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Medfinansiering av Leaderprojekt Svartådalens Friluftsområde

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade 19 oktober 2017, § 166 att  medfinansiera  Leaderpro-
jektet Svartådalens friluftsområde med 350 00 kronor. Nu ansöker Svartådelens Byg-
deutveckling ekonomisk förening om ytterligare medel till projektet.

Anitha Barrsäter, ordförande Svartådalens Bygdeutveckling informerar om hur till-
kommande medel ska användas.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag utöver tidigare beviljat belopp om 350 000 kronor, bevilja 100 000 kronor för år
2018, 100 000 kronor för år 2019 och 100 000 kronor för år 2020 som medfinansie-
ring av Leaderprojektet Svartådalens Friluftsområde, att täckas inom kommunstyrel-
sen ram.

Hanna Westman [SBA] yrkar bifall till Carola Gunnarssons (C] förslag.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag utöver tidigare beviljat belopp om 350 000 kronor, bevilja 100 000 kronor för år
2018,100 000 kronor för år 2019 och 100 000 kronor för år 2020 som medfinansie-
ring av Leaderprojektet Svartådalens Friluftsområde, att täckas inom kommunstyrel—
SEHS  ram.

Utdragsbestvrkande



Sammanfattning av  projektet  Svartådalens Friluftsområde 2018.03.18

Syfte  och mål

Syftet med  projektet  är att genom dialog och samverkan förankra vägen framåt för bygden

tillsammans med lokalbefolkning, företagare, kommunen, länsstyrelsen och regionen. Nya typer av

boenden för besökare och nya aktiviteter som ökar tillgängligheten till natur, kultur och upplevelseri

brandomrädet ska utvecklas. Fler entreprenörer som är verksamma inom besöksnäringen med

service och aktiviteter ska tillkomma och investeringar i infrastruktur för besöksnäring, boende och

marknadsföring ska göras. Utvecklingen  i  bygden ska ske med inriktning mot ekoturism.

Målet med projektet är en utvecklad sammanhållen vandringsled som även går genom

brandomrädet samt en utökad cykelled. Genomförda upptaktsmöten, samverkansmöten,

arbetsgruppsmöten samt inspirations- och utbildningsträffar. Dokumentär om branden, ny hemsida

samt led- och aktivitetskarta. Bro, vindskydd och stäilplatser.

Aktiviteterna i projektet är: Uppstart och drift av projektet som innefattar att bilda styr- och

referensgrupp, tillsätta projektledare, löpande administration och utvärdering; Dialog och samverkan

som innefattar upptaktsmöten, dialog- och samverkansmöten; Nya boenden som innefattar

information, planering och uppförande av vindskydd och stallplatser; Nya aktiviteter och

entreprenörer som innefattar inspirationsträffar och bildande av arbetsgrupp; Infrastruktur som

innefattar bildande av arbetsgrupp, utveckling av befintlig vandringsled, genomföra lösningar för en

sammanhållen vandringsled, utökad cykelled med anknytningar och upprättande av avtal;

Information och marknadsföring som innefattar bildande av arbetsgrupp, framtagande av

dokumentär, hemsida och karta; Utbildning och utveckling av ekoturism med inspirations- och

utbildningsträffar.

Finansiering vid LAG:s omprövningsbeslut 2018-03-20:

Projektstöd: 900 000 kr

Övrigt offentligt stöd från kommun: 650 000 kr
Övrigt offentligt stöd från länsstyrelse: 250 000 kr

Egen privat finansiering: 228 305kr

SUMMA 2 028 305 kr

Summa utgifter: 2 028 305 kr

Ideellt arbete: 549 900 kr

Vad vi kommer att använda de medel från kommunen vi sedan tidigare har beslut på?

De utgör grunden till nybyggnation av bro över Smäcken samt två vindskydd och ingår som

medfinansiering för Leaderstödet.

Vad de tillkommande medlen som vi nu ansöker om nu ska användas till?

De kommer att vara en delfinansiering för de övriga insatser som ska genomföras i projektet och

ingår som medfinansiering för Leaderstödet.
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