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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Föreningens namn är Leader Mittland Plus. Föreningen är en öppen, allmännyttig ideell förening. 

Leader Mittland Plus ska aktivt arbeta för utveckling av landsbygden i det geografiska område i Bräcke, 
Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner inom vilket Leader Mittland Plus ska bedrivas. Vad gäller 
Europeiska havs- och fiskerifonden ska föreningen även arbeta i Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och 
Härnösands kommuner.  

Föreningens arbete i Lokalt Ledd Utveckling med leadermetoden ska bedrivas med leadertankens 
fundament som grund, vilket innebär underifrånperspektiv och samverkan i ett jämbördigt partnerskap 
mellan den ideella, den offentliga och den privata sektorn i området.  

Medlem i Leader Mittland Plus kan enskilda personer, företag eller organisationer som accepterar och 
respekterar föreningens ändamål och stadgar vara. Under 2021 hade Leader Mittland Plus 38 medlemmar. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Också 2021 har varit ett år präglat av pandemi och annorlunda utmaningar då vare sig projektstödmöten 
eller styrelsemöten har kunnat ske fysiskt annat än i undantagsfall. Verksamheten har också haft alla 
moment i stödprocessen i pågående fas, samtidigt som en förlängning av innevarande programperiod och 
gjort att det varit möjligt att också under 2021 bevilja projektstöd för projekt inom både Jordbruksfonden 
och Havs- och fiskerifonden. 

Utöver det som betraktas som ordinarie verksamhet har föreningen under året haft fokus på att 
tillsammans med boende och verksamma i vårt geografiska område ta fram en ny utvecklingsstrategi för 
2023-2027. Arbetet har letts av LAG-styrelsen och verksamhetsledaren, och har resulterat i att en ansökan 
om att starta leaderområde och en första version av utvecklingsstrategin för 2023-2027 lämnats in till 
Jordbruksverket i oktober 2021.  

Under 2021 har också ytterligare en person rekryterats till kansliet för att jobba med intern och extern 
kommunikation kring pågående projekt och föreningens verksamhet.  

Under 2021 har föreningens lokala aktionsgrupp fattat beslut om prioritering av stöd till 5 lokala 
utvecklingsprojekt. Vid årets slut hade totalt 158 projektärenden registrerats i projektdatabasen. 
Förlängningen av programperioden har medfört ett tillskott till projektstöds- och driftsbudgeten med 
totalt 15 596 470 kr för åren 2021 och 2022. Därutöver har leaderföreningen fått ytterligare ett tillskott av 
projektstöd 1 292 710 kr att förmedla under den förlängda programperioden vilket innebär att föreningen 
totalt kan fördela drygt 56 miljoner kr till utvecklingsinsatser till och med årsskiftet 2023.  

Föreningens medfinansiärer har under 2021 betalat in sina andelar enligt plan.  

Ånge kommun 320 000 kr  
Timrå kommun 365 000 kr  
Bräcke kommun 136 000 kr  
Sundsvalls kommun 690 000 kr  
Region Västernorrland 400 000 kr  
Region Jämtland 390 000 kr (Summan avser i förväg inbetalt belopp.) 
Härnösands kommun 30 000 kr Avser Havs- och fiskerifonden 
Kramfors kommun 30 000 kr Avser Havs- och fiskerifonden 
Örnsköldsviks kommun 40 000 kr Avser Havs- och fiskerifonden 
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Flerårsöversikt  

Föreningen Leader Mittland Plus bildades i augusti 2015 genom sammanslagning av de två föreningarna 
Leader Timråbygd och Leader Mittland. Föreningen fick startbeslut från Jordbruksverket för 
genomförande av den lokala leaderstrategin i slutet av december 2016. 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning*, tkr 2 120 2 615 2 610 1 862 1 919 1 695 

Resultat efter finansiella poster, tkr 164  10 15 15 30 8 
__________ 

*Intäkter från sålda varor och utförda tjänster. Bidrag, gåvor, medlemsavgifter och liknande rörelseintäkter, som inte baseras på de 
utförda prestationer som utgör företagets primära aktiviteter, ingår normalt inte i nettoomsättningssumman, men då ideella föreningar som 
regel bedriver näringsverksamhet i begränsad omfattning vilket innebär att deras nettoomsättning i många fall skulle framstå som mycket 
låg, gäller för ideella föreningar ett generellt undantag som innebär att medlemsavgifter, gåvor och bidrag ska räknas med i 
nettoomsättningen. 

