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Metodval och genomförande

• Den 15 mars – 19 april 2018, förlängd 

svarstid

• 1 påminnelse, telefonkontakt

Totalt antal LAG Antal svarande Andel svarande

48 41 85,4 %



Metodval och genomförande

• Den 9-29 oktober 2018, förlängd svartid

• 1 påminnelse

Myndighet Antal organisationer Antal lämnade svar

Länsstyrelse 21 8

Region 22 18

Svenska ESF-rådet, regionkontor  8 4

Tillväxtverket, regionkontor 10 13

Summa 61 43



Nuvarande programperiod är premiär 
för Leader att jobba med finansiering 
från alla fyra ESI-fonderna. Tidigare 
användes bara Landsbygdsfonden. 

42 av de 48 Leaderområdena har nu 
mer än 1 ESI-fond i sin budget. 

Det finns 8 områden i Sverige som har 
alla fyra fonderna i sin budget – ett 
ovanligt experiment på EU-nivå…

https://www.jordbruksverket.se/download/18.4a82
b0a7155953b608a9b417/1467199321492/Karta%20
-
%20Godk%C3%A4nda%20leaderomr%C3%A5den.pd
f

Fondsamordning 
inom Leader

https://www.jordbruksverket.se/download/18.4a82b0a7155953b608a9b417/1467199321492/Karta - Godk%C3%A4nda leaderomr%C3%A5den.pdf


Leaderområden om fondsamordning

71 % har involverat nya 

aktörer i det lokala 

utvecklingsarbetet.

- Tack vare 

flerfondsmöjligheten!

Fondsamverkan handlar till stor 

del om att skapa fungerande 

arbetssätt med andra 

fondaktörer snarare än om 

enskilda projekt, även om det 

också förekommer.

Det skiljer sig åt över landet hur 

(väl) fondsamordningen fungerar 

och med vilka aktörer man då mest 

samverkar med.

- Det verkar som om flera EU-fonder 

inom Leader har bidragit till ökad 

fondsamverkan.



Leaderområden om fondsamordning

Hälften av LAG har via fler EU-

fonder kunnat finansierat projekt 

som de tidigare inte kunnat 

stödja.

- Även om Landsbygdsfonden är 

bred nog att täcka mycket så ger 

de andra fonderna spets och 

fokus.

De allra flesta LAG vill fortsätta att 

jobba med flera EU-fonder inom 

Leader i nästa programperiod. 

- Men många efterlyser också ett 

enhetligt fondregelverk och 

minskad byråkrati.
Att jobba med flera EU-

fonder har gett ökad 

flexibilitet. 

Flera leaderområden

jobbar nu både i landsbygd 

och städer.



Regionala aktörer om fondsamordning

Samverkan mellan aktörer?
- Hög grad av samverkan 

mellan regionala aktörer
- Regionalt 

utvecklingsansvariga mest
vanliga.

- Havs- och fiskerifonden är 
minst vanlig. 

Mervärden av fondsamordning?
- 15 anser att nya aktörer involverats.
- 7 anser att nya projektägare 

involverats.
- 3  svarar att nya landsbygdsaktörer 

har involverats.  

Fortsatt flerfond för Leader?
- 23 positiva - flest är regionalt

utvecklingsansvariga. 
- 17 svarar att de inte vet. 



Regionala aktörer om fondsamordning

Kunskap om leadermetoden?
- 26 har tagit del av information. 
- 15 har inte tagit del av 

information. 
- Flest bland ESF, RUA och 

länsstyrelser som tagit del av 
information

Fondsamordning på projektnivå?
- 12 har haft leaderprojekt som 

växlats upp. 
- 5 har haft ansökningar som 

föregåtts av leaderprojekt. 

Hur stärka fondsamordning?
- Gemensam regeltolkning.
- Tydligare syfte med fondsamordning. 
- Mer utrymme till dialog mellan 

handläggare på olika myndigheter


