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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Skålan (start i Åsarna 9.30, därefter for vi vidare till Skålan) 
Datum: 190918 
Tid: 9.30 – 15.30  
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Bengt Karlström, Jon Wagenius, Erik Danielsson, Per-Olov ”Pelle” Persson 
Näringslivssektor: Sven-Gunnar ”Svenne” Persson, Göran Blänning, Frank Nilsson 
Offentlig sektor: Håkan Karlsson 

Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Ellen Hoas Ströman  
 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
 
________________________           _________________________ 
Pelle Persson   Ellen Hoas Ströman                             
Ordförande   Sekreterare 
 
 
_______________________    
Jon Wagenius 
Justerare   
 
 
 
Protokollet signeras digitalt. 
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Digital signering 

Fasta punkter: 
 
§29 Val av mötesfunktionärer:  
Till ordförande valdes Pelle Persson.  
Till sekreterare valdes Ellen Hoas Ströman. 
Till justerare valdes Jon Wagenius.  
 
§30 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§31 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§32 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 
§33 Ekonomi, drift av Leader. 
Ekonomisk rapport med uppföljning mot den 4-åriga driftsbudgeten för 2016-2019 har funnits 
tillgänglig bland möteshandlingarna på förhand. Tack vare kostnadseffektiva lösningar och att 
både kontor och LAG ligger under budget, så ligger vi bra till. Systemet med schablonersättningar 
för personal och indirekta kostnader ser vi för närvarande ut att gå plus på. 
 
§34 Tillgängligt i fonderna. 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte). 
 
Se möteshandlingarna. Vi har intecknat över 80 % i alla tre fonder, vilket kan ge oss återföringar 
från andra leaderområden som ligger under 70 % efter 30 sept. Det återstår att se. 
 
Portföljsanalysen innehåller en prognos ”trafikljus” av hur väl projekten jobbar med strategins 
hållbarhetsmål, mål för insatsområden och mål för EU-fonderna, d v s de mål LAG poängsätter: 
Grönt för strategins mål som är uppfyllda eller har förutsättningar att bli uppfyllda,  
Gult för mål som delvis ser ut att kunna bli uppfyllda,  
Rött för mål som inte har några förutsättningar att bli uppfyllda. Prognosen visar ungefär lika 
delar grönt, gult och rött. En enkel slutsats att dra är att det inte behövs flera projekt som jobbar 
mot mål där det redan är grönt.  
 
Följeforskning pågår på Leaderområdena, forskarna föreslår att LAG ha med ett tydligt 
effekttänk, alltså att både EU-fonderna, LAG:s strategier och beslutsprocessen starkare fokuserar 
på vad som händer efter projektslut, vilka långsiktiga effekter projekten skapar.   
 
§35 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
(Jäv hanteras även i bilaga på varje enskilt projektbeslut) 
Mötet är beslutsmässigt och ingen anmäler jäv. 
 
Projektbeslut: Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval. 
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Digital signering 

§36 Projektnamn: Kärleksstigen 
Sökande: Åsarna Utveckling Ek För 
Journalnummer: 2019-2779 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):  335 000:-  
Övrigt offentligt stöd från LAG:  165 000:- 
Privat medfinansiering: Ideell tid samt kontant privat medfinansiering (35%)  

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Godkända grundvillkor: Ja 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det finns en bred nytta där boende och besökare i 
Åsarna kan alla dra nytta av projektet oavsett ålder eller bakgrund. 
Kärleksstigen kan användas för flera olika aktiviteter. 

Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Projektet utförs i sin helhet på landsbygden, nyttan tillfaller landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 300/174 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

81,97% 

Motivering av stödnivå: Projektet har nytta för hela byn med omnejd, projektet har inga naturliga 
intäktskällor men lokala företag och verksamheter går in med privata 
medel. Kontanta privata medel tillsammans med ideell tid utgör 30% 
privat del, vilket är LAGs krav.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera det här projektet eftersom det förväntas leda till 
målen inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och 
kulturmiljöer. Denna led är en nyckel till att ansluta till befintliga leder 
och genom sättet den utformas så fungerar den för flera olika 
användningsområden, såväl sommar som vinter. Kärleksstigen med sin 
historiska tillbakablick till flottarkulturen breddar Åsarnas utbud som 
utflyktsmål, och förväntas leda till ökade arbetstillfällen hos byns 
företagare. 

Kontaktperson från LAG: Bengt Karlström och Svenne Persson 

Villkor från LAG: Inga villkor.  

