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§ 163
Förberedelser inför deltagande i Leader (KS 2020.158)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att anmäla intresse att delta i Upplandsbygds Leader-samarbete 
samt ansöka om medlemskap inför 2023. Kommunstyrelsen utser XX att delta i arbetet med 
framtagande av strategi.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2020-09-21 till kommundirektören att fortsätta undersöka 
förutsättningarna och förbereda kommunen att delta i Leader.
Den nuvarande programperioden förlängs med två år. Ny period bedöms i nuläget påbörjas 
2023. Möjligheten att gå med under pågående period är inte säkerställd. Inför 2023 kan dock 
Leaderområden ombildas. Förberedelserna inför samarbetet kommande programperiod 
kommer dock pågå redan under 2021. I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi, som 
ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att 
exempelvis öka sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och 
konkurrenskraftigt. I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur mycket 
stöd som de som bor och är verksamma i området kan söka. Strategin styr också vilka projekt 
som kan få stöd i leaderområdet.
Inom Upplandsbygd påbörjas arbetet med att skriva strategi under våren 2021. Detta inför ett 
antagande av strategi under oktober 2021.
Kommunen bör officiellt förmedla intresse att delta i Upplandsbygds Leader-samarbete, för 
att kunna bidra i arbetet med framtagande av strategin. I arbetet med strategin finns möjlighet 
att förmedla de behov kommunen ser i samarbetet.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Förberedelser inför deltagande i Leader
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Tjänsteskrivelse

Förberedelser inför deltagande i Leader

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anmäla intresse att delta i Upplandsbygds Leader-
samarbete samt ansöka om medlemskap inför 2023. Kommunstyrelsen utser XX att 
delta i arbetet med framtagande av strategi.

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen uppdrog 2020-09-21 till kommundirektören att fortsätta 
undersöka förutsättningarna och förbereda kommunen att delta i Leader. 
Den nuvarande programperioden förlängs med två år. Ny period bedöms i nuläget 
påbörjas 2023. Möjligheten att gå med under pågående period är inte säkerställd. 
Inför 2023 kan dock Leaderområden ombildas. Förberedelserna inför samarbetet 
kommande programperiod kommer dock pågå redan under 2021. I varje 
leaderområde finns en utvecklingsstrategi, som ligger till grund för utvecklingen i 
området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att exempelvis öka 
sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och 
konkurrenskraftigt. I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur 
mycket stöd som de som bor och är verksamma i området kan söka. Strategin styr 
också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet. 
Inom Upplandsbygd påbörjas arbetet med att skriva strategi under våren 2021. Detta 
inför ett antagande av strategi under oktober 2021.
Kommunen bör officiellt förmedla intresse att delta i Upplandsbygds Leader-
samarbete, för att kunna bidra i arbetet med framtagande av strategin. I arbetet med 
strategin finns möjlighet att förmedla de behov kommunen ser i samarbetet. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
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