Protokoll AU-möte
Leader Höga Kusten
14 augusti 2020
Tid: 10.00 – 12.00
Teamsmöte
Närvarande
Åsa Ringlöv, ordförande LAG
Andreas Skoglund, ledamot LAG
Kerstin Brandelius, biträdande ledamot LAG
Jenny Edvinsson, verksamhetsledare
Frånvarande
Niklas Selin, ledamot LAG

1. Mötets öppnande
Ordförande Åsa Ringlöv öppnar mötet. Ordföranden presenterar dagordningen som
godkänns. Till ordförande väljs Åsa Ringlöv, till sekreterare väljs Jenny Edvinsson, till
justerare väljs Kerstin Brandelius.

2. Föregående protokoll LAG och AU
Ordförande Åsa Ringlöv går igenom tidigare AU och LAG protokoll och dessa läggs till
handlingarna.

3. Ekonomisk avstämning
Verksamhetsledaren redogör för det ekonomiska läget gällande drift, Lags projekt och
likviditet. Inför LAG kommer presentationen spelas in och skickas ut innan Lagsmöte där
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ledamöterna kan skicka in frågor som besvaras under LAGmötet.

4. Aktuella frågor
•

Läge projekt/slutdatum
Verksamhetsledaren redogör för hur arbetet i projekten ser ut, vilka som är
avslutade, vilka som pågår och den uppföljning som verksamhetskontoret
gör. Projekten rullar på bra och kontroller inför slutdatum är gjorda.
Varning finns för projektet som drivs av S&F scandinavia (REbuy) som inte
inkommit med några rapporter eller ansökan om delutbetalningar trots
löpande dialog och påtryckningar från verksamhetskontoret. Projektet
prioriterades av LAG den 8 april 2019 och den beräknade projekttiden var 6
månader, något som förlängdes senare. Projektet har inte kunnat meddela
vad som gjorts i någon större utsträckning och har nu ett slutdatum den 30
september. Kontakt med jordbruksverket har tagits och de har meddelat att
de avskriver projektet om ingen ansökan om utbetalning görs innan
slutadatum.
Docksta DBTK har inte heller ansökt om utbetalning och har sista datum den
31 december. Där vet vi att verksamhet pågår förfullt. Kontakt kommer tas.
Kontakt har tagits för Nordviks projekt då de inte lämnat någon ansökan om
utbetalning ännu och de jobbar på för fullt och håller på att sammanställa en
första ansökan om utbetalning.

•

Budgetläge – omflyttning till drift, beslut enligt förslag
Verksamhetsledaren redogör för möjlig omflyttning av budget från
genomförande av projekt/samverkansprojekt inom EJFLU till drift. som har
diskuterats sen tidigare och där LAG har gett AU delegation att besluta om
omflyttning till driftsåtgärden enligt föregående LAG-möte (27 april 2020)

2

Beslut: AU beslutar man omfördela enligt förslaget vilket innebär
denna
Den nuvarande finansieringsplanen är:
Delåtgärd
Drift
Samarbeten
Genomförande av strategin

Fond
Landsbygdsfonden
Landsbygdsfonden
Regionalfonden
Landsbygdsfonden
Regionalfonden

Summa

% av de sammanlagda offentliga utgifterna.
20,79 %
5%
0%
Ca 65,98 %
Ca 8,23%
100 %

SEK
9 138 622 kr
2 197 732 kr
28 999 490 kr
3 618 806 kr
43 954 650 kr

AU beslutar att omfördela så här:
Delåtgärd
Drift
Samarbeten
Genomförande av strategin
Summa

Fond
Landsbygdsfonden
Landsbygdsfonden
Regionalfonden
Landsbygdsfonden
Regionalfonden

% av de sammanlagda offentliga utgifterna.
22,6 %
5%
0%
Ca 64,78 %
Ca 8,23%
100 %

SEK
9 938 622 kr
1 922 732 kr
28 474 490 kr
3 618 806 kr
43 954 650 kr
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Efter omflyttning avsätts fortfarande mindre än 25% av Leaderområdets
budgeterade medel till drift.
•

Intresseanmälan leaderområden
Nästa programperiod för lokalt ledd utveckling är planerad att starta 2023
efter två så kallade förlängningsår. Landsbygsutveckling genom
leadermetoden ska antagligen finansieras av en fond (EJFLU). Inget är dock
beslutat än och flera fonder kan bli aktuella. Att etablera nya leaderområden
är en lång process och vi väntar fortfarande på vissa politiska beslut, till
exempel hur stor budgeten för perioden blir. Jordbruksverket arbetar nu med
att förbereda för lokalt ledd utveckling i nästa programperiod. Det första
steget är en intresseanmälan för att bilda leaderområde. En sådan, ej
bindande ansökan ska vara inlämnad före den 11 september.
Verksamhetsledaren redogör för de samtal/möten som hållits med
angränsande områden som Leader Mittland Plus och Umeåregionen. Att
samverka över landskaps och länsgränser fungerar redan idag och kommer
att bli ännu starkare och mera etablerat genom en ny programperiod. Vi
tycker att det är oerhört viktigt att möjligheten för landsbygdsutveckling
genom leadermetoden finns rikstäckande. Leader Höga Kusten ser ett stort
behov av att det område i umeåregionen som inte täcks av ett prioriterat
leaderområde kommer med på leaderkartan, så fort detta är möjligt. Vårt
stöd och hjälp med detta ska ske kommer fortsätta.
I dagsläget så finns det inga indikationer att någon förändring av
leaderområdena i Västernorrland borde ske, då det finns risker att tappa de
lokala perspektiven om man utökar de geografiska områdena. De
upparbetade arbetsmetoderna skiljer sig mellan Leader Mittland Plus och
Leader Höga Kusten utefter de lokala förutsättningarna och upparbetade
nätverk av målgrupper och intressenter. Genom nära kontakter och det
pågående samarbete vi har idag, bland annat kring EHFF, så kommer vi
fortsätta att arbeta för hela Västernorrland. Dessutom med bästa möjliga
lokala förutsättningar genom att fortsätta med de geografiska avgränsningar
4