Finns det pengar till ansökan: Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

Fasta punkter: 
 
§37 Övriga beslutspunkter  
 
* Jäv vs ekonomisk vinning, behov av ändring tidigare beslut. 
Presidiet har tittat på beslutet som togs i april, och kommit fram till att rutinerna och reglerna för 
jäv inom LAG i sig själv täcker behovet för att klargöra hur LAG-ledamöter ska agera när de på 
något sätt är involverade i en ansökan. För kontorets del så hamnar man ibland i en situation där 
Leaderföreningen i något av sina projekt köper in tjänst från en förening eller ett företag där en 
LAG-ledamot är engagerad. I dessa fall styr Upphandlingspolicyn hur man ska agera avseende 
konkurrensutsättning och prisjämförelser. Presidiet förespråkar därför att beslutet från april 2019, 
där man formulerade ytterligare en princip om ”ekonomisk vinning”, rivs upp. Det extra beslutet 
skapar förvirring vad som gäller.       

BESLUT:  
Beslutet rivs upp i sin helhet, detta gäller även retroaktivt tillbaka till då ursprungliga beslutet i 
april togs.  
 
* Driftsbudget bortom 191231 
Leaderområdet har fått en ungefärlig klumpsumma avsatt för Driftsprojektet för 2014-2020 + 3 
utfasningsår, men där enbart åren 2016-2019 är nedbrutet till en detaljerad budget som 
Jordbruksverket godkänt. Rent praktisk betyder det här att vi måste lägga en ny detaljerad 2-
årsbudget för antingen 2020-2021, och sedan igen 2022-2023, eller att vi lägger en 4-årsbudget 
med en gång nu. Budgeten ska skickas in till Jordbruksverket senast 191231, d v s innan gällande 
godkänd budget löpt ut.  
 
BESLUT:  
LAG delegerar till presidiet att upprätta en detaljerad budget för 2020-2023. Denna ska 
presenteras på LAG i november, och godkännas av LAG innan den skickas in. 

 
§38 Rapporter från arbetsgrupper inom LAG 
 
Uppföljningsgruppen:  
Uppföljningsgruppen hade möte i juni, och har gått igenom projektportföljen. På förra LAG-
mötet beslöts även att ta fram statistiskt material kopplat till jämställdhet, och att gruppen stärks 
upp av Caroline med denna analys. Materialet är framtaget, nu avvaktar vi att Caroline får tid att 
ta sig an det materialet och sedan fortsätter arbetet. Ny årsrapport innan årsskiftet är ambitionen.   
 
Arbetsgruppen för internationella projekten:  
Gruppen har inte haft något behov av att ha möte sedan förra LAG-mötet.  
”Multileder-projektet” (som Ellen är projektledare för) är igång enligt plan.  
”Wales-projektet” kallar vi nu ”Kulturella bygder” för att bättre reflektera innehållet. Fortsatta 
förseningar, några parter har ej signerat formella samarbetsavtalet. 
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Digital signering 

Individuella rapporter från Kontaktpersoner:  
 
Namn på kontaktperson, projekt, vad framkom: 
 
Frank:  
* Husfabriken i Häljesund – fick problem med lokalerna i Häljesund, och är försenade. De tittar 
nu på Äggfors lokaler i Mörsil istället, och det verkar lösa sig.  
 
* Holy Race  – besökte tävlingen, besiktade delvis banan, tittade på broar, spänger, fikastationen. 
 
* Mobil scen – ringt Kent Karlsson, de inväntar formellt beslut från Jordbruksverket. De har 
hittills bara gjort research vilka som kan tänkas hyra scenen. 
 
Pelle:  
* Klimatsmarta transporter – Ska besöka Södra Årefjällen senare under veckan 
* Post-Johans väg – Ska besöka Södra Årefjällen senare under veckan 

Jon: 
* Åre Trailrunning – har gjort filmer och är klar med sitt material, ej klara med projektet. 
 
Håkan:  
* Konst och kultur ger näring och liv – Kulturprojektet längs 321, nästan klara, kämpar på med 
att få till ett event i november eftersom de har gått back ekonomiskt. Har slutdatum sista 
december.  

Göran:  
* Simskola för alla – Allt funkar bra, utom problem med att anordna babysim, 32C pool krävs. 
 
