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Medfinansiering föreningen Leader 7-sam Värmland
2023-2027
Dnr KS/2021:466
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Sunne kommun medfinansierar föreningen Leader 7-sam Värmland
kommande programperiod 2023-2027 med maximalt 340 000 kr årligen.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Leader 7-Sam Värmland (tidigare Leader Växtlust) som består
av kommunerna Eda, Arvika, Säffle, Torsby, Hagfors, Munkfors
(nytillkommen) och Sunne ansöker om medfinansiering för den nya
programperioden 2023-2027.
Beslutsunderlag
EU-samordnarens tjänsteskrivelse 2021-08-24
Avsiktsförklaring
_____
Beslutet skickas till:
Leader Växtlust Värmland
Kultur och näringslivsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Medfinansiering föreningen Leader 7-sam Värmland
2023-2027
KS/2021:466
Förslag till beslut
Sunne kommun medfinansierar föreningen Leader 7-sam Värmland
kommande programperiod 2023-2027 med maximalt 340 000 kr årligen.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Leader 7-Sam Värmland (tidigare Leader Växtlust) som består
av kommunerna Eda, Arvika, Säffle, Torsby, Hagfors, Munkfors
(nytillkommen) och Sunne ansöker om medfinansiering för den nya
programperioden 2023-2027.
Utredning av ärendet
Den 12 maj, 2021 skrevs en avsiktsförklaring där Sunne kommun ställer
sig bakom arbetet med att skriva en lokal utvecklingsstrategi och nu
behöver beslut om medfinansiering meddelas Växtlust Värmland senast 6
oktober 2021.
Arbetet med ny strategi för Leader 7-sam Värmland 2023-2027 pågår inom
partnerskapet och steg 1 förväntas vara klart senast 15 oktober, 2021. EUsamordnaren deltar i arbetsgruppen som representant för Sunne kommun.
Ansökt medfinansiering för kommande programperiod är i
storleksordningen samma årsbelopp som under den innevarande förlängda
programperioden 2014-2022 med maximalt 340 000 kr årligen.
Ekonomiska konsekvenser

Medel tas från Sunne kommuns medfinansieringsbudget.
Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
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Beslutsunderlag
EU-samordnarens tjänsteskrivelse 2021-08-24
Avsiktsförklaring

Per Branzén
tf verksamhetschef
Beslutet skickas till:
Leader Växtlust Värmland
Kultur och näringslivsenheten

Åsa Gertling
EU-samordnare

^
Jordbruks
verket

AVSIKTSFÖRKLARING

.***.

- förberedande stöd inom Leader

'***'

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska strukturoch InvBsleringsfondefnB

Den här blanketten ska du fylla i och skicka med som bilaga
till "Ansökan om förberedande stöd inom Leader
2023-2027".

Avsiktsförklaringen styrker att kommunen eller offentligt
organ som ingår i det lokala partnerskapet står bakom
arbetet med att ta fram och skriva utvecklingsstrategin för
det tänkta utvecklingsområdet.

SUNNE KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

S 2021 "05- 2 0
Dnr.,

Avsiktsförklaring
Organisation (postadress, ort)

Sunne kommun
l. Kanslienheten
686 80 Sunne

Befattning

Kontaktperson

fcf samhällsbyggn chef

Per Branzén

Telefonnummer (även riktnummer)

056516380
Mobiltelefonnummer

E-postadress
per.branzen@sunne.se

Ange kommun eller annan offentlig organisation:
.sunne..kommun:...................-..--..--.-.--.-..---....-..--..........-...-.-...-. står bakom arbetet med

utvecklingsstrategi för det tänkta utvecklingsområdet .pre l..vaxt.lusfc..Yarmland.

att ta fram och skriva en lokal
(ange namn) och stödjer

därför ansökan om förberedande stöd inom lokalt ledd utveckling genom Leader.

Upplysningar
l ansökan om förberedande stöd för att ta fram en lokal utvecklingsstrategi anger den sökande vilka regionala
statistikområden som ska ingå i det geografiska området som utvecklingsstrategin omfattar. Jordbruksverket
behöver denna avsiktsförklaring från kommun eller offentligt organ för att styrka att de står bakom arbetet med att
ta fram en lokal utvecklingsstrategi.
Samma kommun eller offentliga organ kan inte lämna in avsiktsförklaringar till flera olika ansökningar av
förberedande stöd för samma geografiska område. Jordbruksverket ska kunna utesluta att tilltänkta
utvecklingsområden överlappar varandra geografiskt. Kommunen eller det offentliga organet har däremot möjlighet
att ansluta sig till ett annat lokalt partnerskap fram tills att utvecklingsstrategin lämnas till Jordbruksverket.
Denna avsiktsförklaring gäller inte medfinansiering.

s Underskrift
"

Namnförtydligatide och befgjtning

Per Branzén, fcf samEallsbyggnadschef

Ämne: VB: Växtlust Värmland: Inför programperioden 2023-2027 dags att fatta kommunala
beslut
Från: Åsa Gertling
Till: Evelin Larsson; Per Branzén
Mottaget: 2021-06-01 14:30:22
Hej Evelin,
Se mail från Leader Växtlust nedan. Det handlar om beslut om medfinansiering för kommande
programperiod 2023-2027 som måste vara klart senast 6 oktober så vi behöver lägga en plan för
tjänsteskrivelse, politisk process etc.
Med vänlig hälsning
Åsa Gertling

