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Beslut som LAG:s styrelse kan eller inte kan 

delegera 

LAG:s styrelse kan delegera vissa typer av beslut. I tabellerna nedan ser du vilka 
beslut som LAG:s styrelse kan delegera och vem som kan få delegation. De beslut 
som inte kan delegeras behöver beslutas på ett LAG-möte.  

Ansökan om stöd 

 

Typ av beslut LAG:s 
styrelse 
kan 
delegera 
beslutet 

Vem som kan få 
delegation 

Jordbruksverket 
fattar beslut om 
stöd 

Avskrivning eller avvisning Ja Ordföranden eller 
annan person 
från LAG:s 
styrelse. 

Nej 

Avslag som uppkommer i 
handläggningen och som 
LAG:s styrelse inte behöver 
fatta beslut om 

Om LAG:s styrelse ska fatta 
beslutet står det i rutinen 

Ja Ordföranden eller 
annan person 
från LAG:s 
styrelse. 

Nej 

Avslag som uppkommer i 
handläggningen där det står 
att LAG:s styrelse ska fatta 
beslut 

Nej  Nej 

Avslag på grund av att LAG:s 
egna grundvillkor inte är 
uppfyllda 

Ja Ordföranden eller 
annan person 
från LAG:s 
styrelse. 

Nej 

Prioritering av ansökan och 
fastställande av stödbelopp 
enligt rutin 223 LAG:s 
prioritering av ansökan 

Nej  Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

Ändringar av 
finansieringsandelar när det 
offentliga stödet ökar 

Nej  Ja 

Ändring av skrivfel eller 
andra uppenbara fel 

Ja Ordföranden eller 
annan person 
från LAG:s 
styrelse. 

Ja 
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Typ av beslut LAG:s 
styrelse 
kan 
delegera 
beslutet 

Vem som kan få 
delegation 

Jordbruksverket 
fattar beslut om 
stöd 

Sänkning av stödet (gäller all 
offentlig finansiering) 

Ja Ordföranden eller 
annan person 
från LAG:s 
styrelse. 

Ja 

Höjning av stödet (stödet är 
all offentlig finansiering) 

Nej  Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

 
 

Ansökan om ändring av beslut om stöd 

(Projekt som har fått ett beslut om stöd) 
 

Typ av beslut eller vad 
ändringen gäller 

LAG:s 
styrelse 
kan 
delegera 
beslutet 

Vem som kan få 
delegation 

Jordbruksverket 
fattar nytt 
beslut om stöd 

Avskrivning eller avvisning Ja Ordföranden eller 
annan person 
från LAG:s 
styrelse. 

Nej 

Avslag som uppkommer i 
handläggningen och som 
LAG:s styrelse inte behöver 
fatta beslut om 

Om LAG:s styrelse ska fatta 
beslutet står det i rutinen 

Ja Ordföranden eller 
annan person 
från LAG:s 
styrelse. 

Nej 

Avslag som uppkommer i 
handläggningen där det står 
att LAG:s styrelse ska fatta 
beslut 

Nej  Nej 

Avslag på grund av att 
projektet inte uppfyller 
LAG:s egna grundvillkor 

Ja Ordföranden eller 
annan person 
från LAG:s 
styrelse. 

Nej 

Nytt syfte och mål med 
projektet* 

Nej  Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

Ny aktivitet som påverkar 
syfte och mål* 

Nej  Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

Ny aktivitet som inte 
påverkar syfte och mål och 

Ja Ordföranden, 
annan person 

Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 
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Typ av beslut eller vad 
ändringen gäller 

LAG:s 
styrelse 
kan 
delegera 
beslutet 

Vem som kan få 
delegation 

Jordbruksverket 
fattar nytt 
beslut om stöd 

som inte innebär ett högre 
stödbelopp 

från LAG:s 
styrelse eller 
personal på 
leaderkontoret. 

Inte kan genomföra en 
aktivitet som påverkar syfte 
och mål men ändå vill 
fortsätta att genomföra 
projektet* 

Nej  Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

Ändring av villkor som LAG:s 
styrelse ställt upp* 

Nej  Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

Högre stödnivå eller högre 
stödbelopp* på grund av att 
stödmottagaren söker mer 
pengar till projektet 

Nej  Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

Ändringen innebär en högre 
andel projektstöd och/eller 
övrigt offentligt stöd från 
LAG 

Nej  Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

Ändrad stödnivå eller 
stödbelopp på grund av att 
mer övrigt offentligt stöd 
har kommit in i projektet. 
Ändringen innebär att den 
totala andelen projektstöd 
och övrigt offentligt stöd 
från LAG är oförändrad eller 
blir lägre** 

Ja Ordföranden eller 
annan person 
från LAG:s 
styrelse. 

Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

Ny prioritering av ansökan Nej  Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

Nytt slutdatum Ja Ordföranden, 
annan person 
från LAG:s 
styrelse eller 
personal på 
leaderkontoret. 

Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 

*Ändringen kan innebära att ansökan ska prioriteras om.  
** Om ett projekt får mer offentliga resurser behöver de inte ett nytt beslut om 
stöd. 
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Byte av sökande eller stödmottagare 

Typ av beslut eller vad 
ändringen gäller 

LAG:s 
kan 
delegera 
beslutet 

Vem som kan få 
delegation 

Jordbruksverket 
fattar nytt 
beslut om stöd 

Byte av sökande Ja Ordföranden, 
annan person 
från LAG:s 
styrelse eller 
personal på 
leaderkontoret. 

Nej 

Byte av stödmottagare Ja Ordföranden, 
annan person 
från LAG:s 
styrelse eller 
personal på 
leaderkontoret. 

Vid bifall- ja  

Vid avslag- nej 
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