 
§39 Övriga rapporter och delgivningar 

* Jordbruksverkets granskning av oss juli 2018 – preliminärt resultat 
 
* Ullbaggegalan inklusive nätverksträff 12-14 november 
 
 
§40 Rapport från kontoret 
 
* Småstöd (där Bitte är projektledare) är sökbar och första beslut är redan taget inom ”Friskhet & 
hälsa”. Webbsidan har setts över för att bättre passa in Småstöd sida vid sida med Projektstöd. 
 
* Resa till Skottland i oktober inom Multileder-projektet 
 
* Nationell arbetsgrupp för Smart Villages – samordnande i Sverige, adjungerade i LUS styrelse 
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Digital signering 

* Kommande konferens CLLD Post 2020 – Local action in a changing world, Bryssel 3-4 
december, vi har anmält oss till detta, vi har preliminärt fått en plats, bekostas delvis av 
Driftsprojektet i så fall. Det finns även en liknande konferens specifikt om Smart Villages i 
oktober. LAG är positiv till att vi deltar på internationella träffar i den mån vi hinner och har råd.   
 
§41 Personal (endast LAG på denna punkt) 

Inget att anföra. 
 
§42 Kommande möten 
 
191105 HELDAG Östersund 
 
191217 HELDAG Ås (julbord) 
 
200205 HELDAG Åre 
 
200324 HELDAG Funäsdalen 
 
200526 HELDAG, kombineras med ÅRSMÖTE i Leaderföreningen (preliminärt Östersund) 
 
200901 HELDAG Berg 
 
201118 HELDAG Åre 
 
§43 Mötet avslutas 
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Bilaga 1 – Checklista delegationer och uppdrag 
 
Av LAG givna uppdrag: 

 
Uppdrag: Till: När? Klart? 
 
3R, hur ska vi genomföra Presidiet i samverkan med 

uppföljningsgruppen. 
LAG nov 2019 Pågår. 

Uppföljning utöver 
indikatorer, kopplad till bl a 
ovanstående punkt. 

Presidiet i samverkan med 
uppföljningsgruppen. 

LAG nov 2019 Pågår. 

Ta fram underlag specifikt 
riktat till kommunerna för att 
berätta om pågående projekt i 
respektive kommun, hur 
uppväxlingen ser ut o s v.   

Catarina, Ellen Ej tidssatt, så 
snart det hinns 
med. 

Pågår. 

 
Budget för 2020-2023 Presidiet LAG nov 2019  

KLARA UPPDRAG: 
Föreslå en tydligare och 
eventuellt helt annan 
formulering av “ekonomisk 
vinning” och regelverk för 
LAG gällande att involvera sig i 
project som LAG prioriterar. 
En idé är att definiera 
ekonomisk vinning med hjälp 
av basbelopp.  

Presidiet LAG sept 2019 Klar, 
beslutet från 
april rivs 
upp. 

Kontrollera vad som gäller 
försäkringsmässigt för 
hemarbete/när personalen är 
utanför kontoret. 

Pelle (Carina tar fram 
kontaktuppgifter som har med 
våra försäkringar att göra till 
Pelle.) 

LAG sept 2019 Klar. 
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SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Kärleksstigen
Sökande Åsarna Utveckling Ekonomisk Förening
Journalnummer 2019-2779
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: Ja
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd, därför att det finns en bred nytta där boende och besökare 
i Åsarna kan alla dra nytta av projektet oavsett ålder eller bakgrund. 
Kärleksstigen kan användas för flera olika aktiviteter.

Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer
Fond: EJFLU
Motivering fond: Projektet utförs i sin helhet på landsbygden, nyttan tillfaller 

landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 300/174
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 81,97%
Motivering av stödnivå: Projektet har nytta för hela byn med omnejd, projektet har inga 

naturliga intäktskällor men lokala företag och verksamheter går in med 
privata medel. Kontanta privata medel tillsammans med ideell tid utgör 
30% privat del, vilket är LAGs krav.    

BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera det här projektet eftersom det förväntas leda 

till målen inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och 
kulturmiljöer. Denna led är en nyckel till att ansluta till befintliga leder 
och genom sättet den utformas så fungerar den för flera olika 
användningsområden, såväl sommar som vinter. Kärleksstigen med sin 
historiska tillbakablick till flottarkulturen breddar Åsarnas utbud som 
utflyktsmål, och förväntas leda till ökade arbetstillfällen hos byns 
företagare.

