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Paragraf 182 Ärendenummer KS2022/905 

Beslut om en representant för Leader Mälardalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Leader Mälardalen är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att aktivt  
arbeta med lokal utveckling genom Leader-metoden. 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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2022, § 137 att medfinansiera Leader  
Mälardalen under programperioden 2023–2027 med 17 kronor per invånare i  
landsbygdsområden och år.  
 
Föreningen styrs av LAG (Local Action Group), en styrelse med en representant  
från vardera ideella sektorn (föreningslivet), privata sektorn (företagarna) och  
offentliga sektorn ur varje kommun i området, totalt 24 personer. Därför måste  
kommunstyrelsen utse en representant för Enköpings kommuns räkning i LAG.  
Formellt utses LAG-ledamöterna av medlemmarna på årsstämman.  
Enköpings kommuns har utöver en representant även en röst på årsmötet.  
Rösträtten kan utövas av medlemmen genom ombud med skriftligt dagtecknad  
fullmakt. Kommunstyrelsens kan utse ett ombud inför varje föreningsstämma eller  
utse ett röstombud för denna mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-26 
Mejlkonversation, Leader Mälardalen, 2022-10-27 

__________ 
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Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Beslut om representant och röstombud till Leader 
Mälardalen  

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. utser NN, P till representant för Enköpings kommun från och med 
årsstämman år 2023 till och med årsstämman år 2027,  
 

2. utser NN, P röstombud för Enköpings kommuns räkning i Leader 
Mälardalen, 
 

3. uppdraget som röstombud för Enköpings kommuns räkning i Leader 
Mälardalen gäller från och med detta beslut intill det sammanträde då val 
av röstombud hålls nästa gång. 

Sammanfattning 
Leader Mälardalen är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att aktivt 
arbeta med lokal utveckling genom Leader-metoden. 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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2022, § 137 att medfinansiera Leader 
Mälardalen under programperioden 2023–2027 med 17 kronor per invånare i 
landsbygdsområden och år.  

Föreningen styrs av LAG (Local Action Group), en styrelse med en representant 
från vardera ideella sektorn (föreningslivet), privata sektorn (företagarna) och 
offentliga sektorn ur varje kommun i området, totalt 24 personer. Därför måste 
kommunstyrelsen utse en representant för Enköpings kommuns räkning i LAG. 
Formellt utses LAG-ledamöterna av medlemmarna på årsstämman.  

Enköpings kommuns har utöver en representant även en röst på årsmötet. 
Rösträtten kan utövas av medlemmen genom ombud med skriftligt dagtecknad 
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fullmakt. Kommunstyrelsens kan utse ett ombud inför varje föreningsstämma eller 
utse ett röstombud för denna mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-26 
Mejlkonversation, Leader Mälardalen, 2022-10-27 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Leader Mälardalen, för kännedom  
NN, P, för kännedom 
NN, P, för kännedom 
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