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Samarbetsavtal 

 
mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 

 
1. Parter 
Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun.   
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling förening, org. nr. 802494-9276 nedan kallad Upplandsbygd.  
 
Det geografiska område som omfattas av samarbetet framgår av bilaga 1.  

 
2. Bakgrund 
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden går ut på att 
ett område går samman och gör en strategi för hur landsbygden ska utvecklas. Strategin genomförs 
genom att bevilja stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen. Delfinansiering sker från 
kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Dessutom måste varje projekt ha privat medfinansiering, till exempel i form av 
nedlagd arbetstid. Leader står för samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens 
ekonomi.   
 
Östhammars kommun och Upplandsbygd har samarbetat under 2007-2013 i det första 
landsbygdsprogrammet för detta geografiska område. Denna programperiod har varit den tredje i 
ordningen i Europa. Perioden för det fjärde kommande landsbygdsprogrammet löper mellan åren 
2014-2020, (genomförandet har försenats och kommer att ske under åren 2015-2022). De kommuner 
som ingår i Leaderområdet är Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna. Arbetet baseras på ett starkt 
partnerskap mellan aktörer i det geografiska områdets landsbygd med representanter från näringsliv, 
offentlig sektor samt företrädare för den lokala nivån.  Östhammars kommun delfinansierar 
Upplandsbygds verksamhet tillsammans med de andra ingående kommunerna för att utveckla 
landsbygden i området.  

Regeringen beslutade i juni 2014 om förslag till nytt landsbygdsprogram. Näringsdepartementet har 

tagit fram ett förslag till landsbygdsprogram. Programmet ska skapa förutsättningar för en ekonomisk, 

ekologisk och social hållbar utveckling av landbygden. Det svenska landsbygdsprogrammet för 

perioden 2014-2020 kommer vid programstarten 2014 ha en total budget på cirka 36,1 miljarder 

kronor för hela programperioden. Av dessa medel kommer 14,8 miljarder kronor från EU:s budget, 

20,6 miljarder kronor från statsbudgeten och resterande medel från andra offentliga 

finansieringskällor, främst kommuner. I den nya programperioden 2014–2020 kommer fyra fonder att 

samordnas under benämningen "Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden". Det är Regionala 

utvecklingsfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt Landsbygdsfonden som ingår, 

Upplandsbygd har ansökt om att arbeta med alla förutom Havs- och fiskerifonden. Förutsättningarna 

för landsbygdsprogrammet framgår av bilaga 2.  

 
3. Syfte och övergripande mål 
Syftet med samverkan mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd är att verka för en levande 

landsbygd i Östhammars kommun. En levande landsbygd erbjuder ett livskraftigt föreningsliv, en 

attraktiv boendemiljö, lättillgängliga mötesplatser och ett blomstrande näringsliv. Genom att stötta 

Upplandsbygds arbete i Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden, möjliggörs strategiska 

satsningar som främjar utvecklingen på landsbygden. 

 

För perioden 2014-2020 har parterna ambitionen att fördjupa samarbetet ytterligare kring en rad 

utvecklingsområden.  

 

Övergripande mål för samarbetet:   

1. Skapa samverkan för att utveckla produkter, marknadskanaler och tjänster som stärker 
landsbygdsföretagen och servicenivån på landsbygden.  
2. Stärka samspelet mellan land och stad för att öka kunskapsutbytet, koppla resursflöden 
och tillgängliggöra landsbygdens resurser.  
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3. Främja aktiviteter som gör landsbygden attraktiv.  
 

4. Åtaganden 
Parterna åtar sig att verka för att de övergripande målen (enligt punkt 3) och överenskomna aktiviteter 
och projekt genomförs.  För detta arbete tas en årlig verksamhetsplan fram.  

 
4.1 Gemensamma åtaganden 

 Samverka kring utvecklingsfrågor för landsbygden.  

 Kommunicera och synliggöra samarbetet på hemsidor och i informationsmaterial.  

 Löpande informera varandra om frågor som den andra parten kan ha intresse av.  

 Löpande diskutera och analysera statistik och undersökningar som är relevanta för 
samarbetet.  

 Bereda och remittera viktiga frågor för landsbygden.  

 Marknadsföra de möjligheter Upplandsbygd kan ge i form av stöd och projekt mot 
boende och företagare.   

 Kommunicera och förankra Östhammars kommuns olika beslut som rör Upplandsbygd 
och landsbygden till berörda.   

 Gemensamt hitta mätmetoder och metodik för kvalitativa och kvantitativa uppföljningar.  

