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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
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Informationsinsatser Leader Västra Småland 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
 

• Bevilja Leader Västra Småland 64 000 kr/år = 384 000 kr. 
• Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen söker medel för sina informationsinsatser under åren 2016 
– 2018. Syftet är att sprida information om Lokalt Ledd Utveckling genom 
Leadermetoden och strategins prioriterade områden miljö-infrastruktur,  
entreprenörskap, delaktighet och kultur inom Leaderområdet. Programperioden 
pågår 2014 – 2020.  
 

Information i ärendet 
Föreningen söker stöd för sina informationsinsatser under 2016 för att rikta 
informationen och styra intresset för att söka projekt som uppfyller utvecklings-
målen i utvecklingsstrategin.  
Utvecklingsmålen är framtagna med hjälp av utvecklingsmöten på olika platser i 
hela leaderområdet där också den Regionala Utvecklingsstrategin (RUSen) satts i 
centrum för att få samverkanseffekter i arbetet. De horisontella kriterierna har 
varit med och påverkat skrivningarna av utvecklingsmålen. 
Informationen kommer att ges genom hemsidan, sociala medier, LAG-gruppen 
och dess nätverk och i samband med seminarierna samt pressen. 
Projektet blir en del av Leader Västra Smålands kommunikationsplan där det  
planeras för en seminarieserie med två seminarier per år inom de områden som 
bäst behöver lyftas när det arbetas för att uppfylla målen i utvecklingsstrategin. 
 
 
 

Beslutsunderlag  
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län. 
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Beslut skickas till 
Leader Västra Småland, 335 80  GNOSJÖ 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  Ulrika Geeraedts 
Regiondirektör  Regional utvecklingsdirektör 
 
 
 
 
 



Underlag för beslut om stöd till informationsinsatser 

 

Leader Västra Småland 

Syfte med verksamheten 

Föreningen Leader Västra Småland är en ideell förening vars syfte är att främja och driva 
lokal utveckling. Föreningen arbetar med lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. 

Tidigare finansiering 

 Föreningen Västra Småland har under tidigare programperiod varit finansierad av 
Regionförbundet Jönköpings län med 37 000 kr/år. Den nuvarande perioden består av samma 
kommuner som tidigare period.   

Belopp för år 2016 

Sökt belopp för år 2016 är 64 000 kr. Målsättningen är att genom riktade informationsinsatser 
styra intresset för att söka projekt hos Leader Västra Småland som bidrar till att uppfylla ut-
vecklingsmålen i utvecklingsstrategin till år 2020. Det här projektet utgörs av en bredare 
seminarieform med en bredare inbjudan för att försöka fånga de grupper som tidigare varit 
svåra att nå. Genom att bjuda in spetskompetenser inom det valda föreläsningsområdet, 
kommer kvaliteten att höjas på informationsinsatsen. 

Finns liknande verksamhet i landet 

Föreningen Västra Småland är utsedd av Jordbruksverket som en av landets leadergrupper. 
Målgruppen är invånare i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och delar av Jönköpings kommun i 
länet. 

Varför tycker vi att det är viktigt med den regionala förankringen 

Det är av stor vikt att landsbygdens invånare kan delta i olika leadergrupper. En uppdelning 
har skett av kommunerna där landsbygdsbefolkningens stora engagemang och kunskap tas 
tillvara. 

Kan vi använda denna verksamhet mer för eget intresse 

Leader Västra Småland svarar som nämnts tidigare mot den regionala utvecklingsstrategin ur 
flera aspekter. Det är viktigt att Region Jönköpings län visar sitt intresse för att landsbygds-
utveckling kan bedrivas i samtliga kommuner i Jönköpings län. 
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