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Regional Leaderträff i Vänersborg, region Väst
Deltagare
•

Ingrid Guldbrand, Lst Väst

•

Ove Ringberg, Fiskeområde Vänern

•

Ewa Ryhr Andersson, VL Växtlust Värmland

•

Johanna Melkersson, Projektkoord. Terra et Mare

•

Kerstin Söderlund, VL Dalsland Årjäng Munkedal

•

Marie Oscarsson, Adm. Sjuhärad

•

Claes Fahlgren, VL Västra Skaraborg

•

Helena Torsell, Skaraborg

•

Ramona Nilsson, Skaraborg

•

Annika Leander, Adm Götaälvdalen

•

Ingemar Persson, ordf Götaälvdalen

•

Thomas Sundsmyr, VL Götaälvdalen

•

Jens Karlsson, VL Leader Närheten

•

Krister Olsson, VL Ranrike

•

Björn Broberg, LAG Skaraborg

•

Jesper Uvesten, VL Östra Skaraborg

•

Ulrika Holmgren, VL Terra et Mare

•

Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverket

•

Lars Björneld, ordf Ranrike

•

Annika Andersson, VL Sjuhärad

•

Camilla Andersson, Lst Värmland

Information från Samordningsgruppen
Inledande frågor om urvalet av strategier
En hel del frågor väcktes under presentationen från Samordningsgruppens arbete. Svar p åkonkreta
frågor skickades till Carin Alfredsson som svarade. Svaren redovisas i slutet av anteckningarna.
Kommer ett leaderområden som ”tar emot” en ytterligare kommun i sitt område att få ytterligare
finansiering? Har man inte förutsett situationen att vissa kommuner kommer knacka på dörren och vilja gå
in i godkända områden? Men vi måste få mer pengar i så fall. I ett angränsande område har vi inte fått
besked om vi får mer pengar, så vi kan inte svara kommunerna som kommer och frågar.
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I information står det att 75% av medfinansieringen ska vi visa i intyg att 25% ska man ha från andra dvs.
projektägare. Är det ett ska-krav? Måste man ha 25% från projektägare eller räcker det att man får 15%
från projektägarna om man får 85% från kommunerna?
Hur går det med medfinansieringsdiskussionerna i era områden?
Mölndals kommun (ks) kommer troligen besluta sig att inte vara med i Leaderområdet (Göteborgs
insjörike) De har möte idag.
Det verkar bli starkare krav på att vi rekvirerar mycket snabbare i den här perioden eftersom vi bara kan
utnyttja 25% av ansökta (eller utbetalda) medlen för administration. När görs den här
avstämningen/avstämningarna för att beräkna de 25%-en? Görs det varje år och med start från år 1 eller
görs den avstämningen mer sällan och mer mot slutet av programperioden?
Urvalskriterierna. Det hade varit väldigt bra om vi hade fått veta dom i förväg. Då hade vi kunnat skriva
vår strategi på ett annat sätt.
Dialoggruppen,
Annika och Staffan har haft kontinuerliga samtal med Jordbruksverket ungefär varannan vecka och fört
fram synpunkter på Jordbruksverkets förslag och även önskemål från Leaderområdena. Tyvärr har det
känts som om det lett till väldigt små åtgärder eller justeringar när vi påtalat brister eller något som vi
upplevt som felaktigheter, som t.ex. förslagen när det gäller stadgar för föreningarna.
Gemensam grafisk profil
Johanna Melkersson och Hans-Olof Stålgren redogjorde kort för arbetet med att ta fram förslag till en
gemensam grafisk profil. Huvudsyftet är att kunna marknadsföra Leadermetoden på ett enhetligt sätt.
Leader Sub-group
Flera svenska representanter för Leader har deltagit i Leader Sub Group i Bryssel, dvs ett forum under
Kommissionen med representanter från alla medlemstater för att utbyta erfarenheter och även planera för
Leaderarbetet i Europa. Från Kommissionen påminde man om vikten av att börja tidigt med
