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Dnr 2015/433 

Leader Nedre Dalälven 3; avsiktsförklaring, medfinansieringsintyg 
samt utseende av representant i LAG (styrelsen) 

INLEDNING 
En ny förening är bildad med namn Leader Nedre Dalälven 3 (tredje perioden av 
leaderarbetet i Nedre Dalälven), En representant ska utses att ingå i styrelsen för 
LAG, Ny avsiktsförklaring avseende programperioden 2014-2020 samt medfinan
sieringsintyg för att starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020 ska 
undertecknas, 

Beredning 
Bilaga KS 2015/118/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2015/118/2, skrivelse från Neda 
Bilaga KS 2015/118/3, avsiktsförklaring 
Bilaga KS 2015/118/4, medfinansieringsintyg 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun medfinansierar Leader Nedre Dalälven 3 årsvis med 302.672 
kronor, 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaring 
avseende leaderområde för lokalt ledd utveckling programperioden 2014-2020, 
filt uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ett medfinansierings
intyg för att starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020, 
att avseende finansiering av Leader Nedre Dalälven 3 hänskjuta ärendet till strate
gisk plan, samt 
att utse Anders Westin (C) till representant i styrelsen för LAG, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun medfinansierar Leader Nedre Dalälven 3 årsvis med 302.672 
kronor, 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaring 
avseende leaderområde för lokalt ledd utveckling programperioden 2014-2020, 

filt uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ett medfinansierings
intyg för att starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020, 

att avseende finansiering av Leader Nedre Dalälven 3 hänskjuta ärendet till strate
gisk plan, samt 

att utse Anders Westin (C) till representant i styrelsen för LAG, 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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bilaga 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Anders Johansson 

SKRIVELSE 

2015/113/1 

Leader Nedre Dalälven 3 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 2 5 
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Den 20 april meddelade Jordbruksverket att Leader Nedre Dalälven är ett 
prioriterat område. Det innebär att vi har blivit tilldelade en budget och nu 
fortsätter arbetet för att bilda ett leaderområde för kommande programperiod. 

Projektkansliet har därför skrivit till kommunen och meddelat de har bildat en ny 
förening med namn: Leader Nedre Dalälven 3. Trean i namnet syftar på att det är 
den tredje perioden av leaderarbete i Nedre Dalälven. 

Projektkansliet vill att alla kommuner inför ordinarie stämman i augusti utser en 
representant att ingå i LAG (styrelsen). Eftersom vi ska beskriva LAG:s kompetenser 
till Jordbruksverket är det önskvärt att personen som utses har någon kompetens 
inom: 
- någon av fonderna vi ska arbeta med 

- insatsområdena enligt strategin (ett attraktivt område, hållbara jobb, livskraftiga 
verksamheter) 

- horisontella mål (jämställdhet och icke-diskriminering, miljö och hållbar utveckling, 
integration och mångfald) 

- övriga specialområden, t.ex. turism 

MEDFINANSIERINGSINTYG 

Kommunerna har tidigare skrivit under en AVSIKTSFÖRKLARING -förberedande stöd 
för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014. Nu när vi fått en tilldelad budget 
kommer de tillbaka med en ansökan om medfinansiering för hela perioden 2015-
2021. 
Jordbruksverket vill ha in en ny AVSIKTSFÖRKLARING-avseende leaderområde för 
lokalt ledd utveckling programperioden 2014-2020 (se bilaga 3) samt 
Medfinansieringsintyg för att starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-
2020 (se bilaga 4). 

Anders Johansson 

Samhällsplanerare 

1 (1) 
2015-05-25 

SKRIVELSE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
lnformation@sala.se 
www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

lnformationsenhete n 
a nders.johansson@sala.se 

Dlrekt: 0224-74 78 07 
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Gysinge 2015-05-22 

URVALSPROCESSEN ÄR KLAR - VI ÄR PRIORITERADE! 

20 april meddelade Jordbruksverket att urvalsprocessen är klar och vi fick det glädjande 

beskedet om att Leader Nedre Dalälven är ett prioriterat område, ranking se bilaga 1. 

I 

Det innebär att vi har blivit tilldelade en budget och nu fortsätter vårt arbete för att bilda ett 

leaderområde för kommande programperiod. 

