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LANDSBYGDSUTVECKLING  
GENOM LEADER

D
enna strategi bidrar till utveckling av den lokala lands
bygden genom leadermetoden. Lokalsamhället har 
varit delaktiga i framtagandet och strategin genomförs i 
samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. 
Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling inom 
EU och Sverige, därmed bidrar strategin även till den 
regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra 
handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området ligger till grund för 
strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd 
från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
är målen i strategin också utformade att rymmas inom målen för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik.

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja 
strategins mål och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som 
prioriteras genom denna strategi både till den lokala utvecklingen av 
området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
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STRATEGINS  
FRAMTAGNING

En relevant utvecklingsstrategi för landsbygden behöver förankras inom 
alla sektorer för att ta till vara landsbygdernas möjligheter på bästa sätt. 
Underifrånperspektiv och delaktighet har varit styrande i strategiarbetet. 

I syfte att samla in behov och synpunkter har vi, förutom individuella 
samtal och intervjuer, genomfört workshops och fokusträffar. En öppen 
webbenkät för SWOT-analysen har varit tillgänglig på hemsida och sociala 
medier. Detta tillsammans med omvärlds- och trendanalyser, fördjupade 
dialogmöten och diskussioner har utgjort grunden för hur vi tagit fram 
Leader Sörmlandskustens strategi för 2023–2027. Strategin kompletterar 
och förstärker även kommunala och regionala strategier.

Lokalsamhället har varit delaktiga 
i framtagandet och strategin 
genomförs i samverkan mellan 
privata, ideella och offentliga 
aktörer. 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

INSAMLING AV INPUT FRÅN:
• Trendanalyser
• Omvärldsbevakning
• Strategier och planer
• Länsstyrelser
• Regioner
• Kommuner
• Tidigare erfarenheter
• Samarbetspartners
• Bygga på landsbygden
• Unga
• Idrott
• Kultur
• Utvecklingsföreningar
• Företagare
• Besöksnäring
• Matproducenter

SOM BEARBETAS AV:
• Partnerskap
• Styrelse
• Styrgrupp

OCH LEDER TILL:
• Strategi Leader 

Sörmlandskusten
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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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E
tt unikt storstadsnära kustlandskap
Leader Sörmlandskusten är ett vackert, 
storstadsnära kustlandskap med en fantastisk 
skärgård i Östersjön. Här finns flera öar som 
ingår i naturreservat och är avsatta som 
riksintresse för natur, kultur och friluftsliv. 
Innanför kustlandskapet finns ett omväxlande 

jordbrukslandskap med ett stort antal slott, herrgårdar och 
större gods, vilket gör området attraktivt för turister. Området 
har dessutom många fritidsboende. Här finns flera naturleder, 
både för cykel och vandring samt flera naturskyddsområden 
med höga natur och kulturvärden, både marina och på land. 
Det finns många fornminnen och lättillgängliga naturnära 
aktiviteter som till exempel fågelskådning i området. Det 
varierande naturlandskapet ger möjligheter för rekreation, 
näringsverksamhet och naturstudier. Antalet fastboende på 
våra öar minskar, men fördubblas sommartid samtidigt som 
båt och kajakturismen ökar.

Övergödning och överfiske i Östersjön är ett stort problem. 
Insjöar och vattendrag har sin avrinning ut i Östersjön och 
tillsammans med den ökande sjöfarten, specialiserat jordbruk 
och utsläpp av miljögifter har det påverkat havsvattenmiljön 
negativt, med bottendöd och giftig blågrön algblomning. 
Intresset för att restaurera viktiga livsmiljöer och sprida en 
hållbar förvaltning av havet börjar dock spira.

En varierande arbetsmarknad 
Landsbygderna i det geografiska området domineras av små 
och medelstora företag och flera av dem är beroende av stora 
koncerners utveckling. Landsbygdernas företag anses ha lite 
lägre attraktionskraft än företag i de större städerna och drivs 
generellt med låg lönsamhet. Det är också svårt att matcha 
arbetsgivares arbetskraftsbehov med rätt kompetens och 
företagen hindras pga detta i sin möjlighet att anställa fler 
och därmed öka sin tillväxt och lönsamhet. Företagens utbyte 
med högre utbildningar kan utvecklas. Det sker dock en 
inflyttning från de större städerna till landsbygderna där flera 
nyinflyttade är högutbildade.

Gemensamt för de ingående kommunerna är närheten 
till större arbetsmarknader i Stockholm eller Norrköping. Det 
finns ett fåtal riktigt stora privata arbetsgivare i området, t ex 
Scania, Astra Zeneca och SSAB. Frihamnen i Södertälje och 
hamnen i Oxelösund är stora viktiga exporthamnar och har 
stor betydelse för fordons och stålindustrin. Många har även 
anställning i den offentliga sektorn. 

När arbetet med järnvägssträckningen Ostlänken realiseras 
kommer det ge goda möjligheter för de lokala näringarna för 
att möta efterfrågan på bland annat arbetskraft, förtäring, 
boende och hälsa.

Sörmlandskustens närhet både till storstadsområden 
och utlandet via flera närliggande flygplatser, underlättar 

även för besöksnäringen. Den blir allt starkare i vårt 
Leaderområde, med ett bra utbud av mogna attraktioner 
och vackra omgivningar. I dagsläget är besöksnäringen dock 
mestadels säsongsbetonad och det är relativt långt mellan 
attraktionerna. Det krävs bil för att nå flera av dem. Besökare 
söker sig till Sörmlandskusten för den vackra naturen och de 
storstadsnära attraktionerna. Fler företag erbjuder en alltmer 
hållbar turism. Den ökande efterfrågan gör att naturturismen 
växer på fastlandet, på öar och till havs med erbjudanden 
inom jakt, fiske, vandring och andra upplevelser.