transnationella samarbeten för att de ska hinna skapa resultat.
Sverige ligger högt när det gäller andelen utbetalada medel i slutet av perioden. Vi låg ca 10% över snittet.
76% mot snittet på 67%.
I den nya programperioden har generellt tilldelningen till Leader ökat i alla länder utom i Sverige var också
en intressant information. Verksamhetschefen för det europeiska nätverkets (ENRD) Contact Point i
Bryssel och en företrädare för Kommissionen avslutade med att säga att ”Leader inte skulle göra om
misstaget från förra programperioden då tanken var att leadermetoden skulle påverka och sätta sin färg på
hela landsbygdsprogrammet och inte tvärtom, som blev fallet”.
LUS, Lokal utveckling Sverige
Lars Björneld informerade om den nybildade föreningen Lokal Utveckling Sverige, LUS. Syftet är att
skapa en organisation som kan vara en tydlig och stark gemensam röst som kan föra Leadergruppernas
talan i Sverige. Det har saknats en sådan samlad röst. Vi har varit 63 + 14 enskilda röster.
Det är Leaderföreningar som har gått med som medlemmar i LUS, inte privatpersoner.
LUS kan t.ex. vara en påtryckare inför nästa programperiod för att få mer pengar till Leader.
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Godkänt landsbygdsprogram
Det svenska landsbygdsprogrammet är nu godkänt. Det blev godkänt genom att man förhandlade bort
klumpsummor och schablonsummor, så den förväntade förenklingen på det sättet uteblir.
Landsbygdsnätverkets styrgrupp
Annika refererade en del punkter från landsbygdsnätverkets styrgrupp. De tematiska arbetsgruppernas
arbetsplaner hann inte bli färdiga till mötet i maj utan kommer godkännas på styrgruppens möte i oktober.
Ullbaggarna
Konceptet med att dela ut Ullbaggar återkommer. Tankarna förbereds i en arbetsgrupp där Annika ingår.
Ett förslag har lämnats där tanken är att ha en Ullbaggeprocess vartannat år.
Den regionala indelningen av leadergrupperna i framtiden
Ska det fortsätta att vara sex regioner eller ska vi dela in oss efter strukturfondsområdena? Hur går det
med Halland, som tidigare tillhört Skåne var ska de tillhöra Väst eller Skåne? I strukturfondssammanhang
till hör de väst. Hur är det med Värmlands BergsLAG, var ska de tillhöra?
Värmland och Halland bör tillhöra oss. Bjud gärna in ESF och Regionalfonden till några av de regionala
träffarna.
Hur är läget i grupperna
Terra et Mare
har bildat sin nya förening, Leader Södra Bohuslän. Vi har utsett en styrelse och LAG på 21 personer. Vi
har haft ett särskilt projekt för att rekrytera LAG-medlemmar bland ”dem som annars sällan blir
nominerade”. Dessutom har vi satt upp tydliga regler för valberedningen om att hitta
Minst 2 personer som är 18-25 år
minst 6 personer som är 26-40 år (vi fick 5 st)
Detta har skapat ett rejält föryngrat LAG.
Vi har börjat jobba med urvalskriterier och testar sådana kriterier på gamla projekt. Vår målsättning är att
skicka in kompletteringarna så fort som möjligt efter 17 augusti. Vi har en process om att rekrytera
verksamhetsledare redan nu.
Östra Skaraborg
Vi jobbar med medfinansieringsintygen och jobbar också mycket med valberedningen.
Nordvästra Skaraborg
Konstituerande möte hålls i september. Valberedningen har ett stort och viktigt jobb. Vi har jobbat
mycket på att få fram en bra valberedning. ”You cannot use an old map to see new land”. Urvalskriterier,
viktning och poängsystem är kniviga frågor.
Leader Bohuskust och gränsbygd
I mitten av augusti 19:e ska vi ha vårt konstituerande möte.
Nu jobbar vi hårt med medfinansieringsintygen. Vi ska vara färdiga med dem under augusti. Vi tror att vi
