får vi anledning att 
knyta de här banden ännu tätare samman. 
För den som vill jobba med ett leaderpro-
jekt rörande marina verksamheter i södra 
Bohuslän ska det vara lika naturligt som om 
det rörde kärnområdet, förklarar Krister 

Fiskefrågor samlas  
i annat leaderområde
En del leaderområden har i den nya programperioden fått ansvar för havs- och fiskerifonden även utanför sitt eget 
kärnområde. Nyordningen ska öka effektiviteten men ställer också högre krav på samordning och förankring.

Olsson, verksamhetsledare på Leader 
Bohuskust och Gränsbygd.

Viktigt med fiskeutskott

I hela Sverige rör det sig om åtta områden 
av den här typen. Förutom Bohuslän är 
det Skånes Västkust, Skånes Ostkust, 
Stockholms Skärgård, Halland, Blekinge/
Småland, Gästrikebygden och Leader Mitt-
land Plus.

 – Det finns stora fördelar med att ha 
administration och genomförandekom-
petens samlat på ett ställe. En indelning 
som bättre motsvarar fiskerinäringens 
egna naturliga område blir mer ändamåls-
enlig. Men det finns också utmaningar, till 
exempel när det gäller tillsättning av LAG 
eller när det gäller medfinansiering från 

ßTobias Kreuzpointner 
arbetar som 
samordnare på 
Jordbruksverkets 
enhet för lokalt ledd 
utveckling.

Ett leaderområde 
som tar hand ett 

annat leaderområdes 
fiskefrågor är 

Leader Bohuskust 
och Gränsbygd där 

Krister Olsson är 
verksamhetsledare.à

Text: Jakob Hydén

LANDSBYGDSNÄTVERKET I 
ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉERNA
Drygt 20 av Landsbygdsnätverkets 78 medlems-
organisationer och myndigheter sitter i de tre 
övervakningskommittéerna för de EU-program 
som nätverket ska stärka. Därutöver finns 
Landsbygdsnätverkets kansli representerat i varje 
kommitté. Maria Gustafsson och Nils Lagerroth i 
kommittén för landsbygdsprogrammet, Hans-Olof 
Stålgren och Karin Hjerpe i kommittén för havs- 
och fiskeriprogrammet samt Hans-Olof Stålgren 
och Beata Allen i kommittén för lokalt ledd ut-
veckling. Övervakningskommittén för landsbygds-
programmet har haft två möten med bland annat 
urvalskriterierna på dagordningen. De övriga två 
kommer att ha sina första möten under hösten. 
Kommittéernas sekretariat finns på Jordbruks-
verket men de leds av statssekreteraren  
Elisabeth Backteman.

kommunerna, säger Tobias Kreuzpointner 
på Jordbruksverket. 

 – Varje leaderområde kommer hitta sina 
egna arbetssätt som bäst passar i just det 
området. Men vi rekommenderar starkt att 
man i de här områdena med utvidgat geo-
grafiskt ansvar tillsätter någon form av fis-
keutskott, med representanter från näringen 
och från hela fiskeområdet. Den ordinarie 
LAG representerar ju i första hand kärn-
området och i grunden handlar det om 
att skapa förankring och förståelse, säger 
Kreuzpointner.

Under den kommande programperioden 
kommer det också finnas fyra fristående fis-
keriområden: Vänern, Vättern, Vindelälven 
och Tornedalen med Haparanda skärgård.

Startskott för EIP på Julita gård
För att uppmärksamma att det nya 
innovationsstödet nu har öppnat för 
ansökningar genomförde Landsbygds-
nätverket ett startskott den 22 september. 
Platsen var omsorgsfullt vald, Julita gård 
– Sveriges Lantbruksmuseum, för att 
möjliggöra tillbakablickar på spännande 
tekniska och biologiska innovationer. Per 
Frankelius, Grönovation, anknöt till dem i 
sitt föredrag, vars rubrik var tema för hela 
programmet: Framgångsfaktorer för innovation – myt och verklighet. På ett underhållande 
sätt belyste Per flera exempel på vanliga myter, exempelvis att uppfinning och innovation 
är samma sak eller att ensam är stark. Samverkan är ett nyckelord i innovationsstödet! 
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gav regeringens syn på innovationssatsningen innan 
det symboliska kanonskottet avlossades. 
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”Logiken tar dig från A till B. Fantasin 

kan  led dig vart som helst.”

