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UTVECKLINGSOMRÅDET

Leader Sörmlandskusten verkar 
på östkusten och består av 
landsbygderna i sex kommuner, 
Botkyrka, Salem och Södertälje 
i Stockholms län samt Trosa, 
Nyköping och Oxelösund i 
Södermanland. I området finns 
två större tätorter, Södertälje 
och Nyköping, vars kärnor inte 
omfattas av denna strategi. 

Nyköping

Oxelösund

Trosa

Södertälje

Salem

Botkyrka
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2027
VISION
Vision för Sörmlandskusten
Sörmlandskusten är ett innovativt hållbart område som är 
attraktivt att uppleva, bo och verka i.

Bakomliggande tanke
En kraftfull och hållbar utveckling av landsbygderna sker i 
samverkan genom lokalt engagemang och tillgängliga resurser. 

Slogan
Sörmlandskusten – en smartare kust i samverkan.

Vision för föreningen Leader Sörmlandskusten
Vi är den självklara samarbetspartnern för Sörmlandskustens 
landsbygdsutveckling – hållbart och tillsammans. 

Vi har kompetens, engagerat nätverk och övriga resurser 
för en behovsbaserad och attraktiv lokal utveckling. 
Trepartssamarbetet utgör den gemensamma kraft som säkrar 
varaktig utveckling.
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1 Smarta landsbygder för att underlätta att leva  
och verka lokalt
Vi ska stötta utvecklingen av smarta landsbygder för att 
underlätta att leva och verka lokalt. 

Vår swotanalys visade på stort behov av samarbete, 
smartare service och aktiva mötesplatser. Det finns en 
efterfrågan på insatser som tar tillvara lokala resurser och 
unika styrkor för att gemensamt utveckla sin bygd. 

Behovsinventeringen visar nyttan av samverkan för att 
tillsammans skapa kreativa lösningar på lokala utmaningar 
utifrån lokala kompetenser, förutsättningar och engagemang. 
Gränsöverskridande nätverk och samverkan inom orten, 
men också med andra platser, både landsbygd och stad, 
möjliggör en mer resurseffektiv utveckling av orten. Genom 
att bl.a. hitta innovativa lösningar för service, organisering 
och nätverkande kan vi utvecklas. Det finns också ett behov 
av en meningsfull fritid och utvecklad kultur och gemenskap 
inklusive aktiva mötesplatser. Detta definierar vi som smarta 
landsbygder.

Smarta landsbygder är också ett accepterat samlingsbegrepp  
för flera viktiga funktioner som möjliggör en bredd av insatser 
för att möjliggöra att leva på landsbygden. Insatser som görs 
inom detta mål är ofta lätta att skala upp, upprepa och sprida.

I regionala planer betonas vikten av att främja lokal 
utveckling, stärka levande lokalsamhällen och skapa attraktiva 
livsmiljöer. Tabell där det tydligt framgår hur vi samordnat 

denna strategi med andra utvecklingsplaner återfinns i bilaga 6.
Smarta landsbygder bidrar till mål h i Europeiska Jordbruks

fonden för landsbygdsutveckling inom områdena social del
aktighet och lokal utveckling, inkl kustsamhällen (läs mer om 
målen på jordbruksverket.se). Även förbättrade levnads villkor 
och attraktiva boendemiljöer ingår i vårt mål med smarta 
landsbygder, liksom tillgång till infrastruktur, fritid och kultur.

2 Utvecklat innovativt landsbygdsföretagande  
i samverkan
Vi ska främja innovativt landsbygdsföretagande i 
samverkan. 

Sörmlandskusten har många små företag nära stora 
marknader. Behovsanalysen visar att lokala företag är i 
behov av samarbeten, samverkan, nätverk och mötesplatser 
för att växa eller bli mer lönsamma. Nya krav ställs 
ständigt på företagen, vilka kan mötas genom affärs och 
kunskapsutveckling, lösningsinriktade innovationer samt 
värdeskapande samarbeten för bl.a. paketeringslösningar 
och nya varor och tjänster. Effektivitet, lönsamhet och 
tillväxt är andra prioriterade utvecklingsområden. Företag 
och branscher kan växa bl.a. genom ökad efterfrågan 
och försäljning, effektivare verksamhetdrift eller att 
innovationsförmåga och kompetens höjs. Områdets företag 
är i behov av att gemensamt öka lönsamheten och möjliggöra 
tillväxt i företagen genom nya innovativa idéer.

