Protokoll fört vid LAG-möte Leader Mälardalen
Tid: Tisdagen den 9 mars 2021 kl. 16.30-20.30
Plats: ZOOM
Närvarande:
Kommun
Offentlig sektor
Privat sektor
Upplands-Bro Marcus Nybom
Håbo
Fredrik Anderstedt
Göran Eriksson
Enköping
Jan Fredriksson
Eva Wrede
Västerås
Eva Lilja
Hallstahammar Anna Gunstad Bäckman Helena Holmgren
Köping
Sören Pettersson
Arboga
Annica Gustafsson
Fellingsbro
Martina Björk
Johan Andersson

Ideell sektor
Lars Tillhammar
Shiva Samadi
Anders Flodström
Sig-Britt Bodén
Mårten Gustavsson
Jan Larsson
Maud Segerstedt

Närvarande från kansliet:
Mia Lundqvist, VL
GunBritt Sandin, ekonom/administratör
Maja Cardell projektcoach/handläggare
Adjungerad:
Lars Ehrnström, Upplands-Bro kommun
1 Mötets öppnande
Ordförande Eva Wrede förklarade mötet öppnat.
2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes GunBritt Sandin.
3 Val av två justerare
Till justerare valdes Anders Flodström och Sören Pettersson.
4 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg för punkt 4B Adjungering.
4 B Adjungering
LAG beslutade att adjungera Lars Ehrnström, från Upplands-Bro kommun, till LAGmötet.
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5 Föregående protokoll
Föregående protokoll finns tillgängligt på Leader Mälardalens interna hemsida.
Protokollet godkändes i sin helhet.
6 Kontroll av jäv
Ingen närvarande LAG-ledamot anmälde jäv. Alla närvarade ledamöter deltog i
beslutfattandet.
7 Information från ordförande/presidium
• Leader Mälardalens nyanställda medarbetare Maja Cardell presenterade sig.
Maja kommer närmast från ett jobb på Länsstyrelsen i Örebro län. Hon ska
arbeta med coachning och handläggning av projekt samt marknadsföring och
kommunikation, främst genom sociala medier.
• Kungsör och södra delen av Fellingsbro kommer att ingå i Leader Mälardalens
område i kommande programperiod. Information om vilket geografiskt
område Leader Mälardalen ska omfatta under nästa programperiod ska vara
inne hos Jordbruksverket per 31 mars.
• Leader Mälardalen har 8 digitala möten/workshops inplanerade att
genomföras under mars. LAG uppmanas att sprida informationen om dessa
möten.
8 Digital signering
Vid förra LAG-mötet beslutade LAG att delegera till presidiet att undersöka
möjligheterna till digital signering och fatta beslut om detta. Valet har fallit på Visma
Sign. LAG beslutade att använda Visma Sign för digital signering.
9 Ansökan om medlemskap i Leader Mälardalen
Leader Mälardalen har fått en ansökan om medlemskap från Upplands
Fotbollsförbund.
LAG beslutade att godkänna ansökan.
Kansliet meddelar sökande och skickar en faktura på medlemsavgift.
10 Ekonomirapport
Ekonomirapporten finns tillgänglig på Leader Mälardalens interna hemsida. För
föregående år 2020 finns utfall mot budget. Likviditeten är mycket god. Leader
Mälardalen har beslutat upp nästan all tilldelad projektbudget för programperioden,
men ytterligare budget för förlängningsåren kommer att tilldelas under mars/april.
Ekonomirapporten godkändes och lades till handlingarna.
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Årsredovisning
Årsredovisningen finns på Leader Mälardalens interna hemsida. Revisor Fredrik
Haarberg, BDO har godkänt innehållet i den.
LAG godkände årsredovisningen för 2020. Mia skickar ut den till LAG-ledamöterna för
digital signering.
11 Fastställande av per capsulam-beslut
Utvärdering av LAG
LAG har per capsulam den 22 januari beslutat att godkänna presidiets förslag till
utvärderare, Pivotanalys AB. LAG fastställde beslutet.
Budgetäskande förlängningsåren
LAG har per capsulam den 12 februari beslutat att godkänna presidiets förslag till
äskande av totalbudget för åren 2021-2022, 13 787 200 kr. LAG fastställde beslutet.
12 Budget förlängningsåren - fördelning mellan åtgärder
Leader Mälardalen kommer enligt information från Jordbruksverket att tilldelas
äskad summa för förlängningsåren, 13 787 200 kronor. Förfrågan om fördelning av
budgeten mellan åtgärder (genomförande, samarbete, drift) har kommit från
Jordbruksverket. LAG beslutade att fördela enligt förslag 75 %, 10 340 400 kronor, till
genomförande och 25%, 3 446 800 kronor, till drift.
13 Åtgärdsplan - tillsyn av LAG
Leader Mälardalen har fått en åtgärdsplan från Jordbruksverket efter tillsynsbesök
från internkontrollenheten. Svar från Leader Mälardalen med beskrivning av åtgärder
krävs. LAG beslutade att godkänna det förslag till svar på åtgärdsplanen som förelåg.
Verksamhetsledaren skickar svaret till Jordbruksverket.
14 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering (projekt och verksamhet)
- Projektfaddrar + rapport från kansli
Mårten Gustavsson rapporterade från projekt Vision Tidö-Lindö, de har haft ett
reportage i VLT. Mårten kontrollerar och påminner projektet även om den fysiska
marknadsföringen. (Tydliga skyltar).
Jan Larsson rapporterade att projektet Arboga sportskytteklubbs uppförande av
skjutbana för lerduveskytte jobbar på med gott resultat. Projektledningen är även på
gång med en ny rapport till faddern.
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Annica Gustafsson rapporterade från projektet Lekparken i Lunger att Lantmäteriet
snart är klara med avstyckningen av fastigheten. Därefter drar arbetet i gång på
allvar.
Jan Fredriksson rapporterade från projekt Aktivitetscenter i Fjärdhundra att
mountainbike-banan nästan är klar och att de redan haft aktiviteter vid boulebanan.
Kansliet har kontinuerligt kontakt med projekten, men inga avvikelser finns att
rapportera.
- Extern utvärdering LAG
Pivotanalys AB har gjort en extern utvärdering av LAGs interna arbete. Lennart från
Pivotanalys deltog på mötet och rapporterade resultatet. Hans presentation samt
den fullständiga rapporten från utvärderingen finns tillgänglig för LAG på Leader
Mälardalens interna hemsida.
- Enkäter till projekt och småprojekt
Enkätundersökningar av alla hittills beviljade Leaderprojekt och Småprojekt i
innevarande programperiod har genomförts. En del av resultatet rapporterades kort
på mötet. En fullständig rapport kommer att läggas ut på den interna hemsidan, så
fort resultatet sammanställts.
Det är roligt att konstatera att de flesta är nöjda med stödet från Leaderkontoret och
skulle ansöka om ett Leaderprojekt igen, samt att många ser bestående och ibland
oväntade resultat och effekter av projekten.
15 Godkännande av slutrapporter
- Mötesplats Björnbo Gård
- Brobyggen mellan människor i deras vardagsmiljö
- Skantzen i Hallstahammar - en levande och innovativ kulturarvsmiljö inom
Strömsholms kanals upplevelseområde!
- Odla ihop Öråker
Slutrapporterna finns tillgängliga på Leader Mälardalens interna hemsida.
LAG beslutade att godkänna samtliga slutrapporter.
16 Projektprioritering:
Till detta möte finns en ny projektansökan: ’Naturen kallar’ - Ett lokalt projekt på
Öråkers Gård för att locka kommuninvånare att ta sig ut i naturen.
LAG diskuterade projektet i smågrupper. Därefter svarade representanter från
projektet på frågor som LAG-ledamöterna hade om innehållet i ansökningarna.
Projektrepresentanterna Ebba Horn och Martina Gustavsson deltog via ZOOM. För
LAG-beslut om prioritering av projekt, se nedan.
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: ’Naturen kallar’ - Ett lokalt projekt på Öråkers Gård för att locka kommuninvånare att ta sig ut i naturen
Sökande: Horn AB
Organisationsnummer: 556816-1151
Journalnummer: 2021-261
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 ”Utveckla områdets natur och kulturresurser” och
”Utökad lokal service och tillgänglighet” inom insatsområdet ”Lokal utveckling” i
Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 345 poäng
Prioritering: LAG beslutade att bevilja projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan.
OBS. Vid beslutstillfället finns inte tillgänglig budget för det prioriterade projektet. LAG
avvaktar utökad/återförd budget innan ansökan skickas vidare till Jordbruksverket för beslut.
Motivering: Projektet bedöms bidra till lokal utveckling genom att det utvecklar områdets
naturresurser och leder till utökad lokal tillgänglighet. Projektet uppvisar god samverkan och
lokal förankring samt bedöms skapa ett bestående resultat.
Beviljat stödbelopp: 410 153 kr
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 274 803 kr
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 135 350 kr
Stödnivå: 100 %
Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten.