kan skicka in ansökan om startbesked i slutet av aug.
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Närheten
Vi kommer behålla vår gamla förening. Nu arbetar vi mkt med medfinansiering bl.a. eftersom Karlstad
kommun är med. Urvalskriterierna är ett hårt jobb. Vår tidsplan är att få in ansökan om startbesked senast
i oktober.
Götaälvdalen
27:e augusti ska vi ha vårt möte för att bilda föreningen. Vi hade ett möte igår och bildade en
interimsstyrelse. Målet är att lämna in ansökan om startbesked under september.
Framtidsgruppen Dalsland, Årjäng Munkedal
Vi ska bilda vår förening i mitten av aug. Skapade en interimsstyrelse redan i dec. Under september
lämnar vi in ansökan om startbesked.
Växtlust Värmland
Vi är i fasen att avsluta det gamla och har inte hunnit starta arbetet med den nya föreningen. Den 23:e
juni börjar vi planera för hur vi ska starta en ny förening. Vi har inga problem att få medfinansiering. Har
intyg sedan länge.
Fiskeområde Vänern
Biosfärsområdet för Vänern är processägare för fiskeområdet (13 kommuner). Vi tror att vi kommer få
de nödvändiga 75% medfinansiering. Grästorps kommun har aviserat att de inte kan få ihop
medfinansieringen. Det är den enda kommunen som kommit med ett sådant besked. I början av
november tror vi att vi bildar förening.
Sjuhärad
Vårt nuvarande arbetsutskott är valberedning. Vi minskar från 24 ledamöter till 15. Vi hoppas vara klara
att skicka in strategin i okt/nov. och kör igång 1 januari.
Hur är det med fiskeområde Vättern?
De är lite hemlighetsfulla men har sitt säte i Jönköping. De borde vara med i e regionala träffarna. Men var
hör de hemma? De behöver kontakt och vi bör bjuda in dom till våra träffar så de vet att de är välkomna
och så får de välja.
Utbildning av LAG borde väl gå på förberedande stöd?
Ja om det handlar om kapacitetsuppbyggnad för den nya programperioden. Eftersom vi inte ska
kostnadsredovisa för de förberedande stöden så ska det inte vara några problem alls.
Reflektioner från utbildningsdagarna
Det var nyttiga dagar.
Landsbygdsprogrammet är godkänt men vad innebär det för starten för områdena om inte alla
programmen är godkända. Vi trodde initialt att alla programmen måste vara godkända för att vi skulle
kunna få startbesked oavsett om man är enfonds- eller flerfondsområde. Som svar på frågan till Carin
Alfredsson blev dock beskedet att det mycket väl skulle kunna bli startbesked för t.ex.
Landsbygdsutvecklingsfonden även om de övriga fondernas program inte blivit godkända. Det förutsätter
dock att det program där driftsbudgeten ligger har blivit godkänt.
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Urvalskriterier med poängsystem
Var ligger avslagsnivån och vem anger den? Hur många poäng krävs för att ge bifall? Kan en
beredningsgrupp ge förslag på poängsättning? Svaret på utbildningen var att man kan få förslag på poäng
från många håll men ingen ska ge förslag till beslut utan det är helt och hållet LAG som fattar beslut och
LAG ska göra en egen poängbedömning också.
Det som har uppfattats är att en avslagsnivå är t.ex. att om man är under 200 poäng får man avslag (eller
kanske inte ens går vidare till en beslutsomgång) men får man mer än 200 poäng är det i alla fall ingen
garanti att man får bifall. Då ingår man i beslutsomgången och där är det antagligen inte alla som får bifall.
Det beror också på budgeten och hur mycket av den som är tillgänglig.
Länsstyrelsens roll i nästa period
Camilla och Ingrid:
Redovisning av de övriga åtgärderna i landsbygdsprogrammet, dvs de som inte är Lokalt ledd utveckling.