– Albert Einstein

Sverige ligger långt fram i sitt leaderar-
bete, men har fram tills nu saknat en egen 
nationell förening. LUS – Lokal utveckling 
Sverige – ska råda bot på den bristen.

– Vi har sett behovet under en längre tid 
och när vi nu går in i en ny programperiod 
så var det dags. I grunden handlar det om att 
kvalitetssäkra processerna, korta ledtiderna 
och sänka kostnaderna. Målet är att det 
ska vara roligt och enkelt att vara kreativ, 
förklarar Staffan Markström, ordförande i 
gamla leaderområdet Mare Boreale och en 
av de som drivit på för bildandet av LUS.

– Vi kommer kunna bli mer kostnadsef-
fektiva, kan samordna inköp av varor och 
tjänster och kanske framför allt samla kom-
petensen kring arbetsgivaransvaret.
Eftersom Sverige har valt multifondslös-
ningen så blir behovet av en nationell fören-
ing ännu större, menar Markström vidare.

Sprida kunskap om Leader

Ett annat viktigt uppdrag för LUS blir att 
arbeta med kommunikation på olika plan, 
menar Leader Sjuhärads verksamhetsle-

LUS samlar Leadersverige
Som ett av de sista länderna i EU får Sverige nu en egen nationell leader-
förening: LUS – Lokal utveckling Sverige.

dare Annika Andersson, som varit med och 
byggt upp den nya föreningen.
– Vi måste arbeta för att göra Leader känt, 
påverka och träffa beslutsfattare som inte 
känner till det här arbetet. Men det handlar 
också om att utbyta erfarenheter mellan de 
olika leaderområdena och på ett europeiskt 
plan odla kontakter med andra nationella 
föreningar.

Den 6 oktober håller LUS årsmöte i 
samband med nätverksträffen för lokalt 
ledd utveckling i Haparanda. Det har redan 
trillat in många förfrågningar, berättar 
Annika Andersson.

– Jag tror att väldigt många har insett 
behovet av en nationell förening under den 
gångna programperioden. Förhoppningen 
är att vi får en bra uppslutning från lead-
erområdena. Målet är förstås 100-procentig 
uppslutning.

En ansökan förankrad i behov och 
verklighet

Leader URnäras ansökan för perioden 
2014-2020 var byggd på de sex kommuner-
nas landsbygdsprogram som utgör Umeår-
egionen. I underlaget ingick vidare Länssty-
relsens och Region Västerbottens samlade 
syn på landsbygdsutveckling. Ansökan 
genomgick en remissomgång där inkomna 
synpunkter inarbetades i den slutliga stra-
tegin.

Positivt utfall 

Med det utfall vi presterat kunde vi aldrig 
ana, att vi skulle ställas utanför, det vill 
säga godkänd men inte prioriterad. Några 
exempel från perioden; bevarade arbetstill-
fällen 36, nya arbetstillfällen 42, nya företag 
27, nya mötesplatser 116, föreningar orga-
nisationer företag som fått hjälp och stöd 
i utvecklingsarbete 48, kultur och miljö-
vårdsinsatser 151, deltagit i utbildningar 
747, marknadsföringsinsatser av landsbygd 
som boendemiljö 1288. För perioden bevil-
jades och genomfördes 107 projekt.

Stort stöd efter den 21 april

Första dygnet, den 21 april, var vi helt 
utslagna och blockerade. Våra kommuner, 
länsstyrelsen, många ute i Leadersverige, 

politiker, organisationer, hörde av sig och 
gav oss stöd. 

En stor mediabevakning, samt enkla 
frågor och interpellationer i riksdagen upp-
märksammade frågan. 

5-gruppen, bestående av oss fem områden 
som godkänts men ej prioriterats, bildades. 
Den gruppen var ovärderlig under våren. 

Bildat ny förening

Direkt efter sommaren bildade vi en ny 
förening; URnära ideell förening, som 
ska arbeta med landsbygdsutveckling med 
leader metoden och strategin som grund.

Kartläggning

Vi kartlägger möjligheter att söka medel ur 
fonder och program. Deras olika inriktning 
ger inte samma möjlighet att få den finan-
siering som medger att vi får möjligheten att 
tilldela byar och grupper att söka medel och 
själva genomföra projekt. Vilket är grunden 
för ett arbete i ett underifrånperspektiv. 

Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket har alltid varit en 
trygg partner i arbetet. I den nya situationen 
är det för oss naturligt att vara med i Lands-
bygdsnätverket. Den samhörigheten utgör 
möjligheten till råd, stöd, en god informa-
tion och insyn i hela leaderverksamhetens 
arbete. 

Vi har en stark förhoppning

Vi arbetar vidare med kartläggning. Vi har 
den starka förhoppningen att vi av Jord-
bruksverket eller departementet ska kunna 
erhålla medel, så att vi kan bedriva sed-
vanlig leaderverksamhet. Resultatet av den 
gångna perioden visar att vi är värda det. 
Vi vill fortsätta med landsbygdsutveckling, 
bland annat genomföra våra viktigaste prio-
riterade områden, integration och stöd till 
ökat kvinnligt företagande.

Enar Jonsson, ordförande Leader URnära

Annika Andersson och Staffan Markström 
är båda personer med gedigen leaderbak-
grund. En nationell leaderförening är något 
de jobbat hårt med den senaste tiden.

Text: Jakob Hydén Foto: Landsbygdsnätverket
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När Rural Networks’ Assembly, 
som är de europeiska lands-
bygdsnätverkens och det euro-
peiska innovationspartnerska-
pets samordnande församling, 
hade sitt första möte i början av 
året beslutades det att två per-
manenta undergrupper skulle 
skapas. Den ena undergruppen 
blev innovation och den andra 
blev Subgroup on Leader/
CLLD. 

Tre representanter

Alla länder som är med i EU har 
med representanter i Subgroup 
on Leader/CLLD. För Sveriges 
del sitter Charlotta Heimers-
son med som representant för 
Landsbygdsnätverket, Marion 
Eckardt representerar Leader i 
Sverige och Johan Magnusson 
för förvaltningsmyndigheten 
Jordbruksverket.

Subgroup arbetar med 
lösningar på EU-nivå
Charlotta Heimersson och Marion Eckardt är två av Sveriges tre representanter i Subgroup on Leader/CLLD. En undergrupp 
som har till uppgift att skapa ett bättre genomförande av Leader och CLLD, vilket på svenska är lokalt ledd utveckling. 
– Sverige har jättestor nytta av att vi är med. Vi får information om hur vi ligger till i ett tidigt stadie och möjligheten 
att påverka inom Leader på EU-nivå, säger Charlotta Heimersson.

– Våra roller har ett direkt 
genomförandeperspektiv. Vi 
säger varför något fungerar 
eller inte fungerar och för kun-
skaper vidare från EU ut i Sve-
riges leaderområden, berättar 
Marion Eckardt.

En stor undergrupp

I Subgroup on Leader/CLLD 
sitter 96 personer. Av dessa är 
28 personer från de nationella 
landsbygdsnätverken, 28 är 
från förvaltande myndigheter 
för landsbygdsprogrammen, 
28 från olika LAG-grupper 
och resterande 12 kommer från 
olika EU-organisationer. 

– Vi kallas till möte två gånger 
om året. I april sågs vi för första 
gången. Då gick vi bland annat 
igenom vilken roll gruppen ska 
ha och vilken status det har för 
leaderarbetet. Vi diskuterade 

även hur vi ska satsa ännu mer 
på transnationella leaderpro-
jekt, säger Marion Eckardt.

– Nästa gång vi ses är i slutet 
av september, fortsätter hon.

Samlad kunskap ger resultat

Under mötena arbetar alla som 
sitter i Subgroup on Leader/
CLLD med att tillsammans ta 
fram praktiska lösningar för 
hur EU-länderna ska arbeta 
mer med varandra för att få 
till ett bättre genomförande av 
landsbygdsprogrammen.

– Vi blir som ett ”LAG” 
när vi träffas, oavsett vilken 
titel man har eller vilket land 
man kommer ifrån. Det är vår 
samlade kunskap som skapar 
våra resultat. Det är det som är 
så häftigt, säger Charlotta Hei-
mersson.

Den 21 april i år träffades Leader / CLLD Subgroup för första gången i Bryssel.

Går det att påverka vad som 
tas upp på era möten?