_____________________________
Eva Wrede, ordförande
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17 Projektfaddrar – nya och ersättare
Lars Tillhammar utsågs till fadder för projektet ’Naturen kallar’….
18 Academy Adventure Leader
Projektet skulle sommaren 2020 haft ytterligare ett ungdomsevenemang i Litauen.
Pga pandemin flyttades det fram till sommaren 2021. Efter diskussion i LAG
beslutades att det inte är lämpligt att skicka ungdomar till Litauen under sommaren
2021 heller, eftersom pandemiläget fortfarande är så osäkert.
LAG beslutade att skicka in en ansökan om förlängning av projektet till 2023-03-31,
för att eventuellt kunna genomföra projektet under 2022. Diskussion om projektets
framtid kommer att föras med samverkande LAG i Litauen och Nedre Dalälven.
19 Framtiden
LAG beslutade att ta del av den gemensamma omvärldsanalys som ska genomföras
av Kairos Future för LUS räkning, till en kostnad av 2500 kr.
Eventuellt kommer det att kallas till extra LAG-/partnerskapsmöte under våren, med
enbart fokus på den nya strategin.
20 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att ta upp.
21 Årsmöte 28/4
Förslag till ordförande på stämman: Charles Metzma. Kansliet får i uppdrag att fråga
honom eller någon annan om han tackar nej.
Många av nuvarande LAG-ledamöter avgår vid årsmötet. LAG uppmanades att
särskilt fundera över efterträdare till vice ordförande-posten, då nuvarande vice
Marcus Nybom avgår.
22 Nästa LAG-möte
Nästa möte är planerat att vara ett fysiskt heldagsmöte med projektbesök den 15/6,
om pandemin tillåter. Övriga planerade möten i år är 14 /9och 24-25/11.
23 Mötets avslutande
Ordförande Eva Wrede tackade alla närvarade för visat intresse och ett väl
genomfört möte. Därefter avslutades mötet.

Eva Wrede
Ordförande

Anders Flodström
Justerare

Sören Pettersson
Justerare
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