MÅL

1.  Smarta landsbygder för att 
underlätta att leva och verka 
lokalt

2.  Utvecklat innovativt 
landsbygds företagande 
i samverkan

3.  Stärkta förutsättningar för 
och utveckling av lokal mat

Innovativt företagande  
i samverkan leder till  
nya erbjudanden.Smart landsbygdsservice underlättar  

för de som lever här.
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Välmående företag och väl fungerande arbetsmarknad är 
också förutsättningar för att offentliga organisationer ska 
kunna utföra sina uppdrag. Regionala och kommunala 
planer lyfter ett utvecklat näringsliv som ett viktigt 
utvecklingsområde, bl.a. i Sörmlandsstrategin och Regional 
utvecklingsplan för Stockholm. Tabell där det tydligt framgår 
hur vi samordnat strategin med andra utvecklingsplaner 
återfinns i bilaga 6.

Ett utvecklat innovativt landsbygdsföretagande i samverkan  
bidrar till mål h inom områdena främja sysselsättning, 
till växt, lokal utveckling inklusive kustsamhällen samt 
företagsutveckling. Det lokala näringslivet och smarta byar 
omfattas också.

3 Stärkta förutsättningar för och utveckling av  
lokal mat
Vi ska bidra till att stärka den lokala matens 
förutsättningar och utveckling.

Behovsinventeringen visade att det är viktigt att 
gemensamt finna lösningar, nya metoder, processer och 
arbetssätt för att möta utmaningar och möjligheter som 
finns inom livsmedelssektorn. Det efterfrågas gemensamma 
affärsmodeller, kompetenshöjning och innovativa holistiska 
lösningar. Behov och möjlighet finns att skapa meningsfull 
sysselsättning på landsbygderna som kan locka yngre att ta 
över lantbruken och fler att arbeta inom förädlingen liksom 
starta nya verksamheter inom matproduktion. Swotanalysen 
visar vidare på behovet av att minska sårbarhet och öka 
lönsamheten för de som jobbar med lokalproducerad mat. 
Detta kan lösas med gemensamma insatser, vilket också kan 
föra stad och land närmare varandra.

Att bli mer självförsörjande och mindre sårbara inom 
Sörmlandskusten när det gäller livsmedelsförsörjning och 

områdets beredskap i krissituationer är ytterst viktigt visar 
behovsinventeringen. Även klimatförändringar, viltstammar 
och andra yttre faktorer påverkar starkt matproduktionen 
negativt, vilka kräver gemensamma lösningar. Offentliga 
projekt eller projekt som drivs av föreningar omfattas också av 
detta mål. 

Nationella, regionala och kommunala planer pekar 
samtliga särskilt ut livsmedelsförsörjning och minskad 
sårbarhet som angeläget. Syftet för Stockholms läns 
livsmedelsstrategi är att gemensamt underlätta arbetet för 
ett stärkt och hållbart livsmedelssystem. Detta återspeglas 
också i Sörmlands livsmedelsstrategi och även i Leader 
Sörmlandskustens arbete. Tabell där det tydligt framgår hur  
vi samordnat strategin med andra utvecklingsplaner återfinns 
i bilaga 6.

I den europeiska jordbruksfonden för landsbygds
utveckling bidrar stärkta förutsättningar och utveckling av 
den lokala maten till mål h inom sysselsättning, tillväxt, 
lokal utveckling i landsbygdsområden, levnadsvillkor, 
företagsutveckling och särskilda temaområden som är viktiga 
för Sörmlandskustens utveckling, t ex gemensamma lösningar 
och metoder inom matproduktionen.

Detta mål bidrar även till andra särskilda mål i Landsbygds
fonden såsom mål a förbättra livsmedelstryggheten, där 
vi kompletterar livsmedelsstrategin med matsäkerhet 
och självförsörjningsgrad i området och mål c förbättra 
jordbrukarnas position i värdekedjan, där vi ser behovet av 
ökad lönsamhet. Vårt mål bidrar även till mål g locka och 
behålla unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling 
i landsbygdsområden, där det är oerhört viktigt att minst 
bibehålla de lantbruk som finns i området idag och då är ett 
generationsskifte nödvändigt.