EU-samordnare
Näringslivsutvecklare

Sunne kommun
36. Kultur och näringsliv
36. Storgatan 39
686 80 Sunne
Telefon 0565-15505
Mobil 076-1005044
asa.gertling@sunne.se
www.sunne.se

Platsen där allting är möjligt - broschyr om Sunne

Läs hur Sunne kommun hanterar dina personuppgifter https://sunne.se/gdpr

Från: Ewa Ryhr Andersson <ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se>
Skickat: den 31 maj 2021 17:47
Till: 'Anna Wikstrand' <anna.wikstrand@arvika.se>; maryna.bialesta-vilhelm@arvika.se; 'Böret
Segolsson-Knutsson' <boret.sk@telia.com>; 'Lars Sätterberg' <lars.satterberg@hagfors.se>; 'Boo
Westlund' <boo.westlund@hagfors.se>; Åsa Gertling <asa.gertling@sunne.se>; Agneta Carlsson
<agneta.carlsson@sunne.se>; 'Dag Rogne' <dag.rogne@saffle.se>; 'Birgitta Edvardsson Kyrk'
<birgitta.ekyrk@telia.com>; 'Anna-Lena Carlsson' <Anna-Lena.Carlsson@torsby.se>; 'Malin Lindh fd.
Pfeiffer' <malpfe@hotmail.com>; jan-olof.appel@munkfors.se
Kopia: 'Louise Nilsson' <louise.nilsson@ludvig.se>
Ämne: Växtlust Värmland: Inför programperioden 2023-2027 dags att fatta kommunala beslut

Till nuvarande leaderområdes valda sex LAG-ledamöter
Till nya partnerskapets utsedda kontaktpersoner i de sju kommunerna som planerar bilda det kommande
leaderområdet
Hej!
Efter dagens styrelsemöte i Föreningen Värmland har jag fått i uppdrag att skicka följande information till
er:
 Växtlusts styrelse beslutade att förorda ny förening inför nästa programperiod och gav nya
partnerskapet i uppdrag att bilda ny ideell förening när så är lämpligt (efter prioritering av insänd
strategi och under år 2022).
 Under morgondagens möte kommer nytt namn att diskuteras mer ingående av det nya
partnerskapet. Nuvarande styrelse enades efter kort diskussion vid dagens möte om att skicka
med till det nya partnerskapet att de mest ser fördelar med om området få en variant av
nuvarande namn. Viss igenkänning kan vara värdefullt för snabbare uppstart.
 Styrelsen lyfte också att det nu är hög tid att skriftligen informera er kommunföreträdare om att
alla sju kommuner behöver fatta beslut om att medfinansiera nästa programperiod 2023-2027
inom de närmaste månaderna. Innan strategin skickas in till Jordbruksverket i höst (senast 15
oktober 2021) ska samtliga ingående kommuner har fattat beslut om att faktiskt delta i de
kommande fem programåren genom att medfinansiera med i storleksordningen samma
årsbelopp som under den innevarande förlängda programperioden 2014-2022. Närmare
beräkningar kommer först under budgetdelen av strategiskrivandet. De kommunala besluten
måste vara Föreningen Växtlust Värmland tillhanda senast vid det strategibeslutande
styrelsemötet 6 oktober 2021. Eftersom Munkfors kommun är den minsta kommunen i nästa
programperiod bör medfinansieringsbeloppet hamna i häraden av de nu minsta kommunerna,
Eda och Hagfors, i denna programperiod som satsat 300 000 kr/kommun och år i nio år nu
(rekommendation från mig som VL).
 Om det skulle vara någon av kommunerna som ingår i det nya partnerskapet för
strategiskrivandet (avsiktsförklaringar nu emottagna från er alla sju, tack för det) som ändå
börjar tvivla på sin finansiella medverkan i nästa programperiod behöver ett sådant nekande
beslut fattas mycket snabbt. Det får stora konsekvenser om en kommun hoppar av i ett sent
skede, för då måste flera steg i strategiprocessen tyvärr göras om. Vi kommer redan innan
midsommar att fatta beslut om områdesbeskrivningen av ingående kommuner inom strategin
och därefter byggs de olika strategidelarna på. Nuvarande leaderförening kommer också redan i
denna veckan (via mig som VL) att ansöka om det förberedande stödet och redan där anges vilka
kommuner som skrivit avsiktsförklaringar om att delta i strategiutformningen och därmed
förväntas fatta ett positivt medfinansieringsbeslut för år 2023-2027 i nästa steg.
Jag vet att några av kommunerna redan har fattat sina medfinansieringsbeslut gällande detta ärende,
men jag behöver få protokollsutdragen till leaderkontoret så jag har dem tillhanda också 😊. Tack på
förhand!
Kopia till strategiskrivarsamordnaren Louise Nilsson, Ludvig & Co. Vi ses imorgon i det nya partnerskapet!
Hälsningar Ewa Ryhr A

Ewa Ryhr Andersson
Verksamhetschef (VL)
Föreningen Växtlust Värmland
Adress: Idéum Svetsarevägen 3, 686 33 Sunne
Tel. 073-097 55 11
E-post: ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se
Webb: www.vaxtlust.se

