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Viljeyttring om fortsättningen av Leader Nedre Dalälven från 
2015 

f 

Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande 
programperiod 2015-2021. Sala kommun vill meddela att vi vill medverka i Leaders 
efterföljare Lokalt ledd utveckling i Nedre Dalälvsområdet (i princip det nuvarande 
området för Leader Nedre Dalälven) under programperioden 2015-2021. 

Kommunen är beredd att medfinansiera verksamheten och för år 2015 betala 
motsvarande belopp som kommunens årskostnad varit under innevarande 
programperiod 2008-2014. (281 503. Kr). 

Under år 2015 då formerna för finansiering och kommunernas medverkan klaras ut, 
görs en ny fördelning mellan kommunerna för de resterande sex åren 2016-2021, 
med utgångspunkt från hur kommunerna önskar delta geografiskt, fondmässigt, i 
vilken omfattning man önskar ha med större tätorter (vilket kan komma att gälla 
vissa fonder, d.v.s. delar av programmet för Lokalt ledd utveckling) m. fl. ännu så 
länge okända faktorer. Under 2015 regleras inbetalt för 2015 så att var och en 
kommun erlägger rätt belopp för hela perioden 2015- 2021. 

För Sala kommun 

Per-Olov Rapp 
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Fortsättningen av Leader Nedre Dalälven från 2015 

Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande programperiod 
2015-2021. Informationen från centralt ansvariga myndigheter har dock dragit ut på tiden och 
i dagsläget finns inga närmare officiella uppgifter om hur stödet tilllandsbygdsutvecklingen 
ska utformas. Det vi vet idag är att man från centralt håll har en ambition med en 

flerfondsfinansiering från främst Landsbygdsfonden och Fiskefonden men även en mindre del 
från Regionala fonden och Sociala fonden i något som tillsammans benämns Lokalt Ledd 
Utveckling (LLU). Det nya LLU kommer att använda leadermetoden baserad på 
underifrånperspektiv och ett trepartnerskap bestående av ideella, privata och offentliga 

sektorn. 

Då våra medverkande kommuner efterfrågar information for fortsättningen i kommande 
programperiod och vi behöver en viljeyttring från kommunerna, har vi i det följande tagit upp 

de centrala frågorna i den fortsatta verksamheten inför och under kommande pro gramperiod. 

För att kunna fortsätta processen behöver vi veta kommunens inställning. 

Vi är därfor tacksamma for respons på bifogade brev så snart som möjligt. 

Ett axplock av bilder på projekt i de olika kommunerna bifogas också. 

Kalle Hedin, Kia Olofsdotter, 
Ordforande i Leader Nedre Dalälven Verksamhetsledare i Leader Nedre Dalälven 
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Fortsättningen av Leader Nedre Dalälven från 2015 

Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande programperiod 
2015-2021. Informationen från centralt ansvariga myndigheter har dock dragit ut på tiden och 
i dagsläget finns inga närmare officiella uppgifter om hur stödet tilllandsbygdsutvecklingen 
ska utformas. Det vi vet idag är att man från centralt håll har en ambition med en 
flerfondsfinansiering från främst Landsbygdsfonden och Fiskefonden men även en mindre del 
från Regionala fonden och Sociala fonden i något som tillsammans benämns Lokalt Ledd 
Utveckling (LLU). Det nya LLU kommer att använda leadermetoden baserad på 
underifrånperspektiv och ett trepartnerskap bestående av ideella, privata och offentliga 
sektorn. 

Då våra medverkande kommuner efterfrågar information får fortsättningen i kommande 
programperiod och vi behöver en viljeyttring från kommunerna, har vi i det följande tagit upp 
de centrala frågorna i den fortsatta verksamheten inför och under kommande programperiod. 

strategi för kommande programperiod 

En fårutsättning får att bilda ett område får Lokalt ledd utveckling (det som idag är 

Leaderområde) är att en utförlig och konkret strategi inlämnas till Jordbruksverket 
Anvisningar från Jordbruksverket om vad strategin ska innehålla och hur den ska utformas har 
dragit ut på tiden och beräknas nu komma under april-maj. Strategin ska sedan vara inlämnad 
under senhösten 2014. 

