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Ni spelar en viktig roll i kommande programperiod 
med Leader 

Nu är det dags att planera för en ny programperiod med Leader där ni inom 
offentlig sektor spelar en viktig roll. Därför vill vi med denna information berätta 
om vad vi i dagsläget vet om lokalt ledd utveckling genom Leader i kommande 
programperiod. 
 
Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utveckling av sin bygd 

och en möjlighet att få stöd för projekt som bidrar till detta. Leader är en metod där 

privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. 

Offentlig sektor, exempelvis kommuner och regioner, är viktiga aktörer i arbetet med 

lokalt ledd utveckling.  

 

Just nu finns 53 leaderområden i Sverige som arbetar med lokalt ledd utveckling. 48 av 

dessa områden är prioriterade av Jordbruksverket i nuvarande programperiod och i 

dessa områden går det också att söka EU-finansiering till projekt. 

 

I varje leaderområde finns en strategi som ligger till grund för utveckling i området. 

Strategin skrivs av ett trepartnerskap, som består av offentlig, privat och ideell sektor 

och den beskriver vad som behövs för att utveckla området. 

 

För att genomföra utvecklingsstrategin kan leaderområdet ansöka om en budget från 

EU och staten. För att få ta del av denna budget så krävs det att leaderområdet har 

offentlig medfinansiering lokalt från exempelvis kommun eller region.  

 

 

Vad vet vi om nästa programperiod - 2021-2027? 

Europeiska kommissionen har ännu inte beslutat om det blir ett eller två 

förlängningsår för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det vi 

vet i dagsläget är följande: 

 Det finns fortfarande en del osäkerhet, men det lutar åt att det blir enfondslösning. 

Jordbruksverket har fått i uppdrag att gå vidare med att titta på lokalt ledd 

utveckling inom landsbygdsfonden 

 Målsättningen är att hela Sverige ska ha möjlighet att omfattas av leaderområden 

när den nya strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken börjar gälla  

https://nya.jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leaderomraden-i-sverige


Jordbruksverket 2020-05-08  
 

2(3) 

 

 

 
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00 

www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se 
 

 Minst 5 procent av EU-budgeten av Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling ska gå till lokalt ledd utveckling 

 Om ett område vill arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 

kommer det även framöver sannolikt att behövas offentlig medfinansiering 

 2021 kommer att bli ett förlängningsår för landsbygdsfonden, dvs nuvarande 

strategier som jobbar med denna fond avslutas inte 2020 utan förlängs, efter 

uppdatering, ytterligare minst ett år. Mycket tyder på att även 2022 kommer bli ett 

förläningningsår. 

 

Jordbruksverket arbetar nu med att ta fram förslag på åtgärder till en strategisk plan för 

den gemensamma jordbrukspolitiken där Leader ingår. Målsättningen är att komma 

igång med nästa programperiod under 2022 eller 2023, beroende på vad Europeiska 

kommissionen beslutar. Lokala utvecklingsstrategier behöver därför skrivas under 

2021 eller 2022.  

 

Vad kan ni i offentlig sektor göra för att förbereda inför den nya 
programperioden? 

Jordbruksverket kommer att återkomma med information och vägledning till alla 

leaderområden om den fortsatta processen. Det är därför viktigt att ni har kontakt med 

ert/era nuvarande leaderområden och/eller med den förening i det område som inte 

blev prioriterat i denna programperiod.  

 

För att ni ska vara så väl förberedda som möjligt kan ni under 2020 tillsammans med 

ert/era leaderområde 

 utvärdera vad som varit bra och vad som eventuellt behöver utvecklas gällande 

lokalt ledd utveckling i ert område 

 diskutera lämplig geografisk avgränsning för leaderområdet 

 bidra med en bred representation från offentlig sektor i områdets partnerskap 

 planera för medfinansiering. 

 

Vad är lokalt ledd utveckling genom Leader? 

EU introducerade leadermetoden redan 1991 för att skapa lokalt engagemang och 

inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor i ett område 

engagerar sig för att tillsammans utveckla den plats där de bor och verkar. Genom 

samverkan, underifrånperspektiv och integrerade insatser skapar Leader hållbara 

lösningar på lokala utmaningar. Utifrån en utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet 

en budget för att kunna prioritera utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i 

strategin.  

