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Leader Stockholmsbygds ansökan om stöd ur anslag
för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling
Ärendebeskrivning
Prioritering av ansökningar om projektstöd från Region Stockholms anslag
för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. Ansökan har bedömts
vara i överenstämmelse med Riktlinjer för anslag för hållbar regional
tillväxt och skärgårdsutveckling, TRN 2020–0201.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande
Leader Stockholmsbygds ansökan om stöd TRN 2021–0088, 2021–03–19
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:
Leader Stockholmsbygds ansökan om stöd för projektet Lokalt ledd
utveckling inom Leader Stockholmsbygd, från anslag för hållbar regional
tillväxt och skärgårdsutveckling, beviljas i överensstämmelse med ansökan
inkommen 2021–03–19. Stödet ges för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31
med högst 599 706 kronor. Stöd ges under förutsättning att riktlinjer för
anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling, TRN 2020–
0201, och förvaltningens anvisningar följs samt att övrig finansiering
beviljas.
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Ärendet avser förslag till beslut gällande stöd ur anslag för hållbar regional
tillväxt och skärgårdsutveckling. Förvaltningen föreslår bifall för
projektstöd till Leader Stockholmsbygd.
Bakgrund
Inom EU:s programperiod 2014–2020 samarbetar Leader Stockholmsbygd
med kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn
och beviljar projektmedel till lokala utvecklingsprojekt. I väntan på start av
nästa programperiod har regeringen beslutat att förlänga nuvarande
landsbygdsprogram med två år, 2021–2022, och Leader Stockholmsbygd
tillförs cirka 12,3 miljoner kronor samt därutöver cirka 850 000 kronor för
framskrivning av en ny utvecklingsstrategi för kommande programperiod
med start år 2023. Leaderområdets finansiering består till 67 procent av
EU-medel och medel från svenska staten och förutsätter 33 procent övrig
offentlig medfinansiering. Den offentliga medfinansieringen söks hos
medverkande kommuner och Region Stockholm.
Leader är en metod som introducerades inom EU redan 1991 och senare i
Stockholms län 2008, som syftar till att stärka civilsamhällets roll i lokala
utvecklingsprocesser. Leaderområdets behov och utvecklingsmöjligheter
beskrivs i en lokal utvecklingsstrategi som tas fram i ett partnerskap mellan
offentlig, ideell och privat sektor. Detta partnerskap bildar
leaderföreningen, vars styrelse består av ledamöter från de representerade
sektorerna i partnerskapet. Verksamheten styrs av EU:s förordningar inom
landsbygdsprogrammet med Jordbruksverket som svensk
förvaltningsmyndighet. Måluppfyllelse och olika aspekter i genomförandet
av verksamheten granskas och utvärderas av förvaltningsmyndigheten,
delvis via uppdrag till olika forskningsinstitut eller högskolor.
Leadermetoden verkar nerifrån och upp samt i partnerskap mellan ideell,
privat och offentlig sektor. Metoden ska stärka lokalsamhällenas
initiativkraft och delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen. Det
framhålls att metoden har förutsättningar att identifiera brister, utveckla
lösningar samt prioritera satsningar i syfte att skapa större gehör för det
lokala perspektivet. Det beskrivs även att metoden är ett effektivt sätt för att
bygga upp kapacitet och främja social inkludering, bidra till
fattigdomsminskning och jobbskapande i den lokala ekonomin.
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Överväganden
Leader Stockholmsbygd stöttar projekt som avser att stärka en positiv
utveckling av bland annat service, företagande och boende i skärgården och
leaderområdets landsbygd. I strategin har fyra insatsområden identifierats:
en attraktiv bygd att bo och verka i, en attraktiv bygd att besöka, lokala
livsmedel i samspel med marknader i närområdet samt en god miljö och
ökad hållbarhet. Projekt som har beviljats stöd berör exempelvis insatser
för ökat utbud och efterfrågan på lokalt producerade livsmedel och ökad
tillgänglighet till friluftsområden.
Förvaltningen bedömer att Leader Stockholmsbygds verksamhet bidrar till
genomförandet av RUFS 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategin för
Stockholmsregionen. Leader Stockholmsbygd omfattar ett brett och
sektorsövergripande lokalt förankrat partnerskap och skapar goda
förutsättningar att samordna en plattform för fördjupad samverkan mellan
berörda kommuner och ledamöter som representerar civilsamhället.
Det är första gången som stöd söks från Region Stockholm till denna
verksamhet. Under tidigare programperiod har kommunerna stått för den
offentliga medfinansieringen, som uppgick till knappt 25 procent.
Region Stockholm avser att medfinansiera Leader Stockholmsbygd med
599 706 kronor år 2021. Detta innebär ett tillskott till Leader
Stockholmsbygd genom att den offentliga medfinansieringen ökar från 25
procent till 33 procent, vilket möjliggör att Leader Stockholmsbygd tilldelas
maxbeloppet av EU-medel och statliga medel. Region Stockholms stöd ges
under förutsättning att deltagande kommuner medfinansierar resterande
andel av offentligt stöd inom Leader Stockholmsbygd.
Region Stockholms medfinansiering avser ett av det två förlängningsåren;
år 2021. Information om nya programperiodens totalbudget (år 2021–
2027) samt kommunernas medfinansieringsandel utifrån nya beräkningar
av respektive kommuns invånarantal kommer tas i beaktande inför Region
Stockholms beslut om medfinansiering för år 2022. Förvaltningen anser att
det är angeläget att Region Stockholm medverkar till att stödja föreningens
fortsatta arbete.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär att beviljat stöd belastar 2021 års anslag för hållbar
regional tillväxt och skärgårdsutveckling och ryms inom nämndens budget.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram
2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.
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