Regional leaderträff i region Mitt 2015 06 08
Välkommen och presentationsrunda
Katarina Hedberg, ordf Leader Utveckling Hälsingebygden
Katarina Nordin, Leader Sjö skog fjäll
Tommy Jirhed, Krokoms kommun, valberedning Leader Sjö skog o fjäll
Theres Sundberg, VL Gästrikebygden
Annika Westerberg, Regionalfonden
Jon Wagenius, Leader Sjö, skog o fjäll, Härjedalen
Håkan Sundelin, Lst Gävleborg
Berit Löfgren, Lst Gävleborg
Kia Olofsson, VL Leader Nedre Dalälven 3
Kalle Hedin, Ordf. Leader Nedre Dalälven 3
Sören Oskarsson, VL Leader 3sam
Jan-Ove (Jojo) Johansson, Ordf Leader 3sam
Anna-Karin Olsson Projektsamordnare Leader 3sam
Christina Wiklund, VL. Leader Höga Kusten
Björn Nordling, VL Leader Mittland Plus
Lars-Erik Nordin, Ordf Mittland Plus
Tommy Swahn VL, Utv Hälsingebygden
Hacke Näslund, Ordf Leader Höga Kusten
Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverket
Eva Engström, Lst Jämtland
Aktuellt från Landsbygdsnätverket
Hans-Olof Stålgren presenterade landsbygdsnätverkets organisation och uppgifter. Nätverket är ett slags
smörjmedel för att landsbygdsprogrammet ska kunna fungera bättre genom att de olika aktörerna
samarbetar och lär sig av varandra. Nätverket har också en uppgift att verka allmänt för
landsbygdsutveckling även utanför landsbygdsprogrammet.
Som ett led i arbetet finns en Samordningsgrupp för Lokalt ledd utveckling med representanter både för
leaderområdena i hela Sverige och ett antal nationella organisationer och myndigheter.
Några frågor och kommentarer


Medfinansieringen är den stora frågan nu. Tajmingen är svår. Kommunstyrelserna ska hinna
besluta om medfinansieringen för 2016 efter att budgetberedningen slutförts och
kommunfullmäktige beslutat om budgeten. Risken är att detta inte hinns med så att grupperna får
ett startbesked. Frågan är om det kan räcka med beslutet från kommunerna att medfinansiera för
2015, som ett bevis på viljan till medfinansiering.
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Fiskefonden och medfinansieringen till den kan bli problematisk när ett annat område har tagit
över ansvaret för fiskefonden. Då har det ursprungliga området varit i kontakt med sina
kommuner och bokat upp medfinansiering. Sedan skall det område som har ansvar för havs-och
fiskerifonden för ett förstorat fiskeområde knacka på dörren igen och begära ytterligare ett
medfinansieringsintyg för fiskeridelen. Det borde räcka med att söka medfinansiering för varje
projekt individuellt.

