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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2022-08-19 

Dnr  KS 2022/0149       

 

 

 

Medfinansiering Leader Stockholmsbygd 2023-2027 

 
Sammanfattning 
Leader Stockholmsbygd går in i en ny programperiod för 2023-27. Leadermetoden innebär att 

medverkande kommuner behöver bidra med offentlig medfinansiering. För Österåker uppgår 

beloppet 180 000 kr, samma belopp som föregående år.   

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

1. Godkänna Österåkers fortsatta medverkan i Leader Stockholmsbygd under 

programperioden 2023-27 

2. Medverkan medfinansieras med 90 000 kr för 2:a halvåret 2022 samt 180 000 kr årligen 

mellan 2023 – 2027 

3. Kommundirektören ges i uppdrag att nominera lämplig tjänsteman som ledamot och en 

ersättare till styrelsen för Leader Stockholmsbygd. 

 

Bakgrund 

Leader har funnits inom EU sedan 1991 och i delar av Sverige sedan 1995. Leader är en fransk 
förkortning för Liasion Entre Actions de Dèveloppement de l’Economie Rurale, samordnande 
aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, 
Haninge och Nynäshamn kommun samarbetar sedan 2008 inom landsbygdsutveckling genom 
Leader Stockholmsbygd. Metoden 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. Större delen av Österåkers 
kommun, med undantag av de centrala delarna av Åkersberga, omfattas av det geografiska 
stödområdet. 
 
Jordbruksverket fastställde i juni 2022 en budget för Leader Stockholmsbygd på sammanlagt 44 
miljoner kronor. Budgeten behöver medfinansieras med 33% av medverkande kommuner och 
Region Stockholm. Resterande delar finansieras till 50 % av EU och 17 % av svenska staten.  

 

 



 

 

Tjänsteutlåtande 
 

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 

Förvaltningens slutsatser 
Genom kommunens medverkan i Leader har flera mindre utvecklingsprojekt fått stöd under den 
gångna programperioden. Stödet från Leader har ofta varit avgörande för projektets genomförande 
och liknande finansieringsmöjligheter från exempelvis kommunen eller regionen finns inte. 
Exempelvis har projektet Destination Finnhamn beviljats stöd på sammanlagt 1, 2 miljoner kronor 
för att utveckla destinationen med en motorikbana, en hundrastgård, ett utegym, ett utkikstorn, 
grillplatser för större grupper, vindskydd, en beachvolleybollplan och en sandstrand. Utvecklingen av 
Finnhamn gynnar även andra aktörer inom besöksnäringen i närområdet. Projektet Ingmarsö 
kulturlandskap har erhållit 600 000 kronor för att utveckla nya former för att bruka 
jordbruksmarkerna på Ingmarsö. Leadermetoden ger även utrymme för kunskapsutbyte och projekt 
över kommungränserna. 
 
I styrelsen för Leader Stockholmsbygd sitter representanter från civilsamhället, näringslivet och 
tjänstemän från partnerkommunerna samt Region Stockholm. Arbetet leds av en ordförande med 
hjälp av ett mindre kansli som ligger i Norrtälje. 
 
Medfinansieringen uppgår till samma belopp under den kommande programperioden, 180 000 kr 
per år, som tidigare år. Medel för detta finns reserverade inom Kommunstyrelsens förvaltning. 

 

Bilagor 

1. Ansökan om kommunal medverkan i Leader Stockholmsbygd 

2. Resultat av verksamheten 2016-2021 i Österåker 

 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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Expedieras 

Leader Stockholmsbygd 
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