Den lokala maten stärker 
Sörmlandskustens utveckling.
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INSATSOMRÅDE 1: 
Lokala metoder, strategier och lösningar 
i samverkan
För att uppnå Mål 1.

Innovativa samverkansprocesser, 
fruktbara samarbetsformer och 
gemensamma satsningar efterfrågades 
allra mest i behovsanalysen. Det är 
också det som bidrar bäst till en hållbar 
utveckling om det görs utifrån lokala 
behov, resurser och kompetens, gärna 
tillsammans med offentliga aktörer där 
det är relevant. Landsbygdsutveckling, 
generellt och specifikt i företag och 
matproduktion, behöver innovativa 
strategier, nya arbetssätt och metoder 
samt kreativa lösningar enligt vår 
behovsanalys. 

Projekt som är intressanta i detta 
in satsområde arbetar med lokala inno
vativa metoder, strategier och lösningar 

i samverkan, samtidigt som de ska bidra 
till något av Leader Sörmlandskustens 
mål smarta landsbygder. Tillsammans 
är här ett nyckelord. 

Exempel på insatser kan vara inno
vativa servicelösningar, nätverkande 
för utveckling, aktiva mötesplatser, 
strategier för smarta landsbygder, 
småskalig infrastruktur i samverkan, 
knyta ihop temaområden, skapa 
innovativa kluster och finna gräns
överskridande lösningar mm. 

INSATSOMRÅDE 2: 
Meningsfull fritid, kultur och gemenskap
För att uppnå Mål 1.

Ett levande föreningsliv, byggt på 
demokratiska grunder, för alla åldrar, 
bakgrunder och livsstilsval, är av 
stor vikt för en levande och attraktiv 
landsbygd och är en av grundpelarna 

för utveckling av smarta landsbygder. 
Föreningar sitter ofta på en stor 
erfarenhet och kunskap om orten med 
starkt engagerade individer som gärna 
driver utvecklingsfrågor. Swotanalysen 
visade dock att föreningarna ständigt 
möter nya krav och lider i många fall av 
dålig ekonomi. De drivs ofta av ett fåtal 
enskilda individer som behöver stöd och 
resurser för att kunna göra skillnad för 
orten. Här kan Leader Sörmlandskusten 
bidra med att stötta projekt som 
syftar till att nå vårt mål om en smart 
landsbygd. 

Exempel på insatser kan vara 
inno vativa strukturer för att möta nya 
krav för föreningslivet, gemensamma 
overheadfunktioner, nya aktiviteter/
nytt utbud, metodbok för nystartade 
föreningar, idéutveckling, initiativ för att 
locka fler att engagera sig i en förening 
mm.

INSATSOMRÅDEN

FOTO: PRISCILLA DU PREEZ, UNSPLASH

Tillsammans hittar vi strategier  
för utveckling.
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INSATSOMRÅDE 3: 
Innovativa lösningar för företags
utveckling på landsbygden
För att uppnå Mål 2.

Sunda företag med en fungerande 
arbetsmarknad är en förutsättning 
för en levande landsbygd. 
Behovsanalysen visade att företagare 
efterfrågar gemensamma lösningar 
på utmaningar och möjligheter. De 
önskar aktiva samlingsplatser och 
nätverk, gemensam lokal företags 
och kompetensutveckling, liksom 
närmare samarbete med föreningar 
och offentliga aktörer. Här kan Leader 
Sörmlandskusten bidra med resurser 
till företag för att vidareutvecklas och 
växa tillsammans genom innovativa 
lösningar, vilket bidrar till vårt mål 
utvecklat företagande.

Exempel på insatser kan 
vara metoder för samarbete och 
nätverkande, gemensamma satsningar 

för att stärka sig och sin bygd (t ex 
”centrumutveckling” på den lilla orten 
genom gemensamma aktiviteter, 
marknadsföring osv), mötesplatser, 
lokal kompetensutveckling i grupp, 
paketeringar, nya eller utvecklade 
besöksattraktioner, digitala lösningar 
och plattformar mm.  

