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Enheten för lokalt ledd utveckling 
  

 

Beslut som LAG kan delegera eller inte delegera  

LAG kan delegera vissa typer av beslut. I tabellerna nedan ser du vilka beslut som LAG kan delegera, 
vem som kan få delegation och för vilka beslut det endast är LAG som kan fatta LAG-beslut.  

Vid alla beslut om avslag, avskrivning och avvisning ska fyraögonsprincipen tillämpas. Det innebär att 
det ska vara olika personer som handlägger och som fattar beslut.  

Beslut om avslag, avskrivning eller avvisning 

Använd mallen för aktuellt beslut. Mallarna finns i handläggarstödet.  

Beslut om bifall 

Om LAG beslutat om bifall ladda upp LAG:s protokoll i akten för ärendet. Vad LAG:s protokoll ska 
innehålla framgår av rutinen 223 LAG:s prioritering av ansökan.  

Om LAG har delegerat beslutet och det gäller byte av sökande eller stödmottagare använd mallen för 
aktuellt beslut. Mallarna finns i handläggarstödet.  

Om LAG har delegerat beslutet och det gäller ansökan om ändring, skriver den som har delegation en 
tjänsteanteckning som laddas upp i akten för ärendet. När leaderkontoret har delegation kan de 
istället skriva direkt i FLIT om det är mer lämpligt.  

 

Ansökan om stöd  

Typ av beslut  LAG kan 
delegera 
beslutet  

Vem som kan få 
delegation 

Jordbruksverket 
fattar beslut om 
stöd. 

Avskrivning eller avvisning.  Ja. Ordföranden 
eller annan 
person från LAG.  

Nej.  

Avslag som uppkommer i 
handläggningen och som LAG inte 
behöver fatta beslut om. Om LAG ska 
fatta beslutet står det i rutinen. 

Ja.  Ordföranden 
eller annan 
person från LAG. 

Nej.  

Avslag som uppkommer i 
handläggningen där det står att LAG 
ska fatta beslut.  

Nej.   Nej.  

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

Ja. Ordföranden 
eller annan 
person från LAG. 

Nej.  

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

Nej.   Vid bifall- ja.  
Vid avslag- nej.  
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Vissa ändringar i ansökan eller LAG:s protokoll efter LAG:s beslut, men innan Jordbruksverket fattar 
beslut om stöd kan LAG delegera till ordföranden eller annan person från LAG. Det gäller ändringar 
som till exempel skrivfel eller sänkning av stödet. Dokumentation av ändringen görs i protokollet från 
LAG eller i ett separat beslut. Observera att följande ändringar inte kan  delegeras:  

 Ändringar som påverkar prioriteringen av ansökan enligt rutinen 223 LAG:s prioritering av 
ansökan.  

 Höjning av stödet (stödet är all offentlig finansiering).  
 

 

Ansökan om ändring av projekt som har fått ett beslut om stöd 
 

Typ av beslut eller vad ändringen 
gäller  

LAG kan 
delegera 
beslutet  

Vem som kan få 
delegation 

Jordbruksverket 
fattar nytt beslut 
om stöd.  

Avskrivning eller avvisning.  Ja  Ordföranden 
eller annan 
person från LAG.  

Nej.  

Avslag som uppkommer i 
handläggningen och som LAG inte 
behöver fatta beslut om. Om LAG ska 
fatta beslutet står det i rutinen. 

Ja  Ordföranden 
eller annan 
person från LAG 

Nej.  

Avslag som uppkommer i 
handläggningen där det står att LAG 
ska fatta beslut.  

Nej.   Nej.  

Avslag på grund av att projektet inte 
kan uppnå LAG:s egna grundvillkor.  

Ja  Ordföranden 
eller annan 
person från LAG 

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.  

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 ställt 
upp*.  

Nej.   Vid bifall- ja.  
Vid avslag- nej.  

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

Vid bifall- ja.  
Vid avslag- nej.  

Ny prioritering av ansökan.  Nej.   Vid bifall- ja.  
Vid avslag- nej.  
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Nytt slutdatum.  Ja.  Ordföranden, 
annan person 
från LAG eller 
personal på 
leaderkontoret.  

Vid bifall- ja.  
Vid avslag- nej. 

Ny aktivitet som inte påverkar syfte 
och mål och som inte innebär ett 
högre stödbelopp.  

Ja.  Ordföranden, 
annan person 
från LAG 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.  

 

Byte av sökande eller stödmottagare 
 

Typ av beslut eller vad ändringen 
gäller  

LAG kan 
delegera 
beslutet  

Vem som kan få 
delegation 

Jordbruksverket 
fattar nytt beslut 
om stöd. 

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

Nej.  

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

Vid bifall- ja.  
Vid avslag- nej. 

 

 

 