FOND TILLDELADE BUDGETEN 

Landsbygdsfonden* 42 308 633 kr 
Regionalfonden* 3 695 474 kr 
Socialfonden* 3 772 923 kr 
Havs- och fiskerifonden** 7 531347 kr 
(administreras av Leader Gästrikebygden) 
Summa 49 777 030 kr* + del av 7 531 347 kr** 

Den reserverade budgeten ska medfinansieras med 33 % övrig offentlig medfinansiering 

{vilket blir 16 426 420 kr* + 1 012 778 kr**). Av den övriga offentliga medfinansieringen 

måste minst 75 % vara faktisk finansiering, övriga 25 % kan vara faktisk finansiering, 

offentliga resurser eller offentlig medfinansiering som projekten ordnat själva. 

VI HAR NU BILDAT EN NY FÖRENING 

Enligt Jordbruksverkets instruktioner har vi nu bildat en ny förening med namn: 

Leader Nedre Dalälven 3 

Trean i namnet syftar på att det är den tredje perioden av leaderarbete i Nedre Dalälven. 

Vi vill att alla kommuner inför ordinarie stämman i augusti utser en representant att ingå i 

LAG (styrelsen). 
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Eftersom vi ska beskriva LAG:s kompetenser till Jordbruksverket (se bilaga 2) 

är det önskvärt att personen som utses har någon kompetens inom: 

någon av fonderna vi ska arbeta med 

insatsområdena enligt strategin (ett attraktivt område, hållbara jobb, livskraftiga 

verksamheter) 

horisontella mål (jämställdhet och icke-diskriminering, miljö och hållbar utveckling, 

integration och mångfald) 

övriga specialområden, t.ex. turism 

Strategin finns att läsa på http:/ /www.leader-nedredalalven.org/ 

M EDFINANSI ERINGSINTYG 

Kommunerna har skrivit under en AVSIKTSFÖRKLARING -förberedande stöd för Lokalt ledd 

utveckling genom Leader 2014. 

Nu när vi fått en tilldelad budget kommer vi tillbaka med en ansökan om medfinansiering 

för hela perioden 2015-2021. Ansökan gäller medfinansiering för lokalt ledd utveckling inom 

alla fyra fonder. 

Som vi skrev i utskicket 2014-02-19 Fortsättning av Leader Nedre Dalälvenfrån 2015 

kommer den redan inbetalade medfinansieringen för år 2015 regleras vid 2016 års 

inbetalning. 

Även tätorterna ingår i leaderområdet men beräkningen på medfinansieringen utgår ifrån 

invånare på landsbygden i respektive kommun. Medfinansieringen per år fördelat på 

kommun: 

KOMMUN INVÅNARE PÅ LANDSBYGDEN ÅRLIG MEDFINANSIERING 

Säter 5 475 174 233 kr 
Hedemora 7 735 246 153 kr 
Avesta 7 221 229 796 kr 
Sala 9 511 302 672 kr 
Heby 10 900 346 874 kr 
Tierp 14 636 465 766 kr 
Älvkarleby 3 307 105 240 kr 
Gävle (Hedesunda socken) 2 714 86 368 kr 
Sandviken 1348 42 898 kr 
(Österfärnebo socken) 
Summa 62 847 2 000 000 kr 
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Jordbruksverket vill ha in en ny AVSIKTSFÖRKLARING-avseende leaderområde för lokalt ledd 

utveckling programperioden 2014-2020 (se bilaga 3) samt Medfinansieringsintyg för att 

starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020 (se bilaga 4). 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er! 

Med vänlig hälsning 

Kalle Hedin, ordförande 

tel: 0226-210 39, 070-652 18 01 

kaile@nedredalalven.se 
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Kia Olofsdotter, verksamhetsledare 

tel: 0291-213 14, 070 344 96 80 
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EUROPEISKA. UNIONEN 
Europe!s~ Slnlklu ... 

och in-tarlngsfondema 

Den här blanketten kan leaderområden använda för att 
förankra medfinansiering av lokalt ledd utveckling med sina 
offentliga medfinansiärer för programperioden 2014-2020. 
Observera att ni ska hålla ett bemannat leaderkontor minst 
till och med 30 juni 2023. Blanketten ska inte skickas in till 
Jordbruksverket utan arkiveras på leaderkontoret. 

