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Medfinansiering för Leader Mälardalen för
programperioden 2023-2027
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Enköpings kommun medfinansierar Leader Mälardalen under
programperioden 2023-2027 med 17 kronor per invånare i
landsbygdsområden och år.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Bakgrund
Leader-metoden bygger på samverkan och samarbete mellan samhällets tre
sektorer; privat, ideell och offentlig sektor. Leader Mälardalen ger stöd till projekt
som syftar till utveckling i landsbygdsområden. Stöden finansieras av EU, svenska
staten och kommunerna i området. För innevarande programperiod 2014-2022 har
Enköping medfinansierat Leader Mälardalen och de söker nu medfinansiering från
ingående kommuner för programperioden 2023-2027.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen för ledningsstöd på
kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
För innevarande programperiod 2014-2022 har medfinansieringen från
kommunerna varit 15,40 kr per invånare i området och år, totalt ca 2,6 miljoner kr
för hela perioden från Enköpings kommun. Den först sökta kommunala
medfinansieringen var 20 kr per invånare. Leader Mälardalen tilldelades emellertid
inte några medel ur Havs- och fiskerifonden under innevarande programperiod,
varför budgeten blev lägre än beräknat, vilket också medförde att
medfinansieringen korrigerades ner från 20 kr till 15,40 kr per invånare.
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Leader Mälardalen vill för programperioden 2023-2027 höja sin totalbudget och att
kommunerna medfinansierar med 17 kr per invånare. De anger tre skäl för detta.
För det första; de stöd för allmänna landsbygdsutvecklingsåtgärder samt
företagsstöd till annan verksamhet än gröna näringar, som idag finns hos
länsstyrelserna inom nuvarande landsbygdsprogram, kommer att försvinna under
kommande programperiod. Sådant förväntas istället stödjas genom Leader. Detta
innebär att en förväntad högre efterfrågan på de medel Leader Mälardalen har till
förfogande. För det andra; Leader ser att omstartsläget efter pandemin och ett
osäkert omvärldsläge ger ett större behov och efterfrågan på insatser med Leadermetoden, där civilsamhället arbetar tillsammans med privat och offentlig sektor för
utveckling. Ett tredje skäl är att kostnadsläget och penningvärde är ett annat nu än
2016, då området tilldelades nuvarande budget.
Enköping har under perioden varit involverade i flera projekt och fått god utväxling
för medfinansieringen. Total medfinansiering för perioden 2014 till 2022 är ca
2 600 000 kr och beviljade projektmedel för Enköping blev 6 700 000 kr. Utöver
dessa har projekten genererat över 18 000 timmar ideellt arbete för lokalt ledd
landsbygdsutveckling. Inom hela Mälardalen har projektmedel på 41 miljoner
kronor beviljats och generat över 80 000 timmar ideellt engagemang för utveckling
av området.
Kommunledningsförvaltningen ser att Leader Mälardalen är en väsentlig och viktig
del av kommunens landsbygdsutveckling och Enköping har fått en god utväxling
på tidigare satsade medel. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
kommunstyrelsen även fortsatt ska medfinansiera Leader Mälardalen för
programperioden 2023 -2027.
Ekonomiska konsekvenser
Medfinansieringens storlek baseras på befolkningsmängd i landsbygdsområden.
Enköpings befolkning på landsbygden var den 31 dec 2020 21 005 st. Med 17 kr
per invånare blir den årliga kostnaden 357 085 kr per år eller 1 785 425 kr för hela
programperioden. Kostnaden hanteras inom budgetram och belastar
kommunstyrelsen.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Leader-metoden har positiva miljömässiga och social konsekvenser. I Leader
Mälardalens utvecklingsstrategi för 2023-2027 framgår att social inkludering och
näringslivsutveckling kommer fortsatt vara prioriterade områden. De globala
hållbarhetsmålen genomsyrar Leader Mälardalens utvecklingsstrategi och de har
tagit hänsyn och samordnat sin strategi med de regionala utvecklingsstrategierna
(RUS) och kommunernas olika planer som kan ha betydelse för utvecklingsarbetet
i området, framför allt översiktsplanerna. Beviljade Leader projekt kommer därför
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att ha både en förstärkande och en kompletterande funktion i förhållande till övriga
planer.
Under nästa programperiod har Leader Mälardalen identifierat tre insatsområden
som utvecklingsinsatserna ska ske inom. Dessa är attraktiva och smarta bygder,
delaktighet samt entreprenörskap och företagande. För att kunna beviljas stöd från
Leader Mälardalen behöver projekten genomföras inom något av ovanstående
områden.
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