Kontaktperson från LAG: Bengt Karlström och Svenne Persson
Villkor från LAG: Inga villkor. 
Finns det pengar till ansökan: Ja

GRUNDVILLKOR BEDÖMNING (Ett projekt som inte klarar grundvillkor kan 
inte poängbedömas)

Projektplanen har tydligt syfte, tydliga mål och konkreta 
aktiviteter beskrivna. Budget är bifogad, detaljerad och har 
rimliga kostnadsposter.

JA

Projektet är lokalt förankrat JA Skoterklubb, Skidgymnasium m fl
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA Tillgängliggöra natur- och kulturupplevelser, ansluta till andra leder 

som finns i området. 
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

JA

Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer 
- passar inom en EU-fond samt EJFLU

 - bidrar till måluppfyllelse
Bidrar till Övergripande mål: Mål 5. Förbättrad infrastruktur, Mål 6. 
Förbättrad friskhet och hälsa

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-2779 Kärleksstigen
Urvalskriterium Poängsättning Viktning Poäng Summa LAG:s anteckningar
HORISONTELLA URVALSKRITERIER
Ekologisk hållbarhet 5 = I hög utsträckning, 

tydligt beskrivet i 
förhållande till det man 
ska göra, specificerade 
mål, mätbar uppföljning
 3 = I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt
 1 = I ringa utsträckning, 
beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte 
projektspecifikt
 0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant

10 3 30

Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

Se ovan 10 3 30 Man arbetar aktivt för att gynna de 
med funktionsvariation.

Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30 Åsarna IF sköter underhåll långsiktigt.
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad samverkan kring natur- 
och kulturresurser

Se ovan 20 3 60 Förbättrad samverkan mellan 
fiskevårdsföreningen, PRO, 
gymnasiet, SKi center och 
snöskoterklubben.

Förbättra utbudet av produkter 
och/eller tjänster baserade på 
natur- och/eller kulturvärden

Se ovan 20 3 60 Genom att tillgängliggöra sträckan så 
kan man öka utbudet på Ski center, 
affären i byn m fl, t ex guidning, 
fiskeprodukter. 

FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Antal nyskapade arbetstillfällen 
(årsarbetskrafter)

Beräknas på följande vis:
 (Omräkning till antal 
arbetstillfällen heltid och 
år)/(miljoner kronor i 
stöd)
 
 Kvot 0 till 0,2 = 0 poäng
 Kvot större än 0,2 men 
max 0,6 = 1 poäng
 Kvot större än 0,6 men 
max 0,9 = 2 poäng
 Kvot större än 0,9 men 
max 1,2 = 3 poäng
 Kvot större än 1,2 men 
max 1,5 = 4 poäng
 Kvot större än 1,5 = 5 
poäng

30 3 90

Projektet själva har bedömt 1 
årsarbesttillfälle. LAG tror inte det är 
realistiskt, men tror projektet leder till 
nya arbetstillfällen. LAG bedömer att 
projektet kommer att leda till 0,5 
arbetstillfällen. 

0,5/0,5 =>kvot 1=>3p
version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 300
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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Skålan (start i Åsarna 9.30, därefter for vi vidare till Skålan) 
Datum: 190918 
Tid: 9.30 – 15.30  
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Bengt Karlström, Jon Wagenius, Erik Danielsson, Per-Olov ”Pelle” Persson 
Näringslivssektor: Sven-Gunnar ”Svenne” Persson, Göran Blänning, Frank Nilsson 
Offentlig sektor: Håkan Karlsson 


Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Ellen Hoas Ströman  
 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
 
________________________           _________________________ 
Pelle Persson   Ellen Hoas Ströman                             
Ordförande   Sekreterare 
 
 
_______________________    
Jon Wagenius 
Justerare   
 
 
 
Protokollet signeras digitalt. 
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Digital signering 


Fasta punkter: 
 
§29 Val av mötesfunktionärer:  
Till ordförande valdes Pelle Persson.  
Till sekreterare valdes Ellen Hoas Ströman. 
Till justerare valdes Jon Wagenius.  
 
§30 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§31 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§32 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 
§33 Ekonomi, drift av Leader. 
Ekonomisk rapport med uppföljning mot den 4-åriga driftsbudgeten för 2016-2019 har funnits 
tillgänglig bland möteshandlingarna på förhand. Tack vare kostnadseffektiva lösningar och att 
både kontor och LAG ligger under budget, så ligger vi bra till. Systemet med schablonersättningar 
för personal och indirekta kostnader ser vi för närvarande ut att gå plus på. 
 
§34 Tillgängligt i fonderna. 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte). 
 
