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Kommunstyrelsen

Leader Upplandsbygd: Begäran om lån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att Leader Upplandsbygd medges ett lån om 1 550 000 kronor, samt
att lånet ska ha en ränta om 3,5 procent samt att det ska återbetalas senast den 31 juli 2014.
Ärendet
Leader Upplandsbygd är en ideell förening med 70 medlemmar inklusive de fem kommuner –
Uppsala, Sigtuna, Knivsta, Tierp och Östhammar - inom vilka föreningen bedriver
verksamhet. Övriga medlemmar är föreningar och företag. Föreningen koordinerar och
bedriver ett landsbygdsutvecklingsprogram med stöd av dels kommunala medel dels EUmedel. Utvecklingen bedrivs inom fem kommuner som är med och svarar för finansiering i
relation till sin andel av den landsbygdsbefolkning som finns inom de fem kommunerna.
Finansieringen från EU kanaliseras via jordbruksverket och länsstyrelsen som bereder de
rekvisitioner som görs från Leader Upplandsbygd. Rekvisitionerna görs löpande inom
projekten för att minska likviditetsbehovet hos projektägarna. Leader Upplandsbygd driver
självt ett antal av projekten men har vad gäller rekvisitioner bett länsstyrelsen prioritera de
rekvisitioner som avser externa projektägare. I takt med att länsstyrelsens handläggningstid
ökat har likviditeten hos Leader Upplandsbygd minskat och nu står de inför en situation där
de riskerar likviditetsbrist främst inom de egna projekten.
Föredragning
En framställan, bilaga 1, har lämnats till Uppsala kommun om att få ett tillfälligt lån om
sammantaget två miljoner kronor. Motsvarande framställan har tidigare lämnats till Sigtuna
kommun som för egen del har beslutat att lämna ett lån om 450 000 kronor för en period om
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högst nio månader under förutsättning att Uppsala kommun bistår med resterande belopp upp
till 2 000 000 kronor dvs 1 550 000 kronor.
Sigtunas beslut baseras på att de står för 14 procent av befolkningen inom Leader
Upplandsbygd medan Uppsala kommun har 49 procent. 14 sextiotredjedelar av 2 000 000
kronor är 444 444 kronor vilket avrundats till 450 000 kronor.
En rimligare utgångspunkt hade varit att respektive deltagande kommun, (Sigtuna, Knivsta,
Tierp, Östhammar samt Uppsala) ska stå för den del av lånet som motsvarande deras andel i
Leader Upplandsbygd. Men då ett sådant förfaringssätt skulle fördröja ärendet föreslås att
Uppsala står för resterande belopp upp till 2 000 000 kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Genom att räntebelägga den kredit som Leader Upplandsbygd föreslås få ska krediten inte ge
Uppsala kommun någon kostnad. Lånet ska återbetalas när rekvisitionerna blivit godkända
och utbetalda från länsstyrelsen, dock senast den 31 juli 2014.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Jan Malmberg
ekonomidirektör