Aktuellt från de medverkande områdena, var i kompletteringsprocessen befinner de sig nu?:
3sam.
Vi har bildat ny förening förra veckan. Den blir registrerad från 1 juli. Vi jobbar med kompletteringarna.
Har inte fått tydliga svar från Jordbruksverket t.ex. när det gäller kommunikationsplanen. Allt
kompletteringsmaterial planerar vi att skicka till Jordbruksverket i mitten av augusti. Vi har klart med 80%
av medfinansieringen.
Höga Kusten:
Vi har bildat en ny förening och tillsatt nytt LAG. Vi hade kick-off förra veckan. Vi fokuserar på den
positiva känslan i gruppen och gräver inte ner oss i oklarheterna. Det är klart med kommunernas
medfinansiering med en summa från varje kommun.
Sjö skog och fjäll:
Vi bildade föreningen i maj och valde LAG som ska vara operativt från 1 juli. Vi är fem kommuner (Åre,
Östersund, Krokom, Berg, och Härjedalens kommun). Vi räknar med att söka startstödet i sep-okt.
Regionförbundet är ny medfinansiär. Vår praktiska organisering är lite oklar. Vi vill ha klarhet om digitala
möten kan godkännas som faktiska beslutsmöten. Det behövs för att vi ska kunna fungera smidigt i vårt
stora område. Det är klart med medfinansieringen från alla kommuner och regionen. Vi har ca 60 000
invånare.
Mittland plus:
Bräcke, Ånge, Sundsvall och Timrå kommun. Vi bildar ny förening den 12 augusti. Valberedningen jobbar
och det finns ett stadgeförslag. När vi fick beskedet om att ha 75% av medfinansieringen intygad från start
krävde det en del merarbete. Vi trodde att medfinansieringen för fiskefonden skulle lösas i varje projekt
för sig men nu när det ska lösas för hela strategin innebär det att vi ska ta kontakt med kommuner som vi
inte annars har kontakt med, eftersom vi förvaltar Havs- och fiskeriprogrammet också utanför vårt eget
område.
Vårt LAG ska bestå av 12 ordinarie plus 8 ersättare. Vi ska ha särskilda beredningsgrupper för de tre andra
fonderna förutom landsbygdsutvecklingsfonden.
Leader utveckling Hälsingebygden:
Vi har frågan om medfinansieringen för 2016 olöst än. Vi ska avsluta den gamla föreningen och har bildat
en ny. Jobbet med kompletteringarna pågår för fullt. Övrig finansiering t.ex. från regionen är klar för hela
perioden från 2015. Det är den kommunala medfinansieringen som kan bli krånglig.
Vårt LAG består av 24 medlemmar och vi har fått in en del yngre. Det är nästan helt jämt mellan kvinnor
och män. Vi har erbjudit Lst att vara adjungerad medlem i LAG.
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Leader Gästrikebygden
Vi har 46 miljoner i budgettilldelning och ska arbeta med alla fyra fonder. Totalt har vi 67 000 invånare.
Inom fiskeområdet är vi 250 000 invånare.
Den nya föreningen startades i maj. Vi ska ha 16 personer i LAG. 50% nya och 50% gamla. Den yngsta
ledamoten är 28 år och äldsta är 67. Regionen har beslutat om medfinansiering för hela perioden.

Nedre Dalälven:
Vi har 21ordinarie och 6 suppleanter i LAG.
Medfinansieringen är klar men vi har inte de formella intygen klara. Det är förvirrande att det står 2014 2020 på blanketten när vi frågar om en annan period. (17-21) Det borde förklaras tydligare.
Länsstyrelsernas roll i kommande programperiod:
Generellt är Länsstyrelsernas roll i Lokalt ledd utveckling väldigt oklar nu när all handläggning som
tidigare skedde på länsstyrelserna har flyttats till Jordbruksverket. Det kan bli olika i olika län. Ett
önskemål från Leadergrupperna är att Lst hjälper till att hålla ihop alla de utvecklingsaktörer och projekt
som pågår inom länet för landsbygdsutveckling.







I Hälsingebygden är Lst adjungerade i LAG
I Mittland har vi sagt att det är en uppgift för nya LAG att söka kontakt med Lst.
I Höga Kusten har Lst sagt att de inte vill sitta i LAG men vi har täta kontakter.
3sam: Vi har inte Lst med i LAG i nuläget.
Nedre Dalälven: Vi har inte Lst med i LAG.
Gästrikebygden: Regionen har en plats i LAG men inte Lst, men vi har ett tätt samarbete. Vi har
också en gemensam beredningsgrupp med Lst, Lag samt Regionalfonden och Socialfonden. På så
sätt får vi en helhetsbild av landsbygdsutvecklingen i länet.