Lokalproducerat livsmedel
Självförsörjningsgraden av lokalproducerad mat är låg i vårt 
Leaderområde trots att en väl utvecklad produktion av lokala, 
närproducerade livsmedel av hög kvalitet återfinns på våra 
landsbygder. Mycket av den mat som produceras i området 
säljs ofta till andra marknader, till exempel Stockholm. 

Det finns stor viltproblematik för lantbrukarna med 
viltstammar, framförallt hjort och vildsvin, som orsakar 
stora skador på jordbruksmark. Här finns också gott om 
gårdsbutiker och hantverkare med varor av bra kvalitet och 
god entreprenörsanda. Lantbrukarna blir dock allt äldre och 
det är svårt att få den yngre generationen att ta över det större 
lantbruket och ekonomiska svårigheter präglar branschen 
med små marginaler i produktionen.

Infrastruktur och service på landsbygden
Servicen på landsbygden har löpande minskat och alla har 
inte tillgång till affär, skola mm om man inte har tillgång till 
bil. Kommunerna står inför en stor utmaning när det gäller t ex 
vårdnära service och grundskola. Samtidigt har flera exempel 
på intressanta lösningar uppstått i vårt område, som till 
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exempel servicepunkter och obemannade livsmedelsbutiker. 
Sörmlandskusten har nära till flygplatser och tågtrafik till 
centralorterna. Genom området går E4:ans motorväg och som 
alternativ kan man ta den natursköna Utflyktsvägen som går 
från Södertälje till Nyköping. Det är därför lätt att ta sig till och 
från kommunerna i Leader Sörmlandskustens geografiska 
område, men det krävs i regel bil för att ta sig utanför 
tätorterna då tvärförbindelserna i många fall är otillräckliga. 
Trenden är att förbindelserna förstärks i huvudstråken, men 
inte i de glesare områdena.

Det finns fortfarande några områden som inte har 
bredband med högre hastighet. Tillgången till minst 30 Mbit/s 
internet för dem som bor utanför tätort eller småort är för 
Oxelösund 100%, Salem 99%, Trosa 98%, Södertälje 97% och 
Nyköping 93%.

Vi som bor här
Områdets landsbygder upplevs vara en god miljö att leva i där 
invånarna kan känna sig trygga med möjlighet att engagera 
sig i närmiljön. Inflyttning och bostadsbyggande på våra 
landsbygder skiljer sig åt beroende på var landsbygden är 
belägen, men det finns ett behov av fler billiga bostäder. 
Generellt byggs för få bostäder trots att det byggs mer än 
det gjorts på 40 år, enligt en rapport från Länsstyrelsen. 
Befolkningen ökade i hela Sörmland med 1 861 invånare 
och samtidigt färdigställdes 1 923 nya bostäder. I vissa fall 
önskas till och med en lägre inflyttningstakt för att hinna med 
utvecklingen av kommunens serviceuppdrag, medan det 
på annat håll behövs stimulanser för bostadsbyggande på 
landsbygden, framför allt små lägenheter till lägre priser. 

Det finns flera mångkulturella områden i vårt geografiska 
område och åldersstrukturen följer landets landsbygder i 
stort med en åldrande befolkning. Att befolkningen blir allt 
äldre samtidigt som barnfamiljer inte har flyttat till dessa orter 
bidrar till en ökad försörjningsbörda. Trenden ser dock ut att 
förändras bland annat pga kostnadsutvecklingen i de större 

orterna och städerna samtidigt som en ny ”grön våg” med 
intresse för att bo på landet börjar spira. Detta tillsammans 
med den digitala utvecklingen har gjort det möjligt att kunna 
bo längre från staden men behålla arbetet där.

Trettio procent av invånarna inom Leader 
Sörmlandskustens område räknas som barn och unga, 0–24 
år, där 21% är 0–15 år och 9% 16–24 år. Många barn pendlar 
till skolan, framför allt gäller detta gymnasieskolor men även 
yngre barn reser en längre bit till sin skola. Efter gymnasiet 
flyttar många från sin hembygd till städer ofta på grund av 
arbete eller högre studier. 

Det råder en känsla av stolthet till sin bygd och många är 
kreativa och lösningsorienterade, vilket visar sig i de många 
mindre initiativ som startar på våra landsbygder. Hållbarhet 
samt miljö och klimatfrågor ligger många varmt om hjärtat.

Unga har svårt att på egen hand förflytta sig mellan 
orter och till och från centralorten då kollektivtrafiken är 
begränsad. Antalet Atraktorer och mopedbilar har dock 
ökat markant de senaste åren och med följden att allt fler 
ungdomar därför själva kan ta sig dit de vill.

Föreningslivet på Sörmlandskusten
Inom Leader Sörmlandskustens geografiska område finns 
flertalet föreningar, men det behövs en föryngring i dem för en 
långsiktig överlevnad. 

Våra kommuner beskriver invånarna på våra landsbygder 
som intresserade och företagsamma som gärna vill 
engagera sig ideellt i aktiviteter på kortare sikt som under en 
begränsad tid kräver mankraft som till exempel städdagar 
eller liknande. Det är dock svårare att engagera medlemmar 
till föreningsstyrelser och föreningslivet attraherar allt färre 
yngre. Färre väljer att engagera sig i driften men hjälper gärna 
till i specifika frågor. 

Det finns inte så många aktiva mötesplatser på våra 
landsbygder och de nätverk som finns drivs oftast av en 
enskild eldsjäl, vilket gör dem mindre hållbara över tid. 