Bilaga 1

Österbybruk 2013-10-18
Till
Uppsala kommun
Kommunstyrelsen
753 75 Uppsala

Anhållan om lån
Föreningen, Leader Upplandsbygd har sedan 2008 fördelat pengar inom ramen för det
svenska landsbygdsprogrammet. Leader Upplandsbygd omfattar delar av fem kommuner –
Uppsala, Knivsta, Sigtuna, Östhammar och Tierp. Vi berör 93 000 invånare och har en
totalbudget på cirka 52 miljoner kronor.
Till dags dato har styrelsen, som kallas LAG (lokal arbetsgrupp), fördelat hela den summan
som stått till förfogande för externa projektägare för perioden 2008-2013. Det som återstår är
de så kallade mikrostöden som brukar kallas checkar. De administreras på Leader
Upplandsbygds kansli av anställda projektledare och LAG är projektägare. Dessa medel kan
fortsatt fördelas ut under 2014. Leader Upplandsbygd driver 11 interna projekt, där det också
ingår personalkostnader. Detta har gjort att vi har ett ganska stort "kansli" - men de flesta
arbetar enbart inom projekten. Här igenom har också en stor mångfald av såväl stora som
mindre projekt kunnat få stöd. Totalt rör det sig om cirka 200 stycken projekt.
I Leadersammanhang är det Länsstyrelsen som granskar all redovisning. Jordbruksverket är
beslutade utbetalande myndighet och Länsstyrelsen verkställer utbetalningen. Idag ansvarar
Leader Upplandsbygd för flera större projekt, bland annat mikrostöd i form av checkar (där
små stöd delas ut till tredje part).
De medel (30 procent av totalbudgeten) som används kommer från de fem kommunerna som
årligen betalat en överenskommen summa i förskott. Resterande 70 procent är pengar från EU
och staten. Dessa betalas ut i efterskott från Länsstyrelsen efter granskning. För att få
ersättning gör varje projekt en eller flera rekvisitioner som lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala
län. Handläggningen av dessa har tagit avsevärt längre tid än de tre månader som är målet för
myndigheten. När utbetalningen kommer till projektägaren ska Leader Upplandsbygd
komplettera med 30 procent ur de kommunala medlen.
Med hänsyn till de externa projektägarna som i några fall har anställd personal och i andra fall
är små föreningar som ligger ute med ”egna” pengar har Leader Upplandsbygd prioriterat
sådana rekvisitioner och bett Länsstyrelsen i Uppsala län avvakta med granskningen av LAGägda projekt. Detta har nu lett till en ohållbar situation likviditetsmässigt.
På grund av att det tar många månader för redovisningen att granskas på Länsstyrelsen
Uppsala län och sedan utbetalas, har Leader Upplandsbygd nu en nalkande likviditetskris.
Projekten är bifallna, verksamheten är kontrollerad och ett stort antal ekonomiska
redovisningar är inlämnade. En del av dessa är godkända för utbetalning, men generellt sett
blir det ett glapp mellan utgift och utbetalning på över ett år.
På grund av att våra utgifter styrs av hur många projekt som gör redovisning, är det idag
mycket svårt att förutspå vilka utgifter per månad som är att räkna med.
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Leader Upplandsbygd kassaflöde ser ut enligt följande per den 15 oktober 2013:
Tillgängliga medel
LUB1:s saldo på affärskonto hos
Handelsbanken

989 681 kr

Kommande utgifter oktober 2013
LAG-potter för utbetalning under okt 2013
Checkar för utbetalning under okt 2013
Löner inkl arbetsgivaravgifter för okt 2013
Fakturor under okt 2013

156 778 kr
79 000 kr
269 347 kr
87 211 kr

Summa

592 336 kr

Tillgängliga medel efter att utgifter är
utbetalda per den 1 nov 2013

397 345 kr

Kommande utgifter
November 2013

800 000 kr

December 2013

520 000 kr

Januari 2014

540 000 kr

Februari 2014

520 000 kr

Mars 2014

520 000 kr

Summa

2 900 000 kr

Leader Upplandsbygd har lämnat in rekvisitioner på totalt 1 600 000 kr till Länsstyrelsen i
Uppsala och inom tre veckor kommer vi lämna in ytterligare rekvisitioner på totalt 1 250 000
kr. Arbetet med att lämna in flera rekvisitioner kommer att fortsätta men det är i dagsläget
svårt att säga hur stora rekvisitioner kommer att vara.
För att kunna hantera likviditetskrisen har presidiet och verksamhetsledaren arbetat på flera
fronter. Vi vänder oss till Uppsala kommun som bidrar med cirka hälften (49 procent) av den
kommunala delen. De 49 procenten motsvarar Uppsala kommuns andel av invånare i Leader
Upplandsbygds område. Tack vare bidrag från staten och EU har varje krona Uppsala
kommun satsat i Leader Upplandsbygd blivit uppväxlad till tre kronor och med ideella
resurser nästan till fem kronor2.
Underhandskontakter har även tagits med Sigtuna och Östhammars kommuner på olika
nivåer.
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LUB= Leader Upplandsbygd
Se bilaga 1- Leader Upplandsbygds lägesrapport för Uppsala kommun 2013

