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Förfrågan om förnyat ställningstagande för ett gemensamt 
leaderarbete i Bergslagen, Leader Bergslagen 

Ärendebeskrivning 
Leader är en metod för landsbygdsutveckling innebärande genomförande av projekt 
som utvecklar landsbygden. Leaderarbetet finansieras via de fyra europeiska 
struktur-och investeringsfonderna rörande arbetet med lokalt ledd utveckling inom 
EU. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och 
fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är 
förvaltningsmyndighet för lokalt ledd utveckling för alla fonderna. 

Skrivelse har den 18 maj 2016 inkommit från Leader Bergslagen med förfrågan om 
ställningstagande till ett fortsatt gemensamt leaderarbete i Bergslagen. Leader 
Bergslagen, vilken består av kommunerna Filipstad, Kristinehamn, Munkfors, 
Storfors, Hällefors, Karlskoga, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Fagersta, Norberg, 
Skinnskatteberg, Surahammar, Ludvika och Smedjebacken, erhöll 2015 inga 
ekonomiska medel från Jordbruksverket för leaderarbete 2014-2020. 

Leader Bergslagens föreningsstämma den 20 april 2016 beslutade att föreningen 
fo1isatt skall verka för lokal utveckling i hela Bergslagen. För att kunna bedriva 
detta arbete har förhandlingar inletts med regionala och nationella finansiärer och i 
dessa har framkommit frågan om den kommunala finansieringen. Leader 
Bergslagen vill med anledning av detta få besked av de 15 medlemskommunera om 
finansiering enligt vad som tidigare har diskuterats. För Ljusnarsbergs kommun 
avser medverkan en maximal kostnad av 98 560 kronor per år. 

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 1 juni 2016. 
I denna anges bland annat att kommunen deltagit i en dialog med övriga 
medlemskommuner om en tredelad finansieringsmodell med 20 kronor per 
invånare och år från vardera kommunala, regionala och nationella medel. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att Ljusnarsbergs 
kommun är positiv till att finansera sin andel av den samlade kommunala 
medfinansieringen av Leader Bergslagen enligt föreslagen finansieringsmodell, 
under förutsättning att regional och nationell med:finansiering erhålls motsvarande 
två tredjedelar av totalbudgeten och att inriktningsprogram presenteras och 
godkänns av kommunen. 
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Till: 
Kommunstyrelserna, kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller motsvarande i 

Fagersta, Norbergs, Surahammars, Skinnskattebergs, Ludvika, Smedjebackens, 
Ljusnarsbergs, Lindesbergs, Nora och Hällefors kommuner i Leader Bergslagen, samt 
Filipstads, Storfors, Kristinehamns och Karlskoga kommuner i Leader Värmlands Bergslag, 
samt 
Munkfors kommun 

Information och fråga om förnyat ställningstagande för ett fortsatt, gemensamt Leader-arbete 
i Bergslagen 

Fortsatt Leader-arbete i Bergslagen 
Leader Bergslagens föreningsstämma var enig i sitt ställningstagande den 20 april: föreningen ska 
fortsätta verka för lokal utveckling i hela Bergslagen och tydligt intensifiera arbetet. Efter stämman 
har styrelsen därför tagit fram en plan för höstens arbete, med den uttalade målsättningen att starta 
om verksamheten med nya pengar någon gång i början av 2017. Vi arbetar tillsammans med Leader 
Värmlands Bergslag, och talar alltså om ett område med 15 kommuner i fyra län och totalt 190.000 
invånare i dagsläget. 

20/20/20-finansiering 
Hösten 2015 tog samtliga 15 kommuner ställning för en fortsatt dialog utifrån en modell som 
presenterades vid ett möte i Lindesberg i oktober. Modellen bygger på en tredelad finansiering, med 
20 kronor per invånare och år från vardera kommunala, regionala som nationella medel. Detta 
skulle ge oss en total budget om försvarliga 60 miljoner att arbeta med under perioden 2017-2021, 
samtidigt som den så viktiga uppväxlingen av de kommunala medlen tryggas. 

Vad k1·ävs? 
Att få ihop helheten i vår modell med alla 26 delfinansiärerna kommer att kräva arbetsinsatser av 
oss alla. Regionala politiker och tjänstemän måste vara intresserade och bekväma med lösningen 
och nationella myndigheter måste ta sin del av ansvaret. Vi arbetar också med information och 
påverkan till våra riksdagsledamöter. Riksdagen har behandlat Leader-frågan ur olika synvinklar två 
gånger under det senaste året. Senast röstade två partigrupper för en motion om Leader i hela landet, 
men majoriteten av riksdagens ledamöter är fortfarande inte övertygade. 

Här kan ni alla vara till hjälp. Såväl i kontakter med regioner och länsstyrelser som med 
riksdagsledamöter. Vi behöver tala på bred front för lokal utveckling även här i Bergslagen. Att 
lämna Bergslagen som en stor vit fläck anser vi är orimligt. 