En stor del av dessa medel har fördelats ut till länen. T.ex. den ganska hårt marknadsförda åtgärden för
fritids- och idrottsanläggningar som handlar om ca 5 miljoner kronor i hela Västra Götaland på hela
programperioden.
Vi måste tänka på ett litet nytt sätt om vissa begrepp. När det står en åtgärd som heter Natur och
kulturmiljö handlar det inte bara om det som vi traditionellt har hanterat som sådan miljö utan också
miljöinvesteringar som ska skapa arbetstillfällen. Vi får lära oss att tänka utanför de gamla ramarna.
Åtgärden för service och fritid på landsbygden. Investeringar i samlingslokaler kan få medfinansiering från
Boverket också vilket kan öka möjligheten att få stöd för resten från landsbygdsprogrammet.
Vi kommer ändra ordet stödmottagare till utvecklingspartner för att visa att vi väntar oss en
motprestation.
Frågor om avslutning av förra programperioden:
Arkivering:
För Västra Götaland ska allt arkivmaterial skickas till Skara helt arkivfärdigt dvs utan gem, häftklammer,
PostIt m.m. För Värmland ska det skickas till Karlstad.
Vilket är det sista datum vi kan ha kostnader om sista rekvisitionen ska skickas in 10 sep?
Svar kommer.
Ej uttagen semester, hur kan man få ut den och redovisa den om man inte hinner ta ut den innan avslut.
Svar kommer.
Övriga frågor:
När ska vi ha nästa möte?
Förslaget är att ha träffen efter den nationella leaderträffen, dvs någon gång i slutet på oktober eller in bit
in i november. Beslutades torsdagen den 19 nov, vecka 47.
Då kan vi t.ex. bjuda in Regionalfonden och Socialfonden.
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Frågor och svar:
1. Enhetssumma
Det var oklarheter när det gällde hur enhetssumman ska beräknas. Kommer den variera något beroende
på områdets storlek eller blir det samma ersättning till alla som levererat en strategi? Vilken redovisning
ska bifogas rekvisitionerna? Skiljer det på något sätt mellan förberedande stöd 1 och 2 när det gäller
storlek, ansökan och redovisning?
Svar:
Det blir beroende på storleken på området:
Därför beräknas stödet utifrån (samma för steg 1 och 2):
300 000 kr i fast belopp per område + 50 000 kr * (% avvikelse från genomsnittligt invånarantal) + 25 000
kr * (% avvikelse från genomsnittlig yta).
Det fasta grundbeloppet baserar sig på beräknade utgifter som ett genomsnittligt område har för arbetet
med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi. Genomsnittligt invånarantal och yta beräknas på genomsnittet
för invånare och yta från de inkomna ansökningarna, vilka beräknas utifrån statistik från SCB.
Denna modell grundar sig på att utvecklingsområden med stor geografisk yta samt stort antal invånare har
proportionellt sett högre utgifter än mindre områden. Att mobilisera ett större område, anordna möten,
samordna idéer från ett stort antal människor i ett vidsträckt område innebär en högre kostnad än att ta
fram en strategi för ett mindre område.
Följdfråga: Om det står att enhetsstödet är 300 000 kr plus eventuella pengar beroende på avvikelse från
genomsnittligt invånarantal eller yta betyder det att man får 67% av det från Jordbruksverket och de övriga
medlen ska man ta från sin egen offentliga medfinansiering? Då blir det 200 000 kr i stöd i kontanta
medel. Eller är det så att man får hela beloppet på 300 000 kr från Jordbruksverket?
Svar:
Ja av det förberedande stödet som t.ex. är 300 000 kr ska området medfinansiera 33 % själva (99 000 kr).
Vi kommer att skicka ut dessa svar nedan imorgon troligtvis
1.Vad begär Projektstödsenheten för uppgifter vid ansökan om utbetalning av det förberedande stödet fas
1?


