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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

13 (17) 

Dnr 2015/70- 3 

Avsiktsförklaring gällande Havs- och fiskerifonden 

INLEDNING 
Framtagen avsiktsförklaring för Havs- och fiskerifonden genomförs i samarbete med 
Leader Gästrikebygden och Leader Hälsinge bygden. Samarbetet är avgörande för att 
Sala kommun/Leader Nedre Dalälven ska få ta del av möjligheterna med havs- och 
fiskerifon den. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/7/1, missiv 
Bilaga KS 2015/7/2, avsiktsförklaring 

Samhällsplanerare Anders Johansson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C) att under
teckna avsiktsförklaring gällande Havs- och fiskerifonden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C) att under
teckna avsiktsförklaring gällande Havs- och fiskerifon den. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
Leader Nedre Dalälven för kännedom 

Utdragsbestyrkande 
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YTIRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Anders Johansson 
Ink. 2015 -01- l 4 

YTTRANDE 

Avsiktsförklaring gällande Havs- och fiskerifonden 
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Leader Nedre Dalälven har översänt bifogad avsiktsförklaring för godkännande av 
Sala kommun. Sala kommun har tidigare lämnat in en avsiktsförklaring för Leader 
Nedre Dalälven Lokalt ledd utveckling. Den nu framtagna avsiktsförklaringen lokalt 
ledd utveckling genom leadermetoden inom Havs- och fiskerifonden 
genomföras i samarbete med Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygden 
med Leader Gästrikebygden som administratör. 

Samarbetet är avgörande för att vi ska kunna få ta del av möjligheterna med havs
och fiskerifonden. 
Enbart Leader Nedre Dalälven är vi för litet för att få bilda ett område för denna 
fond. 

jordbruksverket har nu meddelat att man vill ha in en särskild Avsiktsförklaring 
gällande den specifika fonden, se bilaga. 
Den nya avsiktsförklaringen påverkar inte den totala finansieringen från 
kommunerna. 
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SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
informatlon@sala.se 
www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

Informationsenheten 
ande rs.johansson @sa la.se 

Direkt: 0224,74 78 07 
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-ansökan om att bilda leaderområde för lokalt 
ledd utveckling 2014-2020 
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JHla"a KS 2015/7/2 
Den här blanketten ska du fylla i och skicka med som bilaga till 
blanketten "Ansökan om att bilda leaderområde för lokalt ledd 
utveckling". Blanketten ska endast fyllas i av de offentliga 1 
organisationer som inte lämnat avsiktsförklaring för området vid 1·--: 
ansökan om förberedande stöd. 
Avsiktsförklaringen styrker att kommunen som ingår i det lokala [•···• 
partnerskapet står bakom utvecklingsstrategin för det tänkta 
leaderområdet. i •• 

. ·· . .. . 
Avsiktsförklaring 
Organisation (postadress, ort) 

Gällande havs-& fiskerifonden 
Sala Kommun 
Box304 
733 25 Sala 

Kontaktperson Befattning 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

Telefonnummer (även riktnummer} 

0224- 747 807 
Mobiltelefonnummer 

070- 161 80 35 
E-postadress 

anders.johansson@sala.se 

Ange kommun eller annan offentlig organisation: 

Sala står bakom den lokala utvecklingsstrategi för det tänkta: ··------------------------------------------------------------·-··-····························--.----· 

utvecklingsområdet ........... .L..e.a.~~E .. CJ.~~~.iJ<~~ns~_e_ll ............. (ange namn på utvecklingsområdet) 

Upplysningar 

l ansökan om att få den lokala utvecklingsstrategin godkänd anger den sökande vilka kommuner som 

ska ingå i det geografiska området som utvecklingsstrategin ska omfatta. Jordbruksverket behöver 

denna avsiktsförklaring från kommunen för att försäkra sig om att kommuner har för avsikt att stödja 

utvecklingsarbetet under programperioden. 

Samma kommun kan inte lämna in avsiktsförklaringar till flera olika ansökningar för samma fond inom 
samma geografiska område. Jordbruksverket ska kunna utesluta att tilltänkta leaderområden som 
finansieras av samma fond överlappar varandra geografiskt Om kommunen delas upp mellan flera 
partnerskap, behöver ni för respektive del av kommunen skicka in en avsiktsförklaring för varje 
partnerskap om det inte gjorts vid ansökan om förberedande stöd. 

Denna avsiktsförklaring gäller inte medfinansiering. Avsiktsförklaring för medfinansiering kommer att 
begäras in efter att prioriteringen av strategierna är klar. 

Underskrift 
Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande och befattning 


