Verksamhetsberättelse 2015
Inledning
Föreningen Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (Uross) omfattar landsbygds- och
kustdelarna samt öarna i sex kommuner i Uppsala och Stockholms län: Östhammar, Norrtälje,
Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. Föreningen har 2009 – 2015 arbetat inom ramen för
EU:s landsbygdsprogram. Verksamheten slutredovisades i september 2015.

Kontoret
Leaderkontoret var belägen på Färsna gård utanför Norrtälje. Anställda var Susanne Ortmanns som
verksamhetsledare på heltid och Maria Löfgren, ansvarig för föreningens bokföring samt egna
redovisningar på deltid 40 %. Samtliga anställningar upphörde den 31 december 2015.

Styrelse, valberedning, revisorer
Styrelsen (LAG = Lokala AktionsGruppen)
LAG valdes på stämman 28 april 2015 i LRF:s lokaler på Kungsholmen, Stockholm, och har därefter
bestått av följande representanter från den ideella sektorn; (au = ledamot i arbetsutskottet)
Lars-Olol Lindell, au
Naturskyddsföreningen, Östhammar
Inga-Lill Nilsson
Studieförbundet Vuxenskolan, Norrtälje
Lotta Johansson, au
Länsbygderådet i Stockholms län, Värmdö
Anders Jansson
Fiskarförbundet i Stockholms län, Haninge
Camilla Strandman
Nämdö
Anders Olander
Norrtälje
samt sex representanter från den privata sektorn;
Sune Fogelström, ordf.
Möja Företagarförening, Värmdö
Johan Pedersén
Österåker
Lena Norrman
Norrtälje
Berzan Kockaya, au
Haninge
Åsa Albinsson
Norrtälje
Pascale Lacroix
Nynäshamn
Följande personer har varit offentligt utsedda ledamöter:
Ordinarie
Ersättare
Östhammar
Stefan Edelsvärd
Ulf Andersson
Norrtälje
Gustav Elfström
Anna Bolinder
Österåker
Sören Karlsson
Michaela Fletcher Sjöman
Värmdö
Lars Fladvad
Monica Pettersson
Haninge
Rune Andersson (vice ordf.)
Alexandra Anstrell
Nynäshamn
vakant
Cristina Rudberg (vikarie för ersättaren
Anu Henriksson)

Revisorer
Föreningsrevisorer
Torbjörn Lännevall, Norrtälje
Eva-Britt Karlsson, Östhammar
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Lars-Eric Forsberg, KPMG

1 (4)

Valberedning
Åsa Wärlinder, Norrtälje, sammankallande
Alf Gustafsson, Haninge
Karin Broström, Norrtälje

Anna Lundin, Norrtälje
Sören Norrby, Österåker
Pia Södergren, Värmdö

Möten och sammankomster
Årsmöte hölls den 28 april 2015 i LRF:s lokaler på Kungsholmen, Stockholm. LAG sammanträdde vid
två tillfällen under året. Arbetsutskottet hade ett telefonmöte under året. Verksamhetsledaren och
ordföranden har varit på en regional nätverksträff under våren 2015.

Paraplyprojekt
Leader Uross arbetade med tre olika paraplyprojekt som slutredovisades 31 mars 2015. Totalt hade
32 entreprenörscheckar, 18 bygdecheckar och 19 miljöcheckar beviljats och delat på totalt 1,8 mkr i
stödbelopp.