Vi som bor här är stolta över 
vår bygd! Många är kreativa 
och lösningsorienterade 
vilket leder till flera initiativ 
på landsbygderna.
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BEHOV OCH 
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

En relevant strategi involverar flera olika intressentgrupper, individer och representanter. Behovsinsamlingen 
och efterföljande SWOT-analys har varit givande där det framkommit att en del behov och synpunkter särskiljer 
grupperna åt, men en hel del återkommer oberoende av sektor eller intressentgrupp.
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S
amverkan är en tydlig utvecklingsmöjlighet 
Behovet av samverkan, samarbeten, nätverk 
och sammanslutningar för att tillsammans 
arbeta mot ett gemensamt mål är det som är 
allra tydligast i vår behovsanalys. Samverkan 
ger också en bättre överblick och förståelse 
för andra områden än där man själv verkar. 

Det kan t ex vara övergripande samarbete för en specifik 
bransch, t ex besöksnäringen. Det kan även vara samverkan 
mellan föreningar gällande t ex ett kansli för att göra det mer 
kostnadseffektivt eller andra fördelar som samarbete mellan 
organisationer kan leda till. Samverkan behövs också för att 
utveckla sin bygd mot gemensamma mål eller för att utbyta 
kunskap och erfarenheter. Det finns också en önskan att 
nätverken skulle kunna ha en sammanbindande funktion 
eller utgöra en plattform som skapar förutsättningar för att 
göra gemensamma satsningar eller utveckla varor och tjänster 
tillsammans. Forum där nya samarbetspartners kan hittas, 
är ett annat exempel. Flera saknar en övergripande digital 
funktion för alla de resurser för utvecklingsstöd som olika 
aktörer erbjuder. Det finns en önskan att ta tillvara de lokala 
resurser, det engagemang, de drivkrafter och idéer som finns 
för att samarbeta kring utvecklingsområden. Både vuxna 
och unga efterfrågar aktiva mötesplatser. Allt detta är sådant 
som vi ser som stora utvecklingsmöjligheter inom Leader 
Sörmlandskusten.

Företagens utmaningar och möjligheter
De mindre företagen inom Sörmlandskusten har behov av att 
hitta nya lösningar för att öka sin lönsamhet och möjliggöra 
tillväxt i företagen genom nya innovativa idéer. Det finns en 
stor önskan till samverkan och behov av kompetensutveckling 
och detta kan vara två möjliga vägar för effektivisering och 
omsättningsökning. Även här efterfrågas aktiva mötesplatser, 
nätverk, samarbetsformer och lokala utvecklingslösningar, 
vilka är goda förutsättningar för företagsutveckling.

Närmare samarbete med både ideella föreningar och 
kommuner önskas och kan bidra till utvecklingslösningar. 

Digitaliseringen kan antingen skapa problem för företagen 
då allt fler köper sina varor över internet eller ge möjligheter 
till utveckling och samarbete kring paketeringar och 
gemensamt utvecklade metoder eller tjänster och varor. 
De nya förutsättningarna kan också skapa en ny typ av 
arbetsmarknad då fler kan hitta nya sätt att försörja sig på de 
närmaste åren.

Turismen är säsongsbetonad och det är relativt långt 
mellan attraktionerna på landsbygderna och det krävs bil för 
att nå flera av dem. Det ökade intresset för ”svemester” och 
utevistelse utgör en stor potential för besöksnäringen, liksom 
utbudet av gårdsbutiker och hantverk av god kvalitet. Det 
finns goda förutsättningar för vilt och jaktturism, tilltalande 
skärgård och fina vandrings och cykelleder genom det vackra 
landskapet.

Goda möjligheter finns för att möta behovet av att 
samarbeta för nya idéer, innovativa lösningar, paketeringar 
och gemensamma satsningar för ett ökat utbud och förlängd 
säsong liksom för effektiviseringar och ökad lönsamhet. 
Koordinering av öppettider och tillvaratagande av de 
mervärden som finns kan skapa nya vägar till framgång.

Stor efterfrågan av lokal mat
Ökad efterfrågan på härodlad och häruppfödd mat och 
en större medvetenhet hos konsumenterna ger goda 
förutsättningar för matproducenterna i området. Närheten 
till storstadsregioner kan generera ökad omsättning samt 
gränsöverskridande produkt och metodutveckling. Sociala  
medier möjliggör att producent och konsument kan föras  
närmare varandra och tillsammans bidra till nya affärs
modeller. 

Den nationella och de regionala livsmedelsstrategierna, 
samt medföljande satsningar för livsmedelsproduktionen, 
ses som viktiga verktyg tillsammans med och utifrån de lokala 
förutsättningarna.

Flera mindre företag som är duktiga på lokal matproduktion  
och småskaligt hantverk med flexibla metoder, återfinns inom 
Sörmlandskusten. Samtidigt behövs fler matproducenter 

Landsbygdstinget 
2021 genomfördes 
digitalt med 
tema LEADER 
i samverkan 
med HSSL och 
Leaderområdena  
i Sörmland.
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i området. Vi behöver fler entreprenörer inom småskalig 
matproduktion. Det finns ett behov av att locka yngre 
lantbrukare att överta verksamheten från de äldre och att 
hitta vägar för att öka lönsamheten i lantbruken. Det finns en 
stark möjlighet för Sörmlandskustens aktörer och företag att 
utveckla holistiska lösningar, t ex att binda kol/kolinlagring, 
öka biologisk mångfald, skapa meningsfull sysselsättning 
på landsbygderna, öka matförsörjningsgraden och öka 
samhällets beredskap i krissituationer. Efterfrågan på förnybar 
energi kan skapa affärsmöjligheter för lantbruket.

Ökad samverkan för att stärka producenternas ställning i 
branschen och att hitta nya affärsmodeller efterfrågas, liksom 
insatser som bidrar till innovation och kompetenshöjning. 
Landskapet i vårt Leaderområde hyser viltstammar som 
orsakar stora skador på jordbruksmark vilket kan begränsa 
valmöjligheten i produktionsinriktningar och detta kräver 
gemensamma insatser för att lösa. Samtidigt kan en utvecklad 
viltjakt öka andelen lokalt hållbart producerat kött.

