
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 

AU § 7:12 Dnr. KS 2015/01 10 

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom 
Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Beslut om deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 
augusti 2015 t.o.m. juni 2022. 

2. Som medfinansiering för 2015 avsätta 90 000 kr inom Kommunstyrelsens budgetram. 

3. Som medfinansiering för perioden januari 2016 t.o.m. juni 2022 avsätta 180 000 kr årligen 
på årsbasis vilket beaktas i kommande budgetar. 

4. Till ledamot av styrelsen för Leader Stockholmsbygd nominera Näringslivs- och 
utvecklingsdirektör samt som ersättare Kommunikationschef. 

Sammanfattning 
Leader UROSS är ett samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna i sex 
kommuner: Osthammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. 
Kommunerna ska tillsammans hitta och stimulera samverkansprojekt som utvecklar 
landsbygdens och skärgårdens ekonomi, miljö och livskvalité enligt leadermetoden. Detta ska 
ske utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. Nytänkande, samverkan och 
nätverksbyggande är tre nyckelord. 
Under perioden 2007- 2013 var Österåker en av samarbetspartnerna i EU:s 
landsbygdsprogram Leader UROSS. Leader UROSS verksamhet avslutas under augusti 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-03-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att 
1. Beslut om deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 
augusti 2015 t.o.m. juni 2022 
2. Som medfinansiering för 2015 avsätta 90 000 kr inom Kommunstyrelsens budgetram 
3. Som medfinansiering för perioden januari 2016 t.o.m. juni 2022 avsätta 180 000 kr årligen 
på årsbasis vilket beaktas i kommande budgetar 
4. Till ledamot av styrelsen för Leader Stockholmsbygd nominera Mathias Forsberg samt som 
ersättare Helena Grönberg 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 

Forts. AU § 7:12 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssats fyra innebärande att "... Mathias 
Forsberg..och "... Helena Cronberg..." ersätts med "... Näringsliv- och 
utvecklingsdirektör..." respektive "... Kommunikationschef.. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Leader UROSS 
- Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
- Kommunikationschef 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 
Handläggare: Ylva Hedman Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-03-24 
Dnr KS 2015/01 10 

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom 
Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 

Sammanfattning 
Leader UROSS är ett samarbete mellan de offendiga, privata och ideella sektorerna i sex kommuner: 
Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. Kommunerna ska 
tillsammans hitta och stimulera samverkansprojekt som utvecklar landsbygdens och skärgårdens 
ekonomi, miljö och livskvalité enligt leadermetoden. Detta ska ske utifrån lokala förutsättningar och 
lokala initiativ. Nytänkande, samverkan och nätverksbyggande är tre nyckelord. 
Under perioden 2007- 2013 var Österåker en av samarbetspartnerna i EU:s landsbygdsprogram 
Leader UROSS. Leader UROSS verksamhet avslutas under augusti 2015. 

Hösten 2014 initierades ett arbete för att delta i en ny programperiod. Arbetet har drivits under 
namnet Leader Stockholmsbygd. Kommunerna har lämnat in en avsiktsförklaring till 
Jordbruksverket där man uttrycker sitt intresse för att komma i åtnjutande av de medel som finns till 
förfogande för att bedriva verksamhet inom Leader Stockholmsbygd. En utvecklingsstrategi har 
arbetats fram som underlag för arbetet med lokalt ledd utveckling genom leader metoden under 
programperioden 2014- 2020. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. beslut om deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 
augusti 2015 t.o.m. juni 2022 

2. att som medfinansiering för 2015 avsätta 90 000 kr inom Kommunstyrelsens budgetram 

3. att som medfinansiering för perioden januari 2016 t.o.m. juni 2022 avsätta 180 000 kr årligen 
på årsbasis vilket beaktas i kommande budgetar 

4. att till ledamot av styrelsen för Leader Stockholmsbygd nominera Mathias Forsberg samt 
som ersättare Helena Cronberg 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Bakgrund 
Under EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 samarbetade kommunerna Östhammar, Norrtälje, 
Österåker,Värmdö, Haninge och Nynäshamn inom utvecklingsprogrammet Leader Uross genom att 
bedriva lansdbygdsutveckling genom leadermetoden. Metoden innebär att invånarna ska kunna 
engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Stöden syftar 
till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på landsbygden. Arbetet sker i 
samverkan mellan ideell, privat och offendig sektor. 