Vi anser att den utvecklingsplan som finns får Leader Nedre Dalälven under innevarande 
programperiod i allt väsentligt kan utgöra ett ramverk får kommande strategi och ansökan om 
att fortsätta arbeta med landsbygdsutvecklingen i vårt område i det nya Lokalt ledd 
utveckling. 

Under hand har bl.a. framkommit från Jordbruksverket att man kommer att kräva att 
områdenas strategier ska vara mer konkreta och av mindre generell karaktär. 

l det följande tas kortfattat upp huvudpunkterna i vad som kommer att ingå i en detaljerad 
strategi. Strategin ska konkretisera vad vi vill göra och innehålla kvalitativa och kvantitativa 
mätbara mål. 



Huvudfokus är att ökat antalet arbetstillfållen 

För att en strategi för Lokalt ledd utveckling ska godkännas av beslutande myndigheter, 
främst Jordbruksverket, krävs att den har tydligt fokus på att medverka till en ökning av 
arbetstillfall en. Det är en skärpning jämfört med hur det varit tidigare. Detta krav är något 

som passar oss väldigt bra då vi mer än ett stort flertal andra leaderområden, 63 st under 
innevarande programperiod, i båda programperioderna haft detta tillsammans med att 
medverka till inflyttning som de obligatoriska urvalskriterierna. Frågan till sökande av 
projektmedel, med undantag för mindre ungdomsprojekt, har alltid varit "Hur bidrar det här 
projektet till nyaförsörjningsmöjligheter?" Det har varit LAG: s (styrelsens) viktigaste 

uppgift att bedöma vilka förutsättningar de projekt som beskrivs i ansökningarna skulle ha att 
bidra till nya eller bevarade försörjningsmöjligheter. I en första strategidiskussion inför 
kommande programperiod diskuterades i LA G om vi skulle lätta på detta och även kunna se 
till att bredare öka attraktionskraften i bygden. Med de förhållandevis hårda bedömningar som 

vi tillämpat vad gäller kraven på att skapa nya arbetstillfallen anser vi att det finns utrymme 
för ett sådant vidare perspektiv utan att riskera att en kommande strategi inte skulle 
godkännas. Vi anser sålunda att även projekt som handlar om ökad attraktionskraft i området 
och som mer indirekt och långsiktigt leder till inflyttning/minskad utflyttning och nya 

arbetstillfallen ska kunna fli stöd. 

Geografin 

Med lite smärre justeringar har learlerområdet haft samma omfattning under de hittillsvarande 
13 åren. Inför ansökan år 2000 om att få bli ett learlerområde deltog vi i en tävling där initialt 
l O områden valdes ut i Sverige bland 32 sökande områden. I samband därmed tydliggjorde vi 

vad som är gemensamt och utmärker området historiskt, naturgeografiskt, vad gäller natur
och kulturmiljövärden, näringslivsmässigt, mm. Den huvudsakliga innebörden av denna 

beskrivning kommer att vara viktig även i den ansökan som ska göras inför kommande 
programperiod. Vi ser idag inte anledning att mer än marginellt ändra geografin för ett 

kommande arbete i området enligt leadermetoden. Learlerområdets nuvarande omfattning 
framgår av http:/'ieader-nedredalalven.org 

Vissa tätorter har hittills undantagits av kommunerna 

Under de två hittillsvarande programperioderna har kommunerna själva valt vilka delar som 
ska ingå i leaderområdet. Flera har valt att undanta hela eller delar av centralorten. Särskilt för 

en del ungdomsprojekt har det i en del fall medfört problem, då ungdom från omgivande 

landsbygd och mindre näraliggande orter utövar sina intressen i centralorten. Genom 
möjligheten att även kunna använda regionala fonden och sociala fonden kan detta problem 
överbryggas, liksom att eventuella undantag av centralorterna görs på ett sådant sätt att även 

landbygdsfonden kan användas i ungdomsprojekt i centralorterna. Det kan även öppna 
möjligheter för vissa typer av andra projekt i de tidigare undantagna tätorterna. 



Fiskefonden 

För Nedre Dalälvens del passar det utmärkt med en samverkan med fiskefonden, EU:s 
fiskeområde (FOG). Ett första seminarium om detta äger rum den 12 februari tillsammans 
med de fyra berörda länsstyrelserna. Inbjudan till seminariet har tidigare utsänts till olika 
intressenter, bl.a. de kommunala kontaktpersonerna i Leader Nedre Dalälven, bifogas. 
En sådan samverkan skulle bl.a. handla om att främja en hållbar utveckling av fritidsfiske, 
fisketurism och det småskaliga yrkesfisket längs kusten. I fokus får en hållbar utveckling står 
naturligtvis frågor kring skydd och återställande av den biologiska mångfalden i 
vattenmiljöerna med bl.a. öppnande av vandringsvägar i älven och andra, mindre vattendrag. 

