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Här är idéerna som utvecklar landsbygden    – kommun för kommun
HÖGLANDET De har 
fått allt från 20 000 
till 998 000 kronor. Ett 
trettiotal projekt har 
beviljats pengar och 
rullat igång i Eksjö, 
Nässjö, Vetlanda och 
Sävsjö kommuner. 
Nässjö och Eksjö:
* Almesåkra socken-
stuga. Projektägare är 
Almesåkra hembygdsför-
ening som genom sam-
arbete med andra aktörer 
vill bredda användningen 
av sockenstugan och göra 
den till den naturliga sam-
lingspunkt i socknen som 

den historiskt sett varit. 
Möbler och utrustning 
ska köpas in. Akustik och 
belysning förbättras. Stöd-
belopp: 164 477 kronor.

* Utveckla Lövhult.Pro-
jektägare Nässjö Ski ska 
anlägga en delvis asfalte-
rad slinga som ansluter 
till befintlig asfaltbana. 
En del av ett större projekt 
där målet är att anlägga en 
skidskyttearena. Stödbe-
lopp: 977 499 kronor.

* Hela bygdens kyrka. 
Projektägare är Värne al-
liansförsamling som vill 
utveckla en mötesplats för 
attraktivt liv på landsbyg-
den. Serveringslokal ska 

utrustas, beachvolleyplan 
anläggas och flera sociala 
aktiviteter och möten ge-
nomföras. Stödbelopp: 294 
000 kronor.

* Säker by. Projektet be-
rör Ingarp, Mycklaflon/Nä-
set, Värne och Flisby. Pro-
jektägare är Brandskydds-
föreningen i Jönköpings 
län. Syftet är att öka kun-
skapen inom brandskydd, 
första hjälpen, hjärt- och 
lungräddning samt öka 
den upplevda tryggheten 
på landsbygden. Grann-
samverkan, utbildning 
samt hjärtstartare som 
placeras i byarna. Stödbe-
lopp: 81 896 kronor.

* Det goda evenemang-
et. Genomförs i samtliga 
kommuner i leaderområ-
det Astrid Lindgrens hem-
bygd. Syftet är att skapa 
fler och bättre evenemang 
i hela området. En projekt-
ledare ska sprida kunskap 
om evenemangens bety-
delse, erbjuda rådgivning, 
utbildning, möten, före-
läsningar och studieresor. 
Stödbelopp: 821 892 kronor.

* Allt som sker. Genom-
förs i samtliga kommu-
ner i leaderområdet Ast-
rid Lindgrens hembygd. 
Syftar till att synliggöra 
evenemang i området, 
skapa mötesplatser och 

”må-bra-situationer” som 
bidrar till folkhälsan och 
stärker entreprenörsan-
dan. Målet är att utveckla 
en evenemangskalender 
och i samarbete med före-
tag och föreningar arrang-
era minst 20 evenemang. 
Stödbelopp: 868 097 kro-
nor.

* Stödboxar - förädla 
lokala resurser. Genom-
förs i samtliga kommuner 
i leaderområdet Astrid 
Lindgrens hembygd. Ge-
nom aktiviteter som kur-
ser, studieresor och före-
läsningar skapa intresse 
och engagemang för entre-
prenörskap. Stödbelopp: 

847 508 kronor. 

Sävsjö och Vetlanda:
* Genom historien ser vi 
framtiden och i framti-
den lär vi av historien. 
Medborgarskolan i Sävsjö 
är projektägare. Samarbete 
mellan skola, föreningsliv, 
kommun och näringsliv 
för att ta fram informa-
tion och dokumentera 
industrihistorien i Sävsjö 
kommun. Stödbelopp: 422 
665 kronor.

* Green Growth Power. 
Projektägare är Projectum. 
Genom ny miljöteknik och 
energieffektiva innovatio-
ner inom växthusodling 

HÖGLANDET Har du 
också en idé om hur 
du tillsammans med 
andra kan göra för att 
utveckla landsbygden? 
Då kanske leadermeto-
den är något för dig.

Nu är det hög tid att om 
ansöka medel för längre 
landsbygdsprojekt om de 
ska hinna slutföras inn-
an programperioden är 
över. Pengarna tas ur EU:s 
struktur- och investerings-
fonder och betalas ut via 
Jordbruksverket. Totalt är 
Vetlanda, Sävsjö, Eksjö och 
Nässjö med och delar på 85 
miljoner kronor. Program-
perioden löper till år 2020 
vilket innebär att projekten 
måste vara slutförda senast 
sista december det året. 

– De längre projekten som 
behöver lite tid måste bevil-
jas nu och kanske fram till 
nästa sommar om de ska 
hinnas med. Jag tror det 
kommer bli många pro-
jektbeslut 2017-2018, säger 
Annika Nilsson, verksam-
hetsledare på Leader Linné 
Småland.

24 projekt har beviljats
Hittills har 24 större pro-
jekt beviljats i Vetlanda 
och Sävsjö kommuner.