Leader Upplandsbygd har också haft överläggningar med Handelsbanken, som är
organisationens bank. De har konstaterat att "Styrelsen är ej behörig att upptaga kredit. Kredit
skall beslutas av årsmöte eller extra stämma där frågan finns upptagen i förväg på
dagordningen. Där ska även anges vilket belopp krediten får omfatta. Dessutom ska det stå
med i föreningens stadgar att föreningen får uppta krediter."
Ställda inför dessa fakta anhåller styrelsen för Leader Upplandsbygd om att från Uppsala
kommun erhålla ett kortfristigt lån.
Vi bedömer att vårt behov är två (2) miljoner kronor under sex (6) månader.
För att komma tillrätta med situationen bedömer vi att vi skulle behöva sex månader på oss att
kunna hämta hem samtliga kostnader mellan 2008-05-20 och 2013-12-31. Bedömningen är att
vi skulle behöva låna 2 000 000 kronor (två miljoner kronor) för att kunna sköta vårt
åtagande gentemot projekten där Leader Upplandsbygd måste betala ut 30 procent till deras
rekvisitioner, betala löpande kostnader och löner med bikostader, samt kunna med gott mod
leverera in de rekvisitionerna som gör att vi kommer ikapp per 2014-01-01.
Detta beräknas kunna ske på sex månader, med tre månaders marginal för Länsstyrelsen att
betala ut pengarna. Inom nio månader beräknar vi att pengarna ska vara återbetalda.
Sigtuna kommun har beslutat i kommunstyrelsen per den 16 okt 2013 att:


Leader Upplandsbygd beviljas ett konfristigt lån på maximalt 450 000 kronor under
högst nio månader samt villkorat av att Uppsala kommun beviljar lån på resterande
belopp upp till 2 000 000 kronor.



Kommunledningskontoret får i uppdrag att fastställa närmare villkor för lånet pâ ett
sådant sätt att 1ånet inte medför några kostnader för kommunen.



Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen om nio månader.

Med denna brygga som Sigtuna kommun och Uppsala komun skulle kunna skapa gör vi en
gemensam bedömning från presidiet och verksamhetsledaren att vi kan komma i kapp med
rekvisitionerna för våra LAG-ägda projekt. Vi kommer också kunna hantera utbetalningar när
Länsstyrelsen Uppsala län granskat inneliggande och ständigt nytillkommande rekvisitioner
och inte minst ge säkerhet vad gäller löneutbetalningar för den personal som vi är helt
beroende av. Det är bra att känna till att Sigtuna kommuns andel är 14 procent jämfört med
Uppsala kommuns andel är 49 procent av medfinansieringen till Leader Uppandsbygd.
De närmare villkoren bör överenskommas i ett avtal.
Vid frågor kontakta, Cecilia Carlqvist, tfn 073-618 08 86, e-post:
cecilia.carlqvist@upplandsbygd.se

Österbybruk den 18 oktober 2013

Cecilia Carlqvist
Ordförande
Leader Upplandsbygd
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Kim Scharafinski
Verksamhetsledare
Leader Upplandsbygd

LEADER –
nu & i framtiden
Uppsala kommun

+

Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i
landsbygdsområden

Lägesrapport för Uppsala kommun
inom Leader Upplandsbygd
Leader Upplandsbygd har föredelat projektstöd 2008-2013 för att
åstadkomma utveckling, hållbar tillväxt, samt stärka människor
och skapa ett ännu bättre företagsklimat.
Vi vill presentera våra satsningar som berör Uppsala kommun, för
att visa hur lokal utveckling kan se ut när den sker i
trepartnerskap.
Vi vill ha Uppsala kommun med när vi nu startar vår resa mot
framtiden, där Lokalt Ledd Utveckling kan få en ännu starkare
genomslagskraft!
www.upplandsbygd.se

