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Tjänsteskrivelse

Val av representant till Upplandsbygd 
lokalt ledd utveckling 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Torbjörn Einarsson (C) som adjungerande 
styrelsemedlem till styrelsen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i januari 2021 att avge en 
avsiktsförklaring att till 2023 ingå i leaderområdet Upplandsbygd lokalt ledd 
utveckling. Upplandsbygd lokalt ledd utveckling har årsmöte den 26 maj och 
Vallentuna kommun har blivit tillfrågade att nominera en adjungerande 
styrelsemedlem tills att Vallentuna blir fullvärdig medlem 2023. 

Bakgrund
Under 2021 kommer Upplandsbygd lokalt ledd utveckling att ta fram en ny 
leaderstrategi för kommande period. För att Vallentuna kommun ska få insyn och 
tillgång till strategiarbetet har Vallentuna kommun erbjudits en adjungerande plats i 
styrelsen fram till 2023. Till 2023 kommer även styrelsen att innehålla representanter 
från det privata och ideella i Vallentuna kommun.

Leadermetoden ska skapa förutsättningar för lokalt förankrade utvecklingsinsatser 
där landsbygdens aktörer, dess föreningar och företag i samspel med offentlig sektor 
arbetar för en smart och hållbar tillväxt. Styrelsen ansvarar för framtagande och 
genomförande av strategin. Det är strategin som styr vilka projekt som kommer 
kunna tilldelas ekonomiska medel från 2023. 
Ekonomiska konsekvenser
Arvode för deltagande på LAG-möten, samt strategiarbete vilket beräknas uppgå till 
ca 60 timmar om året. 

Annika Hellber Björn Stafbom  
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Expedieras till:
Akten
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