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som Sverige arbetat med under 

programperioden 2014-2020 har finansierats från Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska regionala 

utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.  
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Läs mer om lokalt ledd utveckling genom Leader. 

 

Har ni frågor? 

För frågor så kan ni kontakta ert lokala leaderkontor eller Jordbruksverket på 

LLUprogramledning@jordbruksverket.se 

 

 

 

https://nya.jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-lokalt-ledd-utveckling-genom-leader
mailto:LLUprogramledning@jordbruksverket.se
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1. Inledning
Lokalt ledd Utveckling (Leader) är en metod som bygger på att civilsamhället 
involveras i den lokala utvecklingen. Leader samordnas och administreras på central 
nivå av Jordbruksverket. Kommuner och regioner bildar tillsammans med ideella 
föreningar och privat sektor ett samarbete som leds av en styrelse med representanter 
från samtliga områden. 

En lokal strategi tas fram som fastställer budget och målsättningar för den kommande 
programperioden som sträcker sig över fyra år. Kommunerna och de eventuella 
regioner som ingår i leaderområdet förbinder sig i samband med detta att vara med 
och finansiera samarbetet, i nuvarande program med 30 %. Resterande del av 
finansieringen erhålls genom att det till styrelsen knyts ett kansli som administrerar 
ansökningar ur olika EU-fonder samt vid nationella utlysningar. 

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja 
utvecklingen i ett leaderområde kan sedan söka stöd för projekt som exempelvis ger 
förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller 
landsbygdens attraktivitet.

I denna rapport beskrivs Leadermodellen samt de ekonomiska och administrativa 
förutsättningarna för deltagande. Fokus ligger sedan på att jämföra två befintliga 
leaderområden som angränsar till Vallentuna kommun. Slutligen presenteras en kort 
redovisning av erfarenheter hos de närliggande kommuner som ingår i ett 
leaderområde. 

Fakta kring Leadermodellen är hämtade från Jordbruksverkets webbplats1

Fakta kring de respektive leaderområden, Stockholmsbygd2 och Upplandsbygd3, är 
hämtade från respektive områdes webbplatser samt telefonintervjuer.

2. Leadermodellen
Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att medborgare, lokala föreningar och 
lokala företag som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera 
sig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla bygden utifrån lokala 
förutsättningar både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling 
genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Regeringen har under programperioden 2014–2020 gett i uppdrag till 
Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet att samverka för att förenkla 
genomförandet av programmen som finansieras av Europeiska struktur- och 

1 https://nya.jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader
2 http://leaderstockholmsbygd.se/
3 https://www.upplandsbygd.se/valkommen/

https://nya.jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader
http://leaderstockholmsbygd.se/
https://www.upplandsbygd.se/valkommen/


investeringsfonderna (ESI). Dessa fonder utgör grundfinansieringen som de olika 
leaderområdena ansöker om pengar från. 

 Havs- och fiskerifonden, utvecklar ett miljömässigt hållbart fiske och 
vattenbruk i Sverige. Bidrar till att utveckla kustbygderna.

 Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, utvecklar lantbruk och 
landsbygd. Prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation.

 Regionala utvecklingsfonden, bidrar till att stärka ekonomisk och social 
sammanhållning samt stärkt utveckling i regionerna.

 Socialfonden, skapar fler och bättre jobb i Europa. Bidrar till en fungerande 
arbetsmarknad och en ökad sysselsättning.

Varje leaderområde tar fram en strategi som 
grund för utvecklingen i området. Strategin gäller 
för en programperiod om 7 år där den nuvarande 
perioden sträcker sig från 2014-2020. I 
utvecklingsstrategin finns en budget som 
bestämmer hur mycket stöd som går att söka. 
Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd 
inom leaderområdet och avgörs beroende på vilka 
av ovanstående fonder området sökt stöd för.

Inom Leader samarbetar privat, ideell och 
offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. 
Representanter från de tre sektorerna bildar en 
ideell förening. Styrelsen för föreningen kallas 
LAG (Local Action Group). LAG leder arbetet och 
arbetar alltid inom ett geografiskt område som 
kallas leaderområde.

