Protokoll fört vid LAG-möte Leader Mälardalen
Tid: Tisdag den 15 juni 2021 kl. 17.00-21.00
Plats: ZOOM
Närvarande:
Kommun
Offentlig sektor
Upplands-Bro Mattias Peterson
Håbo
Fredrik Anderstedt
Enköping
Rebecka Lindström
Västerås
Adjungerad
Hallstahammar
Köping
Sören Pettersson
Arboga
Annica Gustafsson
Fellingsbro Adjungerad

Privat sektor
Lars Ehrnström
Göran Eriksson
Eva Wrede
Helena Holmgren
Lotta Granberg
Johanna Ericson

Ideell sektor
Lars Tillhammar
Jonatan Hedström
Sofia Ohlsson
Anders Flodström
Sig-Britt Bodén
Jan Larsson

Närvarande från personalen:
Mia Lundqvist, VL
GunBritt Sandin, ekonom/administratör
Maja Cardell projektcoach/handläggare
Adjungerade:
Martina Björk, Lindesbergs kommun
Katarina Swierczek, Västerås stad

1 Mötets öppnande
Ordförande för mötet Anders Flodström, föreningens vice ordförande, förklarade
mötet öppnat.
2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes GunBritt Sandin.
3 Val av två justerare
Till justerare valdes Rebecka Lindström och Lotta Granberg.
4 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes i sin helhet.
På grund av tidsbrist i slutet av mötet utgick punkt 18-21 på dagordningen.
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5 Adjungering av kommunrepresentant för Västerås Stad
LAG beslutade att adjungera Katarina Swierczek, från Västerås Stad, som ersättare
för Eva Lilja, offentlig LAG-ledamot från Västerås, fram till årsmötet 2022.
6 Föregående protokoll
Föregående protokoll finns tillgängligt på Leader Mälardalens interna hemsida.
Protokollet godkändes i sin helhet.
7 Kontroll av jäv
Fredrik Anderstedt anmälde jäv i projektet ”Tillgänglighet sportskytte Enköping”.
Fredrik deltog inte i beslutfattandet i detta projekt.
8 Information från ordförande/presidium
Verksamhetsledaren lyfte frågan till LAG-medlemmarna om de vill kommunicera på
något annat sätt än via mejl. Det är viktigt att svara snabbt. LAG fick i uppdrag av
ordförande att ”skärpa sig” och fortsättningsvis svara skyndsamt på mejl från
kontoret.
9 Sociala medier
Maja påminde LAG-medlemmarna att gå in och gilla och dela inlägg på våra Facebook
och Instagram sidor.
10 Medlemsansökningar
Följande föreningar/företag har sökt medlemskap i Leader Mälardalen:
Edbsborg Sverige AB, Ögir Mat &Musik AB, Friluftsfrämjandet, Bålsta lokalavdelning
samt Företagarna Upplands-Bro.
LAG beslutade att godkänna ansökningarna och hälsade de nya medlemmarna
välkomna.
Personalen meddelar sökande och skickar en faktura på medlemsavgift.
11 Avgående LAG-ledamot
Tina Pool Larsson, representant för ideell sektor, Lindesbergs kommun, har aviserat
avgång från uppdraget i LAG på grund av personliga skäl.
LAG beslutade att entlediga Tina Pohl Larsson från uppdraget i LAG.
Därmed är Lindesbergs ideella mandat i LAG vakant. Valberedning och LAG-styrelse
är informerade om att de kan adjungera en ersättare fram till nästa årsmöte.
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12 Ekonomirapport
Ekonomirapporten finns tillgänglig på Leader Mälardalens interna hemsida. Till och
med april 2021 finns utfall mot budget. Likviditeten är mycket god.
Ekonomirapporten godkändes och lades till handlingarna.
13 Driftsbudget 2016-2025
Förlängningsperioden och den utökade totalbudgeten för området Leader
Mälardalen kräver en utökad Driftsbudget. Personalen har arbetat fram ett
budgetförslag för den interna driften för 2016-2025, som godkänts av presidiet.
LAG beslutade att godkänna budgeten enligt förslaget.
För formellt prioriteringsbeslut om ändring av driftsprojektet se
17 Projektprioritering.
14 Fastställande av per capsulam-beslut Budget Förberedande stöd
LAG har per capsulam den 31 maj 2021 beslutat om en budget för Förberedande stöd
för strategiskrivning, steg 1, på totalt 611 072 kr.
LAG fastställde beslutet.
15 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering (projekt och verksamhet)
På grund av tidsbrist rapporterades endast problem/avvikelser från projektplan.
• VL informerade om att projektet ”Skanzen i Hallstahammar ännu inte fått
igenom sin slutredovisning som skickades in i januari. De tycks ha stött på
problem i Jordbruksverkets handläggning. Personalen återkommer när man
vet mer.
• Pengarna i paraplyprojektet Småstöd för företagsutveckling är nästan slut.
Efterfrågan tycks fortsatt hög och projektet visar goda resultat. Förslaget från
personalen är att LAG ansöker om ett nytt paraplyprojekt.
LAG gav personalen i uppdrag att omgående skicka in en ansökan om ett nytt
paraplyprojekt Småstöd för företagsutveckling 2.
• Personalen informerade om att GunBritt har för avsikt att gå i pension vid
årsskiftet. Då kommer kontoret i Enköping att vara överflödigt. Övrig personal
har tillgång till kontor på kommunens näringslivsenhet i Arboga, samt
möjlighet att arbeta hemifrån. Personalen förslog därför att föreningen säger
upp kontoret i Enköping per 31 januari 2022.
LAG gav personalen i uppdrag att säga upp kontoret i Enköping.
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16 Godkännande av slutrapport
- Arboga sportskytteklubbs uppförande av skjutbana för lerduveskytte
- Utveckling av Teknikbacken i Arboga
Slutrapporterna finns tillgängliga på Leader Mälardalens interna hemsida.
LAG beslutade att godkänna slutrapporterna.
17 Projektprioritering:
Till detta möte fanns tre nya projektansökningar och två ändringsansökningar. De nya
projektansökningarna var SkultunaAndan, Friskvård och träning för alla - Löts
bygdegårdsförening samt Tillgänglighet Sportskytte Enköping. Det pågående
projektet Ett Bra Bro Bättre har ansökt om förändring av målen med projektet på
grund av Covid 19-pandemin. Dessutom förelåg en omprioritering av Leader
Mälardalens interna driftsbudget.
LAG diskuterade de externa projektansökningarna i smågrupper. Därefter svarade
representanter från de nya projekten på frågor som LAG-ledamöterna hade om
innehållet i ansökningarna. Projektrepresentanterna Stina Holgersson och Rasmus
Persson från Skultuna kommundelsnämnd för projekt SkultunaAndan, Anette Lamell
från Löts Bygdegårdsförening för projektet Friskvård och träning för alla samt Fredrik
Anderstedt från PKEna för projektet Tillgänglighet Sportskytte Enköping deltog via
ZOOM.
För LAGs-beslut om prioritering av projekt och omprioritering, se nedan.
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: SkultunaAndan
Sökande: Västerås stad
Organisationsnummer: 212000-2080
Journalnummer: 2021-2156
Kontroll av beslutsmässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsmässigt i enlighet med
Leader Mälardalens stadgar och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr
1303/2013.
Kontroll av jäv: Ingen av LAG-ledamöterna anmälde sig som jävig, varför samtliga närvarande
ledamöter deltog i beslutet.
Åtgärd: Genomförande
Projekttyp: Projektstöd
Insatsområde i utvecklingsstrategin: Social inkludering
Fond: Landsbygdsfonden
Motivering: Projektet syftar till målet ”Minskat socialt utanförskap” och ”Att unga inkluderas
i områdets utvecklingsarbete” inom insatsområdet ”Social inkludering” i Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 350 poäng
Prioritering: LAG beslutade att bevilja projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan.
Motivering: Projektet bedöms ge ett bestående resultat och bidra till ett minskat socialt
utanförskap i området, samt till att unga inkluderas i områdets utvecklingsarbete. Projektet
uppvisar samverkan och lokal förankring och bedöms skapa ett bestående resultat.
Beviljat stödbelopp: 1 211 174 kr
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 811 487 kr
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 399 687 kr
Stödnivå: 100%
Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten, vara
förutsättningsskapande där resultaten kommer fler till del och ha hög innovationsgrad på
lokal nivå.