 

Förändringar i eget kapital 

 

Ändamålsbestämda 
medel 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 259 072 68 532 11 921 339 526 

Resultatdisposition enligt 
årsstämman  11 921 -11 921  
Ändamålsbestämda medel 151 106   151 106 
Årets resultat – – 13 393 13 393 

Belopp vid årets utgång 410 179 80 453 13 393 504 025 
 

Resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande medel: 

Balanserat resultat  80 453 

Årets resultat  13 393  

Totalt  93 843 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande 

Utdelning till medlemmar 0 
Överförs till föreningens egna kapital 93 843 

Totalt eget kapital 93 843 
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Förslag till styrelsens yttrande  

Styrelsen föreslår att föreningens vinst avseende överskott från föreningens konton förs över till 
föreningens egna kapital. Föreningen har även gjort avsättning för ändamålsenliga medel för det överskott 
som kan tillgodoräknas verksamheten för pågående LAG-ägda projekt. På så sätt förs överskottet över i 
ny räkning och stäms av mot faktiskt resultat vid projektavslut.  

Överskott från pågående projekt Vinst uppkommer då föreningen får ersättning för lönekostnadspåslag baserat 
på en procentsats på faktisk lön, som är något högre än de faktiska lönekostnaderna, samt att 
Jordbruksverket tillämpar schablonpåslag på lönekostnader som ska täcka löpande omkostnader för drift 
av kontor, såsom lokaler, kopiering, porto, försäkringar med mera. Då föreningen hittills varit sparsam 
med att dra på sig indirekta kostnader har ett utrymme bildats som kan användas senare under 
projekttiden till de kostnader som av olika skäl inte ersätts vid rekvisition.  

Föreningen har ett överskott för 2021 baserat på medlemsavgifter och ränteintäkter. Dessa intäkter är 
kopplade till föreningen och inte till pågående projekt, och föreslås föras över till föreningens eget kapital. 

Den föreslagna dispositionen bedöms förenlig med försiktighetsregeln. 
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Resultaträkning 

 Not 
2021-01-01 
–2021-12-31 

 
 

2020-01-01 

–2020-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 

Medlemsavgifter  3 800 3 400 

Verksamhetsbidrag Jordbruksverket och LAG-pott  2 104 241 2 605 254 

Övriga ersättningar/intäkter  12 182 6 247 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  2 120 223 2 614 902 

Rörelsekostnader 

Övriga externa kostnader  -231 270 -856 744 

Personalkostnader 2 -1 734 048 -1 750 919 

Summa rörelsekostnader  -1 965 317 -2 607 663 

Rörelseresultat  154 906 7 239 

Finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 9 678 9 889 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -85 -7 616 

Summa finansiella poster  9 523 2 273 

Resultat efter finansiella poster  164 429 9 512 

Resultat före skatt  164 429 9 512 

Avsättning ändamålsenliga medel 

Ändamålsenliga medel 4 -151 106 2 409 

Skatter 

Årets resultat  13 393 11 921 
 

http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/exempel-pa-arsredovisningar/exempel-1-1.14475#note-2
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Balansräkning 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Fordringar projektmedel 5 2 046 476 1 004 234 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  249 865 251 229 

Summa kortfristiga fordringar  2 296 341 1 255 462 

Kassa och bank 

Kassa och bank 6 4 139 355 4 274 290 

    

Summa omsättningstillgångar  6 435 696 5 529 752 

Summa tillgångar  6 435 696 5 529 752 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital    

Fritt eget kapital 

Ändamålsbestämda medel  410 179 259 072 

Balanserat resultat  80 453 68 532 

Årets resultat  13 393 11 921 

Summa fritt eget kapital  504 025 339 526 

Summa eget kapital  504 025 339 526 

Kortfristiga skulder 

Övriga skulder 7 3 061 147 1 993 959 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 870 524 3 196 268 

Summa kortfristiga skulder  5 931 671 5 190 227 

    

Summa eget kapital och skulder  6 435 696 5 529 752 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i 
mindre företag. 

Upplysningar till resultat- och balansräkning  

Not 2 Medelantalet anställda 

 

2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
–2020-12-31 

Medelantalet anställda, i personer, ej tjänster 2,4 4 

 

Under 2021 har anställningarna i föreningen bestått i 1 verksamhetsledare 100%, en administratör 100% 
tjänst, samt en kommunikatör 100 % anställd från och med september 2021.  