2.1 Leaderområden

Just nu finns det 48 av Jordbruksverket 
godkända leaderområden i Sverige. De två 
områden med närmast anknytning till Vallentuna 
är: 

 Leader Stockholmsbygd (Norrtälje, 
Österåker, Värmdö, Haninge, 
Nynäshamn, samt del av Östhammars 
kommun)

 Leader Upplandsbygd (Sigtuna, 
Knivsta, Uppsala, Östhammar)

Bilden illustrerar de 48 godkända områdena i 
Sverige där de vita fälten markerat med en 
bokstav utgör leaderområden som existerar men 
inte är godkända. De två streckade fälten är 



områden som inte ingår i något leaderområde. Områden som ansöker medel från 
havs- och fiskerifonden är markerade med en röd kantlinje. 

2.2 Författningar väsentliga för Leader och de 
europiska struktur- och investeringsfonderna

 Fondgemensam EU-förordning (1303/2013)
 Fondförordningar

o Regionalfonden (1301/2013)
o Socialfonden (1304/2013)
o Landsbygd (1305/2013)
o Havs- och fiske (508/2014)

 Lagen om lokala aktionsgrupper (2015:266)
 Svenska förordningen om lokalt ledd utveckling (2015:407)
 Delar av Förvaltningslagen (1986:223) och LOU (2007:1 091)
 Jordbruksverkets ”GAR-föreskrift” (2015:8)
 Jordbruksverkets föreskrift (2016:19, tidigare 2015:35).

3. Förutsättningar, ekonomi och resultat

I skrivande stund har EU ännu inte fattat några beslut för nästa generations 
finansieringsprogram (EU:s långtidsbudget) för strukturfonderna som ingår 
i det sammanhållningspolitiska området. Den kommande programperioden 
som ingår i EU:s långtidsbudget. Samråd avslutades i mars 2018 och ska nu 
förhandlas4. I dagsläget är det därför inte möjligt att redogöra för exakt hur 
finansieringen kommer att se ut för den kommande programperioden. För 
programperioden 2014-2020 som varit har EU-fonder finansierat 40 % av 
den totala budgeten, statliga bidrag 30 % och kommunerna som ingått i 
leaderområdet har tillsammans bidragit med finansieringen för resterande 
30 %. De kommuner som ingår i leaderområdet fattar ett beslut om 
avsiktsförklaring och förbinder sig också att stå för sin del av finansieringen 
under de kommande 7 åren. Fördelningen kommunerna sinsemellan sker i 
de flesta fall utifrån befolkningsmängd men förhandlas av kommunerna 
innan programperioden inleds och ansökan lämnas in.  

Redovisningarna som följer bygger således på uppgifter från tidigare 
programperioder, vilket inte är direkt överförbart till en kommande 
programperiod. Inför den kommande perioden finns det enligt de två 
leaderkanslien farhågor om att Brexit kan komma att påverka den avsatta 
summan till EU-fonderna på EU-nivå. Det är också oklart i vilken 

4 https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/newsroom/news/2018/03/03-07-2018-
public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion

https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/newsroom/news/2018/03/03-07-2018-public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion
https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/newsroom/news/2018/03/03-07-2018-public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion


utsträckning staten kommer att kunna täcka upp för detta eventuella 
bortfall. 

3.1 Förutsättningar och val av område

Det är viktigt att utgångspunkten för Leader är att bilda funktionella och 
ändamålsenliga områden.  Sådana områden är områden som har likartade 
förutsättningar eller där man kan komplettera varandras utmaningar och möjligheter, 
och där man kan hitta kopplingar, lokal identitet, vi-känsla och gemensamma styrkor.

Det krävs också att områdena är tillräckligt stora och har tillräcklig kapacitet för att 
kunna arbeta enligt leadermetoden. Eftersom jordbruksfonden för landsbygdens 
utveckling är den överlägset största fonden i Lokalt ledd utveckling kommer det för de 
flesta områden att utgöra merparten av budgeten. Det kommer inte att bli möjligt för 
Jordbruksverket att bevilja allt för små områden, eftersom man då inte kommer att 
ha tillräckligt mycket pengar för kansli och LAG. Områdena bör samtidigt inte vara 
alltför stora eftersom det då kan innebära att det blir svårt att få en identitet och 
samsyn inom området. Detta måste anpassas efter lokala och regionala 
förutsättningar där till exempel glesa strukturer spelar roll.

