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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Informationsinsatser i Leader Linné Småland 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• Bevilja Leader Linné Småland 206 100 kr år 2016 = 603 600 kr för 3 år. 
• Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning 
Leader Linné Småland är en ideell förening med ändamål att vara en  
intresseorganisation som verkar för en smart tillväxt på landbygden. Föreningen 
söker stöd för sina informationsinsatser under åren 2016 – 2018. Syftet är att 
verka för en offensiv samhällsutveckling av allmännyttig karaktär. 
Programperioden pågår 2014 – 2020. Stora informationsinsatser är nödvändiga 
framför allt i de nya kommunerna i Jönköpings län.  

Information i ärendet 
Föreningen söker stöd för att kunna verka i ytterligare två kommuner i länet, 
Vetlanda och Sävsjö kommuner. Den starkaste kopplingen mellan den lokala 
strategin och den regionala utvecklingsstrategin finns i ”Arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning”, ”Näringsliv och livsmiljöer” och ”En global livsmiljö”. 
Målgruppen är boende, verksamhetsutövare och lokala finansiärer i Värnamo, 
Vetlanda och Sävsjö kommuner. 

Föreningen har en uttalad ambition att vara buffert mellan EU-reglementen och 
ideella krafter som vill arbeta för att skapa utveckling i området. Informations- 
och kommunikationsinsatserna ska öka samverkan och kunskapen om  
landsbygdens möjligheter för att stimulera utvecklingen.  

 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län. 
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Beslutet skickas till 
Leader Linné Småland, Box 5, 342 21  ALVESTA 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

Agneta Jansmyr  Ulrika Geeraedts 
Regiondirektör  Regional utvecklingsdirektör 
  

 

  
 
 



Underlag för beslut om stöd till informationsinsatser 

 

Leader Linné Småland 

Syfte med verksamheten 

Föreningen Leader Linné Småland är en ideell förening vars syfte är att öka kunskapen om 
och bidra med hjälp till möjliga finansieringsformer för utvecklingsprojekt sam att inspirera 
till nya idéer. Föreningen arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. 

Tidigare finansiering 

Föreningen Leader Linné Småland har under tidigare programperiod varit finansierad av 
Regionförbundet Jönköpings län med 91 500 kr/år. I den nuvarande perioden ingår, förutom 
Värnamo, Vetlanda och Sävsjö kommuner i området därav förklaringen om en höjning av 
bidraget. 

Belopp för år 2016 

Sökt belopp för år 2016 är 206 100 kr.  Leader Linné Småland har utökat sitt område med 
Vetlanda och Sävsjö kommuner som tidigare tillhörde området ”Mitt i Småland”. Föreningen 
har en ambition för att öka samverkan och kunskapen om landsbygdens möjligheter och för 
att stimulera utvecklingen. Målsättningen är att ge invånarna på landsbygden ett ökat  
engagemang för bygden och ge möjligheter till ett ökat antal förankrade och kvalitativt 
genomarbetade landsbygdsutvecklingsprojekt. 

Finns liknande verksamhet i landet 

Föreningen Leader Linné Småland är utsedd av Jordbruksverket som en av landets leader-
grupper. Målgruppen är invånare i Värnamo, Vetlanda och Sävsjö kommuner. 

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 Linné 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 
kan bedrivas i samtliga kommuner i Jönköpings län.   
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