– Det går att påverka i Sub-
group on Leader/CLLD genom 
oss, men det är inte alltid som 
vi får med oss frågor till våra 
möten. Men det finns absolut 
möjlighet att komma med syn-
punkter. Det enklaste är att gå 
genom samordningsgruppen 
för lokalt ledd utveckling, för-
klarar Charlotta Heimersson.

Hur ser de framtida planerna 
ut för undergruppen?

– På varje möte pratar vi 
om sådant som är relevant för 
Leader just vid de tidpunkterna. 
Därför avgörs planerna från 
möte till möte, säger Marion 
Eckardt.

Text: Malin Holgersson Foto: ENRD Contact Point, 2015
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48 leaderområden har nu prio-
riterats för att få gå vidare att 
bilda leaderområden. Arbetet 
inför bildandet har noga analy-
serats av både en expertgrupp 
och en urvalskommitté. Kom-
mittén bestod av representanter 
från privat, ideell och offentlig 
sektor och som leddes av Peter 
Melin från Jordbruksverket. 
 – Vi fick se en mängd olika 
inriktningar när vi läste igenom 
strategierna. Både vad gäller 
vilka fonder man vill jobba 
med och vilka inriktningar man 
fokuserat på. Det ska verkligen 
bli spännande att se hur områ-
dena nu kommer att förverkliga 
sina lokala utvecklingsstrate-
gier, säger Peter Melin.

Samtliga områden kommer 
att kallas för leaderområ-
den oavsett vilken eller vilka 
fonder man valt att arbeta 
med. Inte som i förra pro-

Strategier lyfter Sverige
Lokala utvecklingsstrategier har engagerat stora delar av Sverige under senaste året. Föreningsrepresentanter och 
kommunala landsbygdsutvecklare har skrivit och förankrat strategier för hur hembygden ska utvecklas med hjälp av 
leadermetoden.
– Att skriva ner sina strategier för hur man vill utveckla sitt närområde har verkligen visat att det finns massor av goda 
idéer för hur man vill gå till väga, säger Peter Melin som läst igenom samtliga strategier.

gramperioden då leaderområ-
dena enbart fick finansiering 
från landsbygdsprogrammet. 
 – Det var tydligt att många 
leaderområden valt att satsa på 
frågor kring arbetstillfällen och 
att arbeta och bo på landsbyg-
den. Man har verkligen tänkt 
på ungdomar och integration av 
nya svenskar. Vanligaste inrikt-
ningen är annars turism och 
besöksnäringen, säger Peter 
Melin.

Leader kopplar samman

Många lokala utvecklings-
strategier fungerar som ett 
sammanbindande kitt mellan 
blåa och gröna näringar; 
land och hav men även 
mellan stad och landsbygd. 
 – Det handlar om utveck-
lingsinsatser exempelvis inom 
logistik. Man har en produkt 
men hur ska den komma ut 
på marknaden? Hur ordnar 

man logistiken? I den lokala 
utvecklingsstrategin lägger 
man upp en handlingsplan 
och den har sedan LAG-
gruppen för ögonen när de 
läser ansökningarna om lead-
erstöd, förklarar Peter.

Strategierna är offentliga 
och det är nu viktigt att de 
marknadsförs så bra som 
möjligt menar Peter Melin. 
 – Vet man om vad det står 
i strategierna kan också fler 
ansökningar göras med fokus 
på de områden man valt att 
arbeta inom lokalt, säger han.

Leader med sikte på 2020

Strategierna syftar ytterst till 
att bidra till målen inom EU 
2020-strategin som omfat-
tar sysselsättning, forskning 
och utveckling, klimat och 
energi, utbildning samt social 
delaktighet. Peter Melin har 
förväntningar på att de stra-

tegier som han läst igenom ska för-
ändra dagens Landsbygdssverige. 
 – Det vore härligt om urbanise-
ringstrenden vänder. Om folk i 
allmänhet mer skulle se möjlighe-
terna med landsbygden. Bredban-
det som nu kommer allt snabbare 
och utvecklingen på det området 
kommer även det att bidra till nya 
verksamheter på landsbygden. 
Det är givetvis en process men 
jag tycker det är viktigt att lands-
bygden har samma förutsätt-
ningar som staden. Landet har 
så mycket att ge staden och vice 
versa, menar Peter Melin.

Peter Melin från Jordbruksverket ledde urvalskommittén som granskade samtliga lokala utvecklingsstrategier. Text och foto: Tommy Nilsson