Fortsatt fokus på miljöfrågorna 

Kommande programperiod kommer att ha fortsatt starkt fokus på miljöfrågorna. Så har också 
varit fallet i de två utvecklingsstrategier som styrt arbetet i Leader Nedre Dalälven. Detta 
passar väl in i det omfattande arbete som gjorts med hjälp av bl.a. stöd från Leader med att bli 
ett av UNESCO utvalt Biosfårområde. Detta arbete lyckades också. Efter ansökan 
undertecknad av de berörda kommunerna (alla i leaderområdet), de fyra landshövdingarna 
och nominerad av svenska regeringen utsåg UNESCO år 20 Il Nedre Dalälven till Sveriges 
tredje biosfårområde. UNESCO:s beslut bekräftar att området har unikt värdefulla natur- och 
kulturmiljöer och att det pågår ett aktivt samarbete får hållbar utveckling. Inom den Lokalt 
ledda utvecklingen kommer hållbar social och ekonomisk utveckling samt bevarande av 
biologisk mångfald att genomsyra hela verksamheten. Projekt som i särkilt hög grad främjar 
en hållbar utveckling kommer att prioriteras högre medan projekt som motverkar sådan 
utveckling inte kommer att beviljas stöd. 

Ungdomsfrågor 

Under de hittillsvarande två programperioderna har ungdomar i åldern 15 - 27 år haft 
möjlighet att få projektstöd både för mindre projekt genom ungdomscheckar och genom 
fullskaliga projekt. Som nämnts ovan har det fårhållandet att centralorterna i huvudsak varit 
undantagna inneburit begränsningar får ungdomsprojekten. För att öka engagemanget från 
ungdomarnas sida är ambitionen att under kommande programperiod möjliggöra 
ungdomsprojekt även i de tidigare undantagna delarna. För att stärka områdets attraktionskraft 
både på kort och längre sikt är det av stor betydelse att öka ungdomsinslaget i kommande 
programperiod. De närmare formerna för detta får utformas i kommande strategi, i samarbete 
med fåreträdare får ungdomarna. 



Integration 

Hittills har Leader Nedre Dalälven inte arbetat med integrationsfrågorna i nämnvärd 

omfattning då det endast kommit in ett fåtal ansökningar om projekt med fokus på integration. 
situationen kan mycket väl ändras under kommande period och särskilt om centralorterna 

kommer att ingå i verksamhetsområdet. Det vore en styrka om kommande lokalt ledda 
utveckling kunde öka antalet projekt som främjar integration i vårt område. 

Kompetensförsörjning 

Nu sker stora pensionsav gångar, vilket är märkbart både i offentlig och privat sektor. Inom 

flera områden är rekrytering av rätt kompetens ett ökande problem. Kommande Lokalt ledd 
utveckling kan medverka i projekt som kan främja kompetensforsörjningen. 

Jämställdhet 

I utvecklingsstrategin for innevarande programperiod (finns på http://leader

nedredalalven.org) framtogs statistik som belyser jämställdhetssituationen. Den visade att 

området kännetecknas av traditionella strukturer med avseende på roller och livsvillkor for 

kvinnor och män. Samtidigt visar den omfattande utvärdering som gjordes av Leader+ en i 
huvudsak jämn könsfordelning av verksamma i projekt av mer allmän utvecklingskaraktär. 

Ä ven i projekt som kunde forväntas ha dominans av endera könet har man varit framgångsrik 
med att få med projektdeltagare från det traditionellt underrepresenterade könet. Bl.a. gäller 

det i projekt for utveckling av entreprenörskap i olika former. I den pågående utvärderingen 
kan skönjas tendenser att denna utveckling fortsätter. 

En kommande lokalt ledd utveckling kommer att fortsätta verka fOr att minska den 

traditionella könsfordelningen. 

