Norrtälje 2021-03-30
Till Haninge kommun, kommunstyrelsen

Kommunal medverkan inom LEADER under EU:s
landsbygdsprogram 2021 – 2027
Nu startar en ny programperiod för EU:s landsbygdsfond, och för att Leader
Stockholmsbygd ska kunna fortsätta sin verksamhet söker vi medfinansiering från 2022
av ny utvecklingsstrategi och ny budget.
Under EU:s programperiod 2014-2020 startade kommunerna Östhammar, Norrtälje,
Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn samarbete inom organisationen Leader
Stockholmsbygd för att bedriva landsbygdsutveckling genom leadermetoden.
Verksamheten finansieras med medel ur tre EU-fonder (Landsbygdsfonden, Havs- och
fiskerifonden och Socialfonden), nationella medel samt offentlig medfinansiering från
ingående kommuner. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 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 och arbetet sker i samverkan mellan ideell, privat och
offentlig sektor.
Kommunerna är representerade i LAG (Leaderföreningens styrelse) där även områdets
förenings- och näringsliv ingår och där alla beslut om stöd fattas. Verksamheten
bedrivs i enlighet med den utvecklingsstrategi som partnerskapet för Leader
Stockholmsbygd arbetade fram inför innevarande programperiod.
Nu startar en ny verksamhetsperiod, 2021-2027, för strukturfondsprogrammen inom
hela EU. Eftersom nödvändiga beslut, förordningar och handlingsplaner inte beräknas
vara på plats förrän 2023, och för att samtidigt undvika att glapp uppstår i
verksamheten, fattade regeringen den 20 december 2020 beslut att dela upp den nya
programperioden i två avsnitt.
•

•

2021-2022 blir så kallade förlängningsår, verksamheten tillförs ny budget och
fortsätter enligt nuvarande strategi, nuvarande geografi och i nuvarande
leaderförening. LEADER kommer fr.o.m. 2021 att enbart genomföras inom
landsbygdsfonden.
o Regeringen har avsatt 555 miljoner kronor för 2021-2022, för Leader
Stockholmsbygd innebär det ytterligare ca 12,4 miljoner kronor.
Parallellt med verksamhet inom förlängningsperioden ska nya
utvecklingsstrategier för kommande programperiod från 2023 tas fram. Inför
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•

2023 finns möjlighet att ändra både leaderområdets geografi och
leaderstrategins inriktning och prioriteringar, utifrån lokala behov och
förutsättningar.
o Regeringen har avsatt 45 miljoner kronor för strategiarbetet, vi har inga
exakta uppgifter men av dessa kommer ca 0,9 miljoner kronor finnas för
Leader Stockholmsbygd.
2023 startar leaderverksamhet i enlighet med nya utvecklingsstrategier.
o Ingen budget är ännu avsatt. Enligt uppgift från Jordbruksverket, den
för LEADER i Sverige ansvariga förvaltningsmyndigheten, kommer
information om framtida budget tidigast hösten 2021, dock talar mycket
för att den kommer att ligga i linje med nuvarande och
förlängningsårsbudget, dvs ca 6-6,5 miljoner kronor per år mellan 2023
och 2027.

Eftersom LEADER:s EU-finansiering förutsätter nationell och lokal medfinansiering
vill vi med detta brev uppmärksamma kommunerna på det fortsatta behovet av
kommunal medfinansiering av LEADER:s verksamhet. Både för förlängningsåren
2021-2022, för strategiarbetet och för kommande programperiod t.o.m. 2027 kommer
offentlig medfinansiering motsvarande 33 procent att vara en förutsättning.
Leader Stockholmsbygd har under 2020 inlett en dialog med Region Stockholm om att
medverka i verksamheten från i år, vilket innebär att partnerskapet breddas och de
offentliga medfinansiärerna blir fler. Under strategiarbetet kan också fler kommuner
ansluta till partnerskapet vilket ytterligare kan påverka medfinansieringsbehovet.
Samtidigt måste arbetet med strategin påbörjas omgående då sista datum att lämna in
den är 15 oktober 2021. Därefter följer en urvalsperiod och under 2022 kommer
prioriterade strategier behöver kompletteras innan slutligt godkännande och ansökan
om att starta ny leaderperiod.
Haninge kommun ingår i Leader Stockholmsbygd sedan hösten 2015 och enligt beslut
KS 2015/252 medfinansieras nuvarande programperiod t.o.m. 30 juni 2022. Det är
medfinansiering från juli 2022 denna skrivelse gäller. Eftersom vi inte förrän senare i
år få veta vilken budget vi kommer att förfoga över från 2023 kan vi i nuläget enbart
be om ett beslut avseende medfinansiering för andra halvåret 2022 samt ett
inriktningsbeslut att medfinansiera leaderverksamheten enligt nedan.
Från Leader Stockholmsbygds sida vill vi föreslå;
-

att Haninge kommun medfinansierar och aktivt deltar i arbetet med att ta fram
en utvecklingsstrategi för leaderverksamheten 2023 – 2027,
att Haninge kommun fattar beslut att som medfinansiering för juli – december
2022 avsätta 137 231 kr, samt
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-

att medfinansiering för perioden januari 2023 – december 2027 fastställs efter
inlämning av strategin och slutligt besked från Jordbruksverket om budget från
2023, som väntas tidigast hösten 2021.

Kontakta oss gärna med frågor och synpunkter på ovanstående!

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