3.1.1 Definition av landsbygd, utifrån landsbygdsfonden

I EU:s förordning om Landsbygd (1305/2013) 
definieras landsbygd som områden utanför 
tätorter med mer än 20 000 invånare (mätt 
utifrån SCB:s befolkningsstatistik för 2010). Det 
går inte att söka medel från landsbygdsfonden 
för områden som inte definieras som 
landsbygd.  

I Vallentuna kommun finns följande 
tätortskoder: 
T0116 Brottby 205 invånare 
T0146 Ekskogen -
T0142 Ekskogen, Älgeby, och Långsjötorp   -
T0202 Johannesudd 249 invånare
T0208 Karby 865 invånare
T0224 Kårsta 457 invånare
T0232 Lindholmen 860 invånare
T0388 Vallentuna* 29 519 invånare

*(del av tätort finns i Täby kommun)



I kartan är Vallentuna tätort området innanför det röda området. Området som utgör 
Vallentuna tätort skulle därför exkluderas. 

3.2 Stockholmsbygd

Stockholmsbyggd söker stöd ur landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden och 
socialfonden.  

Leaderområdet består av en landsbygd och skärgård som är granne med 
huvudstaden. Landsbygden riskerar bli sovstad med en infrastruktur främst för 
pendlande mellan bostad och arbete och utan service, kulturutbud eller möjlighet till 
handel och förströelse. I Stockholms skärgård har befolkningen, i restid och 
reskostnader mätt, ett avstånd till grundläggande service i nivå med Norrbotten. 
Höga fastighetspriser som följd av den stora efterfrågan på fritidshus hindrar unga 
familjer att bosätta sig vilket långsiktigt hotar att utarma landsbygden ytterligare.

Leaderkansliet för Stockholmsbygd uppger vid förfrågan att de länge sett Vallentuna 
kommun som en naturlig samarbetspartner inom Leader. Den drivande kommunen i 
detta leaderområde är Norrtälje kommun som geografiskt angränsar till Vallentuna.  

Inom nuvarande programperiod har den ekonomiska fördelningen mellan 
kommunerna som ingår i området varierat, där Norrtälje bidragit med den största 
summan. Vid val av projekt att prioritera har de olika kommunernas bidrag till den 
totala budgeten tagits i beaktande. Budget för den nuvarande 7-årsperioden har för 
Stockholmsbygd legat på 40-45 miljoner kronor vilket innebär att kommunerna stått 
för cirka 13,5 miljoner. Respektive kommuns medfinansiering ligger hos 
Stockholmsbygd på mellan 170 000 kr och 775 000 kr per år.

Utöver de ekonomiska kostnaderna bidrar respektive kommun i arbetet genom att 
utse en ledamot och en ersättare till LAG-styrelsen. Både politiker och tjänstemän kan 
utses och en del kommuner har utsett en tjänsteman och en del en förtroendevald 
politiker. De som utses förbinder sig att delta på styrelsemöten som hålls fyra 
heldagar per år (mars, juni, september, december). Utöver att delta i styrelsearbetet 
bör varje kommun utse en tjänsteman som kontaktperson gentemot leaderkansliet 
och som också kan vara med och stötta vid uppstart av nya projekt. Denne kallas ofta 
landsbygdsstrateg. 

Leader Stockholmsbygd ser sitt uppdrag som att jobba med leadermetoden och i 
första hand möjliggöra lokala initiativs projektidéer, varför man valt att inte driva 
egna projekt i någon större utsträckning. 

Under den nuvarande perioden redovisar Stockholmsbygd totalt 53 godkända projekt 
med en kommunfördelning enligt följande:
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Norrtälje Värmdö Skärgården 
(som helhet)

Österåker Nynäshamn Östhammar

Andel godkända projekt per kommun

Andel godkända projekt per kommun

Det bör dock noteras att det inte finns några redovisande siffror för den totala 
andelen medel som varje kommun erhållit. Stockholmsbygds kansli meddelar att 
sådan redovisning kommer att presenteras först när programperioden är över.

Exempel på genomförda projekt:

 Rimbo kulturscen - Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett 
bredare kulturutbud med jämnare fördelning över året som stimulerar 
kulturlivet i hela kommunen och attraherar fler utövare och besökare samt 
bidrar till en positiv utveckling av orten.

