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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Informationsinsatser i Leader Vättern 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
 

• Bevilja Leader Vättern 120 000 kr för år 2016 = 300 000 kr i 3år. 
• Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

 

Sammanfattning 
Leader Vättern (bilaga från Skatteverket) söker medel för sina  
informationsinsatser under åren 2016 – 2018. Syftet är att informera och 
kommunicera möjligheten att söka projektstöd från Leader Vättern för utveckling 
av Vätterbygden samt inspirera till nya idéer.  
Leader Vättern är ett område för lokalt ledd utveckling, ett s.k. leaderområde med 
stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014 – 2020. Syftet med den 
ideella föreningen är att fördela stöd till projekt som utvecklar Vätterbygden  
enligt den lokala utvecklingsstrategin och verka för att uppnå visionen ”Vättern är 
den självklara destinationen för upplevelser kopplade till fisk och fiske samt  
nyttjande av fisk- och kräftresursen sker ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
långsiktigt hållbart”. 
 

Information i ärendet 
Föreningen söker stöd för att kunna informera och kommunicera om lokalt ledd 
utveckling enligt leadermetoden.  
Leader Vätterns utvecklingsstrategi kopplar till RUSens båda målområden nä-
ringsliv och livsmiljö. För Leader Vätterns del avses fiskresursen i Vättern och 
hur den ekonomiska och sociala utvecklingen av densamma kan stimuleras  
samtidigt som den sker på ett ekologiskt hållbart sätt. 
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Den geografiska omfattningen av Leader Vättern utgörs av de åtta kommuner som 
har direkt beröring med Vättern, varav Jönköpings och Habo kommuner ligger 
inom Jönköpings län. 
Det ska produceras en hemsida, tas fram informationsmaterial samt marknadsföra 
och kommuniceras möjligheter med Leader Vättern. 
Det finns en efterfrågan av upplevelseturism och det finns potential till utveckling 
av fisket. Fisketurism är dessutom ett sätt att bevara fiskebebyggelse samtidigt 
som det är ett sätt att ta till vara på mervärden i ekosystemen. 
Ett ökat medvetandegörande av Vätterns produkter och tjänster sam ett ökat sam-
arbete inom och mellan branscher bedöms leda till ökad avkastning för varje 
fångad fisk och bidrar därmed till ett hållbart och mer resurseffektivt nyttjande. 
 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län. 

 

Beslut skickas till 
Leader Vättern, c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86  JÖNKÖPING. 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  Ulrika Geeraedts 
Regiondirektör  Regional utvecklingsdirektör 
 
 



Underlag för beslut om stöd till informationsinsatser 

Leader Vättern 

Syfte med verksamheten 

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

Tidigare finansiering 

Föreningen Leader Vättern är ett nybildat leaderområde där det finns behov av att producera 
och publicera en hemsida, ta fram och trycka informationsmaterial, genomföra informations-
insatser samt hålla kontakt med stödsökande, vidareförmedlare, samarbetspartners och  
allmänhet. Eftersom föreningen är ny finns inte någon tidigare finansiering. 

Belopp för år 2016 

Sökt belopp för år 2016 är 120 000 kr. Leader Vättern har en tydlig ambition att arbeta mot tre 
övergripande kommunikationsmål: 

personer och organisationer som söker stöd genom Leader Vättern och bidrar till hållbara 
levande lands- och kustbygder vid Vättern, 

vidareförmedlare och samarbetspartner som sprider information, kunskap och erfarenheter om 
Leader Vättern samt 

allmänhet som känner till arbetet med och effekterna av Leader Vättern samt EU:s roll inom 
den lokala utvecklingen. 

Finns liknande verksamhet i landet 

Föreningen Leader Vättern är utsedd av Jordbruksverket som en av landets leadergrupper. 
Leader Vättern är ett av två leaderområden i Jönköpings län som har beviljats stöd från 
Europeiska Havs- och Fiskerifonden. Det andra området är LLU Halland som inkluderar 
fiskeområde Bolmen. 

Varför tycker vi att det är viktigt med den regionala förankringen 

Det är av stor vikt att invånare runt Vättern kan delta i ett leaderprojekt som rör alla kom-
muner runt sjön. Ett engagemang skapas där både befintliga och potentiella intressenter kan 
komma till tals. Det är viktigt att ett utbyte kommer till stånd angående en gemensam resurs 
som är fisk och fiskemöjligheter. 

Kan vi använda denna verksamhet mer för eget intresse 

Leader Vättern svarar som tidigare nämnts mot den regionala utvecklingsstrategin ur flera 
aspekter. Det är viktigt att Region Jönköpings län visar sitt intresse för att denna nya leader-
grupp kan bedrivas i Jönköpings och Habo kommuner i Jönköpings län. 
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