Beslut om stöd



Firmateckningsunderlag



Inbetalningsbevis eller motsvarande för medfinansiering

Om ni är offentlig och om pengarna finns på kontot så kan ni i samband med ansökan om utbetalning
skicka med ett kontoutdrag, alternativt ett inbetalningsbevis på att ni fått medfinansiering.
Om någon annan medfinansiär gett medfinansiering specifikt för förberedande stöd ska alltid
inbetalningsbevis bifogas. Inbetalningsbeviset ska vara daterat tidigast från det datum ni fick uppbära
kostnader.
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2.Vad begär Projektstödsenheten för uppgifter vid ansökan om utbetalning av det förberedande stödet fas
2?


Beslut om stöd



Firmateckningsunderlag



Inbetalningsbevis eller motsvarande för medfinansiering

Om ni är offentlig och om pengarna finns på kontot så kan ni i samband med ansökan om utbetalning
skicka med ett kontoutdrag, alternativt ett inbetalningsbevis på att ni fått medfinansiering.
Om någon annan medfinansiär gett medfinansiering specifikt för förberedande stöd ska alltid
inbetalningsbevis bifogas. Inbetalningsbeviset ska vara daterat tidigast från det datum ni fick uppbära
kostnader.


Kompletterad strategi



Protokoll från konstituerande stämma där föreningen bildats



Stadgar

2. Startbeskedets beroende av godkännande av nya program
Måste alla tre programmen vara godkända av Kommissionen för att man överhuvudtaget ska få
startbesked? Gäller det även om man bara arbetar inom Landsbygdsutvecklingsfonden? Är det i så fall
risk att man kan få vänta om det hänger upp sig med det operativa programmet för Socialfonden
Regionalfonden t.ex. även om man är ett enfondsområde?
Svar
Nej, det är inte nödvändigt. Det kan bli att man ger startbesked för landsbygdsfonden först om det visar
sig bli stora förseningar i övriga program. Detta är beroende i vilken fond driftsprojektet ligger.
3. Hur snabbt måste man rekvirera pengar
Det verkar bli starkare krav på att vi rekvirerar mycket snabbare i den här perioden eftersom vi bara kan
utnyttja 25% av ansökta (eller utbetalda) medlen för administration. När görs den här
avstämningen/avstämningarna för att beräkna de 25%-en? Görs det varje år och med start från år 1 eller
görs den avstämningen mer sällan och mer mot slutet av programperioden?
Svar:
Vi har inte satt upp några specifika krav på rekvireringsfrekvens, men däremot har vi lärt oss från tidigare
erfarenheter att om projekten rekvirerar tidigt så blir det mindre fel i rekvisitionerna. Detta tjänar alla på i
slutändan.
Till den andra frågan kan jag enbart svara att budgeten för driften är totalt högst 25 procent av utbetalda
medel. Hur man väljer att periodisera driftsbudgeten över åren är väljer man själv. Det blir normalt mer att
göra i mitten av programperioden vilket kräver en högre bemanning. Det kommer mer detaljer om detta
längre fram. Hur man håller reda på det är en programledningsfråga och vi får återkomma med hur man i
programledningen kommer hantera detta.
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4. Ytterligare budgetmedel
Får ett område ytterligare budgetmedel om man ”tar emot” en kommun från områden som fått avslag?
Svar:
I dagsläget är det inte troligt att ett leaderområden får ytterligare finansiering om man ”tar emot” en
kommun i sitt område från ett område som inte blivit prioriterat. Detta eftersom hela budgeten är fördelad
på de områdena som är prioriterade. Om något leaderområde vill förändra sin strategis omfattning eller
lägga till eller dra ifrån något geografiskt område, så får de ställa en formell begäran till Jordbruksverket.
Om det kommer tillbaka pengar från områden som exempelvis minskar sin budget, får vi en reserv, som
vi kan fördela antingen på befintliga prioriterade områden eller områden som inte blivit prioriterade. Det
beror på hur mycket pengar som kommer tillbaka till ”reserven”.
5. Medfinansieringsintyg är det ska-krav eller bör-krav?
I senaste informationen står det 75% ska vara medfinansierade men att 25% ska man få fram från andra
dvs. projektägare. Är det ett ska-krav? Måste man ha 25% från projektägare eller räcker det att man får
15% från projektägarna om man t.ex. får 85% från kommunerna?
Svar:
I anvisningarna till Medfinansieringsintyg: ”Den här blanketten använder leaderområdena för att intyga
övrig offentlig medfinansiering i pengar för år 2016 från sina offentliga aktörer. Leaderområdets tilldelade
budget ska medfinansieras med 33 procent övrig offentlig medfinansiering. För att räkna ut årlig
medfinansiering delas summan som anges i meddelandet om prioritering utsänt i april, med 7 år.
Krav är minst 75 procent faktisk medfinansiering i pengar. Övriga 25 procent av medfinansieringen kan
medfinansieras i pengar, offentliga resurser eller via övrig offentlig medfinansiering via projekten men
behöver inte intygas i förväg.”
6. Ej uttagen semester,
Hur kan man få ut den och redovisa den om man inte hinner ta ut den innan avslut?
De måste haft kostnaden innan den kan betalas ut. Det innebär att om de inte hinner ta ut den i tid (dvs
inom projektiden) så måste de ta ut den i pengar innan slutrekvisitioner skickas. Annars blir det ingen
ersättning.
7. Kopiator som måste köpas in nu i slutklämmen
Kopiatorn får periodiseras och tas upp de månader som driften pågår. Det går inte att ta hela beloppet på
slutdriften även om man motiverar. Man måste ändå skriva varför man gör inköpet så sent.
8. Försäkringar som löper över hela året
De måste periodisera kostnaden och föreningen eller den anställda måste betala resterande del själv.
9. Sista datum för kostnader
Vilket är det sista datum vi kan ha kostnader om sista rekvisitionen ska skickas in 10 sep?
Svar kommer.
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