Länsstyrelsen i Jämtland ser inte sin roll som att vara adjungerad i LAG. Däremot vill Lst vara med och ha
en översyn av det som händer i länet. Vårt partnerskap i länet hade tidigare över 60 ledamöter vilket gått
ner till ca 20 personer nu. Förut var alla LAG med partnerskapet men nu kan vi bara ha någon som
representerar alla Leadergrupper i länet.
Information om LUS, Lokal utveckling Sverige,
Hacke presenterade tankarna kring den nybildade föreningen för Sveriges Leadergrupper. Tanken är att
skapa en organisation som kan vara en stark och gemensam röst för Leadergrupperna i Sverige. Det är
också av värde med en nationell förening för att delta i det europeiska samarbetet inom ELARD, som är
de nationella leaderföreningarnas europeiska sammanslutning. Därför hoppas man på att så många som
möjligt av grupperna ansluter sig till föreningen. Ett stadgeförslag har skickats ut till alla.
Föreningen är i sin linda just nu. I dagsläget är det kanske ett 20-tal områden som gått med eller aviserat
att de vill vara medlemmar. För de nya leaderområdena kan detta vara en tidigt väckt fråga. När alla fått
startbesked och kommit igång med sitt arbete blir det mer aktuellt att börja tänka på att organisera sig
nationellt.
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Samarbete mellan områden under den kommande perioden
Diskuterades tankar på hur leaderområdena skulle kunna samarbete inom olika områden i fortsättningen
under programperioden. I Gästrikland har vi en informell grupp som samlas.....
3sam och Nedre Dalälven har haft ett samarbete för att utbyta erfarenheter och lära av varandra.
Hans-Olof påminde också om att börja tidigt i perioden med planer på transnationellt samarbete (TNC).
En ändring mot föregående programperiod är att LAG inte längre måste vara projektägare för TNC.
Det kan vara fördelar med samarbeten mellan områden för administrationen. Det kan gälla upphandling
av tjänster ihop som t.ex. en skanningstjänst för alla manuella handlingar eller som man diskuterat inom
Gävleborg att upphandla en gemensam utvärderare. Gemensam revisor för flera områden skulle vara en
fördel även om kostnaden är så låg att den hamnar under upphandlingsbeloppet.
Information och ekonomihantering är också områden som grupperna skulle kunna samarbeta om. Istället
för att köpa en tjänst av en bokföringsbyrå skulle man kunna köpa bokföringstjänsten från ett annat
område.
Höga Kusten och Mittland gjorde i förra programperioden ett avtal om att "vid långvarig sjukdom"' skulle
man köpa tjänst av varandra.
Regionalfonden informerar om villkor och regelverk, Annika Westerberg
Vi har två regionalfondsområden representerade här. Norra Mellansverige och Mellersta Norrland
Norra Mellansverige innefattar Gävleborg, Dalarna, Värmland, med en budget på 1,7 miljarder. Det är
möjligt att ge upp till 50% finansiering genom programmet. En viktig förutsättning är att för att få stöd
ska projekten alltid gynna små och medelstora företag. I programmet finns det flera olika tematiska
insatsområden:
•

Stärka forskning teknisk utveckling och innovation (23% av budgeten)
• Stärka innovationssystemet, företags och forskningskluster
• Erfarenhetsutbyten
• Samverkan mellan företag och forskningsaktörer
Öka tillgången till användning och tillgång till IKT (Informations och Kommunikations Teknik)
Detta är mkt högt prioriterat (30% av budgeten)
• Bidrag till stomnät som binder samman tätorterna. Det finns en kartläggning av behoven
av stomnät för varje län.
Öka konkurrenskraften hos SMF vilket är det största insatsområdet (31 % av budgeten dvs. över
360 miljoner)
• Inkubatorer
• Ägarskiftescentrum i Dalarna
• Ett exempel för leader kan vara att stödja hobbyföretagare till att gå upp till ett
företagande dvs att försörja sig
• Ramprojekt för företag finns också i den åtgärden

•

•

maxbeloppet för en förstudie är 400 000 kr.
•

Stödja övergången till en koldioxidsnål och ekonomi
• Ökad energieffektivitet
• Förnybar energi
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Mellersta Norrland, innefattar Jämtland och Västernorrland. De tematiska områdena är:
•
•
•
•
•

Öka små och medelstora företags konkurrenskraft (29% av budgeten)
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (23,9 % av budgeten)
Öka tillgång och användning av IKT (19,5% av budgeten)
Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. (17,9 % av budgeten)
Stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi (5,7% av budgeten)

Regionalfonden stödjer länsövergripande och strategiska satsningar. En fråga är om man med
regionalfonden kan stödja t.ex. start av bilpooler. Det är absolut möjligt.
Företagssatsningar som satsar på turismen som är kanske den största möjligheten i leaderområden att
använda sig av regionalfonden.
Redovisning - stödberättigande kostnader i Regionalfonden
Indirekta kostnader - personal. Schablon på 15 % av totala kostnaden. Ingen specifik redovisning behövs.
Lönebikostnader har låsts till 42,68 %.
Medfinansiering: 50% av den lokala medfinansieringen ska vara kontant.
Regionala och nationella träffar i höst
Preliminärt datum för nästa regionala träff i Mitt november.