_____________________________
Anders Flodström, ordförande
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: Friskvård och träning för alla – Löts Bygdegårdsförening
Sökande: Löts Bygdegårdsförening
Organisationsnummer: 817000-1864
Journalnummer: 2021-2321
Kontroll av beslutsmässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsmässigt i enlighet med
Leader Mälardalens stadgar och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr
1303/2013.
Kontroll av jäv: Ingen av LAG-ledamöterna anmälde sig som jävig, varför samtliga närvarande
ledamöter deltog i beslutet.
Åtgärd: Genomförande
Projekttyp: Projektstöd
Insatsområde i utvecklingsstrategin: Lokal utveckling
Fond: Landsbygdsfonden
Motivering: Projektet syftar till målet ”Fler nya och/eller utvecklade mötesplatser/nätverk”
samt "Utökad lokal service och tillgänglighet” inom insatsområdet ”Lokal utveckling” i
Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 435 poäng
Prioritering: LAG beslutade att bevilja projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan.
Motivering: Projektet bedöms bidra till lokal utveckling genom att det leder till
nya/utvecklade mötesplatser och även utökad lokal service. Projektet uppvisar mycket god
samverkan och lokal förankring samt bedöms skapa ett bestående resultat.
Beviljat stödbelopp: 730 766 kr
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 489 613 kr
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 241 153 kr
Stödnivå: 100 %
Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten samt förväntas
vara effektiv i förhållande till måluppfyllnad (stort resultat för lite pengar).

