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SPIRA MARE – nytt LEADER-område i Norrbotten – LLD Lokalt ledd utveckling 

Avser egentligen perioden 2014 – 2020. 

Arbetet på Jordbruksverket har försenats och verksamheten beräknas nu starta först under första hälften av 2016. 

En interimsstyrelse har varit verksam sedan augusti 2014 för att utarbeta ansökan till Jordbruksverket om att få starta det 
nya leaderområdet SPIRA MARE. 

 

Geografi 

SPIRA MARE omfattar framför allt glesbygd i följande kommuner 

 Piteå 

 Luleå 

 Älvsbyn 

 Boden 

 Kalix  

 Haparanda från E4:an ut mot kusten 

 

Organisation SPIRA MARE –ideell förening, styrelse och LAG-grupp 

SPIRA MARE är en ideell förening med en styrelse som består av 18 ledamöter. Från varje kommun har valts tre 
representanter – en offentlig, en ideell och en privat. 

Styrelsen har ett verkställande utskott som består av 

Ordförande Leif Engström  offentlig Boden kommun, näringslivsutvecklare 

Vice ordförande Ann-Louise Lövgren Engström privat AloVita, Boden 

Sekreterare Reinhold Andefors privat Reia Utveckling, Kalix 

 Britta Berglund  ideell Pite byaforum, Piteå 

Ann-Louise Lövgren Engström är vald på ett år och de övriga i VU på två år. 

Medlemmar i SPIRA MARE bestalar en medlemsavgift för hela perioden som uppgår till 200 kr. Föreningar, företag och 
enskilda individer kan när som helst bli medlemmar i SPIRA MARE ideella förening. 

Från Luleå skärgård är just nu följande ideella organisationer medlemmar: 

 Luleå Skärgårdsförening 

 Hindersöns hembygdsförening 

 Björkön/Hindersöns Farledsförening 

 Hannosvikens Samfällighetsförening 



Styrelsen utgör beslutsgrupp sk LAG-grupp (Local Action Group) som kommer att besluta om satsningar på olika projekt. 
Styrelsen och tillika LAG-grupp utsågs 2015-11-16 och från Luleå valdes följande personer: 

Maria Bergman  Offentlig Luleå kommun, Tillväxtkontoret 2 år 

David Sardén  Privat Trezer AB  1 år 

Ann Jonsson  Ideell Luleå Skärgårdsförening 2 år 

 

Administration 

SPIRA MARE kommer att ha sin verksamhet dvs kontor och sammanträdeslokaler i SKAPA företagsby (Boden Business Park). 

En verksamhetsledare kommer att anställas inom kort. Annons har gått ut och förhoppningsvis finns personen på plats i 
februari 2016. 

 

Preliminär tidplan 

2015-11-30  Kompletterande strategiplan skickas till Jordbruksverket 

2016 jan  Första styrelsemöte samt utbildning av styrelseledamöter 

2016 feb  Verksamhetsledaren anställs 

2016 feb/mars  Start – handläggning av ansökningar 

2016 mars  Första beslutsmöte LAG OPTIMISTISKT 

2016 apr/maj Första utbetalningarna av projekt- och driftstöd i Jordbruksverkets IT-system 

 

SPIRA MAREs budget 

SPIRA MARE kommer att besluta om projektfinansiering från tre olika EU-fonder: 

 Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling ca 35,6 miljoner kr 

 Regionala utvecklingsfonden  ca   4,1 miljoner kr 

 Socialfonden   ca   3,6 miljoner kr 

I dessa belopp ingår 50% från EU, 17% från staten samt  33% finansiering från regionala offentliga organisationer 
(kommuner , länsstyrelse och landsting). 

Programmet förutsätter delfinansiering av projekt av ideell karaktär/kontanta medel. 

I det tidigare programmet skulle ca 30% av projektens beräknade kostnader finansieras ideellt eller med kontanta medel. En 
timme ideellt arbete värderades då till 175 kr. 

 

Insatsområden 

Insatsområde 1 Utveckling av områdets tillgänglighet och attraktivitet utifrån natur- och kulturvärden 

Insatsområde 2 Utveckling av lokalsamhällets tillväxt utifrån sociala, ekonomiska och ekologiskavärden 
som gynnar områdets service- och värdskapslösningar 

Insatsområde 3  Innovativ och särpräglad produkt- och tjänsteutveckling 



Insatsområde 4  Behovsstyrd kompetens- och metodutveckling 

Insatsområde 5 Främjande av kompetensutveckling samt ungdomars och integrerades deltagande i 
samverkan med aktiva partners 

Informationsmaterial kommer att utarbetas som förtydligar målen med programmet. Verksamhetsledaren kommer att 
finnas till hands med ytterligare information om verksamheten och kan fungera som diskussionspartner. 

 

Ansökningsprocessen 

Jordbruksverket håller på att utveckla en IT-baserad ansökningsportal som ska användas i samband med ansökan. 

Den person som skriver en ansökan måste ha fullmakt från föreningen ifråga och e-legitimation används som elektronisk 
signatur. 

 

 


