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 Kommunstyrelsen 

 
  
 
 
Ansökan om bidrag till Leader Upplandsbygd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja bidrag på 450 000 kr till Leader Upplandsbygd, samt 
 
att besvara ansökan enligt bilaga 1 
 
Ärendet 
Leader Upplandsbygd söker i skrivelse 18 maj 2012 (bilaga 2) om bidrag till fortsatt verksamhet. 
 
Uppsala kommun (utom Uppsala stad) är en del av Leader Upplandsbygd som syftar till att stärka 
landsbygdens ekonomi genom samverkande åtgärder. Med utgångspunkt från lokala förutsättningar 
och initiativ stöttar Leader utvecklingen. Arbetet sker i ett trepartnerskap där den offentliga, ideella 
och privata sektorn tillsammans genomför projekten.  
 
Den pågående projekttiden är 2008-2013 men en förlängning är förväntad. Uppsala kommuns bidrag 
under denna programperiod är 980 000 kr per år, vilket utgör 30 procent av finansieringen. Leaders 
beräkningar visar en utväxling på tre gånger pengarna för Uppsala kommun.  Exempel på projekt som 
stöttats är Bondens egen marknad, som sker vid resecentrum i Uppsala men som berör hela Leader 
Upplandsbygd, och Biograf Malmen i Skyttorp, som är ett ungdomsprojekt.  
 
I övrig se bifogad ansökan. 
 
Föredragning 
Uppsala kommuns stora landsbygd är en resurs som kan fortsätta utvecklas och den arbetsform som 
Leader tillämpar bygger på att både näringsliv och ideella krafter samverkar på ett gynnsamt sätt för 
bygdens utveckling med stöd från det offentliga.  
 
En förändring avseende Leaderstöd på nationell nivå har möjliggjort att Upplandsbygd kan få en ny 
tilldelning av medel från EU för 2012-2013 under förutsättning av att de fem kommuner som ingår går 
in med extra medfinansiering. För att få full tilldelning krävs 1,8 miljoner kronor i offentlig lokal 
medfinansiering. Uppsala kommuns andel för att få ta del av detta extra bidrag skulle enligt ansökan 
vara 888 018 kr.  
 
I förhållande till andra projektstöd har dock Leader Upplandsbygd redan ett relativt stort årligt 
ekonomiskt stöd från kommunstyrelsen med de 980 000kr de får årligen. Uppsala BIO, som till 
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exempel främjar life-science branschen får 1 000 000 kr per år, Uppsala Innovation Center får 
1 150 000kr och Företagslotsen, som stöttar nyföretagande, får 850 000 kr. Något ytterligare bidrag till 
Leader är inte heller budgeterat för 2012. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att Leader beviljas 450 000 kr i extra bidrag. 
 
I förslaget till brev understryks att de projekt som bifalls av Leader ska vara till nytta för Uppsala 
kommun och vill också tydliggöra att Leader ska främja ungdomsprojekt i hög grad. Det är också 
väsentligt att den kunskap som utvecklas bland annat inom akademin och miljö- och 
energiteknikbranschen får möjlighet att testas och tillämpas, något som kan vara lämpliga projekt för 
de natur- och miljöcheckar som finns. 
 
Ekonomiska konsekvenser: 
Bidraget tas inom ramen för kommunledningskontorets budget för 2012 genom en omfördelning från 
medlen för samverkanslösningar. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 