 Digital plattform för Roslagsleden - Projektet kommer att stärka 
samverkan mellan organisationer och företag inom turistnäringen längs med 
Roslagsleden och bidrar till fler besökare, bl.a. genom att nyttja den 
planerade digitala plattformen för att marknadsföra eventet Roslagsmarschen 
som äger rum utanför högsäsong.

 Förstudie lokalt ölbryggeri Utö – Projektets målsättning är att arbeta 
med utveckling av nya lokalproducerade produkter som kan öka det lokala 
utbudet på bygdens restauranger, något som efterfrågas av kunderna. 
Förstudien kan långsiktigt bidra till bildandet av ett nytt företag och därmed 
nya arbetstillfällen i skärgården, vilket gynnar lokalsamhället.

3.3 Upplandsbygd

Leader Upplandsbygds vision är att området ska vara en omvittnat dynamisk och 
kreativ landsbygdsregion. Utvecklingsarbetet ska skapa ökade möjligheter för en 
ökande sysselsättning på landsbygden, där det också ska vara attraktivare att bo och 
verka. I området där Upplandsbygd verkar finns många natur- och kulturområden 
som är av riksintresse men även av internationellt intresse. Upplandsbyggd arbetar 
framför allt utifrån hållbarhetsfrågor och agenda 2030.



Upplandsbyggd söker stöd ur landsbygdsfonden, regionala utvecklingsfonden och 
socialfonden. Upplandsbyggd utser politiska representanter till styrelsen som ses sex 
tillfällen per år. Upplandsbyggd driver egna projekt som syftar till att mobilisera 
aktörer och har därför ett större kansli. 

Vid kontakt med Östhammars kommun framkommer att även Upplandsbyggd 
diskuterat och varit intresserade av ett samarbete med Vallentuna kommun.  

Inom nuvarande programperiod har den ekonomiska fördelningen mellan 
kommunerna som ingår i området fördelats utifrån befolkningsunderlag. I tabellen 
nedan redovisas insatsen per kommun (2015-2019) där exempelvis Östhammar 
betalat cirka 320 000 kr/år för en befolkningsmängd på 22 250 invånare. 

Utöver de ekonomiska kostnaderna bidrar respektive kommun i arbetet genom att 
utse en ledamot och en ersättare till LAG-styrelsen där både politiker och tjänstemän 
kan utses. Utöver att delta i styrelsearbetet bör varje kommun utse en tjänsteman som 
kontaktperson gentemot leaderkansliet och som också kan vara med och stötta vid 
uppstart av nya projekt, ofta kallad landsbygdsstrateg. 

Exempel på godkända projekt:

 Mer lokal mat för dig och mig – Projektet vill underlätta för lokala 
matföretag att växa och samverka genom att de på olika sätt informerar och 
utbildar konsumenter, samverkar med myndigheter, kompetensutvecklas 
genom fortbildning och nätverkande samt att de gemensamt kommer att 
marknadsföra den lokalt producerade maten med alla dess fördelar.



 Skolträdgården i Hågaby - Projektet avser att minska skolmatens 
miljöbelastning genom att på skolan odla frukter och grönsaker själva, 
tillsammans med eleverna. På detta sätt minskas skolans växtgasutsläpp 
påtagligt och transporter reduceras nästan till noll.

 Ullförmedling - Syftet med projektet är att skapa en digital plattform för att 
bidra till ökat företagande och produktutveckling hos fårägare i Uppland. 
Fårföretagare i Uppland ska ges möjlighet att anlita denna digitala plattform 
istället för att slänga sin ull. I Uppland finns ca 245 fårföretagare.

4. Närliggande kommuners erfarenheter
Östhammars kommun 

Östhammars kommun ingår både leaderområdet för Stockholmsbygd och 
Upplandsbygd. Deras huvuddeltagande sker via Upplandsbygd och deltagandet i 
Stockholmsbygd sker enbart utifrån havs- och fiskerifonden. Tjänstemannen som 
undertecknad samtalar med säger att arbetet med Leader har varit en väldigt bra 
satsning där kommunen har fått väldigt mycket tillbaka i förhållande till det man gått 
in med. För Östhammars kommun är detta högt prioriterade frågor och man är 
beredd att gå in med mycket resurser. Östhammars kommun uppger att de har en 
befolkningsmängd på 22 250 invånare och betalar ungefär 400 000 kr/år * 7 för sitt 
deltagande i Leader.