Organisation 

Vi ser ingen anledning att frångå den organisation av verksatnheten son1 fungerat väl sedan 
arbetets början for 13 år sedan. Det innebär att det finns en styrelse (LAG) med lika många 
fåreträdare från vardera av de tre sektorerna offentlig (i vårt fall kommunerna), privat och 
ideell. Under innevarande programperiod har styrelsen bestått av sju ordinarie och två 

suppleanter från vardera sektorn. Det innebär att alla nio kommunerna haft en ordinarie eller 

suppleant i LAG (suppleanterna har alltid närvarorätt). Kommunen får själv avgöra vem de 
vill ha i LAG. Varje kommun har också en kontaktperson med uppgift att medverka med 

information om Leaders möjligheter i kommunen. Kontaktpersonerna har haft en viktig 
funktion att fylla for att främja tillströmningen av välgjorda ansökningar från sökanden i sina 
hemkommuner. 



Den främsta uppgiften for LAG är bedöma och besluta om projektansökningar. Till sitt 

forfogande har LAG ett kansli som leds av en verksamhetsledare. Bemanningen i övrigt 

påverkas av hur administrationen fordelas mellan de enskilda områdena i landet, de regionala 

och de centrala myndigheterna. Denna fOrdelning är inte klarlagd i nuläget. 

Finansiering 

I nuläget finns inget underlag från Regeringen eller Jordbruksverket om finansieringen av 

kommande programperiod. Sannolikhet kommer i vart fall mer detaljerade besked till de olika 

områdena som ansöker om att bilda Lokalt ledd utveckling i frågan att dröja till2015. 

För att vi inte ska få ett glapp i finansieringen 2015, vilket skulle få mycket allvarliga 

konsekvenser for möjligheterna att komma igång med kommande programperiod, foreslås att 

det fOrsta året 20 l 5 finansieras efter samma grunder och fordelning som vart och ett av åren 

under perioden 2008 - 20 I 4. 

Under 20 I 5 då formerna fOr finansiering och kommunernas medverkan klarats ut görs en ny 

fordelning mellan kommunerna for de resterande sex åren 2016-2021, med utgångspunkt 

från hur kommunerna önskar delta geografiskt, fondmässigt, i vilken omfattning man önskar 

ha med större tätorter (vilket kan komma att gälla vissa fonder, d.v.s. delar av programmet fOr 

Lokalt ledd utveckling) m.fl. ännu så länge okända faktorer. Under 2015 regleras inbetalt for 

2015 så att var och en kommun erlägger rätt belopp med utgångspunkt från hur man slutgiltigt 

väljer att delta fOr hela perioden 2015-2021. 

Uppväxling av kommunala medel 

Det sammanlagda learlerstödet som betalats ut eller -beträffande pågående projekt -beslutats 

om är 4,2 gånger så stort som kommunernas insatser i leaderpotten. Om man istället sätter de 

kommunala medlen i relation till de totala resurserna som används i leaderprojekten, inklusive 

ideellt arbete, blir uppväxlingen 7, J gånger. Den sistnämnda kvoten är med stor sannolikhet 

en underskattning, eftersom det är mycket vanligt med underrapportering av det ideella 

arbetet som utfors inom projekten. 

Effekter av hittills utf6rt learlerarbete 

Det arbete som pågått inom Leader Nedre Dalälven sedan år 200 l har bidragit till resultat av 

många olika slag, dels direkta effekter i form av arbetstillfållen och inflyttning av 

permanentboende och f6retag, dels indirekta effekter som utgörs av uppbyggnad av resurser 

fOr den fortsatta utvecklingen. Exempel på sådana resurser är 

• Nystartade foretag och nya affärsverksamheter i befintliga f6retag 



• Fysiska resurser i fonn av t.ex. småskalig infrastruktur, hemsidor, 
marknadsföringsmaterial, planer, kostnadsberäkningar etc. 

• Nätverk och etablerade samarbeten, nya produkter eller tjänster 

• Kompetensuppbyggnad 

• Effekter av marknadsföring 

• Mental omställning i fonn av t.ex. bättre samarbetsklimat eller ökad entreprenörsanda 
eller framtidstro 

Av särskild strategisk betydelse är de övergripande projekt som omfattar hela leaderområdet. 