_____________________________
Anders Flodström, ordförande
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: Tillgänglighet Sportskytte Enköping
Sökande: Pistolklubben Ena
Organisationsnummer: 817000-5972
Journalnummer: 2021-2328
Kontroll av beslutsmässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsmässigt i enlighet med
Leader Mälardalens stadgar och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr
1303/2013.
Kontroll av jäv: Fredrik Anderstedt anmälde sig som jävig och deltog inte i prioriteringen av
projektet. I övrigt deltog samtliga närvarande ledamöter i beslutet.
Åtgärd: Genomförande
Projekttyp: Projektstöd
Insatsområde i utvecklingsstrategin: Lokal utveckling
Fond: Landsbygdsfonden
Motivering: Projektet syftar till målet ”Fler nya och/eller utvecklade mötesplatser/nätverk”
samt "Utökad lokal service och tillgänglighet” inom insatsområdet ”Lokal utveckling” i
Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 390 poäng
Prioritering: LAG beslutade att bevilja projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan.
Motivering: Projektet bedöms bidra till lokal utveckling genom att det leder till fler
utvecklade mötesplatser och nätverk samt utökad lokal tillgänglighet. Projektet uppvisar god
samverkan och god lokal förankring samt bedöms skapa ett bestående resultat.
Beviljat stödbelopp: 1 275 000 kr
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 854 250kr
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 420 750 kr
Stödnivå: 100 %
Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten.

_____________________________
Anders Flodström, ordförande
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LAG-beslut om omprioritering av projekt
Projektnamn: Ett bra Bro bättre
Sökande: Upplands-Bro kommun
Organisationsnummer: 212000-0100
Journalnummer: 2019-3143
Kontroll av beslutsmässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsmässigt i enlighet med
Leader Mälardalens stadgar och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr
1303/2013.
Kontroll av jäv: Mattias Peterson var jävig och deltog inte i prioriteringen av projektet. I
övrigt deltog samtliga närvarande ledamöter i beslutet.
Åtgärd: Genomförande
Projekttyp: Projektstöd
Insatsområde i utvecklingsstrategin: Social inkludering
Fond: Landsbygdsfonden
Motivering: Projektet syftar till målet ”Minskat socialt utanförskap” inom insatsområdet
”Social inkludering” i Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 325 poäng
Prioritering: LAG beslutade att bevilja projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan.
Motivering: Projektet bedöms ge ett bestående resultat och bidra till ett minskat socialt
utanförskap i området, samt till att unga inkluderas i områdets utvecklingsarbete. Projektet
uppvisar god samverkan, god lokal förankring och underifrånperspektiv.
Beviljat stödbelopp: 1 278 017 kr
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 856 271 kr
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 421 746 kr
Stödnivå: 100%
Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten.

_____________________________
Anders Flodström, ordförande
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LAG-beslut om omprioritering av projekt
Projektnamn: Drift Leader Mälardalen
Sökande: Leader Mälardalen Ideell förening
Organisationsnummer: 802495-6636
Journalnummer: 2016-1038
Kontroll av beslutsmässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsmässigt i enlighet med
Leader Mälardalens stadgar och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr
1303/2013.
Kontroll av jäv: Ingen av LAG-ledamöterna anmälde sig som jävig, varför samtliga närvarande
ledamöter deltog i beslutet.
Åtgärd: Drift
Projekttyp: Projektstöd
Insatsområde i utvecklingsstrategin: Drift
Fond: Landsbygdsfonden
Totalpoäng för urvalskriterier: Drift
Prioritering: Drift
Beviljat stödbelopp: 14 734 879 kr
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 9 872 369 kr
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 4 862 510 kr
Stödnivå: 100%
Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten, vara
förutsättningsskapande där resultaten kommer fler till del, ha hög innovationsgrad på lokal
nivå, förväntas bidra till en mycket hög måluppfyllnad samt förväntas vara effektiv i
förhållande till måluppfyllnad (stort resultat för lite pengar).

_____________________________
Anders Flodström, ordförande
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På grund av tidsbrist efter projektprioriteringarna utgick punkt 18-21 på
dagordningen.
18 Projektfaddrar – nya och ersättare
19 Academy Adventure Leader
20 Framtiden
21 Övriga frågor
22 Nästa LAG-möte
Nästa möte är 14 september. Planen är att genomföra ett fysiskt heldagsmöte, om
pandemin tillåter.
23 Mötets avslutande
Ordförande Anders Flodström tackade alla närvarade för visat intresse och ett väl
genomfört möte. Därefter avslutades mötet.

Anders Flodström
Ordförande

Rebecka Lindström
Justerare

Lotta Granberg
Justerare
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