Lägesrapport 2013:
Uppsala kommun
Leader – nu & i framtiden
Leader Upplandsbygd
finansierar utvecklingsprojekt i
fem kommuner – Knivsta, Tierp,
Uppsala, Sigtuna och
Östhammar under
programperioden 2007-2013.
Genom denna lägesrapport vill vi både
blicka bakåt genom att se vilka satsningar
som gjorts inom kommunen 2008-2013,
men också se framåt – hur vill vi arbeta
framöver? Vad kan den nya
Leaderperioden – CLLD, Community Led
Local Development, innebära för Uppsala
kommun?
Leader Upplandsbygd har sitt kansli i
Österbybruk. Styrelsen för Upplandsbygd
(LAG, Local Action Group) har 18
medlemmar varav alla kommuner har en
fast plats.
Den totala budgeten för Leader
Upplandsbygd 2008-2013 är ca 52 miljoner.
Dessa har fördelats på 54 fullstora projekt.
4 av dessa är paraplyprojekt, som i sin tur
delar ut stöd i form av microstöd (maximalt
50 000 kr).
Detta gör att vi idag har 162 beviljade
projekt.
Av våra 162 projekt berörs Uppsala
kommun av 70 st (inklusive driften).
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Statistik
2008-2013
Uppsala kommun
Uppsala kommuns del av Upplandsbygd
(befolkningsmässigt och inbetalningsmässigt)

Inbetald summa Uppsala, 2008-2013:
Beviljad summa i faktiska kronor:
Uppväxling:

6 860 563 kr
22 444 850 kr
3,3 gånger

För varje satsad krona har Uppsala kommun fått 3,3
kronor tillbaka i rena pengar
Inbetald summa Uppsala, 2008-2013:
Beviljad summa inkl medfinansiering:
Uppväxling:

6 860 563 kr
33 093 117 kr
4,8 gånger

För varje satsad krona har Uppsala fått 4,8 kronor tillbaka
inklusive medfinansiering från företag, organisationer och
deltagare
Antal projekt totalt
Antal som berör Uppsala
Uppsalas % av den kommunala finansieringen
Uppsalas % av antal projekt

162 st
70 st
49%
43%
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Beviljade projekt
Uppsala kommun

Internationella kontakter förstudie

Storvreta Beach Club

Fina Händer

Affärsutvecklingscheckar

Träffpunkt Skogsvallen-Naturnära Event

Park 282

Sixten

Ställ om Storvreta - Upptakten

Film och Foto YES-event

Kreativa Näringar med turism & måltid

Testens Sjördäddningsprojekt

Underhållning YES-event

Bygdecheckar

Träffpunkt W

Dokumentation Polenresa

LINN

Marknadsföring av Ulva Kvarn

Karaokeprojekt Skyttorp

Mathantverk Uppland (LUB)

Rundvedens fiberförening/förstudie

Hälsosammare Björklingebor

Natur & miljöcheckar Upplandsbygd

Fiber i Länna

Biograf Malmen

RUCOP

Upplandsschottis/SM i scottis

Ramp Björklinge

RUDEC

Belysning av Multiarena

LAN 743

Kulturernas Karneval

Broschyr om Stavby

Skyholma Meck

Kentauren, framtidens hästföretagare

Förstudie - Ny dansbana i Kopphagen

Summerrail Ramstalund

Bondens Egen Marknad

Hembygdsbok Hagby socken

Trolla med Emil

Dream Pack

Förarbete och invigningsevent av väg 288

Sommardans 2012

Matturism i Uppland

Skyttorpsdan

jDome

Måltidsturism

Skymning i Vallmark

SportlovsLAN

Framtidsutveckling

Bygdesamverkan

Cosplayverkstad

Resilienta Mikroregioner

Feasibility Study for a Local Currency in Upplandsb.

BasVerkstaden

Upplandsidrottens Föreningsservice

Fotboll - ett verktyg för integration bl ungdomar

Operation E-Sport Björklinge

Matskolor med 4H

Närmare Fyrisån-Fas 1

Handikappryttaralliansen Uppland

Historic Rally

Musikläger

Måltidsteater

Sverigekampen i Upplandsbygd

E-sportläger

Vallonbruksveckan 2012

Länna Festplats Kopphagen

Sol, vind och vakuum
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