Protokoll fört vid LAG-möte Leader Mälardalen
Tid: Tisdagen den 14 september 2021 kl. 13.00-18:00
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 Daniel Fagerlund

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

Ideell sektor

Anders Flodström
Sig-Britt Bodén
Mårten Gustafsson
Jan Larsson
Vakant

Närvarande från personalen:
Mia Lundqvist, VL
GunBritt Sandin, ekonom/administratör
Maja Cardell projektcoach/handläggare
Adjungerad:
Karolina Swierczek, Västerås stad

1 Mötets öppnande
Ordförande för mötet Eva Wrede, föreningens ordförande, förklarade mötet öppnat.
2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Maja Cardell.
3 Val av två justerare
Till justerare valdes Rebecka Lindström och Helena Holmgren.
4 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes i sin helhet.
5 Föregående protokoll
Föregående protokoll finns tillgängligt på Leader Mälardalens interna hemsida.
Protokollet godkändes i sin helhet.
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6 Kontroll av jäv
Sören Pettersson anmälde jäv i projektet Kristinelunds IP 2.0, där Köpings kommun är
sökande. Sören deltog inte i projektprioriteringen för i det projektet.
7 Information från ordförande/presidium
Ordförande informerade att presidiet hade ett möte förra veckan och att de då
genomförde en rimlighetsbedömning av kostnader i projekten Solel i
lantbruksföretag, Kristinelunds IP 2.0 och Mötesplats Redet. Samtliga kostnader
bedömdes som rimliga.
VL påminde LAG-styrelsen om att vara aktiva på Leader Mälardalens sociala medier.
VL informerade även om Ursula von der Leyens årliga SOTEU-tal (State of the
European Union) den 15/9, om läget inom EU.
8 Medlemsansökningar
Föreningen Länsbygderådet Västmanland har sökt medlemskap i Leader Mälardalen.
LAG beslutade att godkänna medlemsansökan och hälsade den nya medlemmen
välkommen.
Personalen meddelar sökande och skickar en faktura på medlemsavgift.
9 Ekonomirapport
Ekonomirapporten finns tillgänglig på Leader Mälardalens interna hemsida. VL
informerade att det finns drygt 7 miljoner kvar att besluta om, till och med december
2023 kan LAG fatta beslut om dessa medel. Målet är dock att de ska vara slut tills den
nya perioden börjar. Ekonomirapporten godkändes och lades till handlingarna.
10 Extra tilldelning av budget
VL informerar kring extra tilldelningen av finansiering på 45 miljoner kronor till
Leader nationellt. Jordbruksverket har föreslagit en fördelning av medlen enligt
fördelningsnyckeln för förlängningsåren. Förslaget är 1 076 870kr för Leader
Mälardalen.
LAG beslutar att äska extra medel enligt Jordbruksverkets förslag.
11 Finansiering LUS personal – budget
VL informerade om hur arbetet har fungerat i LUS och att det blir mycket arbete för
både ordförande och övriga styrelsen. Styrelsen har i flera år försökt hitta
finansiering till en anställd, men inte lyckats och nuvarande medlemsavgifter räcker
inte för att ha personal. Därför behöver alla LAG bidra med extra finansiering till LUS
genom tillägg i Driftsbudget för förlängningsåren. Fördelning av kostnader mellan
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medlemmarna i LUS (Sveriges Leaderområden), till en 50% tjänst för samordning och
utveckling för 2022, i enlighet med samma fördelningsnyckel som
budgetfördelningen för förlängningsåren. Till nästa programperiod kommer LUS
styrelse att arbeta vidare för en annan finansieringslösning.
För LAG Leader Mälardalen innebär denna fördelning ett tillägg i driftsbudgeten 2021
på 12 718 kr till kostnad för en köpt tjänst för samordning och utveckling av LUS och
Leader-Sverige, vilket presidiet föreslog LAG att godkänna.
LAG beslutade att godkänna förslaget om ett tillägg till driftsbudgeten.
För formellt prioriteringsbeslut om ändring av driftsprojektet se
§14 Projektprioritering.
12 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering (projekt och verksamhet)
På grund av tidsbrist rapporterades endast problem/avvikelser från projektplan
• VL informerade om att hon varit i kontakt med Brottarkoll och att de
förhoppningsvis startar upp till våren 2022.
• Kontoret ska uppdatera listan på hemsidan över aktuella projekt och
projektfaddrar.
• VL informerade om ett förslag från presidiet att skapa ett nytt
ungdomsprojekt. Ett projekt som kan hjälpa unga att genomföra aktiviteter
och till att driva utveckling i Leader Mälardalens område. LAG tyckte det var
ett bra förslag. LAG gav kontoret tillsammans med presidiet i uppdrag att ta
fram ett förslag på projektansökan till nästa möte.
13 Godkännande av slutrapport
• Vision Tidö-Lindö
VL informerade om att projektet har varit klara ett tag men projektdeltagarna
verkligen ville se till att allt var på plats och blev riktigt bra. Projektet lämnade
en omfattande slutrapport. Projektet har fått en del positiv uppmärksamhet i
media. LAG beslutade att godkänna slutrapporten.
14 Projektprioritering
Till detta möte var det fem projektansökningar och en ansökan om projektstöd till
företag samt ett omprioriteringsbeslut. Projektansökningarna var Mötesplats Redet –
center mot skolångest, Kristinelunds IP 2.0, Grillkåta Uppnäsan Enköpings-Näs, Solel i
lantbruksföretag och Småprojekt för Företagsutveckling 2. Projektstöd till företag var
Utveckling av Mälardalens Viltdepå. Dessutom förelåg en omprioritering av Leader
Mälardalens interna driftsbudget.
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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 Martin Heed och August
Lindholm från Energikontoret för Solel för lantbruksföretag, Emma Eriksson från
föräldrakooperativet för Grillkåtan Uppnäsan Enköpings-Näs, Camilla Blomqvist från
Köpings kommun för projektet Kristinelunds IP 2.0 samt Oscar Wennborg och Ville
Hallström deltog alla via Zoom.
För LAGs-beslut om prioritering av projekt och omprioritering, se nedan.
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: Solel i lantbruksföretag
Sökande: Energikontoret i Mälardalen AB
Organisationsnummer: 556134-8698
Journalnummer: 2021-3119
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: Klimat, energi och miljö
Fond: Landsbygdsfonden
Motivering: Projektet syftar till målet ”Fler företag som förverkligar innovativa idéer kring
klimat- och energifrågor” och ”Ökad kunskap om och intresse för energiklimat och
miljömässig hållbarhet inom insatsområdet ” Klimat, energi och miljö” i Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 240 poäng
Prioritering: LAG beslutade att avslå projektet.
Motivering: Projektet bedömdes inte ha ett tillräckligt underifrånperspektiv och tillräcklig
lokal förankring för att genomföras som ett LEADER projekt i nuvarande form.

