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Informationsinsatser inom Leader Astrid 
Lindgrens Hembygd 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 
 

• Bevilja Leader Astrid Lindgrens Hembygd 100 000 kr/år = 300 000 kr. 
• Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel. 

 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen söker medel för sina informationsinsatser under år 2016 – 
2018. Syftet är att främja och driva lokal utveckling. Föreningen arbetar med 
lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden. Programperioden pågår 2014 – 2020. 
Stora informationsinsatser är nödvändiga. Stöd söks för att öka samverkan och 
kunskapen om landsbygdens möjligheter och för att stimulera utvecklingen på 
landsbygden 

Information i ärendet 
Föreningen söker stöd för informations- och kommunikationsinsatser för att öka 
kunskapen om möjligheter för samverkan genom stöd för landsbygdsutveckling i 
Astrid Lindgrens Hembygd. 
Den starkaste kopplingen mellan den lokala utvecklingsstrategin och den 
regionala utvecklingsstrategin finns i ”Ett inkluderande samhälle” som har målet 
att alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, 
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle. Det finns också kopplingar till 
”En global livsmiljö” och ”Ett breddat näringsliv med betoning på  
kunskapsintensiva företag”. 
Informationen kommer att ske av coachande personal, via digitala kanaler som 
inkluderar sociala medier. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län. 
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Beslutet skickas till 
Leader Astrid Lindgrens Hembygd, Christina Thorstensson, Skyttegatan 2, 598 31 
VIMMERBY. 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  Ulrika Geeraedts 
Regiondirektör  Regional utvecklingsdirektör 

 
 
 



Underlag för beslut om stöd till informationsinsatser 

 

Leader Astrid Lindgrens Hembygd 

Syfte med verksamheten 

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd är en ideell förening vars syfte är att främja och driva 
lokal utveckling. Föreningen arbetar med lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. 

Tidigare finansiering 

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd har under tidigare programperiod varit finansierad av 
Regionförbundet Jönköpings län med 50 000 kr/år. I den nuvarande perioden ingår förutom 
Eksjö kommun också Nässjö kommun i området därav förklaringen om en höjning av  
bidraget. 

Belopp för år 2016 

Sökt belopp för år 2016 är 100 000 kr. Leader Astrid Lindgrens Hembygd har utökat sitt 
område med Nässjö kommun som tidigare tillhörde området ”Mitt i Småland”. Föreningen 
har en uttalad ambition att vara en proaktiv part för landsbygdsutveckling, som den har varit 
sedan 1996. Målsättningen är att det ska finnas ett ökat engagemang för landsbygden och ett 
antal förankrade och goda landsbygdsutvecklingsprojekt. En riktad och intensifierad  
informationsinsats ska göras i starten av den nya programperioden kring innehållet i den 
lokala  
utvecklingsstrategin och hur det kan kopplas till lokala behov. 

Finns liknande verksamhet i landet 

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd är utsedd av Jordsbruksverket som en av landets 
leadergrupper. Målgruppen är invånare i Nässjö och Eksjö kommuner i Jönköpings län. 

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 Astrid Lindgrens Hembygd svarar som nämnts tidigare mot den regionala utvecklings-
strategin ur flera aspekter. Det är viktigt att Region Jönköpings län visar sitt intresse för att 
landsbygdsutveckling kan bedrivas i samtliga kommuner i Jönköpings län. 
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