Exempel på projekt som fått stöd i Österåkers kommun under perioden är '"färnanområdet - ett 
utvecklingsprojekt i naturvårdens tecken", "Ljusterö Graffiti skola" och "Friluftskarta för Ingmarsö-
Brottö och Finnhamn." 

En ny period med lokal ledd utveckling genom leadermetoden börjar under hösten 2015. I den nya 
programperioden 2014-2020 kommer fyra europeiska struktur- och investeringsfonder att 
samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens 
utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden samt regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket 
är förvaltningsmyndighet för alla fonderna. 

Leader Uross har under hösten arbetat med att ta fram en ny utvecklingsstrategi som lämnades in till 
Jordbruksverket i december 2014. Förslaget innebär att ett nytt Leaderområde bildas med samma 
deltagande kommuner som tidigare men under namnet Leader Stockholmsbygd. Jordbruksverket 
har godkänt Leader Stockholmsbygds ansökan om deltagande i programmet. Under hösten fattar 
verket det slutgiltiga beslutet att starta efter det att EU-komminsionen godkänt programmen samt 
att deltagande kommuner fattat slutiigt beslut om deltagande. 

Den kommunala med finansieringen ska motsvara 33 procent av det totala stödet. Resterande 
finansiering sker genom EU och svenska staten. 

Förvaltningens slutsatser 
Österåkers kommun har god erfarenhet av Leader UROSS och ser goda förutsättningar för att 
kommunens föreningar och företag ska kunna tillgodogöra sig medel från Leader Stockholmsbygd 
under den kommande programperioden. Det finns förutsättningar för att skapa sysselsättning, 
mötesplatser samt bidra till en mer hållbar levnadstandard på landsbygden i Österåker. Leader 
Stockholmsbygd är en möjlighet för föreningar, organisationer och företag i Österåker att söka stöd 
för sin fortsatta utveckling. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 

Beslut i KS 2014-09-24 § 8:24, Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida 2 av 3 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Kommunal medverkan inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden under EU:s 
strukturfon^sprogram 2014-2020 

/Jan-Olof Friman 
/ Kommundirektör 

Söre^ Karlsson 
Näringslivs - och utvecklingsdirektör 
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Till Österåker kommun, kommunstyrelsen 

Kommunal! medverkan i Leader Stockholmsbygd inom ramen för 
EU:s strukturfondsprogram 2014 - 2020 

Under hösten 2014 deltog kommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och 
Nynäshamn i partnerskapet (bilaga 1) mellan ideella, privata och offentliga krafter för att ta fram 
en ny utvecklingsstrategi för fortsatt arbete med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, se 
också vår tidigare skrivelse till kommunen (2015-01-14). 

Jordbruksverket har granskat och bedömt de strategier som sänts in och Leader Stockholmsbygd 
är nu prioriterad och dessutom en av de högst rankade av alla leaderområdena, nr 7 (av 44) inom 
landsbygdsfonden, nr 3 (av 38) inom socialfonden och nr 3 (av 13) inom havs-/fiskerifonden, vilket 
innebär att Jordbruksverkets urvalskommitté ser goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för 
att utveckla området och företagandet. 

Leader Stockholmsbygd har också tilldelats en budget på 46 000 000 kronor för utvecklingsarbete 
under programperioden. 67 procent av medlen kommer från EU och svenska staten, och 33 
procent finansieras via övrig offentlig medfinansiering. Medverkande kommunerna måste intyga 
att de är beredda att stå för minst 75 procent av den övriga offentliga finansieringen innan 
Jordbruksverket godkänner start av verksamhet och fastställer budget för Leader Stockholmsbygd. 

Slutgiltigt beslut fattar Jordbruksverket under hösten 2015 förutsatt att 

- En ideell, allmännyttig förening Leader Stockholmsbygd har bildats. 
- Kommunerna är medlemmar i föreningen. 

Kommunerna har beslutat om medfinansiering. 

För att kunna ansöka om Jordbruksverkets besked om verksamhetsstart föreslår Leader Uross: 

© att Österåker kommun fattar beslut om deltagande i Leader Stockholmsbygd 
inklusive medfinansiering med 180 000 kr årligen mellan juli 2015 - juni 2022, samt 

o att Österåker kommun nominerar en ledamot och en ersättare till styrelsen Leader 
Stockholmsbygd samt ett ombud till föreningens konstituerande möte. 