vi har idag, även under nästa programperiod.
Vi ser inte heller att de geografiska avgränsningarna för leaderområdena ska
förändras över länsgränser då samarbetet med regionerna och de regionala
strategierna fungerar så bra och effektivt redan nu. Något vi ser framemot
att förbättra och utveckla än mer.
AU diskuterar nuvarande partnerskap och menar på att det har varit
framgångsrikt och att man ämnar fortsätta med detta partnerskap.
Diskussioner förs om fler ev parter som kan gå in i ett partnerskap i
framtiden, där ex Destinationsbolaget nämns och ev fler organisationer för
företagare i området. Samtidigt pratade AU om att det inte är ett mål i sig
att vara så många som möjligt då detta även kan ha nackdelar samt att det
idag redan samverkas med många fler parter än bara partnerskapet för
leaderområdet på ett väl fungerande och effektivt sätt. För att göra
intresseanmälan så krävs inte att frågan är klar. Anmälan är inte bindande
och har inte några andra krav på dokumentation annat än att den person
som lämnar in ansökan har fullmakt från organisationen (dvs Leader Höga
kusten) som lämnar in intresseanmälan.
Beslut: AU föreslår till LAG att fatta beslut om att lämna in
intresseanmälan för det nuvarande leaderområdet i nuvarande
partnerskap.

•

Styrelseutvärdering fortsatt arbete
Ordförande redogör för den styrelseutvärdering som gjordes tidigare i år och
AU diskuterar fortsatt arbete utifrån detta.
Åsa avser att boka in ett kort samtal med alla i ledamöter i LAG för att föra
dialog. Kommer även tillsammans med LAG-au och verksamhetskontoret
jobba fram ett förslag för styrelsearbete för styrelseåren under
programperioden. Allt kommer att kanaliseras och förankras med LAG under
processens gång. Målet är att utveckla och modernisera styrelsearbete i
Leader Höga Kusten.
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•

Årets landsbyggare
Verksamhetsledaren redogör för pågående arbete inför valet av Årets
Landsbyggare, där nästan 60 nomineringar har inkommit och att Felicia
kommer att sammanställa en lista med dessa där ledamöterna i LAG ska välja
ut tre kandidater till finalistplatser i varje kategori. Fastställandet av detta sker
på nästkommande LAG-möte den 26 augusti.

5. Inför LAG
FÖRSLAG PÅ AGENDA

onsdag 26 aug kl 9.30 – 12.00 - digitalt

1.

Mötets öppnande

2.

Val av ordförande, sekreterare och justerare

3.

Föregående protokoll LAG och AU

4.

LAGs runda

o 2 min var
o Sammanfattning och diskussion – ev i grupper med tema För hela
området vad ska vi lyfta och hur?

5.

Budgetläge och ekonomi

o Frågor som inkommit
o Information om flytt av budget till drift till protokollet
o Beslut om kort till Felicia
6.

Aktuella frågor
-

Läge projekt/slutdatum

-

Enkät projektledare

-

Läge våra egna projekt

-

Årets landsbyggare

-

Intresseanmälan leaderområden

-

Informationspunkt om AUs sammansättning
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-

7.

6.

Inför 2021 om det finns nåt

Nästa möte och avslut

Övriga frågor
Verksamhetsledaren informerar om den enkät som gått ut till alla leaderområden
med anledning av arbetet för ett rikstäckande Leadersverige i nästa
programperiod. Detta för att:
- leadermetoden ska kunna nå ut ännu bättre och med mer kraft.
- jämlikhetsfråga då möjligheterna för att engagera sig i lokalt ledd utveckling
bör vara jämlikt i alla Sveriges landsbygder.
Regeringens bedömning i proposition ”En sammanhållen politik för Sveriges
landsbygder – för ett Sverige som håller ihop”, (Prop. 2017/18:179) som
beslutades av riksdagen den 7 juni 2018, är också att lokalt ledd utveckling bör
tillämpas rikstäckande.
- brainstorming av idéer/tankar/befintliga lösningar där vi samverkar/kan
samverka för att använda våra kommande budgetar effektivt och hållbart.

7. Avslut AU-möte
Ordförande avslutar mötet och vi bokar in ett nästa AUmöte den 1 oktober
kl13.00-15.00.

Signeras digitalt vi KIVRA av
Åsa Ringlöv, Ordförande
Jenny Edvinsson, Sekreterare
Kerstin Brandelius, justerare
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