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Dagens föreläsare…
Uppvuxen i Hälsingland, jobbar i Gästrikland, bor i Uppland

Fil kand i företagsekonomi = förstår strukturer, inspireras av klokskap & engagerade doers

Verksamhetsledare för Leader Gästrikebygden i 10 år

Jobbar denna programperiod med EUs 4 investeringsfonder i Leaderområdets budget

Ingår i Landsbygdsnätverkets Fondsamordningsgrupp för Lokalt ledd utveckling (Leader)



Leader – vad är det?

Metod och finansiär för lokalt ledd utveckling. 

Ideella Leaderföreningar med egna geografiska 
områden, styrelser, strategier och budgetar.

48 Leaderområden jobbar med finansiering från 
programmet ”Lokalt ledd utveckling 2014-2020” 
med Jordbruksverket som förvaltningsmyndighet.
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Vad är egentligen Fondsamordning?

Saxat från Jordbruksverkets webbplats:

” Inom fondsamordningen arbetar representanter från 
Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket för att 
resurserna från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna 
(ESI-fonderna) sammantaget ska användas så effektivt som möjligt.

Arbetet fokuserar på att hitta synergier mellan fonderna. Det 
uppnås genom att myndigheterna har kunskap om respektive 
fonds verksamhetsområde och vad som kan identifieras som 
gemensamma frågor. ”



Fondsamordning inom Leader
Nuvarande programperiod är premiär för Leader att 
jobba med finansiering från alla fyra ESI-fonderna. 
Tidigare användes bara Landsbygdsfonden. 

42 av de 48 Leaderområdena har nu mer än 1 ESI-fond i 
sin budget. 

Det finns 8 områden i Sverige som har alla fyra 
fonderna i sin budget – ett ovanligt experiment på EU-
nivå…

https://www.jordbruksverket.se/download/18.4a82b0a7155953b608a9b417
/1467199321492/Karta%20-
%20Godk%C3%A4nda%20leaderomr%C3%A5den.pdf

https://www.jordbruksverket.se/download/18.4a82b0a7155953b608a9b417/1467199321492/Karta - Godk%C3%A4nda leaderomr%C3%A5den.pdf


Fondsamordning inom Leader (forts)

Synergier mellan fonderna kan skapas inom ett 
Leaderområde men också mellan Leader och de 
andra fondaktörerna i en region.

Synergierna kan vara kopplat till särskilda projekt 
eller till ökad samverkan och kunskap aktörerna 
emellan.

Region
Länsstyrelse



Vi frågade Leaderområden om fondsamordning

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fondsamordning 
inom Leader ville undersöka om och hur fondsamordningen 
kopplat till Leader fungerar i praktiken. Enkäten 
genomfördes våren 2018. Rapporten släpps inom kort.

. 

Det skiljer sig åt över landet hur (väl) 
fondsamordningen fungerar och med 
vilka aktörer man då mest samverkar 
med.

- Det verkar som om flera EU-fonder 
inom Leader har bidragit till ökad 
fondsamverkan.

-

Fondsamverkan handlar till stor om att 
skapa fungerande arbetssätt med andra 

fondaktörer snarare än om enskilda 
projekt, även om det också förekommer.

71 % har involverat 
nya aktörer i det lokala 
utvecklingsarbetet 

- tack vare 
flerfondsmöjligheten.



Vi frågade Leaderområden om fondsamordning (forts.)

De allra flesta Leaderområden vill 
fortsätta att jobba med flera EU-
fonder inom Leader i nästa 
programperiod. 

- Men många efterlyser också 
ett enhetligt fondregelverk och 
minskad byråkrati.

Hälften av Leaderområdena har via fler EU-fonder 
kunnat finansierat projekt som de tidigare inte 
kunnat stödja.

- Även om Landsbygdsfonden är bred nog att täcka 
mkt så ger de andra fonderna spets och fokus.

Att jobba med flera EU-
fonder har givit ökad 
flexibilitet. 

Flera Leaderområden 
jobbar nu både i 
landsbygd och städer.



Vi har också frågat övriga EU-fondsaktörer

….. om hur de ser på fondsamordning kopplat till 
Leader.

Vi kommer att presentera resultatet från den 
enkäten på en nationell träff för fondsamordning 
den 4/12



Mina reflektioner
Flera fonder i samma Leaderbudget skapar möjligheter med nya målgrupper, partners och insatser 

- men också begränsningar genom regelverk och stuprörsbudget.

Önskar fortsatt flerfondsmöjlighet inom Leader 

- men med tillit och mod att fondsamordna fullt ut med alla pengar i ett och samma regelverk och budget.

Ser stor potential för ökad samordning mellan fonderna regionalt även på projektnivå

– om Leader får vara en obyråkratisk katalysator och testbädd som går före.

Nya arbetssätt, samarbeten och engagemang tar tid att bygga upp 

- de är personberoende och de fungerar om alla inblandade upplever det som värdefullt!



Avslutningsvia:

Avslutningsvis

Tipsar om Landsbygdsnätverkets konferens på temat 
Fondsamordning 4/12 i Stockholm.

Kontaktuppgifter
Theres Sundberg
info@leadergastrikebygdenLLU.se
070-245 21 01

mailto:info@leadergastrikebygdenLLU.se

