
 

 

Leader Sjö, Skog & Fjäll 

 

• Leadermetoden är ett verktyg för att driva lokal utveckling. Metoden utgår från lokala 

förutsättningar och bygger på flernivåsamverkan. 

• Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till 

lokal utveckling. Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd 

för sina utvecklingsprojekt.  

• Leader ger stöd till lokala projekt på landsbygden. Stöden finansieras av EU, svenska staten, 

regionen och de fem kommuner som ingår i leaderområdet: Berg, Härjedalen, Åre, Krokom 

och Östersund.  

• Leaderprojekt kan handla om många olika saker, som exempelvis en gemensam 

marknadsföring av områdets turismföretagare, logistiklösningar för lokala 

livsmedelsproducenter eller fritidsaktiviteter för unga. 

• Leadermetoden används idag på tusentals platser runt om i hela EU – på landsbygden, i 

tätorter och i vattenmiljöer. 

• Leader ger verklig lokal nytta för Sveriges befolkning på landsbygden!  

 

Leader har 7 principer som tillsammans kännetecknar ett unikt arbetssätt gällande offentliga medel i 

EU-länderna. 

1. Lokal strategi, som framtas i trepartnerskap för ett avgränsat geografiskt område och 

bemöter verkliga behov genom skräddarsydda lösningar.  

2. Underifrånperspektiv innebär att idéer och initiativ som uppstår lokalt tas tillvara. Det är de 

boende och verksamma i ett område som bäst vet vad de behöver.  

3. Den lokala aktionsgruppen, LAG, är ett multisektoriellt partnerskap som i flernivåsamverkan 

leder utvecklingen i leaderområdet utifrån dess strategi.  

4. Innovation och nytänkande främjas både genom de nya samverkanskonstellationerna och 

leadermetodens angreppssätt.  

5. Integrerade insatser. Genom leadermetoden koordineras och integreras insatser av olika 

slag till en större helhet.  

6. Nätverk och socialt kapital skapas både inom projekt och mellan olika insatser.  

7. Samarbete. Genom samarbetsprojekt konkretiseras nätverken till faktiska samarbeten, 

lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt. 

 



Leader Sjö, Skog & Fjäll är en ideell förening som under EU:s programperiod 2014-2022 ska 
genomföra den lokala utvecklingsstrategin som tagits fram för vårt område. Området täcker 
kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund. 

Leader Sjö, Skog & Fjäll arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. 

Leadermetoden används inom EU för att stötta lokala initiativ och skapa hållbar utveckling. Den 
bygger på samarbete mellan olika aktörer där det är ni som bor och verkar i området som driver 
utvecklingen. 

Varje leaderområde har sin egen utvecklingsstrategi som bygger på de lokala behoven och den styr 
vilka idéer som kan få projektstöd. Den lokala styrelsen, LAG (lokal aktionsgrupp), beslutar om 
prioritering av projekt och Jordbruksverket fattar därefter slutligt beslut om stöd. LAG-styrelsen 
består av 15 ledamöter från offentlig, privat och ideell sektor. 

Inom Leader Sjö, Skog & Fjäll har det varit möligt att söka stöd från tre fonder (åren 2021-2022 
endast Landsbygdsfonden). 

– Landsbygdsfonden 
– Socialfonden 
– Regionalfonden 
 
Vår verksamhet och det stöd vi fördelar finansieras av EU, staten, våra fem kommuner och Region 
Jämtland Härjedalen. 

  

 