Vår självförsörjningsgrad av fisk och skaldjur är låg men 
konsumtionen förväntas fortsätta att öka då många önskar 
äta denna typ av protein. Vi avråds dock från att äta fisk från 
Östersjön för ofta pga de höga halterna av miljögifter. Allt 
detta, tillsammans med de ökade konsumentkraven och 
en önskan att köpa svensk mat, gör att det finns en växande 
marknad för t ex fiskeanläggningar. Landbaserad fiskodling 
ger stora möjligheter för Sörmlandskustens landsbygder 
att kombinera fisk och grönsaker i en resurseffektiv odling. 
Musselodling i Östersjön och småskaligt hållbart fritidsfiske är 
också områden som är intressanta att utveckla. 

Service på landsbygden behöver bli smartare
Det kan ibland skapas en uppgiven känsla hos de som bor på 
våra landsbygder då det upplevs som att satsningar ofta sker 

i centralorterna. Skolor läggs ner på landsbygderna, servicen 
försämras och föreningslivet attraherar allt färre yngre. Det 
råder en stor efterfrågan på gemensamma strukturer för 
att lösa dessa behov och i de samarbeten som efterfrågas 
finns goda möjligheter att ta till vara idéer för att finna och 
utveckla lösningar tillsammans. Lokala servicelösningar 
och gemensamma idéer för att förenkla landsbygdslivet 
efterfrågas.

Civilsamhällets bidrag till landsbygdsutveckling
Sörmlandskustens landsbygder upplevs som sagt trygga och 
goda miljöer att leva i, men den ökade inflyttningen med 
tillhörande ökad bebyggelse skapar en osäkerhet hos de som 
bor på landsbygderna. Gemensamma satsningar lokalt och 
tillvaratagande av det engagemang och gemenskap som finns, 
kan dock bidra till landsbygdsutvecklingen på ett positivt sätt 
och skapa en positiv känsla hos de boende.

Befolkningen i områdets samtliga kommuner beräknas öka 
fram till år 2040 och det är framför allt äldre som blir allt fler. 
Sörmlandskustens invånare år 2020 uppgick till 200 500. År 
2040 beräknas invånarna ha ökat till 226 600. Trosa beräknas 
att ha den största procentuella befolkningsökningen med 23% 
fram till år 2040 och Oxelösund den minsta med 4,2%. Det 
är också i Trosa som den största ökningen av andelen äldre 
sker med fem procent och den minsta i Oxelösund med två 
procent. 

Digitaliseringens lösningar kan isolera människor, men 
ger också flera fördelar för de som bor på landsbygderna. 
Möjligheter för nya servicelösningar, nära till större 
utbud och enkelhet, liksom sociala kontakter finns inom 
digitaliseringens ramar. Det är nu också möjligt att bo på 
landet men arbeta i stan och det bidrar till att kompetensen 
som förr till största delen fanns i de stora städerna nu kan 

Allt större efterfrågan på 
härproducerad mat skapar 
goda förutsättningar för 
matföretagare.
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återfinnas på landsbygderna, vilket skapar möjligheter för 
företagen. De nyinflyttade engagerar sig ofta i sin nya hemort 
och det finns möjligheter för föreningar att knyta till sig nya 
medlemmar och bredda sitt utbud. Behovet av samverkan för 
att utveckla sin landsbygd kan genom rätt insatser möjliggöras 
och nya dynamiska nätverk, mötesplatser och lösningar 
kan skapas. Nyanlända saknar ofta kunskaper i det svenska 
språket och fler praktikplatser och relevanta mötesplatser kan 
vara ett sätt att stärka språket och kunskapen om kultur och 
den bransch man önskar arbeta inom.

Det största hotet som framkom i behovsinventeringen 
är de pågående klimatförändringarna och det finns stort 
engagemang och intresse bland privatpersoner att samarbeta 
kring hållbarhetsfrågor. 

Föreningslivets anpassning till nya tider 
Sörmlandskustens föreningar står inför krävande utmaningar 
att hantera nya krav, både från medlemmar och kommuner, 
samtidigt som många byggs på traditionella grunder. Många 
föreningar har behov av en ny omvälvande struktur för att 
möta dessa krav och efterfrågan på mer anpassningsbara 
erbjudanden och lösningar. Det finns också ett behov av 
en meningsfull fritid och utvecklad kultur och gemenskap 
inklusive aktiva mötesplatser.

Det råder också ett stort behov att rekrytera fler 
medlemmar och engagerade styrelsemedlemmar som vill 
driva föreningarna på lite längre sikt. De drivs ofta av ett fåtal 
enskilda individer som behöver stöd och resurser för att 
kunna göra skillnad för orten. Samtidigt finns det möjligheter 
att bygga om föreningsorganisationen så att det passar 
önskemålen om kortare engagemang från medlemmarna. 
Detta hänger ihop med likviditeten i föreningen, då köpta 
tjänster behöver betalas ur föreningens kassa. Flertalet 
föreningar har dock dålig ekonomi och det finns behov av 
att stärka den genom olika initiativ. Det kan vara att hitta nya 
lösningar för t ex kanslifunktioner och drift eller erbjuda fler 
verksamheter i föreningen och därmed få mer intäkter. 

Idrottsföreningarna i området saknar dessutom ofta 
tillräckliga ekonomiska medel för underhåll och reparationer. 
Den nationella trenden att unga inte vill träna för att tävla 
eller binda upp sin tid, är giltig även på Sörmlandskusten 
och många hittar nya sätt att träna i t ex utegym, MTB, hyra 
padelbanor med vänner eller liknande där det går att styra 
själv när och med vem man vill träna.

