KS 12 5 NOVEMBER
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Diarienummer

Kajsa Bergdahl

2014-10-15

KSN-2013-1303

Kommunstyrelsen

Leader Upplandsbygd: Begäran om lån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att Leader Upplandsbygd medges ett lån om 1 500 000 kronor, samt
att lånet ska ha en ränta om 3,5 procent och återbetalas till Uppsala kommun senast den 31
mars 2015.
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.
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Föredragning
Under 2013 beviljade Uppsala kommun och Sigtuna kommun lånelöfte till Leader. Leader
behövde endast använda Sigtunas lån och lånet är per sista augusti 2014 återbetalt enligt avtal.
På grund av fortsatt försenade utbetalningar står Leader nu inför ett liknande ekonomiskt läge
som när lån från Uppsala kommun tidigare beviljades. En framställan, har lämnats till
Uppsala kommun om att erhålla ett tillfälligt lån om sammantaget 1,5 miljoner kronor till den
31 mars 2015 på samma villkor som tidigare låneansökan. Bilaga 1 och 2.
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 mars 2015.
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Bilaga 1
Uppsala 2014-09-10

Till
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun

Anhållan om lån
Föreningen, Leader Upplandsbygd har sedan 2008 fördelat pengar inom ramen för det svenska
landsbygdsprogrammet inom sitt område med fem kommuner. Till dags dato har styrelsen, som
kallas LAG (lokal arbetsgrupp), fördelat hela den summa som stått till förfogande för externa
projektägare för perioden 2008-2013.
De medel 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. Vi har även ett spännande
ungdomsprojekt med Uppsala kommuns bygdegårdar på gång, vilket kan vara i riskzonen om vi
inte kommer tillrätta med likviditeten.
Idag ligger det cirka sju miljoner kronor i rekvisitioner på Länsstyrelsen i Uppsala län, detta är
Upplandsbygds interna rekvisitioner och inte externa projekts. Detta gör att vi har en god
likviditet i form av väntade utbetalningar, men hanteringen av rekvisitionerna tar för lång tid.
Under 2013 hade vi liknande problem, då vände vi oss till Sigtuna och Uppsala kommun. Vi fick
då lånelöfte från båda kommunerna och valde att enbart använda Sigtunas lån inledningsvis. Det
lånet är per sista augusti 2014 återbetalt enligt avtal. När vi nu vände oss till Uppsala kommun så
har det beslut om lån vi fick 2013, gått ut
Vi har också haft överläggningar med Handelsbanken som är vår bank. De har konstaterat att
"Styrelsen är ej behörig att upptaga kredit”
Ställda inför dessa fakta anhåller styrelsen för Leader Upplandsbygd om att från Uppsala
kommun erhålla ett kortfristigt lån baserat på det avtal som tidigare upprättades.
Vi bedömer att vårt behov är en och en halv (1,5) miljoner kronor under sex (6) månader – till den
31 mars 2015.
Uppsala den 10 september 2014
Ordförande

Verksamhetsledare

Cecilia Carlqvist

Kim Scharafinski
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Fråga om lån höst 2014
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Inför det nya området LEADER Upplandsbygd skulle Uppsala kommun behöva bevilja ett nytt
lånelöfte. LEADER Upplandsbygd kommer ha ett mycket ansträngt läge under september och
oktober. Anledningen till detta är på grund av att de pengar de har fått av SJV för tillfället granskas
hos Länsstyrelsen men också att Länsstyrelsen och Jordbruksverket inte har hanterat utbetalningar i
sommar, i samband med detta har LEADER också varit tvungna att betala tillbaka de lån de fick av
Sigtuna kommun vilket gör att läget rent ekonomiskt sett är väldigt ansträngt. Ett ansträngt
ekonomiskt läge ger en direkt påverkan på checkprojekten och kanske även på de stora
utvecklingsprojekten. För att detta inte skall hända skulle LEADER Upplandsbygd behöva ett nytt
lånelöfte.
Kommunstyrelsen bör ta ett nytt beslut angående beviljande av lånelöfte. LEADER Upplandsbygd är
väldigt viktiga för kommunens arbete med landsbygdsutveckling och därför är det av stor vikt att
ärendet skall tas upp i kommunstyrelsen. Enligt LEADER Upplandsbygd förväntas de kunna betala
tillbaka lånet i februari och förväntas ha samma villkor som beslutet i KSN-2013-1303.
Medfinansiering 2015
Medfinansiering- LEADER byter namn till LLU-område.,
Det är i högsta grad troligt att det LLU-område (LEADER) som Uppsala kommun tillhör kommer att bli
godkänt. I förlängningen innebär detta att Uppsala kommun skall räkna med att medfinansiering
kommer att betalas ut i januari. LLU har dock inte fått besked om vilken totalsumma det gäller, vilket
gör att det i kontraktet bör det dock så att den ska justeras på följande års inbetalning så att det
stämmer. Om LLU-området mot förmodan inte blir ett godkänt område så kommer summan att
återbetalas till kommunen.

