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Det glömda riket – sjöarna i 
skogarna bortom betongen 
– ska synliggöras, växa och 
berika. Nu ansöker Lerums, 
Alingsås, Härrydas, Mölndals 
och Partilles kommuner för att 
bli ett Leaderområde. 

- Ta chansen att skapa något 
bra för den lokala utveckling-
en! Ni har kommunens fulla 
stöd genom processen, säger 
kontaktperson Hans Parck, nä-
ringslivsansvarig i kommunen.

Leader är ett EU-program, en arbets-
metod och en idé om samverkan för 
lokal utveckling som bygger på EUs 
nya landsbygdsprogram. Leader, har 
tidigare fungerat framgångsrikt i 
andra delar inom EU. Genom stark 
lokal förankring, ett underifrån-
perspektiv och nytänkande bidrar 
Leader till hållbar lokal utveckling. 
Lokala krafter och jordnära engage-
mang i partnerskap. Invånare, fören-
ingsliv, näringsidkare och offentlig 
verksamhet kan tillsammans uppnå 
något riktigt bra.

- För mig handlar Leader mycket 
om att alla kan bidra med sin del till 
helheten. Det förutsätter att vi alla 
tänker nytt och lite vidare. För mig 
är sjöarna öster om Göteborg lika 
värdefullt som havet, säger Ingrid 
Bexell Hultén, som leder arbetspro-
cessen under året med att ta fram en 
Leader-ansökan.

Utstråla välbefi nnande
Ansökan lämnas in i oktober till 
Länsstyrelsen, som förväntas god-
känna den i november. Den bygger 
på två strategier:
•   Besöksnäring, upplevelser och re-
kreation
• Välbefi nnande, livskvalitet och 
hälsa
De båda strategierna ska berika var-
andra – Leaderområdet ska mark-
nadsföras som ett besöksmål där 
man mår bra att vistas i.

- Kommunstyrelsen beslutade i 
augusti att anslå 630 000 kronor per 
år 2009-2013 i projektet, vilket kan 
komma att växlas upp 4-8 gånger vi-
sar erfarenheter från tidigare Lead-
erprojekt. Dessutom rekryteras en 
projektledare på halvtid med start 
2009. Lerums kommun går in starkt 
i projektet, säger Hans.

Kvar att upptäcka
Besöksnäringen är sysselsättnings-
intensiv, omöjlig att utlokalisera och 
fungerar ofta som en stark inkörs-
port på arbetsmarknaden. Dessutom 
är det en näring som är bredare än 
vad man kanske tänker sig. Besöks-
näring är kajakpaddling, ridning, 
café- och kulturbesök. Men det är 
också konferenser, bergsklättring el-
ler idrottstävlingar.

Partnerskapet, som jobbat fram 
ansökan, är övertygade om att det 
fi nns stor outnyttjad potential för 
denna näring i Leaderområdet. I Le-
rum fi nns goda projektmöjligheter 
inom besöksnäringen, exempelvis 
Nääsområdet med Tollered och Öi-
jared, men det saknas en gemensam 
identitet och helhetssyn, paketerade 
upplevelser och tydlig marknads-
föring idag. Besökare är dels invå-
narna själva i de fem kranskommu-
nerna, men runt knuten fi nns också 
100 miljoner européer, redo att över-
raskas.

Från ord till verkstad
Att jobba fram en ansökan är att bolla 

Samarbete för lokal utveckling
Fem kranskommuner skapar gemensamt en ny identitet

med grandiosa visioner och stora ord. 
Att tro på det möjliga. Men hur kan 
det faktiskt se ut? Har du något lyckat 

exempel på ett Leaderprojekt, Ingrid 
Bexell Hultén?

- Flera, jag kan nämna Köpstadsö 
i Göteborgs södra skärgård. Invånar-
na på ”Kössö” hade ingen förskola. 
Föräldrar fi ck först lämna barnen på 
Styrsö och sedan åka in till Göteborg 
för att arbete. Ett ohållbart pusslande 
i längden. Ön riskerade att förlora 

Gemensamma tag för en gemensam identitet. Representanter från Göteborgs kranskommuner  har alla bidragit för 
att formulera en så slagkraftig Leaderansökan som möjligt. När de träffades på Nääs Fabriker i juni fi ck inte solen 
och värmen hindra den fortsatta arbetsprocessen. I oktober lämnas den färdiga ansökan in till Länsstyrelsen. 

            Ta chansen att skapa något bra för 
den lokala utvecklingen! Ni har kommunens 
fulla stöd genom processen”

sin invånare. Med gemensamma an-
strängningar fi ck man kommunen att 
placera två dagmammor i öns gamla 

skola. Sedan lyckades man få ett per-
sonalkooperativ inom vård av intel-
lektuellt funktionshindrade att lägga 
sin dagverksamhet i huset – och 
plötsligt hade man en affärservice 
på ön, inte minst till de äldres glädje. 
Numera har öns gamla skola även ett 
café. Att se möjligheterna i vardagen 
har bidragit till ”Kössös” fortlevnad. 

Skapar nätverk
En som medverkat vid partnerskap-
mötena är Ingvar Axelsson, ordfö-
rande i Museiföreningen Tollereds 
Öfvre Kraftstation. Han tycker att 
det känns lovande:

- Alla sammanhang som strävar 
efter att stärka lokalsamhället vill 
vi medverka i. Här fi nns ju förhopp-
ningsvis också EU-medel att tillgå i 
framtiden. Vi breddar också vårt nät-
verk, vilket är värdefullt i sig.
I Tollered har föreningsliv och nä-
ringsidkare gemensamt organiserat 
sig i Team Tollered för att kunna 
lämna in en bra projektansökan. 
Även i Gråbo och Hedefors fi nns re-
dan långtgångna projektplaner som 
syftar till att utveckla antalet besöka-
re och stärka den lokala ekonomin. 

Fakta Leader:

Leader pågår 2007-2013 och 
bygger på EUs nya landsbygds-
program för stöd och ersätt-
ningar till att stimulera lokal 
utveckling. Av den totala of-
fentliga fi nansieringen står EU 
för 40 procent och staten för 30 
procent. Resterande 30 procent 
fi nansieras av deltagande kom-
muner, andra offentliga organ 
och privata/ideella intressen-
ter.

De fem kommunerna Lerum, 
Alingsås, Partille, Härryda 
och Mölndal lämnar i oktober 
in en gemensam ansökan om 
att bli ett så kallat Leaderom-
råde. Ett kansli ska bildas med 
verksamhetsledare, liksom 
en LAG-grupp (Local Action 
Group). I LAG-gruppen ska 
det, från varje kommun, fi nnas 
representanter från den ideella, 
offentliga och privata sektorn. 
Det ska vara klart i januari 
2009 då även de första projekt-
ansökningarna kan behandlas.

För mer information kontakta 
Hans Parck, 0302-52 16 16, 
hans.parck@lerum.se eller 
Jakob Rydén, 0302-52 11 37,
jakob.ryden@lerum.se.