Avsiktsförklaring 
Organisation (postadress, ort) 

Kontaktperson 

E-postadress 

Ange kommun eller annan offentlig organisation: 

- ........................ .......................... ········- ..... ...... ······-·········· 

och avser medfinansiera det tänkta !eaderområdet: 

AVSIKTSFÖRKLARING 
- avseende leaderområde för lokalt ledd 
utveckling programperioden 2014-2020 

Befattning 

Telefonnummer (även riktnummer) 

Mobiltelefonnummer 

står bakom den lokala utvecklingsstrategin 

........................................................................ (ange namn på Jeaderområdet) 

Upplysningar 

Denna avsiktsförklaring styrker att kommun, landsting, region, länsstyrelse eller andra offentliga 
medfinansiärer står bakom utvecklingsstrategin och leaderområdets tilldelade budget. Tilldelad budget 
ska medfinansieras med 33 procent övrig offentlig medfinansiering varav minst 75 procent ska vara i 
form av pengar som utbetalas årligen i förskott som så kallad LAG-pott. 

Underskrift 
Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande och befattning 
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EUROPEISKAUNIONEN 
&,mpelska struk!Ur
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Använd den här blanketten för att intyga övrig offentlig 
medfinansiering till leaderområdet. 

Den ifyllda blanketten är en bilaga till ansökan om att 

starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-

2020. 

Medfinansieringsintyg 
för att starta leaderområde för 
lokalt ledd utveckling 2014-2020 

Med detta intyg åtar undertecknad finansiär sig att under 2016 medfinansiera leaderområde 

(!eaderområdets namn) 

med organisatlonsnummer -------··-··-·--·---------------------------.. --------------· 

Medfinansieringen i pengar är minst kronor som ska betalas ut årsvis i förskott. 

Finansiär 

Undertecknad finansiär åtar sig att medfinansiera med det angivna beloppet 

Bilaga nr 

Organisation, namn och adress Organisationsnummer 

Datum Underskrift av behörig firmatecknare 

Namnförtydligande 



Anvisning till blanketten 

Vem ska använda blanketten? 

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. 

Faktisk medfinansiering i pengar ska betalas ut årligen till LAG i förskott för att säkerställa 
tillräcklig LAG-pott. Leaderområdet fördelar själva ut summan mellan de offentliga aktörerna 
inom leaderområdet. Jordbruksverket kommer att kontrollerar summan av inskickade 
medfinansieringsintyg för att kunna godkänna leaderområdet. 

Jordbruksverket kommer att ställa krav på att minst 75 % av den offentliga medfinansieringen 
betalas in årsvis i förskott till leaderområdet under hela programperioden. 

När ska du skicka in ansökan? 
Medfinansieringsintyget ska skickas in som en bilaga till Ansökan om att starta ett leaderområde 
inom lokalt ledd utveckling. Detta stöd går att söka till och med den 31 december 2015. 

Så här fyller du i blanketten 
Fyll i namn och organisationsnummer för leaderområdet. 

Ange den summa pengar som medfinansiären minst ska betala in i förskott för 2016. 

Finansiären undertecknar och fyller i övriga kontaktuppgifter och skickar den i original till 
leaderområdet. 

Vi rekommenderar starkt att ni även använder blanketten - Avsiktsförklaring avseende 
leaderområdet för lokalt ledd utveckling 2014-2020. Denna blankett ska inte skickas in till 
Jordbruksverket utan arkiveras på leaderkontoret. 

Vart ska du skicka ansökan? 

Leaderområdet ska skicka medfinansieringsintyget i original som en bilaga till Ansökan om att 
starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020 till: 

Jordbruksverket 
Enheten för lokalt ledd utveckling 
551 82 Jönköping 

www jordbruksverket.se/lokaltleddutveckling 



Kompetens i LAG 
Medgivning till 
publicering av 

personuppgifter 
Namn på hemsidan Fond/Fonder Insatsområde enligt strategin Övrig kompetens i LAG Kompetens inom horisontella mål 
Ordinarier LAG-ledamot 

Ersättare l LAG 

Personer! AU eller arbetsnruprw>r 

Förklaring till kolumnerna; 

Med ivnln- till -ublicerino av oeraomr-~ifter oå hemsidan Här anges JA eller NEJ beroende på om personen ger medgivande till publicering. 

Fond/ Fonder enll t stratocin Här anges den fond/de fonder som personen har kompetens inom. 

Insatsområden enllnt strate< in Här anges de insatsområden i utvecklingsstrategin som personen har kompetens Inom. 

Övr'- kom-etens Här anges övrig kompetens, som exempelvis erfarenhet av att driva företag, styrelsearbete, personal, organlsatloner, budget, lagen om offenllg upphandling, uppföljnlng, utvärdering etc. 
Horisontella mål Här anges kompetens inom hållbar utveckling, Jämställdhet, tlllgäng!lghet, likabehandling och ickediskriminering. 