OMVÄRLDSANALYS I SAMMANFATTNING
Det är tydligt att det finns en ökad vilja att bidra till en 
bättre värld, att vi börjar ta klimatkrisen på allvar och 
digitaliseringen ökar inom både privat- som arbetsliv och 
avstånd betyder allt mindre. Oroligheter i världen omkring 
oss och inom oss själva råder och en längtan till trygghet blir 
allt starkare. Attityder till att arbeta hemifrån har förändrats 
det senaste året. Företeelsen ”empati-ekonomi” börjar få 
fäste där vi mer och mer hittar lösningar så att vi kan tjäna 
pengar samtidigt som vi gör en god gärning och dessutom 
skapar sammanhang till våra kunder. Det sker en intensiv 
utveckling av kunskap och innovationer inom de flesta 
områden, samtidigt som tillgång till kompetens avgör 
verksamheters utveckling. 

En stark trend är nya samverkansformer för nya lösningar. 
Vi alla, såväl offentliga, privata och ideella aktörer samt 
civilsamhället, söker efter nya sätt att samarbeta och finna 
nya lösningar på samhällets utmaningar. 

Krisberedskap, säkerhet och resiliens har blivit allt 
viktigare. Vidare ökar människors intresse för politik och 
samhällskontraktet är under omskrivning där frågor om 
individens rättigheter och skyldigheter väcks och politiken 
lutar sig mer än tidigare på ideella insatser. De äldre blir allt 
fler och gruppen som helhet är mer diversifierad än förut. De 
vårdas allt mer i sin hemmiljö samtidigt som allt fler unga får 
svårare att skaffa bostad.

SAMMANFATTANDE ANALYS
Behovsanalysen visar att vårt geografiska område starkt 
kopplas ihop med många fördelar som den lättillgängliga 
naturen på land och hav, att våra landsbygder är 
storstadsnära och våra engagerade medborgare. Den 
attraktiva landsbygdsnaturen lockar både boende och 
besökare. Här finns goda utvecklingsmöjligheter för den 
härproducerade maten och många intressanta idéer för 
innovativa och fruktbara samarbeten inom alla sektorer.  
Vårt område har stora möjligheter att driva utvecklingsfrågor 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv - socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. 

DE TYDLIGASTE UTVECKLINGSOMRÅDENA UTIFRÅN 
BEHOVSANALYSEN ÄR:

1. Den lokala landsbygdsutvecklingen i samverkan, där lokala 
resurser tas tillvara för att underlätta att leva och verka lokalt. 
Det kan t ex vara utvecklingen av gemensamma lösningar för 
att möta utmaningar som bl a det växande servicebehovet 
och den nya föreningsverkligheten. 

2. Att stötta utveckling av innovativt företagande  
i samverkan på landsbygderna. 

3. Att främja den lokala matens  
betydelse. Inom alla dessa områden  
finns stora möjligheter för Leader  
Sörmlandskusten att bidra till  
utveckling.
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Alla på häst är en pilotstudie på hur 
ridning och umgänge med hästar kan nå 
nya mål grupper och skapa mötesplats 
för människor med olika bakgrund. Anas 
tycker det är spännande att rida.
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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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GENOMFÖRANDE
Leader Sörmlandskustens arbete med landsbygdsutveckling har upparbetats och 
blivit välkänt under den senaste programperioden. 

Tålamod i det långsiktiga 
och snabbhet i det 
dagliga är några av våra 
lärdomar från nuvarande 
programperiod.
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KOMMUNIKATION

K
ommunikationsstrategi
En kommunikationsstrategi och plan för Leader 
Sörmlands kusten ska upprättas inför 2023 där vi 
specificerar syfte med kommunikationen, vilka 
primära och sekundära målgrupper som ska 
nås och vilka kanaler som ska användas. Redan 
identifierade kommunikationsmål är:

• Leadermetoden och Leader Sörmlandskusten ska vara 
välkänd och ha gott anseende och därför kontaktas när det 
gäller landsbygdsutvecklingsfrågor.

• Allmänheten ska känna till Leader Sörmlandskusten, 
vårt arbete och möjligheten att söka stöd för landsbygds
utveckling.

• Vi ska visa på och sprida goda exempel via våra kanaler.
• Vi ska ha minst tre artiklar per år i lokalpressen (tidningar, 

radio, TV eller annan lokal media) med våra projekt eller 
annan verksamhet.

• Vi ska upplevas att leverera tillgänglig och intressant 
information på våra digitala plattformar.

Kommunikation via samarbeten
De produktiva och uppskattade samarbetsformerna vi arbetat 
med under framtagandet av strategin ska fortsätta under 
2023–2027. Tillsammans med andra aktörer ska vi bjuda in 
till möten, utbildningar och samtal. Leader Sörmlandskusten 
ska verka på befintliga arenor, t ex företagarträffar, 
Landsbygdsnätverk eller föreningsmöten.

Kommunikationsmaterial
Det ska tydligt framgå i vårt informationsmaterial vilka 
insatsområden som det är möjligt att söka medel inom och 
att insatsområdena har tagits fram för att uppnå Leader 
Sörmlandskustens mål. Kriterier för att söka medel, vad 
som förväntas av projektägarna och hur projekten kommer 
att följas upp ska kommuniceras tydligt. Information om att 
projekten förväntas nå de resultat och effekter som beskrivs 
i ansökan ska framgå. Dessa ska dessutom korrelera med 
Leader Sörmlandskustens egna mål, resultat och effekter.

Hemsida, andra digitala kanaler och tryckt material ska 
anpassas enligt de regler som finns och det ska vara tydligt 
att vi arbetar för hållbar utveckling, likabehandling och 
ickediskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Allt material ska dessutom utformas på ett lockande 
och intressant sätt så att mottagare lockas att läsa om 
Leader Sörmlandskusten, våra insatser och möjligheter till 
samarbete.