Ett av de viktigaste resultaten som uppnåtts under denna programperiod är att Älvlandskapet 
Nedre Dalälven av FN-organet Unesco utsetts till Sveriges tredje biosfårområde. 
Utnämningen innebär ett internationellt erkännande, inte enbart av Nedre Dalälvsområdets 
höga natur- och kultunniljövärden, utan även av det arbete för hållbar utveckling som pågår 

inom området. Leader har här kunnat mö j liggöra utnämningen på flera vis, dels genom att ge 
resurser för det omfattande arbetet med att förankra processen och göra ansökan till Unesco, 
dels genom att ge stöd till de många "vanliga" leaderprojekt som arbetar i samklang med 
biosfårkonceptet Ytterligare en strategisk framtidssatsning som tillkommit genom Leader 

under denna programperiod är det rikstäckande samarbetet för utveckling av fisketurism, 
Sweden Fishing, som initierats och samordnas från Nedre Dalälven. 

Utvärdering 

Det är en erkänt svår uppgift att mäta effekter av leaderprojekt på ett rättvisande sätt, eftersom 

de lätt döljs av större skeenden och förändringar i samhället. Många gånger är det också fråga 
om spridda effekter, som uppstår t.ex. som ett resultat av ökat antal turistbesök. Dessutom 
uppstår ofta tydliga effekter först efter projektets slut och kommer därför inte med i 

sammanställningar som grundar sig på uppgifter i projektens slutrapporter. Vi har valt att vid 

utvärderingar utgå från projektmedarbetamas egna uppgifter, eftersom det oftast är de som 
bäst känner till de lokala förhållandena. Man kan inte bortse från risken att detta kan leda till 
en viss överskattning p.g.a. "önsketänkande" från projektmedarbetamas sida, men detta 

motverkas av ovannämnda förhållanden som istället leder till underrapportering av effekterna. 

Den utvärdering som gjordes under förra programperioden (Leader+) visade på såväl direkta 
effekter i fonn av arbetstillfållen och inflyttning som indirekta effekter i fonn av 
resursuppbyggnad och mental omställning 

( www. J eader-nedredalal ven. or w F i J er/LeaderN eD a U tv Rapj:lortMaj 2 006. p d f). 

För närvarande pågår en utvärdering av projekten under innevarande programperiod. Förutom 
ett frågeformulär om effekter med utgångspunkt från indikatorerna i utvecklingsplanen för 

Leader Nedre Dalälven rar nu projektmedarbetarna också en enkät där de tillfrågas om sina 
erfarenheter av arbetet i projektet. Sanunanfattande utvärderingar av enskilda, slutförda 

projekt läggs ut på Leader hemsida: www.Jeader-nedredalalven.org vartefter de blir klara. 
Eftersom många projekt ännu pågår, kommer detta att kunna slutföras först i början av år 
2015. 



Långsiktighet 

Bildandet av biosfårområden ses av Unesco som en långsiktig satsning utan någon bortre 

tidsgräns. Förväntningar finns från många olika håll på att NeDa, som är huvudman för 

Älvlandskapet Nedre Dalälven, kommer att kunna bedriva ett aktivt och kontinuerligt 

utvecklingsarbete. 

Erfarenheterna under två programperioder med Leader visar också att utvecklingsprocesser 

tar tid och att det är vanligt att gjorda insatser bär frukt först flera år senare. Sedan starten av 

Leader år 2001 har många personliga kontakter knutits och ett stort antal nätverkssamarbeten 

av olika slag har kommit igång. Dessutom har det skett en betydande kompetensuppbyggnad 

hos företag, privatpersoner och offentliga organ, liksom även inom det gemensamma kansliet 

för N eDa och Leader och dess medlemmar och styrelser. 

För att få utdelning av alla dessa immateriella investeringar, fullfölja påbörjat arbete och 

undvika personalflykt och kompetensförlust från Nedre Dalälvens kansli, som tillika är 

biosfårkontor, är det av största vikt att kunna överbrygga ett befarat ekonomiskt glapp mellan 

avslutningen av Leader, i praktiken vid utgången av år 2014, och starten av Lokalt ledd 

utveckling, som i värsta fall kan dröja till slutet av år 2015 eller t.o.m. in på 2016. 

Avsiktslörklaring (alternativt viljeyttring) 

Inför det fortsatta arbetet med Lokalt ledd utveckling (d.v.s. Leaders efterföljare i Nedre 

Dalälvsområdet) med bl.a. ansökan om bildande av utvecklingsområde och därtill hörande 

utforrnning av strategi för programperioden 2015-202 l, behövs en avsiktsförklaring 

(alternativt viljeyttring) från berörda kommuner. Underlag för sådan bifogas. 