Svar på frågor och synpunkter som skickats in till Jordbruksverket under dagen
Frågor






Kan det räcka med beslutet från kommunerna att medfinansiera för 2015, som ett bevis på viljan
till medfinansiering? Medfinansieringen är den stora knäckfrågan nu. Tajmingen är svår.
Kommunstyrelserna ska hinna besluta om medfinansieringen för 2016 efter att
budgetberedningen slutförts och kommunfullmäktige beslutat om budgeten. Risken är att detta
inte hinns med så att grupperna kan få ett startbesked nu i höst.
Svar:
Frågan tas upp av Jordbruksverket som återkommer med svar. Det är inte helt klarlagt än för att
kunna ge ett konkret svar i nuläget.
Kan digitala möten godkännas som faktiska beslutsmöten? Det behövs för att LAG ska kunna
fungera smidigt stora områden.
Svar:
Frågan uppmärksammades redan förra veckan och ligger nu för utredning hos ProCAP, det stora
projektet inom Jordbruksverket för regler, processer, IT mm i det nya programmet.
Vad gäller det för regler för hur projektstöd till företag (OBS det heter inte företagsstöd) ska
tillämpas för lokalt ledd utveckling? Vad är maximigränser? Går det att stödja investeringar? Vad
menas i så fall med investering Etc:
Svar:
Information om detta finns också i utskicket från Jordbruksverket som gick ut förra veckan.
Investering kan vara:
o uppförande, inköp eller upprustning av fast egendom enligt projektplanen, dock inte för
inköp av mark
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o

o
o



inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning upp till tillgångens
marknadsvärde eller inköp eller avbetalningsköp av begagnade maskiner och begagnad
utrustning om samtliga av följande villkor är uppfyllda:
 Den som söker ska intyga att den tidigare ägare som använt utrustningen inte har
fått stöd för inköp av den.
 Priset för den begagnade utrustningen får inte vara högre än marknadsvärdet och
ska vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning.
 Utrustningen ska ha de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.
allmänna kostnader kopplade till investeringen enligt punkt 1 och 2 ovan, såsom
ersättning till arkitekter, ingenjörer och konsulter,
förvärv eller utveckling av programvara

Endast utgifter enligt ovan som är över 22 000 kr definieras som en investering. Det kan också
var flera mindre utgifter som hör ihop och vars sammanlagda utgift är 22 000 kr eller mer. T.ex.
skrivbord, kontorsstol och en bokhylla för mer än 22 000 kr, de kan sägas höra ihop och då är det
en investering även om varje del för sig är under gränsen på 22 000 kr.
Vilka regler ska gälla för paraplyprojekt? Finns det ett tak varje paraply på 400000 kr? Kan man ha
flera olika paraplyprojekt? Finns det någon storleksgräns för varje underprojekt i ett paraply?
Svar:
Information om detta gick ut i torsdags den 4:e juni.
Ja, det är ett tak på 400 000 kr för paraplyprojekt. Man kan dock ha flera paraplyprojekt.
Paraplyprojekt får inte ge stöd till investeringar. Det finns ingen storleksgräns för delaktiviteterna
(underprojekten) i paraplyprojekt.

Synpunkter - medskick
•

•

•
•

Betala ut det förberedande stödet innan oktober. Annars kan man inte avsluta nuvarande förening
i tid i år eftersom alla handlingar ska in till Skatteverket i november och sedan är det försent för
det här året. (I Väst menade man att det i alla fall är för sent eftersom pensionsinbetalningar ändå
måste göras under nästa år, och då måste föreningen finnas kvar i alla fall.)
Fiskefonden och medfinansieringen till den kan bli problematisk när ett annat område har tagit
över ansvaret för fiskefonden. Då har det ursprungliga området varit i kontakt med sina
kommuner och bokat upp medfinansiering. Sedan skall det område som har ansvar för havs-och
fiskerifonden för ett förstorat fiskeområde knacka på dörren igen och begära ytterligare ett
medfinansieringsintyg för fiskeridelen. Det borde räcka med att söka medfinansiering för varje
projekt individuellt.
Det är förvirrande att det står 2014 -2020 på blanketten för medfinansiering när vi frågar om en
annan period. (17-21) Det borde förklaras tydligare.
Det skulle underlätta om man så långt möjligt kunde ha kontakt med samma handläggare när det
gäller samma ärende så att man slipper berätta och introducera en ny handläggare i sitt ärende
varje gång som man tar kontakt. Indelningen kan vara tematisk eller baserat på leaderområde eller
liknande.
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