
Fastställd vid årsmöte Leader Mittland Plus 11 april 2019 

Föreningens styrdokument avseende särintressen  

 

Det är oerhört viktigt att ha allmänhetens förtroende för leaderföreningen och dess förmåga att fatta objektiva 
beslut utan särintressen. Det är också viktigt att säkerställa effektivitet, det vill säga att säkerställa leadermetodens 
mervärde och EUs anseende. LAG har en viktig roll i Leaderstrategins genomförande och många av de som är 
medlemmar i LAG är också lokalt engagerade. Jävsfrågan beaktas då i beslutsprocessen så att hen inte medverkar 
vid diskussioner eller beslut. Detta säkerställs genom interna handläggnings- och beslutsrutiner där kontroll av jäv 
görs utifrån förvaltningslagens definitioner.  

Under handläggningsprocessen gör Leader Mittland Plus en noggrann genomlysning av samtliga ärenden. 
Bedömningar görs till exempel om utgifter i ett projekt är nödvändiga för att uppnå syfte och mål med projektet 
och om de är rimliga i sin omfattning. Det ska styrkas från flera håll att de valda leverantörerna har en rimlig 
prisnivå.  

LAG bedömer också projekt utifrån fastställda urvalskriterier om projekt bidrar till den lokala utvecklingsstrategis 
måluppfyllelse. Dessa steg skall säkerställa kostnadseffektivitet och även kunna identifiera ett projekt som är 
konstruerat för att gynna en specifik aktör. (Se artikel 60 i 1306/2013 EU:s förordning.)  

 

Regel om närstående vid bedömning av projektansökningar i Leader Mittland Plus  

Verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Av detta skäl ska Leader Mittland Plus tillämpa begränsningar i 
möjligheten att anlita närstående. Stödmottagaren får inte utan skriftligt beslut från Leader Mittland Plus (LAG) 
anlita en leverantör som är närstående. Med närstående fysisk person avses bland annat make/maka, sambo, 
partner, föräldrar, barn och syskon till företrädare för bidragsmottagaren.  

Med närstående juridisk person avses koncernbolag eller företag, ekonomisk förening, kooperation m fl 
organisationer samt företagsgrupperingar där det finns ett ägarintresse i bidragsmottagarens verksamhet. Denna 
bestämmelse skall tillämpas även i de fall en närstående fysisk person är anställd eller uppdragstagare hos en 
leverantör eller har ägarintresse i leverantörens organisation.  

Närståendeprincipen gäller samtliga projektägare och ska även beaktas vid nominering av LAG-ledamöter så att 
LAG i största möjliga mån inte riskerar särintresse i sin medverkan vid projektbeslut. En ledamot som bedömer 
att stora risker för särintresse finns bör överväga att avstå sin plats i LAG.  

Artikel 60 i 1306/2013 EU:s förordning om jordbruksfondernas finansiering fastslår vidare att myndigheter inte 
ska bevilja stöd till sökande om förutsättningarna för att få stödet är skapat på ett konstlat sätt. Regeln gäller 
fysiska och juridiska personer. Leader Mittland Plus tolkar denna regel så att projekt som misstänks tillkommit till 
viss del för att skapa arbetstillfällen i en viss organisation eller för en viss person, inte ska prioriteras för stöd. 
Finns minsta misstanke om att projektet har tillkommit för att skapa arbetstillfällen i en organisation eller för en 
viss person/tjänst i ett visst företag, så ska projektet först utredas noggrant. Om misstanken kvarstår efter 
utredning skall projekt avslås för att inte riskera att projekt tillkommer för sysselsättning eller för att driva in 
pengar i en viss organisation. 

 