Stormöte 5 maj 

Den 5 maj kommer berörda kommuner och företrädare för andra organisationer och nätverk 

att bjudas in till heldags stormöte. Vid denna tidpunkt bör mer information från ansvariga 

myndigheter föreligga om utformningen av den Lokalt ledda utvecklingen i Sverige. Detta 

blir också avstamp för Lokalt ledd utveckling i Nedre Dalälvsområdet Inbjudan utsänds i 

särskild ordning men det är viktigt att kommunerna bokar in datumet. 

För verksställande utskottet i Leader Nedre Dalälven 

Kalle Hedin, ordförande Abbe Ronsten, v. ordförande 

Pi a W årdsäter Anton Ingstedt, ungdomsrepresentant 
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Leader Nedre Dalälven har fördelat projektstöd 2009-2014 enliat 
proarammets överaripande syfte att främja en ekonomisk, ekoloaisk och 

socialt hållbar utvecklina av landsbyaden. 
Iiär intill finns de projekt uppräknade som påaått och på$år 

i Sala kommun. 

Vår förhoppnin8 är att Sala kommun finns med i vårt 
framtida arbete med Lokalt ledd utvecklina. 

Livet på landet i Mökhuta 

fotoeraf, Kenneth frihere 

Föraasuinä i Svartådalen 

Foto:Coompanion Västmanland 

Tillsammans a ör vi skillnad! 



Lokala projekt i Sala kommun 

liållbara byeder-vår framtid 

Musikteaterverkstan MfV 
KLUNK (Visit Svartådalen natur- och kulturturism) 

Livet på landet i Mö klin ta 

Bo i Svartådalen, BiS 

Svartådalens utsläppsneutrala enerai, SUNE 

Förstudie: Kreativa Lantbrukare 

Unadomsutvecklina i Jueansbo 

By fiber Ranstaby 

Projektertna av fiberbredband till Vrenninae byar 

Föraasnina i Svartådalen 

Förstudie "Byadens lius" 

Projekt som omfattar Her kommuner 
Cykla, paddla krin8 Färnebofjärdens Nationalpark 

Projekt som omfattar alla kommuner 
förstudie turismsamverkan 

Förstudie nationella och transnationella samarbeten 

Samverkan för hållbar byadeutvecklina 

Turismsamverkan 

Unadomsparaply Leader Nedre Dalälven 

Förstudie Loai 

liand i hand över havet, del Il 

Älvlandskapet Nedre Dalälven- biosfäransökan 

Lokala u tvecklinasplaner 

Fisketurism Nedre Dalälven 

Skörd från Älvänaar, etapp 1 
Kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven 

Attraktiv Loai 

Pollinerinassamarbete lantbn1k- biodlin8 del l 

Hävd av Nedre Dalälvens älvänBar ' 
Pollinerinassamarbete lantbruk- biodlin8 del 2 

Leaderleder 

Erfarenhetsutbyte mellan LAG 
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Avsiktslörklaring (alternativt viljeyttring) 

Sala kommun meddelar att man vill medverka i Leaders efterföljare Lokalt ledd utveckling i 
Nedre Dalälvsområdet (i princip det nuvarande området för Leader Nedre Dalälven) under 

programperioden 2015-2021. 

Kommunen är beredd att medfinansiera verksamheten och för år 2015 betala motsvarande 
belopp som kommunens årskostnad varit under innevarande programperiod 2008-2014. 

Under år 2015 då formerna för finansiering och kommunernas medverkan klarats ut, görs en 
ny fördelning mellan kommunerna för de resterande sex åren 2016 - 2021, med utgångspunkt 
från hur kommunerna önskar delta geografiskt, fondmässigt, i vilken omfattning man önskar 
ha med större tätorter (vilket kan komma att gälla vissa fonder, d.v.s. delar av programmet för 

Lokalt ledd utveckling) m.fl. ännu så länge okända faktorer. Under år 2015 regleras inbetalt 
för 2015 så att var och en kommun erlägger rätt belopp för hela perioden 2015-2021 med 
utgångspunkt från hur man slutgiltigt väljer att delta för hela perioden 2015-2021. 

För Sala kommun 