Se möteshandlingarna. Vi har intecknat över 80 % i alla tre fonder, vilket kan ge oss återföringar 
från andra leaderområden som ligger under 70 % efter 30 sept. Det återstår att se. 
 
Portföljsanalysen innehåller en prognos ”trafikljus” av hur väl projekten jobbar med strategins 
hållbarhetsmål, mål för insatsområden och mål för EU-fonderna, d v s de mål LAG poängsätter: 
Grönt för strategins mål som är uppfyllda eller har förutsättningar att bli uppfyllda,  
Gult för mål som delvis ser ut att kunna bli uppfyllda,  
Rött för mål som inte har några förutsättningar att bli uppfyllda. Prognosen visar ungefär lika 
delar grönt, gult och rött. En enkel slutsats att dra är att det inte behövs flera projekt som jobbar 
mot mål där det redan är grönt.  
 
Följeforskning pågår på Leaderområdena, forskarna föreslår att LAG ha med ett tydligt 
effekttänk, alltså att både EU-fonderna, LAG:s strategier och beslutsprocessen starkare fokuserar 
på vad som händer efter projektslut, vilka långsiktiga effekter projekten skapar.   
 
§35 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
(Jäv hanteras även i bilaga på varje enskilt projektbeslut) 
Mötet är beslutsmässigt och ingen anmäler jäv. 
 
Projektbeslut: Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval. 
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Digital signering 


§36 Projektnamn: Kärleksstigen 
Sökande: Åsarna Utveckling Ek För 
Journalnummer: 2019-2779 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):  335 000:-  
Övrigt offentligt stöd från LAG:  165 000:- 
Privat medfinansiering: Ideell tid samt kontant privat medfinansiering (35%)  


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Godkända grundvillkor: Ja 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det finns en bred nytta där boende och besökare i 
Åsarna kan alla dra nytta av projektet oavsett ålder eller bakgrund. 
Kärleksstigen kan användas för flera olika aktiviteter. 


Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Projektet utförs i sin helhet på landsbygden, nyttan tillfaller landsbygden.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 300/174 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


81,97% 


Motivering av stödnivå: Projektet har nytta för hela byn med omnejd, projektet har inga naturliga 
intäktskällor men lokala företag och verksamheter går in med privata 
medel. Kontanta privata medel tillsammans med ideell tid utgör 30% 
privat del, vilket är LAGs krav.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera det här projektet eftersom det förväntas leda till 
målen inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och 
kulturmiljöer. Denna led är en nyckel till att ansluta till befintliga leder 
och genom sättet den utformas så fungerar den för flera olika 
användningsområden, såväl sommar som vinter. Kärleksstigen med sin 
historiska tillbakablick till flottarkulturen breddar Åsarnas utbud som 
utflyktsmål, och förväntas leda till ökade arbetstillfällen hos byns 
företagare. 


Kontaktperson från LAG: Bengt Karlström och Svenne Persson 


Villkor från LAG: Inga villkor.  


Finns det pengar till ansökan: Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Fasta punkter: 
 
§37 Övriga beslutspunkter  
 
* Jäv vs ekonomisk vinning, behov av ändring tidigare beslut. 
Presidiet har tittat på beslutet som togs i april, och kommit fram till att rutinerna och reglerna för 
jäv inom LAG i sig själv täcker behovet för att klargöra hur LAG-ledamöter ska agera när de på 
något sätt är involverade i en ansökan. För kontorets del så hamnar man ibland i en situation där 
Leaderföreningen i något av sina projekt köper in tjänst från en förening eller ett företag där en 
LAG-ledamot är engagerad. I dessa fall styr Upphandlingspolicyn hur man ska agera avseende 
konkurrensutsättning och prisjämförelser. Presidiet förespråkar därför att beslutet från april 2019, 
där man formulerade ytterligare en princip om ”ekonomisk vinning”, rivs upp. Det extra beslutet 
skapar förvirring vad som gäller.       


BESLUT:  
Beslutet rivs upp i sin helhet, detta gäller även retroaktivt tillbaka till då ursprungliga beslutet i 
april togs.  
 
* Driftsbudget bortom 191231 
Leaderområdet har fått en ungefärlig klumpsumma avsatt för Driftsprojektet för 2014-2020 + 3 
utfasningsår, men där enbart åren 2016-2019 är nedbrutet till en detaljerad budget som 
Jordbruksverket godkänt. Rent praktisk betyder det här att vi måste lägga en ny detaljerad 2-
årsbudget för antingen 2020-2021, och sedan igen 2022-2023, eller att vi lägger en 4-årsbudget 
med en gång nu. Budgeten ska skickas in till Jordbruksverket senast 191231, d v s innan gällande 
godkänd budget löpt ut.  
 