Kommunikation inför projektansökningar
Vi ska vara tydliga med när ansökan behöver inkomma till 
Leader Sörmlandskustens kansli, hur beredningsarbetet 
ser ut och att föreningens styrelse kommer att bedöma och 
prioritera inkomna ansökningar utifrån givna urvalsgrunder. 
Dessa ska också vara tillgängliga för projektsökande. 
Styrelsens sammanträdesdatum finns tillgängligt på 
hemsidan.

Kommunikationskanaler:
• Personliga samtal.
• Möten – fysiska och digitala.
• Sociala medier: Facebook och Instagram initialt, men andra 

medier kan följa eller ersätta beroende på utvecklingen.
• Uppdaterad webbplats/hemsida som är lättnavigerad med 

överskådlig och tydlig information.
• Kommuners och regioners hemsidor.
• Tryckt material som t ex behovsuppkommet informations

material. 
• Styrelsen och hela LAG/Partnerskapet som informations 

och förankringsfunktion, dels för att informera om Leader 
Sörmlandskusten och dels för att identifiera, lyfta fram och 
stötta intressanta projekt. 

• Informationsfolder om våra insatsområden (vad man kan 
söka för) och vad som krävs av sökande.

• Filmer med t ex goda projektexempel.
• Pressreleaser och riktade kontakter med media.
• En lättillgänglig sammanfattande produkt vid periodens 

slut, t ex i form av ett magasin eller broschyr.

Kommunikation med de vi har omkring oss är grunden för en lyckad 
utvecklingsstrategi.

URVALSPROCESS
Leaderföreningen har en öppen och ickediskriminerande 
urvalsprocess för att prioritera projekt.

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av 
de projekt som kan bidra till att uppfylla målen för strategin. 
Leaderföreningen prioriterar projekten med hjälp av lokalt 

utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell 
eller offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering 
fastställer Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket 
gör slutkontroll av stödberättigande och fattar beslutet som 
skickas ut till sökande.
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SAMORDNING OCH SAMARBETE  
MED ANDRA AKTÖRER

V
i kommer att aktivt fortsätta med upparbetade 
samt söka nya samarbeten med andra aktörer 
för att nå våra uppsatta mål. 

Samarbete med offentliga aktörer
Kommuner, länsstyrelser och regioner 
är viktiga samarbetspartners för lokal 

landsbygdsutveckling och vi kommer fortsatt samarbeta med 
dessa aktörer 2023–2027 i t ex paraplyprojekt i samarbete, 
som gemensamma stödgivare i enskilda projekt eller 
informationsaktiviteter mm. Vi kommer ha regelbundna 
möten mellan handläggare för livsmedelsstrategi och 
service hos Länsstyrelsen, Leader Sörmland och Leader 
Sörmlandskusten i syfte att samarbeta kring projektidéer 
och projektansökningar. Ett liknande samarbete med andra 
aktörer är önskvärt så att vi säkerställer kvalitet i arbetet och 
att vi samarbetar kring våra respektive strategier och planer. 

I arbetet med denna strategis framtagning tog vi stor 
hänsyn till befintliga lokala och regionala strategier och 
planer för att komplettera och förstärka dem med Leader 
Sörmlandskustens strategi 2023–2027. De samarbeten vi 
redan är involverade i och har ett gott utbyte av fortsätter så 
att vi kan komplettera och samordna våra planer och insatser 
för att uppnå de bästa synergieffekterna. Samarbeten med 
fler aktörer kommer att inledas för att förstärka våra och våra 
samarbetspartners insatser. 

Två gånger per år har Leader Sörmlandskusten möten 
med regionenens partnerskap för landsbygdsfrågor, vilket 
är planerat att fortsätta även kommande programperiod. 
Eftersom många av deltagarna också ingår i Leader 
Sörmlandskustens partnerskap (LAG) bör vi verka för en 
högre disparitet och rollfördelning vid dessa möten. Därför 
har båda Leaderområdena i Södermanland påbörjat en 
dialog med regionen om hur Leader kan användas som lokalt 
utvecklingsverktyg. Ett av förslagen är att Regionen bidrar 
finansiellt till den årliga LAGpotten. Ett annat är att Leader 
får ett tydligare uppdrag på vilka uppgifter som kansliet kan 
utföra, t.ex. marknadsföring av tillfälliga utlysningar.

Samarbete med övriga aktörer
Identifierade aktörer för samarbete är även de som 
arbetar med och för målgrupperna som återfinns 
inom våra insatsområden för att nå våra mål. Det 
är t ex företagsorganisationer så som Coompanion, 
Nyföretagarcentrum, Almi, Företagarna m.fl. Samarbete 
finns även med Studieförbundet vuxenskolan, bygdegårdar, 
bygderåd och Hela Sverige ska Leva. Dessutom är aktörer som 
kan vara föreningar eller sammanslutningar för att nå unga, så 

som Ung Kraft, idrottsföreningar och andra fritidsföreningar 
inom t ex dans, teater, lan/anime, LRF ungdom m.fl. aktörer, 
viktiga för denna strategis framgång. Andra intressanta aktörer 
är aktörer inom matproduktion så som Agro Sörmland, 
Sörmlands Matkluster, LRF, Matlust m.fl. Även enskilda 
personer boende i området kan ha fantastiska idéer för att 
utveckla området lokalt, vilka vi kan hjälpa vidare till relevant 
aktör. 

Alla dessa aktörer är viktiga samarbetspartners då de 
jobbar med specifika frågor och målgrupper i vårt geografiska 
område. Samarbetet med dessa ska fördjupas bl a genom en 
kontinuerlig dialog för att gemensamt verka för utveckling i 
våra landsbygder. 