INSATSOMRÅDE 4: 
Innovativa lösningar för lokal mat
För att uppnå Mål 3.

Lokal mat definieras här som lokal 
och diversifierad matproduktion 
och förädling inom strategiområdet. 
Vår behovsanalys visade på flera 
utmaningar och möjligheter för 
den lokala matproduktionen. Ökad 
försörjningsgrad och fler arbetstillfällen 
är prioriterat av de offentliga aktörerna 
och ökad lönsamhet prioriteras av 
producenterna. Det finns många 
utmaningar som t ex växande 

viltstammar, klimatförändringar och 
den svaga positionen i livsmedelskedjan 
där aktörerna kan ta fram gemensamma 
strategier. Projekt som bidrar till vårt 
mål att stärka den lokala matens 
förutsättningar och utveckling omfattas 
av detta insatsområde.

Exempel på insatser kan vara projekt 
inom matsäkerhet och krisberedskap, 
informationsinsatser för attityd 
och beteendeförändring, locka nya 
entreprenörer eller lösningar för 
tillgänglighet som t ex öppettider och 
digital närvaro. Det kan också vara 
gemensam kompetensutveckling, 
samarbetsprocesser, innovativa 
arbetssätt, nya metoder för förädling, 
kvalitetsutveckling, distribution 
och försäljning av härodlad mat 
mm. Gemensamma metoder för 
vilthantering eller projekt för att 
uppmuntra det offentliga köket och 
restauranger till upphandling av lokal 
mat är andra exempel.
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INDIKATORER

Genom indikatorer kan vi 
följa våra insatser för att se 
om vi är på rätt väg framåt.

V
år vision är att Sörmlandskusten ska vara ett 
innovativt hållbart område som är attraktivt att 
uppleva, bo och verka i. Vi har satt upp mål för 
föreningens arbete för att ta oss mot visionen 
och vi ska göra det hållbart och tillsammans. 
Därefter har vi planerat insatsområden för 
att nå våra mål. Det blir på det sättet tydligare 

och mer motiverande att jobba mot mål och vision. För att 
säkerställa och följa upp att vi arbetar mot våra mål har vi valt 
ett antal indikatorer som mätverktyg. Dessa kan hjälpa oss att 
styra våra insatser mot våra mål. 

När vi valt indikatorer har vi utgått från att vi vill mäta våra 
insatser utifrån våra mål. Vi vill mäta rätt saker. Det betyder 
att vi kommer att ha andra resultat som komplement till det 
vi mäter, som till exempel nya företag eller ökad årsarbetstid. 
Detta är dock inte det som vi har satt som mål för vår strategi 
och vårt arbete under programperioden 2023–2027, men är 
önskvärda effekter. 

Jordbruksverket har försett oss med ett antal indikatorer 
som vi har valt ifrån. Några är beslutade från EU, några är 
nationella och resterande är lokala. 

De indikatorer som vi valt att arbeta med för att mäta  
vårt resultat är:

• Utveckla ekonomin på landsbygden, dvs antal företag som 
beviljas projektstöd för företag (ej lantbruksföretag).

• Smart omställning av ekonomin på landsbygden, dvs antal 
framtagna strategier för smarta landsbygder.

• Nya produkter (varor).
• Nya tjänster.
• Nya mötesplatser.
• Nya fritids och kulturverksamheter.
• Nya nätverk och samarbeten.

• Projektdeltagare som omsätter ny kunskap i praktik.
• Nya föreningar.
• Nya servicelösningar.
• Företag som samrbetar.
• Företag som får (icke ekonomiskt) stöd.
• Nya metoder, arbetssätt eller proceser i företag.
• Utökade nätverk.
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Leadermetoden är ett lokalt 
utvecklingsverktyg för att 
bidra till Agenda 2030.

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

L
eader Sörmlandskusten är en ideell förening som 
är religiöst och politiskt obunden där jämlikhet 
och likabehandling, jämställdhet mellan könen 
och ickediskriminering är vägledande. Leader 
Sörmlandskusten arbetar utifrån alla människors 
lika värde och okränkbarhet. 

