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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att Aneby kommun under programperioden 2023-2029, årligen medfinansierar 
Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd med motsvarande 23 
kr/kommuninvånare.

Ärendebeskrivning 
Astrid Lindgrens Hembygd (ALH), har inför kommande programperioden 2023-
2029, blivit ett prioriterat leaderområde vid Jordbruksverkets urvalsprocess, och 
får fortsatt arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. 

Leadermetoden introducerades inom EU redan 1991 för att skapa lokalt 
engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor 
i ett geografiskt avgränsat område engagerar sig för att tillsammans utveckla den 
bygd där de bor och verkar. Samverkan, underifrånperspektiv och innovativa 
lösningar är centralt i metoden för leaderprojekt. Utifrån en antagen 
utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att kunna prioritera 
utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin. Föreningen Astrid 
Lindgrens Hembygd bildades 1995 och har varit med i samtliga fem 
programperioder. 

ALH ska innan den 15 oktober ansöka om att bilda detta leaderområde, som 
omfattas av 10 kommuner, som tidigare har givit sitt godkännande att medverka. 
Budgeten för hela perioden är 43 441 960 kronor. För att kunna ta del av dessa 
miljoner är kravet att kommunerna/medfinansiärerna bidrar med 33%. 

För att slutligt kunna bilda leaderområdet behöver respektive kommun fatta beslut 
om medfinansiering. Vid möten i juli 2022 där samtliga inblandande 
kommuner/finansiärer deltog presenterades en budget för kommande 
programperiod 2023-2029. 

Medfinansieringen av Leaderområdet innebär en kostnad motsvarande 23 
kr/kommuninvånare/år. Baserat på antal kommuninvånare 211231, 6892 
personer, innebär detta en årlig kostnad motsvarande ungefär 160.000 kr. 
Kostanden för medfinansieringen betalas i förskott årligen under januari-februari 
månad, med start 2023.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-18
Beslutsunderlag – Astrid Lindgrens Hembygd
Medfinansieringsintyg
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-08-22
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