
 
 

Leader Östra Skaraborgs utvecklingsstrategi 
Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är framtagen för att 
främja landsbygdsutveckling i kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Habo, 
Mullsjö och Skövde. Strategin skall ligga till grund för LAG i Leader Östra Skaraborg 
i sitt arbete med att bedöma och bevilja projekt. 

Leaderområdet Östra Skaraborg kommer att arbeta med projekt utifrån tre 
övergripande mål: 

 
- Ökat entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter för småföretagare 
- Kompetensutveckling för att möta framtidens krav 
- Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare  

 

För att nå de övergripande målen har fem insatsområden tagits fram: 

Näringslivsutveckling – främja entreprenörskap, skapa innovationer, hitta nytänkande 
projekt och insatser som utvecklar nya men också stärker befintliga företag. 

Besöksnäringsutveckling - är en mer specifik inriktning av näringslivet och syftar till att 
skapa reseanledningar till området. Nytänkande lösningar och samarbeten kan locka 
nationella men också internationella besökare. 

Invandring som resurs – främja insatser som får nyanlända kvinnor, män och barn att 
stanna kvar i området och bidra med sina kunskaper och erfarenheter. 
 
Ett samhälle för alla – för att människor sedan ska stanna kvar, trivas, leva och bo på en 
plats krävs insatser som hänger ihop med både ett gott näringsliv, skola och utbildning och 
naturligtvis en bred samhällsservice. Främjandet av insatser för föreningsliv, evenemang och 
aktiviteter är prioriterade. 
 
Hållbart energisystem - nytänkande specifika projekt med inriktning på miljö och 
energifrågor är prioriterat. 
 
 

Har du en projektidé som du skulle vilja förverkliga? 
Tveka inte att kontakta oss! 
 

 

 

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 
  

Habo, Hjo, Skövde, Falköping, Tibro, Mullsjö och Tidaholm 

 
 

www.lokaltleddutveckling.se 
 

     
 

 

 

Besöksadress: 

Långgatan 3, Hjo 

Telefon: 

0702 - 46 00 99 

Email: 

jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se    



 
 
Vad är Leader? 
Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I 
varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal 
utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser 
under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer 
och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att 
det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. 

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de 
Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för 
ekonomisk utveckling på landsbygden".  

Hur organiseras arbetet? 
Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar 
tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group). 

LAG verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde och har 
alltid en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få 
stöd i deras område. 

Vem kan söka stöd? 
Engagemang och idéer bidrar till utveckling. Du som har idéer kan föra fram dem, 
engagera dig i den lokala utvecklingen och söka pengar till projekt. Det är detta som är 
lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Målet är att skapa ett attraktivt område 
med konkurrenskraftiga verksamheter samt ge stimulans till ökad sysselsättning och nya 
företag.  

Projekt kan exempelvis handla om att arbeta med utbyten mellan stad och land, 
integration, att kunna arbeta med både näringslivsutveckling, innovationer, 
kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt, besöksnäring, energieffektivisering m.m. 

Oavsett om du är engagerad i en ideell förening, företagare eller arbetar inom offentliga 
sektorn så finns det plats för dig.  

• Du som är med i en ideell förening kan utnyttja denna möjlighet i projekt som 
föreningen kan bidra till. Föreningen kan söka pengar för att genomföra dem. 

• Om du som är företagare har en idé kan du få hjälp att genomföra denna om den är till 
nytta för fler än dig själv. Om du samarbetar med andra får du större möjligheter att 
genomföra din idé än om du är ensam. Ni kan söka pengar för att genomföra projekt för 
att förverkliga idéerna.  

• Du som arbetar inom den offentliga sektorn, som exempelvis kommuner eller 
regionförbund, är också en viktig del i leadermetoden. Offentliga sektorn är med och 
finansierar lokalt ledd utveckling. Genom att medverka aktivt i samarbete med LAG kan 
nyttan för medborgarna bli större.  

Vart kommer pengarna ifrån? 
Leader Östra Skaraborgs verksamhet och projekt finansieras inom lokalt ledd utveckling 
från tre EU-fonder. Det betyder att det går att söka pengar till olika slags projekt. 
Sammanlagt finns det under programperioden totalt cirka 38 miljoner kronor för att 
stärka Östra Skaraborgs konkurrenskraft genom lokalt ledd utveckling. De tre fonderna är 
jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, socialfonden och regionala 
utvecklingsfonden. 

Verksamheten är också medfinansierad av kommunerna Habo, Hjo, Skövde, Falköping, 
Tibro, Mullsjö och Tidaholm som utgör området Leader Östra Skaraborg. 

Fördelning av stödmedel: 

EU 50% 
Stat 17% 
Kommunerna 33% 
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