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Sammanfattning

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de
europeiska struktur- och investeringsfonderna. Föreningar, företag, organisationer och
myndigheter kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling för att främja utvecklingen i sitt
leaderområde.
Malmö stad har sedan år 2008 varit en del av Leader Söderslätt. Det samarbetet har bidragit till
att skapa nya produkter och tjänster och således också nya arbetstillfällen på landsbygden på
Söderslätt.
Leaderprojekten är indelad i perioder och den senaste perioden sträckte sig enligt den
ursprungliga planen till och med år 2020. På grund av pandemin har den nuvarande perioden
förlängts till och med år 2022. En förutsättning för att Malmö stad ska kunna medverka i den
utökade projektperioden är att staden medfinansierar förlängningen av projektet med 286 182 kr
för år 2021 respektive år 2022, alltså totalt 572 364 kr.
Regeringens beslut att förlänga leaderperioden kom efter att miljönämnden beslutat om sin
budget för 2021. Därför föreslår miljönämnden att kommunstyrelsen bidrar med den
kommunala medfinansieringen genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunstyrelsen står för
medfinansieringen av förlängningen av programperioden för Leader Söderslätt med
286 182 kronor för år 2021 och 286 182 kronor för år 2022 genom kommunstyrelsens
anslag till förfogande.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-19Bilaga 1 Sammanställning halvtidsundersökning Leader
Söderslätt
Bilaga 2 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 § 427

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-03-24

2 (4)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Bakgrund

Vad är Leader?
Lokalt ledd utveckling genom Leader1 är en metod för landsbygdsutveckling som innebär en
möjlighet för lokala aktörer att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för
utvecklingsprojekt, både på landsbygden och i staden. Projekten finansieras av EU-medel men
bygger också på kommunal medfinansiering. Syftet är att skapa attraktiva områden med
konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb ochr att lokal utveckling genomförs
mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.
Genom Leader-metoden arbetar privat, ideell och offentlig sektor tillsammans för att bidra till
lokal utveckling. Representanter från de tre sektorerna bildar tillsammans en ideell förening, där
styrelsen kallas LAG (Local Action Group). LAG leder arbetet och fördelar projektmedel inom
ett specifikt geografiskt område som kallas Leader-område. Inför varje Leaderperiod tar
representanterna för Leaderområdet fram en lokal strategi utifrån områdets behov som ligger till
grund för prioritering och fördelning av projektmedel.
Malmö stads medverkan i Leader
Malmö stad har medverkat i Leader sedan år 2008 tillsammans med Skurups, Svedala,
Trelleborgs och Vellinge kommuner vilka tillsammans bildar Leader Söderslätt.
Vad har Leader åstadkommit?
Inom ramen för den nuvarande Leaderperioden har nio projekt genomförts inom Malmö stad,
till exempel har man anlagt ridstigar i Glostorp, genomfört en lokalekonomisk analys av
Klagshamn och utvecklat av Botildenborgs verksamhet. Utöver det har nio projekt för hela
Söderslättområdet genomförts, bland annat Destination Söderslätt som ger stöd till
företagsutveckling för små aktörer inom besöksnäringen.
Ekonomiska förutsättningar
Malmö stad har medfinansierat Leader Söderslätt under nuvarande Leaderperiod med 1 525 000
kronor i form av direkt medfinansiering och cirka 2 miljoner kronor i form av
projektfinansiering, totalt cirka 3,5 miljoner kronor. Totalt har cirka 11 miljoner kronor kommit
aktörer inom Malmös geografi tillgodo
Utöver medfinansieringen av förlängningen av den nuvarande Leaderperioden kommer
ytterligare kommunal medfinansiering i samband med ansökan om förberedande stöd för att
utarbeta en strategi för kommande Leaderperiod år 2023–2027 att vara nödvändig. Den
uppskattade kostnaden är drygt 30 000 kronor för år 2021 och ca 30 000 kronor för år 2022 i
nuläget men detta kan komma att förändras. Denna summa föreslås hanteras inom
miljönämndens befintliga budget.

1

Leader är enfransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale.
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Utvärdering
Under 2020 har det gjorts en halvtidsutvärdering (bilaga 1) som visar att genomförda projekt
överlag har nått sina angivna mål med god marginal. Malmö stad har påbörjat en utvärdering av
deltagandet i Leader som ska ligga till grund för ett beslut om deltagande i nästa Leader-period
för åren 2023–2027. Halvtidsutvärderingen visar att genomförda och pågående projekt har lett
till en rad nya samarbeten, nya arbetstillfällen och utvecklat nya produkter och tjänster hos
företag på landsbygden. En levande landsbygd är viktig både för dem som bor och verkar där,
men även för Malmöbor som får tillgång till intressanta besöksmål på nära håll som kan nås med
allmänna kommunikationer och cykel.
Medfinansiering av förlängningsperiod

På grund av den pågående Coronapandemin, men även på grund av att EU:s nästa
landsbygdsprogram startar först år 2023, har regeringen beslutat om ytterligare medel för att
förlänga den nuvarande Leaderperioden med två år, till och med år 2022.
För Leader Söderslätts del innebär regeringens beslut ett tillskott om 11 562 900 kronor varav
det offentliga stödet ska uppgå till 3 815 757 kronor. Av den summan ska 75 procent utgöra
direkt kommunal medfinansiering, medan övriga 25 procent kan bestå av medfinansiering av
projekt. Det betyder att de fem kommuner som är med i Leader Söderslätt ska bidra med 286
182 kronor var per år för 2021 och 2022 för att nå upp till kravet på det offentliga stödet.
Regeringens beslut om förlängningen av Leaderperioden kom efter att miljönämnden
beslutat om sin budget och därför föreslår miljönämnden att kommunstyrelsen bekostar
medfinansieringen av förlängningen av programperioden för Leader Söderslätt med
286 182 kronor för år 2021 och 286 182 kronor för år 2022 genom kommunstyrelsens
anslag till förfogande.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Ansvariga
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