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Janet Andersson (S) 
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Ej tjänstgörande 
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Utses att justera Fredrik Ottesen (SD) 
  
Justeringens plats o tid Kommunledningskontoret, 2022-05-24   
  
Protokollet omfattar §81 
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Innehåll 
 

§81 MittSkåne redo för cykling – en ansökan om lokalt ledd utveckling 
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§ 81    KS.2022.0261 

MittSkåne redo för cykling – en ansökan om lokalt ledd utveckling  

Ärendebeskrivning  
Leaderprojektet Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus pågick mellan 
september 2020 till och med mars 2022. Projektet föregicks i sin tur av en förstudie, 
en inventering av MittSkånes alla leder. Projektet kom fram till att det finns goda 
förutsättningar för en utvecklad ledturism, inte minst cykel, genom aktiva företag och 
föreningar, en flerkärnig ortsstruktur, starka besöksmål, lågtrafikerat nätverk av 
vägar, kollektivtrafik och inte minst en vacker och varierad natur. Det nu föreslagna 
fortsättningsprojektet, MittSkåne redo för cykling, är tänkt att vidareutveckla 
resultatet från det avslutade Leaderprojektet med medfinansiering i form av 
innestående medel från det tidigare kommungemensamma Visit MittSkåne-
samarbetet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; MittSkåne redo för cykling - en ansökan om lokalt ledd 

utveckling 
 Ansökan om lokalt ledd utveckling-steg 2 
 MittSkåne redo för cykling Projektidé Budget 2022-2025 
 Rapport Ledutveckling 2022 
 

Beredning 
Intresset för cykelturism är stort och växande. Under turistsäsongen uppskattas 
mellan 1 500-8 000 cyklister trafikera de nationella cykellederna Kattegattleden, 
Sydostleden och Sydkustleden som ger upphov till stora turistekonomiska vinster. År 
2023 är det tänkt att två regionala cykelleder som korsar Eslövs kommun ska invigas. 
I det tidigare Leaderprojektet Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus 
utarbetades sju kompletterande och lokala turförslag i Mittskåne för cykel som är 
sammankopplade med den regionala cykelleden. Det finns med andra ord ett 
omfattande och gediget arbete att bygga vidare på i ett nytt Leaderprojekt. MittSkåne 
redo för cykling Projektet är tänkt att pågå till och med den 31 december 2024 och 
kommer att drivas av MittSkåne Utveckling i samarbete med en styrgrupp från de tre 
kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. 
 
Fokus för projektet kommer att vara: 
- Utveckla destinationen MittSkåne. 
- Platserna – nodutveckling 
- Lederna – kvalitetssäkring 
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- Evenemang 
 
Utöver finansiering genom medel från Jordbruksverket och medfinansiering i form 
av ideellt arbete från medverkande företag, kommer även innestående medel om 400 
000 kronor från det avslutade samarbetet Visit MittSkåne att användas för att 
finansiera projektet. Någon ytterligare medfinansiering från kommunerna kommer 
inte att krävas, likaså kommer inga investeringar att göras som kräver exempelvis 
drift och underhåll från någon av de kommunala förvaltningarna. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till Ansökan om 
lokalt ledd utveckling-steg 2 – MittSkåne redo för cykling 
- Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutet skickas till  
MittSkåne Utveckling 

Paragrafen är justerad 
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