Valberedningen arbetar redan idag aktivt för att 
få en bra sammansatt styrelse där bland annat ålder, kön och 
etniskt ursprung beaktas när ledamöter föreslås. Styrelsen 
består av 15 ledamöter och ska i möjligaste mån spegla 
föreningens åldersspann, säkerställa en jämställd fördelning 
och vi önskar få in ledamöter med icke svensk bakgrund för att 
få en bra mångfald i styrelsen. Alla är välkomna i föreningen 
och har lika stor påverkan på föreningens arbete. I Leader 
Sörmlandskusten och i vår styrelse är det av yttersta vikt att vi 
ständigt kommer att integrera de övergripande principerna i 
vårt arbete internt och i de projekt vi stödjer.

Övergripande principer i strategins framtagande
Mångfald och människors olika förutsättningar är en tillgång  
och leder som regel till ett bättre resultat bl a i utvecklings
arbete. Detta har vi tagit fasta på i både utformningen av 
workshops och i strategiarbetet i övrigt. 

Mål är satta och insatsområden planerade med tanke på 
att verka för att alla kan söka projektstöd från oss och att inte 
exkludera någon. Vi har inte några specifika mål som riktar sig 
till de övergripande principerna, utan dessa kommer att vara 
en del i varje enskilt projekt. 

Övergripande principer i genomförandet 
Alla övergripande principer ska värderas när styrelsen 
prioriterar projekt och beslutar om stöd. Sökande måste 
beskriva dem på ett tillfredsställande sätt och styrelsen måste 
ta ställning till detta när de prioriterar projekt. Skydd mot 
diskriminering är inskriven även i svensk lag och detta skydd 
gäller naturligtvis även i Leader Sörmlandskustens arbete 
internt och externt, samt i förlängningen i de projekt som får 
positivt projektbeslut.

Projektens arbete med dessa övergripande principer 
behöver inte alltid innebära t ex att eftersträva jämn 

könsfördelning utan det kan handla om att ett område domi
neras t ex av kvinnor så kan projektet anstränga sig för att 
involvera män. Alla projekt måste dessutom beskriva hur de 
tänker arbeta med likabehandling och icke diskriminering. 
Det kan vara att inte utesluta någon på grund av religiös 
övertygelse eller funktionsnedsättning. 

Hållbar utveckling innefattar ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Det innebär att projekten behöver beskriva 
hur de arbetar med dessa frågor, satt i relevans för projektidén. 
Det kan till exempel vara hur miljöpåverkan ser ut i deras 
projekt eller om projektet bidrar till att socialt utsatta får bättre 
villkor.

Vi kommer aktivt påverka och främja de övergripande 
principerna vid handläggning av projekt och i styrelsens 
eget arbete. Styrelsen kommer löpande att gå igenom vilka 
kommunikationsinsatser som görs och hur fördelningen av 
projektstödssökande ser ut och därefter fatta beslut om någon 
riktad insats inom något område behövs.

Övergripande principer i uppföljning och utvärdering
Leader Sörmlandskustens styrelse ska regelbundet följa 
upp hur väl styrelsen själv och projekten arbetar med 
de övergripande principerna. Uppföljning av dessa 
principer, tillsammans med måluppfyllelse och indikatorer 
mm, kommer att ske vid varje styrelsemöte samt vid 
halvtidsuppföljning och slututvärdering. Uppföljningen 
kommer att visa om vi eventuellt kan behöva sätta in 
kommunikationsinsatser eller liknande.

Leader Sörmlandskusten och de globala målen för hållbar 
utveckling
Landsbygdsutveckling, liksom övrig utveckling, behöver ske 
i samklang med de globala målen för hållbar utveckling som 
återfinns i agenda 2030. Våra mål och insatsområden är satta 
utifrån behovet att främja social och ekonomisk utveckling 
och det ska utföras på ett så ekologiskt hållbart sätt som 
möjligt. Det finns även goda möjligheter i vårt område att 
satsa på projekt som är inriktade på ekologisk hållbarhet, 
både inom jordbrukssektorn och övriga identifierade 
utvecklingsområden. 
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Vi är den självklara samarbetspartnern 
för utveckling av Sörmlandskusten  

– hållbart och tillsammans.
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