Något som har uppskattats under strategiarbetet är möten 
med olika målgrupper som har genomförts tillsammans med 
andra aktörer. Samarbetet tydliggör för våra målgrupper att vi 
arbetar för att nå gemensamma mål och ger dem en möjlighet 
att nå flera möjliggörande aktörer vid ett tillfälle. Detta 
arbetssätt ska fortsätta och även involvera våra offentliga 
aktörer. Bäst resultat och effekter uppnås genom samverkan 
och samarbete då synergieffekterna blir märkbara.

Boka din matupplevelse på: 
visitsweden.com/edible-country

Svingott och lättlagat 

Text: Johanna Haugness  |  Foto: Mikael Andersson

Det här är en annons från nyköping kommun

på Öster Malma
När kocken Mikael Eriksson fick chansen att skapa en meny till The 

Edible Country valde han att utmana bilden av fint och fult kött.

Han ville visa hur vildsvin kan bli mer än 
bara gryta eller färs och frågade sig vilken 
rätt som kunde tala till många, även yngre. 

Svaret blev en kebab på långgrillad vildsvinsbog som 
skivats tunt och tillagas i en god kebabsås. 

– Den klassiska vitlökssåsen är utbytt mot en dijon- 
och pepparrotsmajonnäs, ackompanjerad av picklad 
lök och sallad i ett stort tunnbröd, säger Mikael.

Nyköpingsbordet där gästerna får tillaga och äta 
maten står vackert placerat intill vattnet nedanför 
det gamla barockslottet vid Öster Malma. Den 
som bokar Nyköpingsbordet hämtar mat och 
utrustning i restaurangen och kan därefter njuta av 
okomplicerad matlagning i tre enkla steg: köttet ska 
fräsas, blandas med såsen och sedan läggas ihop 

med resten av tillbehören till en färdig kebab. Vid 
sidan av det lite rotfruktschips och ytterligare lite 
pepparrotsmajonnäs.

Johanna Åkerman är destinationsutvecklare för 
Nyköpings kommun som deltar i satsningen The 
Edible Country. 

– Det här är ett bra sätt att koppla samman lokal 
mat med naturupplevelser och bordet kan också 
bokas av andra lokala aktörer som vill arrangera sina 
aktiviteter här, säger hon. l

Vänster: Smarrig vildsvinskebab i wrap. Rund: Kocken Mikael Eriksson älskar att laga mat ute. Höger: Vackert läge vid vattnet. 

Ett måste om du är ute efter god hantverksöl och mat från rök och 
grill. Här kan man också boosta sina ölkunskaper med en guidad tur. 
Själv gillar jag deras God lager och grillbrickan där man väljer och 
mixar sina favoriter – det ger grillsmaker utöver det vanliga.

Jag vill tipsa om ..

Nils Oscar i Nyköping

Jenny Kantelius, Nyköping
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Förverkliga den med stöd från Leader

Kristin Vettorato, Leader Södermanland
073-403 71 71
info@leadersodermanland.se
leadersodermanland.se

Vilken är din idé?

LEADER
Lokalt ledd utveckling

SÖDERMANLAND
LEADER
Lokalt ledd utveckling

SÖRMLANDSKUSTEN

Kom med idéer!Kom med idéer!
Vi hjälper till med metoder 
och finansiering

Vem kan söka?
Du som tillhör en förening, 
organisation, myndighet 
eller ett företag!

Jacqueline Hellsten, Leader Sörmlandskusten
070-725 62 69
info@leadersormlandskusten.se
leadersormlandskusten.se

Bra idéer kan  Bra idéer kan  
påverka platsen där påverka platsen där 

du bor och lever!du bor och lever!

Lokalborna

tipsarSamarbete med andra aktörer skapar samsyn!
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E
ffekter sprungna ur projekt är det som långsiktigt 
visar på framgång, hållbarhet och utveckling av 
insatsen. Därför är det viktigt att redan under 
idéfasen stötta projektsökande i att formlera vilka 
effekter de vill uppnå på sikt. 

Utgå från önskade effekter i projektansökningar
Effektplanering, där man planerar sin projektidé utifrån 
önskad effekt och projektresultat, är ett lämpligt verktyg 
i projektansökan, i löpande uppföljning och sedan i 
utvärderingarna som Leader Sörmlandskusten kommer att 
genomföra, se bild ovan.

Effektbeskrivning ska vara en obligatorisk del i ansökan 
för att Leader Sörmlandskustens styrelse ska kunna prioritera 
projektet. Ett sätt är att fråga projektsökande varför de vill 
genomföra sitt projekt, vilket syfte det ska ha och vilka 
problem de vill lösa. Vidare ska de beskriva hur de önskar 
att framtidsscenariet ska se ut efter att de insatser de önskar 
göra är genomförda direkt efter projektavslut, men också 
hur de förväntar sig att det kommer att se ut tre år senare. En 
beskrivning av hur projektets aktiviteter kommer att övergå 
till ordinarie verksamhet och vad som har uppnåtts och blivit 
bättre efter denna tid ska göras. Vad ska projektaktiviteterna 
leda till på kort och lång sikt? Projekten måste ha en plan 
för hur resultatet ska övergå till ordinarie verksamhet för att 
försäkra sig, och oss, om att de har möjlighet att ta till vara 
projektresultatet och fortsätta att arbeta med de frågor som 
projektet skapades för. 

Löpande effektarbete
En uppsökande verksamhet, där vi besöker projekten och 
kan vara ett stöd i deras planering och arbete med sina 
aktiviteter, är under uppbyggnad. Genom att varje projekt 
tilldelas en arbetsgrupp från föreningens styrelse som är 
sammansatt utifrån geografisk ort ökar projektets möjligheter 
till långsiktiga effekter. Denna arbetsgrupp kan stötta projektet 
med vidare kontakter, koppla ihop med andra projekt och 
bidra med idéer för långsiktig hållbarhet.