Norrtälje, den 26 maj 2015 

Med vänliga hälsningar 

Sune Fogelström, ordförande LAG Leader Uross 

/busanneTJrtmanns 
Verksamhetsledare Leader Uross 

UROSS - Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 
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Organisation Verksamhet 

Coompanion Roslagen & Norrort Kooperativ rådgivning 

HSSL Länsbygderådet Stockholms län Regional organisation lokalt utvecklingsarbete 
Regional Resurscentrum för kvinnor i 
Stockholms län Resurscentrum för kvinnligt företagande 

SIKO Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation 

Skärgårdsföretagarna främja företagsintressen i Stockholms skärgård 

LRF 
intresse- och företagarorganisation för människor och 
företag inom de gröna näringarna 

Somaliska Riksförbundet 

Organisationen är medlem i Landsbygdsnätverket, Asha 
Ismail är bl a ledamot i Landsbygdsnätverkets 
integrationsgrupp 

Samordningsförbundet Östra 
Södertörn Regionalt samordningsförbund Haninge, Nynäshamn 

SIOS 
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, 
medlem i Landsbygdsnätverket 

Omställning Värmdö Hållbarhetsarbete 

Skärgårdsstiftelsen - unga 

Stiftelsen äger och förvaltar 40 områden inom 
leaderområdet och bedriver natur- och kulturbyggnadsvård. 
Projektverksamhet i syfte att förbättra levnadsvillkoren för 
barn och unga som bor i skärgården 

Visit Värmdö 

Visit Värmdö Ideell Förening, närings- och föreningslivet i 
Värmdös besöksnäring och Värmdö kommun samarbetar 
för att utveckla besöksnäringen i Värmdö 

Visit Roslagen 

Visit Roslagen AB arbetar för utveckling, marknadsföring 
och försäljning av turistbaserade tjänster och produkter i 
Roslagen 

Fiskefrämjandet i Stockholms 
skärgård 

en sammanslutning mellan yrkesfiskare, sportfiskare, 
fiskeguider, fiskevattenägare 

Sportfiskarna 
verkar för ett bra fiske i friska och rena vatten med friska 
fiskbestånd 

Vattenbrukarnas riksförbund att främja vattenbrukets utveckling 

Fiskevattenägarna Östra Svealand fiskevattenägare, att främja fisket och fiskevården 

Skärgårdsstiftelsen - fiske 
Stiftelsen äger och förvaltar 40 områden inom 
leaderområdet och bedriver natur- och kulturbyggnadsvård. 

Sveriges Organiserade Fiskeguider 
förening för sportfiskeguider, att verka för ett hållbart fiske 
och hjälpa medlemmar med praktiska frågor 

Stockholms läns fiskareförbund Förening för yrkesfiskare i området 

UROSS - Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 
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Österåker 
Sammanträdesprotokoli för Kommunstyrelsen 2014-09-24 

KS § 8:24 Dnr. KS 2014/0273-148 U ) 

Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling 
genom Leader 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014-, 
och till Jordbruksverket överlämna ansökan. 

Sammanfattning 
Avsiktsförklaringen styrker att Österåkers kommun, som ingår i det lokala partnerskapet står 
bakom arbetet med att utarbeta en utvecklingsstrategi för det tänkta utvecklingsområdet 
Leader Stockholmsbygd. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-09-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
anta avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014-, och 
till Jordbruksverket överlämna ansökan. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- J ordbruksverket 
- Akten 

Justerandes signaturer J fé-s rr Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2014-09-24 
Dnr KS 2014/0273-048 

Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom 
Leader 2014 

Sammanfattning 
Avsiktsförklaringen styrker att Österåkers kommun, som ingår i det lokala partnerskapet står bakom 
arbetet med att utarbeta en utvecklingsstrategi för det tänkta utvecklingsområdet Leader 
Stockholmsbygd. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014 -, och till 
Jordbruksverket överlämna ansökan. 

Bakgrund 
Avsiktsförklaringen styrker att Österåkers kommun, som ingår i det lokala partnerskapet står bakom 
arbetet med att utarbeta en utvecklingsstrategi för det tänkta utvecklingsområdet Leader 
Stockholmsbygd. Jordsbruksverket behöver avsiktsförklaringen för att kunna beräkna och bedöma 
storleken på det sökta förberedande arbetet 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen ställer sig bakom förslaget om att Österåkers kommun till Jordbruksverket överlämna 
avsiktsförklaringen gällande Leader Stockholms bygd och har inget att erinra mot förslaget. 

Bilagor 
Avsiktsförklaring - förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014. 

Jan-Olof Friman Peter Freme 
Kommundirektör Kanslichef 
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