– Av de åtta kommuner 
som ingår i vårt område så 
har vi faktiskt flest ansök-
ningar från dessa två. Det 
tror jag bland annat beror 
på att det finns en vana 
att söka, de har varit med i 
leaderområden sedan 1997, 
säger Nilsson som också 
nämner ett nära samar-
bete med kommunernas 
landsbygdsutvecklare som 
en bidragande faktor.

Inför programperioden 
valde Leader Linné även 
att satsa på extra informa-
tionsmöten i Sävsjö och 
Vetlanda eftersom dessa 
kommuner då var nya i 
gemenskapen där kom-
munerna Alvesta, Ljungby, 
Markaryd, Värnamo, Växjö 
och Älmhult ingår. 

Även Johanna Stejdahl, 
verksamhetsledare på 

leaderområdet Astrid Lind-
grens hembygd där Eksjö 
och Nässjö kommuner in-
går, tror att man kommer 
att besluta om mer projekt-
stöd framöver. Hittills har 
leaderområdet beviljat ett 
femtontal projekt i de båda 
kommunerna. Hur många 
projekt som kommer hin-
nas med under programpe-
rioden vågar Stejdahl inte 
gissa.

– Det är jättesvårt att säga. 
Det beror på hur stora pro-
jekt det blir, får vi in många 
på en miljon går ju pengar-
na åt fortare än om det blir 
flera små. Men vi hoppas på 
en blandad kompott. Vi tror 
definitivt att takten kom-
mer att öka framöver med 
ett högre söktryck.

Har bråttom
Innevarande program-
period skulle egentligen 
påbörjats 2014, men på 
grund av förseningar på 
Jordbruksverket drog den 
igång först våren 2016.

– Det innebär att vi har 
mer bråttom. Vi har vår 
beviljade budget, men nu 
måste den fördelas snab-
bare. Vi har fram till hösten 
2020 på oss att ta beslut, sä-
ger Stejdahl och tillägger att 
det finns omkring 20 miljo-
ner kronor kvar i potten.

Enligt Annika Nilsson har 
den försenade programpe-
rioden främst inneburit att 
Leader Linné inte kunnat 
arbeta offensivt i den ut-
sträckning man hade velat. 
Med hjälp av pengar från 
den egna kassan har man 
kunnat hålla liv i projekt 
från förra programperioden 
som annars hade riskerat 
att dö ut.

– Men annars tror jag inte 
att det har inneburit så jät-
temycket. En stor del har 
beviljats redan och jag tror 
att pengarna kommer att 
gå åt med råge, säger hon.

Men fortfarande är be-
slutstiderna på Jordbruks-
verket långa. Efter att de 
lokala styrelserna beviljat 
projektmedel går frågan 
vidare till myndigheten för 
behandling.

– Nu har det varit en vän-
tetid på sju månader och 
det är inte acceptabelt. Må-
let är att det ska vara tre 
månader, säger Nilsson och 
berättar att man gjort upp-
repade påstötningar för att 
komma till rätta med pro-
blemet. 

Företag kan ansöka
Nytt för programperioden 
är att även företag kan an-
söka om medel. Kravet är 
att man lever upp till lead-
ermetodens målsättning 
om att vara till nytta för 
fler än den enskilda pro-
jektägaren. Men hittills 
har det gått trögt.

– Än så länge är det bara 
ett enda företag som be-
viljats medel. Så har man 

en idé som man tror skulle 
funka så ska man definitivt 
ta kontakt med oss, säger 
Johanna Stejdahl.

Enligt Annika Nilsson är 
det främst mikrostöden i 
form av checkar på 20 000 
kronor som varit aktu-
ella för företagare i Leader 
Linnés område, mycket 

beroende på att dessa kan 
sökas av enskilda företag. 
Information har bland an-
nat gått ut via Nyföretagar-
centrum.

– Man använder peng-
arna till utbildningar eller 
studiebesök för att se hur 
man kan utveckla sitt före-
tag, säger Nilsson.

För att få större projekt-
stöd måste företagen gå 
samman. Kravet är att det 
ska vara minst tre stycken 
och att de ska finnas på 
landsbygden.

– Intresset är stort men 
de samarbetar inte tillräck-
ligt bra. En förutsättning 
för att vi ska bevilja stöd är 

85 miljoner kronor att söka –   snart går tiden ut

Det är hög tid att om ansöka medel för längre landsbygdsprojekt. Foto: Janne Wrangberth

Johanna Stejdahl, verk-
samhetsledare för leader-
området Astrid Lindgrens 
hembygd, menar att leader-
metoden möjliggör projekt 
som kanske annars inte 
hade blivit av. ”Det handlar 
om att förädla lokala resur-
ser” säger hon. 
 Foto: Jorry Streipel

Annika Nilsson, verksam-
hetsledare för Leader Linné 
Småland, är mycket nöjd 
med söktrycket så här 
långt. ”Det är väldigt blan-
dade projekt, precis som det 
ska vara” säger hon. 
 Foto: Madeleine FranSSon


