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 Till Österåker kommun, kommunstyrelsen 

  

Kommunal medverkan inom LEADER under Sveriges strategiska 
plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023 – 2027 

 

Jordbrukspolitiken förnyas inom EU och i Sverige. Regeringen har tagit fram en 
strategisk plan som beskriver landets jordbrukspolitik 2023–2027 och inkluderar 
projektstöd inom LEADER. För att Leader Stockholmsbygd ska kunna fortsätta sin 
verksamhet under den kommande stödperioden äskar vi medfinansiering av ny 
utvecklingsstrategi och ny budget. Under programperioden 2014-2020 har Österåkers 
kommun medfinansierat verksamheten med 180 000 kr per år.  

Den strategiska planen ska bland annat förbättra den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområden och bidra till levande landsbygder: ”Genom ett sektors-
övergripande arbetssätt möjliggör Leader landsbygdsutveckling utifrån behov som 
grundar sig på lokala förutsättningar och det lokala områdets potential. Det har visat 
sig vara ett effektivt sätt att bidra till lokal utveckling och en attraktiv landsbygd.” 

Kommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn 
samarbetar sedan 2008 inom landsbygdsutveckling genom leadermetoden. 
Leadermetoden innebär landsbygdsutveckling genom ett trepartnerskap mellan ideella, 
offentliga och privata intressen som säkerställer en bred förankring i olika delar av 
samhället. Underifrånperspektivet gör att initiativ och projektprioritering genomförs på 
lokal nivå för att stimulera engagemang, innovation och lokalt anpassade lösningar. 

Inför den nya stödperioden har Leader Stockholmsbygd samlat ett brett partnerskap 
som har tagit fram en ny utvecklingsstrategi för leaderområdet. Utvecklingsstrategin 
blir grunden till fortsatt verksamhet från 2023. De offentliga aktörer som har 
medverkat i strategiarbetet är kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Vaxholm, 
Haninge och Nynäshamn samt Region Stockholm. Tillsammans med områdets 
förenings- och näringsliv har de bidragit till SWOT-analys och formulerat 
utvecklingsbehov och -möjligheter.   

De övergripande målen i utvecklingsstrategin är Hållbara näringar och verksamheter samt 
Hållbara och resilienta platser. Det första målet fokuserar på entreprenörskap som är 
inbäddat i det lokala samhället och värnar om det som bygden behöver för att 
utvecklas: sammanhållning, miljö och ekonomi. Det andra målet fokuserar på 
utveckling av multifunktionella attraktiva platser. Leader Stockholmsbygds mål och 
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insatsområden förstärker övriga utvecklingsaktörers strategier och insatser och bidrar 
genom leadermetoden till önskad utveckling.

Samtliga medverkande offentliga organisationer är representerade i Leaderföreningens 
styrelse där även leaderområdets förenings- och näringsliv ingår. Det är styrelsen som 
fattar alla beslut om stöd. 

Regeringen har avsatt 1,715 miljarder kronor för LEADER i nästa programperiod. 
Tidigare beslöt regeringen också om ny budget för två så kallade förlängningsår 2021-
2022 samt stöd till framtagande av nya strategier med totalt 600 miljoner kronor. Av 
dessa 600 mnkr tilldelades Leader Stockholmsbygd 14,3 mnkr. Föreningen har därtill 
ansökt om en budget för 2023 – 2027 på 44 mnkr. Besked om tilldelad budget väntas i 
juni 2022. 

Det betyder att upp till 58,3 miljoner kronor kan komma att tillföras tätortsnära 
landsbygd och glesbygd (skärgård) i kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, 
Vaxholm, Haninge och Nynäshamn.  

Enligt tillämpligt regelverk krävs så kallat övrigt offentligt stöd som medfinansiering av 
en LEADER-budget. Större del av denna offentliga medfinansiering säkerställs av 
medverkande kommuner och regionen och ska betalas ut årsvis i förskott till 
leaderföreningen. Leader Stockholmsbygd bedömer att en medfinansiering 
motsvarande 14,6 mnkr är nödvändigt för att kunna genomföra den lokala 
utvecklingsstrategin. 

För att senast 15 oktober 2022 kunna skicka in en ansökan om verksamhetsstart, 
föreslår Leader Stockholmsbygd: 

- att Österåker kommun fattar beslut om fortsatt medverkan i Leader 
Stockholmsbygd inklusive medfinansiering med 90 000 kr för 2:a halvåret 2022 
samt 180 000 kr årligen mellan 2023 – 2027, samt

- att Österåker kommun nominerar en ledamot och en ersättare till styrelsen för 
Leader Stockholmsbygd. 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Sune Fogelström, ordförande Susanne Ortmanns, verksamhetsledare

Bilaga 
Resultat av verksamheten 2016 - 2021 