Sigtuna kommun

Ingår i Leader Upplandsbygd. Den tjänsteman som undertecknad pratade med är 
väldigt nöjd med Leader Upplandsbygd och lyfter fram att de får ett mycket bra stöd 
från leaderkansliet med rätt typ av guidning. Eftersom Upplandsbygd driver egna 
projekt för att mobilisera aktörer behöver kommunerna inte göra det i lika stor 
utsträckning. Kommunerna måste således inte ha någon tjänsteperson som arbetar 
med dessa frågor men Sigtuna upplever att det ger ett mervärde om sådan finns. 

Österåker

Ingår i Leader Stockholmsbygd. Processen med att söka stöd från EU-fonder är 
krånglig och byråkratiskt men kan ge stöd till många som annars inte kunnat få stöd 
någon annanstans då glesbygd i Stockholms län inte alls har samma möjligheter som 
exempelvis landsbygd. Arbetet med Leader har gett mycket mer än vad det kostat och 
kansliet hjälper till och stöttar de som ska ansöka så att organisationer som i vanliga 
fall inte lyckas söka EU-stöd gör det. Österåker lyfter också fram att man bör ha en 
person på kommunen som knyts till satsningen. 

5. Sammanfattning
Sammanfattningsvis är de ekonomiska förutsättningarna för den kommande 
programperioden i nuläget inte satta och de ekonomiska konsekvenserna går därför 
inte att förutse. Om Vallentuna skulle välja att teckna en avsiktsförklaring för att ingå 



i ett leaderområde behöver kommunen avsätta mellan 250 000-450 000 kr/år räknat 
utifrån sifforna från den nuvarande programperioden. De personella resurserna 
skulle vara som minst den ledamot och ersättare som väljs in i LAG-styrelsen men alla 
kommuner som tillfrågats uppger att det finns ett mervärde i att ha en intern resurs 
för att få ut full effekt av satsningen. Behovet av detta är speciellt stort inom Leader 
Stockholmsbygd som enbart har en person anställd på leaderkansliet och inte driver 
egna projekt för att mobilisera aktörer. Upplandsbygd driver dessa typer av projekt 
och har ett kansli på fem personer som består av en verksamhetsledare, två 
projektledare (inkl. hållbarhetscoach), en ungdomscoach och en ekonomiansvarig.  

Samtliga kommuners representanter som kontaktats ställer sig mycket positiva till 
arbetet med Leader och anser att deras kommuner får god effekt och resultat av de 
medel de betalar in. Båda leaderkanslien får goda vitsord och uppges hantera 
merparten av administrationen kopplat till Leader. Flera kommuner lyfter dock fram 
att även om det inte finns några krav på deltagande kommuner att ha tjänstemän 
kopplade till Leader, utöver de medlemmar som måste utses till styrelsen, är detta 
tillsammans med ett aktivt deltagande en nyckelfaktor för att få effekt. Det behövs 
någon lokalt som sprider kunskap om projektet i kommunen till föreningslivet och 
aktiva företagsföreningar så att de som kan vara aktuella för att ansöka om medel 
också gör det. Till viss del gör leaderkansliet i Upplandsbygd detta genom de egna 
projekt som bedrivs för mobilisering av lokala aktörer. Alla leaderkanslier tar hand 
om administrationen när en ansökan gjorts men för att kommunen faktiskt ska få ut 
resultat av satsningen behövs det någon i kommunen som arbetar för att ansökningar 
ska komma in. 

En större skillnad i hur Leader Stockholmsbygd och Leader Upplandsbygd arbetar är 
att Upplandsbygd också driver egna projekt för projektmedlen, vilket Stockholmsbygd 
inte gör. Stockholmsbygd har ett starkt fokus på skärgårdsfrågor medan 
Upplandsbygd har ett större fokus på hållbarhetsfrågor och agenda 2030. Både 
Upplandsbygd och Stockholmsbygd är intresserade av Vallentuna kommun som 
samarbetspartner. Östhammar, som är medlem i bägge områden, anger att 
Vallentuna skulle fungera i bägge samarbetena men att Upplandsbygd skulle passa 
Vallentuna något bättre utifrån inriktningen i respektive strategi. 
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