 Gemensamt identifiera målgrupper och projekt som har potential att växlas upp i större 
strukturfondssatsningar.   

 
4.2 Östhammars kommuns åtaganden  

 Kontinuerligt informera Upplandsbygd med, för samarbetet relevant, kommunal information.  

 Utse ansvarig tjänsteman som ingår i Upplandsbygds kommungrupp och fungerar som 
kontaktperson till Upplandsbygd i operativa frågor.  

 Utse representant från Östhammars kommuns kommunstyrelse till Upplandsbygds styrelse 
(Local Action Group) och meddela detta till valberedningen.   

 
4.3 Upplandsbygd åtaganden  

 Upprätthålla kansli och verksamhet enligt inom landsbygdsprogrammet rådande regelverk.  

 Arbeta för en attraktivare landsbygd enligt Upplandsbygds utvecklingsstrategi, bilaga 4 och de 
övergripande målen i detta samarbetsavtal.  

 Vara en neutralpart och länk mellan representanter för landsbygden och Östhammars 
kommun.  

 Sprida kännedom om samarbetet och samarbetets projekt till berörda intressenter.  

 Bidra till god samverkan med Länsstyrelserna i båda länen och övriga kommuner som deltar i 
landsbygdsprogrammet samt vara sammankallande i kommungruppen.  

 Upprätta en årlig verksamhetsplan.   

 Årligen utvärdera satsningarna inom programmet både på områdesnivå och på kommunalnivå 
och informera Östhammars kommun löpande om resultat.   

 
5. Samverkansorgan 
Samverkan sker i två grupper, Local Action Group (LAG) – föreningens styrelse samt en 
kommungrupp med tjänstemän från de fyra ingående kommunerna. 

 
5.1 Styrelsen Local Action Group  
I Leader samlas representanter från offentlig, privat och ideell sektor i ett partnerskap. De 
bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp som kallas LAG (Local Action 
Group). Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska få finansiering. 

 
LAG utses på föreningens årsmöte. Sammansättningen styrs av föreningens stadgar. Varje ingående  
kommun har en plats i styrelsen.   

 
5.2 Kommungrupp 
Kommungruppen ansvarar för att koordinera samarbetet tillsammans med Upplandsbygds kansli och 
presidium samt ansvarar för att ta fram en årlig plan för samarbetet. Kommungruppen ansvarar för 
den gemensamma omvärldsbevakningen och att fokusområden i respektive arbetsgrupp följs upp. 
Gruppen ansvarar även för att samarbetsavtalet följs upp.  
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6. Uppföljning 
Kommungruppen ansvarar för en årlig uppföljning av verksamhetsplanen. Kommunens 
representant i kommungruppen och Upplandsbygds verksamhetsledare ansvarar för en årlig  
uppföljning av samarbetsavtalet. Upplandsbygd ansvarar för utvärdering av programperioden som  
redovisas till kommunstyrelsen i Östhammars kommun och styrelsen Local Action Group. 

 

7. Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna och i 

andra hand av allmän domstol.  

 

8. Avtalsperiod  

Avtalet gäller från och med den  /    2015 till och med den 31 december 2022. Parterna äger dock rätt 
att omförhandla avtalsvillkoren under avtalsperioden. Part som vill omförhandla villkoren ska meddela 
detta till motparten skriftligen senast tre månader före tidpunkten då de nya villkoren önskas gälla.  
 

9. Avtalstillägg 

Tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av berörda parter för att gälla. 

 
10. Finansiering 
För uppdraget att svara för och samordna åtagandena enligt avtal erlägger Östhammars kommun 
402 251 kronor årligen till Upplandsbygd, enligt fördelningsprinciperna i bilaga 3.   

 
 
 
Detta avtal har upprättats i 2 exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
Östhammar den  ……………………………… 
 
 
För Östhammars kommun  För Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 
 
 
 …………………………………….                             ……………………………………………. 
Jacob Spangenberg  Rafael Waters 
Kommunstyrelsens ordförende                                Ordförande, Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 
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Bilaga 1. Geografiskt område 
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Bilaga 2 – förutsättningar för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 
 

Det här är landsbygdsprogrammet  

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är 
till för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat. 

Landsbygdsprogrammet ska ge 

 lönsamma och livskraftiga företag 

 aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur 

 attraktiv landsbygd. 

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, 
ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd 
utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 
miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. 