Leader Sörmlandskusten har medlemskap i föreningen 
Effektfullt, vilka har tagit fram Effekttrappan som är ett 
verktyg för effektplanering i t ex projekt. De bjuder in till 
erfarenhetsutbyte och utbildningar där goda exempel och 
problemlösning inom effektskapande och uppföljning kan 
lyftas. Informationsmaterial och en webbaserad utbildning 
ska erbjudas till projektsökande för att underlätta arbetet med 
effekter i ansökan. 

Uppföljning av effektarbetet
Vid den löpande uppföljningen kommer Leader 
Sörmlandskusten att granska vårt eget arbete på kansliet 
och i styrelsen med att främja effekter. Styrelsen kommer 
att få samma utbildning som erbjuds till projektsökande. 
I varje beslut om stöd ska styrelsen ta hjälp av det tryckta 
informationsmaterial som vi ska ta fram, för att se om vi själva 
arbetar för att uppnå de effekter som vi önskar utifrån vår egen 
målsättning och syfte i Leader Sörmlandskusten. 

EFFEKTER

Projektplanering för långsiktigt resultat 
och hållbara effekter

• Behov
• Projektidé
• Önskad effekt
• Önskat projektresultat
• Aktivitetsplan
• Förstudie
• Genomförande
• Uppföljning

Redan under idéfasen stöttas projektsökande 
i att formlera vilka effekter de vill uppnå på 
sikt genom genom följande punkter:
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F
ör att en strategi ska leda till utveckling krävs 
nytänkande och innovation, det är också 
en av grundprinciperna i Leadermetoden. 
Leader Sörmlandskustens strategi främjar 
innovation bland annat genom våra arbetssätt, 
metoder, processer och samarbeten samt våra 
mål och insatsområden. Leadermetodens 

underifrånperspektiv utgår från ett nära samarbete med 
slutanvändarna, vilket leder till att innovation möter behov. 
Vårt arbete att främja innovativa utvecklingsprojekt fortsätter 
nu med ökad intensitet.

Innovativa arbetsmetoder
Leader Sörmlandskustens arbete kommer att bidra till att 
utveckla landsbygden genom Leadermetoden med ännu mer 
fokus på olika samverkansformer.

I arbetet med att ta fram en strategi för programperioden 
2023–2027 har nya fruktbara samtal och dialoger med 
både aktörer och boende i området skett. Nya relationer 
har skapats och genom dialoger har det såtts frön till nya 
projektidéer för framtiden. Redan i strategiarbetet har Leader 
Sörmlandskusten börjat samarbeta med andra aktörer och det 
är något som kommer att fortsätta framöver. Gemensamma 
aktiviteter är till exempel gemensamma workshops, ut
bildningar eller nätverksmöten som genomförs med andra 
aktörer som till exempel Sörmlands turismutveckling, Ung 
Kraft, Företagarna eller Agro Sörmland.

Styrelsens arbete med en för varje projekt sammansatt 
stödgrupp, bestående av ledamöter från till exempel 
de tre sektorerna i en kommun, bidrar till förankring, 
kännedom och vidareutveckling, vilket är ett nytt sätt för 
Leader Sörmlandskusten att stötta projekt från idéfasen till 
genomförande. 

Innovativa mål och insatsområden
Leader Sörmlandskustens arbete med att främja utveckling 
av smarta landsbygder, stärka föreningsliv, stötta 
landsbygdsföretag och uppmuntra lokal mat ska göras genom 
innovativa idéer som genomförs i samverkan. 

De insatsområden som vi valt för att uppnå våra mål 
har fokus på nya samarbeten, processer, varor och tjänster 
för att uppnå bästa hållbara resultat. Vi kan stödja projekt 
som t ex vill satsa på innovativa affärsmodeller, nyskapande 
samarbeten eller tillvaratagande av befintliga lokala resurser 
som inte tidigare gjorts. 

Alla projekt som erhåller medel från Leader Sörmlands
kusten får det för aktiviteter som sker utanför den ordinarie 
verksamheten. Det projektsökande kan få stöd för kan vara 
innovativa metoder eller processer, nya samarbetsformer, 
nya paketeringslösningar med andra aktörer eller helt enkelt 
en ny vara eller tjänst inom våra insatsområden. Det kan 
också vara att ta fram strategier för smarta landsbygder eller 
utveckling och förstärkning av något som redan finns för att 
bli till exempel mer inkluderande eller nytänkande. Exempel 
kan vara nya strategier för föreningar att möta de nya krav de 
möter.

Handlingsplan för att främja innovation
Leader Sörmlandskusten ska bidra till att stärka landsbygdens 
innovationsförmåga för hållbar tillväxt. Det gör vi till exempel 
genom att:
• Prioritera projekt som är nytänkande.
• Uppmuntra heterogena arbetsgrupper.
• Arrangera nya former och inslag på möten och evenemang 

som kan inspirera vår målgrupp.
• Publicera artiklar eller dela länkar där vi lyfter fram nya, 

inspirerande lösningar.
• Coacha utmanande projektidéer och involvera vårt nätverk.
• Uppmuntra lokala grupper att ta fram lokala utvecklings

planer.
• Tillföra kompetens.
• Välkomna nytänkande och våga ifrågasätta det invanda.
• Aktivt söka upp nya målgrupper och sammanföra dessa 

med relevanta kontakter.

Genom att låta dessa aktiviteter vara en del av vår organisation 
i både arbetssätt, val av projekt och kommunikation, kommer 
strategin att bidra till ökad innovationsförmåga. 

HUR FRÄMJAR STRATEGIN INNOVATION?
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Innovativa idéer och lokala resurser skapar tillsammans hållbar tillväxt. 
Coachande förhållningssätt utmärker Caxton Njuki, LAG-ledamot sedan 2016.
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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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