Leader Bergslagen 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 
Besöksadress: Kyrkvägen 7 

Tele 0222-45088, 070-6556670 
info@leaderbergslagen.se 
www.leaderbergslagen.se 
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Vad gör vi? 
Bergslagsonuådet (B 15) står för hälften av den vita fläck som Jordbruksverket lämnat utan pengar. 
Än idag har vi inte lyckats få Jordbruksverket att redogöra för hur man tänkte när man valde den 
urvals- och fördelningsmodell som ställde fem områden utanför Leader-pengarna. Detta trots att 
samtliga strategier, även våra, godkändes av urvalskommitten. Däremot konstruerades 
fördelningsmodellen så att tillgängliga medel inte räckte till alla. Vi förstår att Jordbruksverket inte 
vill berätta hur man tänkte, men vi måste säkerställa att den här situationen inte uppstår igen, nästa 
gång pengar ska fördelas! 

Jordbruksverket är den myndighet som har ansvar för landsbygdsutveckling, och tillsammans med 
övriga oprioriterade områden tycker vi att vi börjar få Jordbruksverkets generaldirektör att förstå 
situationen och inse sitt ansvar. Vi har redan träffat GD Leif Denneberg vid ett tillfälle, och vi 
väntar i dagarna besked om datum för en ny träff med honom, vilket vi tycker är positivt. Vi ser det 
som självklart att Jordbruksverket också bidrar med en del av finansieringen. Enligt kontakter med 
EU-kommissionen finns öppningar inom Landsbygdsprogrammet, och om Jordbruksverket vill går 
situationen att lösa. 

Under resten av 2016 kommer vi nu att förnya våra kontakter med länsstyrelser och regioner i de 
fyra länen. Ambitionen är att skapa en modell för finansiering och kontroll som alla fyra län kan 
ställa sig bakom och vara bekväma med. 

Vi väntar också på besked om en Bergslagsspecifik träff med Tillväxtverket och 
J ordbruksverket. 

Tillsammans har de båda Leader-föreningarna kartlagt de fyra länens regionala utvecklingsstrategier 
och ställt dem mot våra egna. Vi kommer utifrån detta att inrikta vår verksamhet på företagande, 
inkludering och ungdomar. Vi noterar att inget län har inkludering som del i sina strategier, men 
här hos oss är den frågan central. 

Ärni med? 
Vid varje kontakt med regionala och nationella aktörer (även Jordbruksverket) återkommer samma 
fråga: Hur ser det ut med den kommunala finansieringen? Vi skulle därför vilja ha ett förnyat 
besked från er alla om den finansiering som tidigare har diskuterats, och som åtminstone Leader 
Bergslagen-kommunerna tog ställning till för ett par år sedan. Aktuella takbelopp finns i tabell 
nedan för respektive kommun och län. 

Kan vi räkna med er medverkan och finansiering perioden 2017-2020 när vi förhandlar med 
regionala och nationella finansiärer? Efter sommaren, när vi har fått besked från er alla, kommer vi 
att påbö1ja konkreta dialoger med regionala och nationella parter. 

Leader Bergslagen 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 
Besöksadress: Kyrkvägen 7 

Tele 0222-45088, 070-6556670 
info@Ieaderbergslagen.se 
www.leaderbergslagen.se 
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Tveka inte att höra av er till Lennart Myrman, 070-5586561, ordförande i Leader Bergslagen, 
Lennart Johansson, 0550-65118, ordförande i Leader Värmlands Bergslag eller undertecknad 
verksamhetsledare om ni vill ha mer information. 

i::t---
Barbro Fischerström 

Län Kommun Folkmängd Folkmängd Summa per Summa Nationellt 
20151231 län kommun/år per län/år 

Filipstad 10625 212 500 

Värmland Kristinehamn 24 270 42 590 485 400 851800 851800 

s Munkfors 3 663 73 260 

Storfors 4032 80640 

Hällefors 7 032 140 640 

Karlskoga* 30283 605 660 

Örebro Lindesberg* 23 562 76 307 471240 1 526140 1526140 

T Ljusnarsberg 4 928 98560 

Nora 10502 210 040 

Fagersta 13 286 265 720 

Västmanland Norberg 5 803 33 546 116 060 670 920 670 920 

u Skinnskatteberg 4472 89440 

Surahammar* 9 985 199 700 

Dalarna Ludvika 26 362 527 240 

w Smedjebacken 10790 37152 215 800 743 040 743 040 

189 595 3 791 900 3 791 900 3 791 900 

* = avser kommunens totala invånarantal, detta kommer att justeras 

Leader Bergslagen 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 
Besöksadress: Kyrkvägen 7 

Tele 0222-45088, 070-6556670 
in fo@leaderbergslagen.se 
www.leaderbergslagen.se 