Programmet styr mot tydliga mål 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska ännu tydligare än tidigare fokusera på att styra mot målen i 
programmet som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. 
Det målet finns i den gemensamma strategin Europa 2020.  Förutom mål på EU-nivå finns också 
nationella och regionala mål som programmet också ska bidra till.  

Prioriteringar 

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 består av 6 stycken så kallade prioriteringar, som anger mot vilka 
mål stöden och ersättningarna ska bidra. Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom 
jordbruks-, trädgårds- och rennäring samt skogsbruk, utveckling av och nya jobb på landsbygden.  

Fokusområden 

Till varje prioritering finns tillhörande fokusområden, sammanlagt 18 stycken. Fokusområdena 
beskriver olika delar av prioriteringarna mer detaljerat. För det svenska landsbygdsprogrammet har 
regeringen valt att använda 15 av 18 fokusområden. De stöd och ersättningar som kommer att gå att 
söka ska passa in i minst ett av de 15 fokusområdena. 

För mer information: 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.25a2ec014c4a6848aa20775/1427201900074/Landsbygds
programmet+2014-2020.pdf 

http://www.regeringen.se/sb/d/6410/a/58122 
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Bilaga 3 – Finansiering  
 
Under programperioden 2014-2020 kommer andelen offentlig medfinansiering öka från 30 % 
(föregående programperiod) till 33 %. Detta beror på att man i ERUF (Regionala 
utvecklingsfonden)/ESF(Socialfonden) har krav på 50 % medfinansiering och i EJFLU 
(Landsbygdsfonden) 30 % - därav har Jordbruksverket förändrat kraven till 33 %.  
 
Östhammars kommun har i den nya programperioden 19 % av invånarantalet i utvecklingsområdet 
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling. 
 
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har blivit beviljade en totalbudget på 44 908 363 kronor.  
Av dessa skall 33 % komma från de ingående kommunerna – det vill säga totalt 14 819 760 kronor.  
 
Nedan följer uppställning över kostnaden totalt för kommande programperiod, samt kostnaden per år 
för kommande programperiod för de ingående kommunerna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det svenska landsbygdsprogrammet förväntas godkännas av EU-kommissionen under juni 2015. 
Operativt innebär det att man mest troligt kommer att kunna komma igång med projektstöd och 
verksamhet under hösten 2015, det vill säga, man är redan inledningsvis lite mer än ett år försenade.  
 
De ingående kommunerna har lämnat viljeyttringar att medfinansiera landsbygdsprogrammet under 
sju år. Man har på grund av förseningarna i landsbygdsprogrammet fått frågan om man vill finansiera 
2014-2020 och därmed betala två års medfinansiering 2015 för att sedan få årliga fakturor – eller om 
man vill förskjuta medfinansieringen och betala för 2015-2021.  
 
Östhammars kommun har på grund av förseningarna i landsbygdsprogrammet valt att betala för åren 
2015-2021 istället för 2014-2020.  
 
Under hösten 2015, när landsbygdsprogrammet är operativt igång och föreningen Upplandsbygd 
Lokalt Ledd Utveckling fått klartecken att inleda verksamhet så kommer Östhammars kommun att få 
en faktura för offentlig medfinansiering 2015.  
 
Östhammars kommun får två alternativ för medfinansiering åren 2015 och 2016.  
 
Alternativ ett:  
Östhammars kommun betalar 50% av årlig medfinansiering hösten 2015 och 150% av årlig 
medfinansiering januari 2016.  
 
Alternativ två:  
Östhammars kommun betalar 100% av årlig medfinansiering för hösten 2015 och 100% av årlig 
medfinansiering januari 2016.  
 
Fakturorna ställs ut årligen i januari med den sista fakturan i januari 2021.  

 
TOTAL OFFENTLIG MEDFINANSIERING KOMMUNERNA 2014-2020 

 
Knivsta 14 % Sigtuna 16 % Östhammar 19 % Uppsala 51 % 

     

 
2 074 766 kr 2 371 162 kr 2 815 754 kr 7 558 078 kr 

     
 

TOTAL ÅRLIG OFFENTLIG MEDFINANSIERING PER KOMMUN 

 
Knivsta 14 % Sigtuna 16 % Östhammar 19 % Uppsala 51 % 

     

 
296 395 kr 338 737 kr 402 251 kr 1 079 725 kr 
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Bilaga 4 – separat bilaga, version 4.1 av Utvecklingsstrategin för Upplandsbygd Lokalt Ledd 
Utveckling. Strategin kompletteras under våren/sommaren 2015, kommunen kommer att 
erhålla komplett version under hösten 2015.  
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