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Utbetalning av det Övriga offentliga stödet från 
LAG (LAG-pott) – Region Hallands medfinansiering  
2018-08-16 

Vid LAG mötet 2016-02-15 på Lilla Böslid beslutades under § 69 
Projektflöde att ”betala ut förskott av den lokala offentliga 
medfinansieringen med 50%, dock högst 250 000 kr, till ideella 
föreningar, ekonomiska föreningar i form av lokala kooperativ, 
allmännyttiga stiftelser eller lokala utvecklingsgrupper, efter ansökan” 
Det uppdrogs också till kontoret att ”undersöka om det är möjligt att 
betala ut förskott på den lokala offentliga medfinansieringen även till 
företag” 
 
Vi har hittills följt detta beslut när det gäller förskott och även betalat ut 
medfinansieringen i takt med att Jordbruksverket godkänt och betalat ut 
delutbetalningar. 
 
Vi har nu fått in ett par ansökningar om möjlighet att betala ut mer av 
medfinansieringen eftersom man bland annat på grund av lång 
handläggningstid på Jordbruksverket, fått problem med likviditeten. Det 
kommer också att uppstå problem för en del projekt att avsluta sin 
verksamhet med kravet som Jordbruksverket har på att högst 80% av 
stödet kan betalas ut innan slututbetalning. 
 
De frågeställningar som AU behöver ta ställning till är följande: 
 

1. Kan vi/ska vi betala ut förskott till företag? 
2. Ska vi betala ut medfinansiering utan att följa Jordbruksverkets 

utbetalningar om något projekt begär det? 
3. Ska vi betala ut 100 % av medfinansieringen om något projekt 

begär det?  
 

Enligt kommunallagen är det inte tillåtet att gynna enskilda företag. Jag 
gör dock bedömningen att medfinansieringen är en del av det stöd som 
är godkänt för att betalas ut till företaget, oavsett om det är projektstöd 
eller projektstöd till företag. Det bör därför inte vara något problem att 
betala ut detta i förskott. 
 
Det föreligger inget hinder att betala ut medfinansiering utan att följa 
Jordbruksverkets utbetalningar. Jordbruksverket kräver att vi ska ha 
betalt ut medfinansiering, så det minst täcker den utbetalning som de 
gör. 
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Vi har möjlighet att betala ut 100 % av medfinansieringen enligt svar från 
Jordbruksverket ställd på fråga från kontoret i mars 2017. 
 
Om vi bestämmer oss för att hantera medfinansieringen på ett mer fritt 
sätt för att stödja och hjälpa projekten, vilka regler bör vi då sätta upp för 
att försäkra oss om att vi kan få tillbaka eventuell för mycket utbetald 
medfinansiering i de fall projekten inte använder sig av hela sitt stöd? 
 
  
Sven-Anders Svensson 
Lokalt Ledd Utveckling Halland 

 
 
 
 

 