Under året har ordinarie administratör varit sjukskriven på deltid under oktober-december. 
Verksamhetsledaren har utöver verksamhetsledningsuppdraget också varit projektsamordnare för arbetet 
med att skriva en ny utvecklingsstrategi för 2023-2027.  

Not 3 Finansiella poster 

 

2021-01-01 
–2021-12-31 

2020-01-01 
–2020-12-31 

Ränteintäkter, övriga 9 678 9 889 

Räntekostnader, övriga 85 7 616 

Not 4 Ändamålsenliga medel 

Under tiden projekt pågår förs överskott och underskott från projektens verksamhet över till 
ändamålsenliga medel. Under 2021 har flera pågående projekt visat nollresultat medan driftsprojektet gjort 
ett överskott, liksom projektet för Förberedande stöd steg 1, dvs strategiarbetet för 2023-2027. När de 
projekt som drivs av föreningen slutredovisas förs resultatet över till föreningens ekonomi.  

Not 5 Omsättningstillgångar 

Föreningen rekvirerar projektstöd från Jordbruksverket med 67% samt LAG-pott med 33% enligt 
Jordbruksverkets fastställda regelverk. För föreningen rekvireras medel för lönekostnader med 
Jordbruksverkets fastställda lönekostnadspåslag 42,68% samt ett schablonpåslag med 15% på 
lönekostnaden som skall täcka hyror och andra omkostnader som inte hör samman med de åtgärder som 
tagits upp i projektet. Utöver löner och schablon rekvireras medel för faktiska kostnader enligt gällande 
aktivitetsplaner. Rekvisitionerna har en eftersläpning och i summan i redovisningen finns även av 
Jordbruksverket ännu ej betalda rekvisitioner. 

1400 Förutbetalda kostnader drift avser samtliga av Jordbruksverket ännu ej betalda ansökningar om 
utbetalning samt motsvarande LAG-pott för föreningens driftsprojekt.    

1403 Förutbetalda kostnader säl och skarv avser av Jordbruksverket ännu ej betalda ansökningar om 
utbetalning samt motsvarande LAG-pott för föreningens samarbetsprojekt Säl och skarv. 

1404 Förutbetalda kostnader paraplyprojekt innehåller av Jordbruksverket ännu ej betalda ansökningar om 
utbetalning samt motsvarande LAG-pott för föreningens samtliga paraplyprojekt. Dessa har under 2021 
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varit fem: Startgas, Startsmarthjälpen, Young Events, Miljöcertifiering samt Produkter och tjänster. Två av dessa har 
ännu inte haft några kostnader.  

1406 Förutbetalda kostnader Strategi 2023-2027 avser av Jordbruksverket ännu ej betald ansökan om 
utbetalning från Jordbruksverket samt motsvarande LAG-pott för föreningens projekt för Förberedande 
stöd steg 1, det vill säga framtagande av strategi för 2023-2027. 

 

Not 6 Kassa och bank 

 

2021-01-01 
–2021-12-31 

2020-01-01 
–2020-12-31 

Bankkonto Handelsbanken 1 190 730 1 235 342 

Landshypotek 1 526 541 1 521 217 

SBAB Bank 1 422 084 1 517 730 

 

Not 7 Kortfristiga skulder 

2490 Övrig offentlig medfinansiering avser den offentliga medfinansiering till leaderområdet som 
leaderområdets partners skjuter till varje år enligt medfinansieringsavtal.  

När ett projekt får startbeslut från Jordbruksverket omförs den andel av LAG-potten som då blir 
öronmärkt för det specifika projektet till 2991 Beslutade LAG-finansieringar. (Gäller ej driftsprojektet). 
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Underskrifter 

Digitalt signerad med elektronisksignering enligt datum som framgår av signeringscertifikat. 

 

 

Veronica Eklund, ordförande Bräcke Offentlig 

Mari  Wennberg Zidén, vice ordförande Ånge Privat 

Lotten Rapp Ånge Ideell 

Märta Högstedt Timrå Ideell 

Barbro  Norberg Bräcke Ideell 

Ewa Back Sundsvall Ideell 

Ulf  Broman Sundsvall Privat 

Elizabeth Persson Bräcke Privat 

Marie Holm Timrå Privat 

Åke Nylén Ånge Offentlig 

Marie  Eliasson Timrå Offentlig 

Peter Sjöbom Sundsvall Offentlig 
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