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Här är idéerna som utvecklar landsbygden    – kommun för kommun

85 miljoner kronor att söka –   snart går tiden ut

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

Fakta: Leader-
områdena
Leader Linné SmåLand: 
finansieras via Landsbygds-
fonden (43 072 537 kronor), 
regionalfonden (4 224 314 
kronor) och socialfonden 
(3 655 205 kronor). total 
budget inklusive övrigt of-
fentligt stöd är 50 952 056 
kronor. Förutom Vetlanda och 
sävsjö kommuner ingår också 
alvesta, Ljungby, markaryd, 
Värnamo, Växjö och Älmhult. 
målsättningen är bland annat 
att skapa 85 nya arbetstillfäl-
len och 75 nya företag och 
organisationer i regionen 
under programperioden.
aStrid LindgrenS hem-
bygd: finansieras via Lands-
bygdsfonden (31 292 073 
kronor) och regionalfonden 
(2 662 621 kronor). total 
budget är 33 954 694 kronor. 
Förutom Eksjö och nässjö 
kommuner ingår även Vim-
merby, Hultsfred, Högsby 
samt en del av oskarshamns 
kommun. målsättningen är 
att skapa ett 40-tal nya lokala 
produkter och tjänster och 
ett 30-tal nya arbetstillfällen 
i regionen under programpe-
rioden.

Fakta: Detta är 
leadermetoden
Leader Står för Liaisons 
Entre actions de dévelop-
ment de l Economie ruale, 
vilket är franska och betyder 
samverkande åtgärder som 
verkar för att utveckla lands-
bygdens ekonomi.
metoden går ut på att 
genom lokala initiativ och 
engagemang av både privata, 
ideella och offentliga krafter 
skapa nya förutsättningar för 
landsbygden att utvecklas. 
det kan handla om exempel-
vis service, byggnader, infra-
struktur, kultur och kurser.
enLigt JordbrukSverket 
skapades under föregående 
programperiod, 2007-2015, 
runt 5 300 nya arbetstillfällen 
och drygt 2 000 nya företag 
över hela landet genom lead-
ermetoden. totalt genomför-
des över 4 000 projekt. 
käLLa: Jordbruksverket

att projektet gynnar fler än 
en, säger Nilsson.

I de fall där Leader Linné 
nekat medel handlar det 
främst om samarbete, eller 
bristen på det.

– Projektidén ska vara ny-
tänkande, men framför allt 
handlar det om att alla ak-
törer som ska ingå är med 

och tar fram projektet, det 
är inte något som ska kom-
ma uppifrån, säger Annika 
Nilsson.

Allt webbaserat
Enligt Annika Nilsson har 
administrationen för de 
som valt att driva ett lead-
erprojekt minskat något 

inför den här programpe-
rioden. Bland annat behö-
ver man inte längre visa 
kvitto för vissa schablon-
kostnader, man har också 
tagit bort de dagböcker 
som krävde att varenda li-
tet möte redovisades.

– Och i dag är allt web-
baserat vilket gör att man 

slipper sitta med massa 
papper, säger hon.

Både Stejdahl och Nils-
son är övertygade om att 
leadermetoden möjliggjort 
idéer som kanske inte hade 
blivit av annars.

– Föreningslivet ger 
mycket ideella krafter och 
tid men ofta har man inte 

de pengar som krävs för lite 
större projekt. Det är posi-
tivt när folk blir engage-
rade och kan vara med och 
utveckla sina bygder, säger 
Nilsson.
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undersöks möjligheterna 
att skapa egen försörjning 
för människor som står 
långt från arbetsmarkna-
den. Stödbelopp: 302 000 
kronor.

* Lokala och digitala in-
formationspunkter. Pro-
jektägare är Sävsjö kom-
mun som vill öka sam-
verkan mellan företagare 
inom besöksnäringen, 
bland annat genom utbild-
ningar och inspirations-
träffar. Syftet är att skapa 
minst tio bemannade in-
formationspunkter som 
ska locka fler turister till 
kommunen. Stödbelopp: 
998 000 kronor.

* Integration och inno-
vativt entreprenörskap 
på landsbygden. Projek-
tet riktar sig till personer 
med utländsk bakgrund 
som kan tänka sig att star-
ta företag. Projektägare 
är IM-hemmet i Vrigstad 
som vill öka förståelsen för 
landbygdens villkor och 
möjligheter genom exem-
pelvis studiebesök. Stödbe-
lopp: 520 000 kronor.

* Högagärdesbacken i 
Sävsjö. Projektägare IFK 
Sävsjö. Investeringar i 
bland annat snökanoner. 
Stödbelopp: 784 500 kronor.

* Säker by. Omfattar fle-
ra kommuner, däribland 

Vetlanda. Öka säkerheten 
och tryggheten i byar på 
landsbygden genom ut-
bildning i hjärt-lungrädd-
ning och brandskydd samt 
inköp av hjärtstartare. Pro-
jektägare är Brandskydds-
föreningen i Jönköping. 
Stödbelopp: 390 453 kronor.

* Kvällsmackan. Pro-
jektägare Vetlanda nä-
ringsliv AB. Evenemang 
där näringslivsprofiler in-
tervjuas inför publik. Stöd-
belopp: 242 063 kronor.

* Väva tillsammans i 
Rag2Rug. Kvinnor som 
står lång från arbets-
marksmarknaden väver 
bland annat mattor av 

återvunnen textil som se-
dan säljs till exempelvis 
hotellkedjor. Projektägare 
är Rag2Rug ekonomisk 
förening. Stödbelopp: 475 
021 kronor.

* Gruvlanda. Projektä-
gare är Vetlanda kommun. 
Förstudie för att undersö-
ka förutsättningarna för 
att utveckla gruvturism 
som ett nytt besökstema 
i Vetlanda. Stödbelopp: 175 
822 kronor.

Följande projekt har 
fått så kallade leader-
checkar om cirka 20 000 
kronor, projektägare in-
om parentes:

Vetlanda: Mötesmässa 

på Höglandet med upp-
följning (Vetlanda kom-
mun), Buske Barn och 
ungdomslitteratur Små-
landskonferens för en-
gagemang (SmåBus), 
Kvillsforsdagen (Kvillsfors 
4H-klubb), Gemenskaps-
odling i Ybelska parken 
(IOGT-NTO), Inspirations-
föreläsning och förstudie 
utvecklingsprojekt (Ram-
kvilla företagarförening), 
Grön rehabilitering/grön 
verksamhet inom socialt 
arbete och hälsa (Sandra 
Sällerteg), Förstudie tim-
merbyn (Matias Sällerteg), 
Atixfortynine ”Välkom-
men till en värld av vackra 

ögon” (Margarita Medina), 
Utveckling av nätbaserad 
utbildning och rådgiv-
ning inom hästnäringen 
(Hästhälsovården i Sve-
rige AB), VIST - Vetlandas 
internationaliseringssats-
ning på turism (Vetlanda 
kommun).

Sävsjö: IKIS fas 1 (Ide-
ell kulturförening i Sävsjö 
kommun), Kännestubba 
pingisskola (Hultsjö byg-
degårdsförening), Även-
tyrsbana barn och ungdom 
(IFK Stockaryd), Grillhus 
Rörvik (Rörviks båtklubb).
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