Slutredovisning
Den 10 september 2015 skickade föreningen in sin slutredovisning till ansvarig myndighet,
Länsstyrelsen i Stockholms län. Slutredovisningen godkändes.
I samband med slutrapporteringen togs också fram en projektkatalog över samtliga med leaderstöd
finansierade externa projekt. Katalogen går att läsa på föreningens hemsida.
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Här nedan listas några punkter ur slutrapporten för att redovisa måluppfyllelse.
Totalt beviljades stöd till 103 externa projekt plus 7 LAG-ägda paraplyprojekt. Över lag ligger Leader
Uross utfall av kvantitativa indikatorer en bra bit över de mål som formulerades 2008.
 Två resultat som sticker ut är antal deltagare i utbildning med ungefär 15 gånger så många som
förväntat, och antal nya nätverk/samarbets-konstellationer blev 10 gånger så många som
förväntat. Nya nätverk är också den aspekt som i föreningens externa utvärdering lyftes fram
som bland det mest värdefulla att uppnå.
 Inom området ”Företagande och ökad sysselsättning” ligger resultaten nära eller över förväntan.
Leader är troligen en bra metod för att skapa bättre förutsättningar för företagandet, leader har
dock inte varit en metod för att stötta nya företag(sidéer). Siffran för Antal nya företag kommer
förmodligen att öka inom de kommande åren som en konsekvens av ett antal leaderinitiativ.
Inte minst klustren med många projekt (dvs. nätverken i Hallstavik, på Ljusterö och på Landsort)
agerade mot en långsiktig vision att skapa bättre förutsättningar för fler boende, och då är ökat
företagande och därmed ökad sysselsättning den avgörande faktorn. Leaderprojektens effekter
måste ses i ett långsiktigt perspektiv.
 Många nya mötesplatser kom till, samlingslokaler är en mycket viktig fråga på landsbygden.
Leader Uross bidrog också framgångsrikt till ett större utbud av fritids- och kulturaktiviteter.
 Fler igenvuxna naturområden röjdes och/eller öppnades för bete.
 Många projekt syftade till bättre om vatten-/avloppslösningar, en viktig aspekt längs kusten och
i skärgårdsområdena när fler och fler flyttar in permanent i fritidshus med undermåliga avlopp.
 Nya övernattningsalternativ (= antalet nya sängplatser) skapades, av de 75 rapporterade är
flertalet enkla övernattningsalternativ för unga på läger.
 11 nya utvecklingsplaner togs fram plus 74 förstudier. Gränsen mellan dessa är flytande.
Fem målsättningar har inte haft samma positiva resultat som övriga.
 Antal projekt som syftar till att skapa fler boendealternativ ligger på 70 procent av förväntat
utfall. Även om antalet projekt blev lägre än förväntat skapades konkreta nya boendealternativ.
Ett härligt exempel är Rådmansö Seniorboende som från en liten förstudie gick till att projektera
41 bostadsrätter för äldre och där man har ett preliminärt markanvisningsavtal med kommunen
om att få köpa mark till att börja bygga.
 Projekt som syftar till minskat miljöbelastning inom klimat/el-/oljeberoende ligger under
förväntat utfall. Samtidigt ligger projekt som syftar till renare vatten på 3 gånger det förväntade
utfallet. En anledning kan vara att det är enklare och drivkraften högre att tillsammans med
några grannar projektera för bättre vatten/avloppslösningar än att satsa på nya vindkraftverk
och liknande lokala energilösningar som kräver ett mycket mer omfattande projekteringsarbete.
Slår vi ihop målsättning och resultat för ”minskat klimatpåverkan + renare vatten”-projekt så är
måluppfyllelsen 98 procent. Sedan är det fantastiskt att kunna konstatera att vi har bidragit till
att det nu söks miljötillstånd för ett nytt vindkraftverk på Väddö, där leaderstöd gått till
förankring hos befolkningen, vindmätningar, geologiska undersökningar, val av plats. Ett nytt
vindkraftverk skulle vara ett väldigt bra, långsiktigt resultat av Leader Uross verksamhet.
 Informationsmaterial inom besöksnäringsprojekt ligger på 68 procent av målsättningen. Det är
något förvånande med tanke på att det blivit många projekt med koppling till besöksnäringen.
En möjlig förklaring är att många satsar främst på information via nätet.
 När det gäller ungdomsprojekt ligger resultatet på 50 procent av förväntat utfall. Leader Uross
lyckades inte att fokusera rätt och avsätta resurser för att vända trenden.
 Lägst utfall har det blivit för projekt som initierats av personer från andra kulturer. Leader Uross
har generellt arbetat i väldigt liten omfattning med att aktivt leta upp projekt(ägare) som kunde
uppfylla målsättningarna. Något som också påpekats i den externa utvärderingen, en viktig insikt
att ta med sig till fortsatt leaderarbete 2014 – 2020.
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Framtiden 2014 – 2020
Sedan hösten 2014 har Leader Uross varit plattform för ett partnerskap med intresse att ta fram en ny
utvecklingsstrategi för fortsatt arbete med lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden. I den nya
programperioden 2014–2020 kommer alla fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna att
samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling,
havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket blir
förvaltningsmyndighet för lokalt ledd utveckling för alla fonderna. Ett lokalt partnerskap mellan offentliga,
privata och ideella aktörer har möjlighet att gemensamt ansöka om att bilda ett leaderområde.
I december 2014 skickade partnerskapet in sin nya lokala utvecklingsstrategi och blev våren 2015 prioriterat
av förvaltningsmyndigheten Statens Jordbruksverk som ett av 48 leaderområden. Därefter gick arbetet
vidare med att ta fram ett antal begärda kompletteringar och den 23 september 2015 bildades Leader
Stockholmsbygd som ska verka under programperioden 2014 – 2020.
Stockholm, den 22 mars 2016
_______________________________

______________________________

Sune Fogelström, styrelseordförande

Rune Andersson

_______________________________

______________________________

Stefan Edelsvärd

Cecilia Holmgren

______________________________

_______________________________

Cristina Escobedo Rudberg

Lars Fladvad

_______________________________

_______________________________

Sören Karlsson

Anders Jansson

_______________________________

_______________________________

Lotta Johansson

Berzan Kockaya

_______________________________

_______________________________

Lars-Olof Lindell

Inga-Lill Nilsson

_______________________________

_______________________________

Anders Olander

Camilla Strandman

_______________________________

______________________________

Osa Albinsson

Pascale Lacroix

_______________________________

______________________________

Lena Norrman

Johan Pedersén
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