_____________________________
Eva Wrede, ordförande
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: Grillkåta Uppnäsan Enköpings-Näs
Sökande: Enköpingsnäs föräldrakooperativ
Organisationsnummer: 716422-3930
Journalnummer: 2021-3094
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”
inom insatsområdet ”Lokal utveckling” i Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 365 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. Projektet uppvisar god lokal förankring och ett tydligt
underifrånperspektiv. Projektet ger hög nytta i förhållande till satsade pengar.
Beviljat stödbelopp: 93 200kr
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 62 444kr
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 30 756kr
Stödnivå: 100 %
Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten.

_____________________________
Eva Wrede, ordförande
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: Kristinelunds IP 2.0
Sökande: Köpings kommun
Organisationsnummer: 2120002114
Journalnummer: 2021-3093
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: Sören Pettersson 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: 190 poäng
Prioritering: LAG beslutade att avslå projektet.
Motivering: Projektet bedöms inte vara ett LEADER-projekt i sin nuvarande form, utan en
investering av kommunal karaktär.

_____________________________
Eva Wrede, ordförande
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: Mötesplats Redet -center mot skolångest
Sökande: Föreningen Redet
Organisationsnummer: 802533-7216
Journalnummer: 2021-2937
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” inom insatsområdet
”Social inkludering” i Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 290 poäng
Prioritering: LAG beslutade att bevilja projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan.
Motivering: Projektet bedöms ha ett tydligt underifrånperspektiv och efterfrågas av
målgruppen. Projektet bedöms kostnadseffektivt och kan ge positiva effekter på
samhällsekonomin.
Beviljat stödbelopp: 402 000kr
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 269 340 kr
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 132 660 kr
Stödnivå: 100%
Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten.

