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Leader Skåne Nordväst Södra
Ansökan om att bilda ett Leader-område
Under vintern och våren har en förstudie gjorts i syfte att bilda Leader-områden inom
Skåne Nordväst. Arbetet med förstudien är finansierat av Länsstyrelsen i Skåne län samt
kommunerna inom Skåne Nordväst. Förstudien har mynnat ut i det dokument som
bifogas detta brev. Dokumentet utgör ett underlag för en ansökan till Länsstyrelsen om
att få arbeta med lokal landsbygdsutveckling genom att bilda ett Leader-område.
Dokumentet innehåller, förutom områdesbeskrivningar och analyser även förslag på
utvecklingsstrategier för landsbygden. Detta ska ligga till grund för det kommande
Leader-arbetet i den södra delen av Skåne Nordväst. Den södra delen består av
kommunerna Höganäs, Helsingborg, Landskrona samt Svalöv utom Kågeröds
församling.
Ett Leader-område är ett geografiskt avgränsat område som har sin egen
utvecklingsstrategi. I Leader-området samarbetar ideell sektor, näringsliv och den
offentliga sektorn med att utveckla landsbygden. Styrgruppen har utsett en
interimsstyrelse som skall arbeta bl.a. med bildandet av den ideella förening - LAG
(Local Action Group)- med representanterna för de tre sektorerna, som skall ansvara för
att medel beviljas till goda landsbygdsutvecklingsprojekt inom området.
Dokumentet är som framgår fortfarande under bearbetning. T ex kommer del B om
bildandet av LAG att kompletteras under sommaren.
Nu är det framför allt del D:Utvecklingsstrategi som vi vill ha synpunkter på. Den
delen behandlar de utvecklingsteman som ska ange inriktningen för det
kommande arbetet under programperioden 2009 – 2013.
Skälet till att dokumentet kommer ut på remiss först nu när det är tid för sommar och
semestrar är den tidspress vi arbetat under. Arbetet kom igång först i februari i år och
tempot har varit högt.
Du är välkommen med synpunkter via mail till thord.persson@helsingborg.se eller
brev till Thord Persson, Rådhuset, 251 89 Helsingborg. Skulle Du vara intresserad av att
medverka i LAG kan Du skicka Din intresseanmälan till samma mailadress.
Med vänliga hälsningar
Claes Ståhle
Sammankallande i Interimsstyrelsen

Thord Persson
Ordförande i styrgruppen.

