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Avveckla inte landsbygdsstödet - förstärk istället den hållbara 
landsbygdens utvecklingspotential och inflytande 

Med stor oro har Hälsinglands kommuner tagit del av de förändringar som föreslås för den del av 

Landsbygdsprogrammet som berör Lokalt ledd utveckling (LLU). Enligt förslaget kommer statens 

medfinansiering att tas bort. Programdelen skulle då enbart finansieras av EU, kommunerna och den 

ideella sektorn. Vår övertygelse är att staten istället bör utveckla sin insats och öka stödet till att 

omfatta en större geografi! 

De möjligheter som Leader haft att stödja en diversifierad ekonomi och livskvalitet på landsbygden 

har varit mycket lyckosam i Hälsingland. De förhållandevis små medel som satsats har givit mångfalt 

åter. Under programperioden har uppskattningsvis ca 250 projekt omfattande nära 100 miljoner kr 

beviljats för Hälsingebygdens utveckling. En tredjedel av projekten har inkluderat minst tre 

kommuner. 

Genom att Landsbygdsprogrammets axel 3 och Leader {axel 4), i princip, under den senaste 

programperioden varit de enda" kanalerna in" till EU för landsbygdens befolkning, utgörförslaget ett 

hårt slag. Den regionala fonden (ERUF)och sociala fonden (ESF), som skulle kunnat öppna möjligheter 

har i princip varit stängda för den typ av småskaliga projekt som landsbygden behöver och kan mäkta 

med. 

Inget annat land urbaniseras så snabbt som Sverige. Man kan fråga varför. En levande landsbygd 

måste vara ett intresse för alla. Ska då inte staten kunna vidhålla minst sin tidigare insats och helst 

utöka denna? 

Landsbygdens folk är vana att ta ansvar. Med Leader har befolkningen fått ökade möjligheter att ta 

ansvar för och påverka sin framtid. Med Leader hittar såväl regionala som lokala program 



funktionella och lokala lösningar. Med Leader har också många nya svenskar hittat sin väg in i den 

sociala gemenskapen. Vi förutsätter att ett nytt förslag arbetas fram! 

Hälsingerådet 

Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i form aven 

ideell förening. Ändamålet är att främja utvecklingen i Hälsingland i gemensamma 

strategiska frågor. Föreningens ledning utgörs av kommunstyrelseordförande och 

oppositionsråd i de sex hälsingekommunerna, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 

Ovanåker och Söderhamn. 
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