_____________________________
Eva Wrede, ordförande
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: Utveckling av Mälardalens viltdepå
Sökande: V.O. Viltkött AB
Organisationsnummer: 559319-5018
Journalnummer: 2021-2740
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 till företag
Insatsområde i utvecklingsstrategin: Entreprenörskap och innovation
Fond: Landsbygdsfonden
Motivering: Projektet syftar till målen ”Ökat nyföretagande på landsbygden” och ”Nya och
utvecklade produkter och tjänster” inom insatsområdet ”Entreprenörskap och innovation” i
Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 370 poäng
Prioritering: LAG beslutade att bevilja projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan.
Motivering: Projektet bedöms vara kostnadseffektivt och ge mervärden i form av ökad
samverkan mellan jägare. Projekten leder till stärkt entreprenörskap.
Beviljat stödbelopp: 94 783kr
Fördelning av stödbelopp:
100% Projektstöd: 94 783kr
Stödnivå: 70%
Motivering: Projektet är primärt till nytta för en aktör och har tillgång till viss privat
medfinansiering. Projektet bedöms till viss del vara till nytta för flera och för allmänheten.

_____________________________
Eva Wrede, ordförande
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: Småstöd för företagsutveckling 2
Sökande: Leader Mälardalen
Organisationsnummer: 802495-6636
Journalnummer: 2021-2584
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: Paraplyprojekt
Insatsområde i utvecklingsstrategin: Entreprenörskap och innovation
Fond: Landsbygdsfonden
Motivering: Projektet syftar till målen ”Ökat nyföretagande på landsbygden”, ”Fler
arbetstillfällen” och ”Nya och utvecklade produkter och tjänster” i Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 380 poäng
Prioritering: LAG beslutade att bevilja projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan.
Motivering: Projektet bedöms ha ett tydligt underifrånperspektiv och efterfrågas av
målgruppen. Projektet bedöms kostnadseffektivt och ha hög genomförandekapacitet.
Beviljat stödbelopp: 400 000 kr
Fördelning av stödbelopp:
100% Projektstöd: 400 000 kr
Stödnivå: 70%
Motivering: Projektet har tillgång till viss privat medfinansiering och bedöms vara till nytta
för flera och för allmänheten.

_____________________________
Eva Wrede, 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: 14 747 597 kr
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 9 880 890 kr
33% Övrigt offentligt stöd från LAG: 4 866 707 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).

_____________________________
Eva Wrede, ordförande
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15 Projektfaddrar – nya och ersättare
För de prioriterade projekten har nya faddrar fördelats. Projektfadder för Grillkåtan
Uppnäsan Enköpings-Näs blir Fredrik Anderstedt. Projektfadder för Mötesplats Redet
-center mot skolångest blir Sören Pettersson. Projektfadder för Utveckling av
Mälardalens Viltdepå blir Jan Larsson.
Lars Ehrnström tog på sig att ta kontakt med de två projekt som pågår i Upplands-Bro
och som avslutas under hösten. Dessa saknar fadder sedan årsmötet.
16 Framtiden
• VL informerar om att det behöver tas ett beslut på om nuvarande förening
ska gå in i kommande programperiod eller om en ny förening ska bildas. LAG
behöver förbereda sin ståndpunkt i frågan till partnerskapsmötet 6 oktober.
På grund av tidsbrist på mötet hänskjuts diskussionen till mejl.
Strategigruppen får LAGs uppdrag att förbereda ett förslag utifrån
mejldiskussionen och LAGs synpunkter.
• VL kommer att skicka ett mejl till LAG ang. ovanstående, som ska besvaras
senast 22 september, samma dag som synpunkterna på utkastet till strategin
ska vara inne.
• VL påminner om det kommande partnerskapsmötet där strategin ska
diskuteras och uppmanar alla LAG-ledamöter att vara med eftersom det är
LAG som är huvudansvarig för strategin.
17 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att ta upp.
18 Nästa LAG-möte
Nästa möte är 24-25 november. Planen är att genomföra ett fysiskt lunch till
lunchmöte med ett studiebesök hos något projekt den första dagen innan lunchen.
Presidiet och kansliet får i uppdrag av LAG att förbereda och boka detta.
19 Mötets avslutande
Ordförande Eva Wrede tackade alla närvarade för visat intresse och ett väl
genomfört möte. Därefter avslutades mötet.

Eva Wrede
Ordförande

Rebecka Lindström
Justerare

Helena Holmgren
Justerare
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