BESLUT:  
LAG delegerar till presidiet att upprätta en detaljerad budget för 2020-2023. Denna ska 
presenteras på LAG i november, och godkännas av LAG innan den skickas in. 


 
§38 Rapporter från arbetsgrupper inom LAG 
 
Uppföljningsgruppen:  
Uppföljningsgruppen hade möte i juni, och har gått igenom projektportföljen. På förra LAG-
mötet beslöts även att ta fram statistiskt material kopplat till jämställdhet, och att gruppen stärks 
upp av Caroline med denna analys. Materialet är framtaget, nu avvaktar vi att Caroline får tid att 
ta sig an det materialet och sedan fortsätter arbetet. Ny årsrapport innan årsskiftet är ambitionen.   
 
Arbetsgruppen för internationella projekten:  
Gruppen har inte haft något behov av att ha möte sedan förra LAG-mötet.  
”Multileder-projektet” (som Ellen är projektledare för) är igång enligt plan.  
”Wales-projektet” kallar vi nu ”Kulturella bygder” för att bättre reflektera innehållet. Fortsatta 
förseningar, några parter har ej signerat formella samarbetsavtalet. 
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Individuella rapporter från Kontaktpersoner:  
 
Namn på kontaktperson, projekt, vad framkom: 
 
Frank:  
* Husfabriken i Häljesund – fick problem med lokalerna i Häljesund, och är försenade. De tittar 
nu på Äggfors lokaler i Mörsil istället, och det verkar lösa sig.  
 
* Holy Race  – besökte tävlingen, besiktade delvis banan, tittade på broar, spänger, fikastationen. 
 
* Mobil scen – ringt Kent Karlsson, de inväntar formellt beslut från Jordbruksverket. De har 
hittills bara gjort research vilka som kan tänkas hyra scenen. 
 
Pelle:  
* Klimatsmarta transporter – Ska besöka Södra Årefjällen senare under veckan 
* Post-Johans väg – Ska besöka Södra Årefjällen senare under veckan 


Jon: 
* Åre Trailrunning – har gjort filmer och är klar med sitt material, ej klara med projektet. 
 
Håkan:  
* Konst och kultur ger näring och liv – Kulturprojektet längs 321, nästan klara, kämpar på med 
att få till ett event i november eftersom de har gått back ekonomiskt. Har slutdatum sista 
december.  


Göran:  
* Simskola för alla – Allt funkar bra, utom problem med att anordna babysim, 32C pool krävs. 
 
 
§39 Övriga rapporter och delgivningar 


* Jordbruksverkets granskning av oss juli 2018 – preliminärt resultat 
 
* Ullbaggegalan inklusive nätverksträff 12-14 november 
 
 
§40 Rapport från kontoret 
 
* Småstöd (där Bitte är projektledare) är sökbar och första beslut är redan taget inom ”Friskhet & 
hälsa”. Webbsidan har setts över för att bättre passa in Småstöd sida vid sida med Projektstöd. 
 
* Resa till Skottland i oktober inom Multileder-projektet 
 
* Nationell arbetsgrupp för Smart Villages – samordnande i Sverige, adjungerade i LUS styrelse 
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* Kommande konferens CLLD Post 2020 – Local action in a changing world, Bryssel 3-4 
december, vi har anmält oss till detta, vi har preliminärt fått en plats, bekostas delvis av 
Driftsprojektet i så fall. Det finns även en liknande konferens specifikt om Smart Villages i 
oktober. LAG är positiv till att vi deltar på internationella träffar i den mån vi hinner och har råd.   
 
§41 Personal (endast LAG på denna punkt) 


Inget att anföra. 
 
§42 Kommande möten 
 
191105 HELDAG Östersund 
 
191217 HELDAG Ås (julbord) 
 
200205 HELDAG Åre 
 
200324 HELDAG Funäsdalen 
 
200526 HELDAG, kombineras med ÅRSMÖTE i Leaderföreningen (preliminärt Östersund) 
 
200901 HELDAG Berg 
 
201118 HELDAG Åre 
 
§43 Mötet avslutas 
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Bilaga 1 – Checklista delegationer och uppdrag 
 
Av LAG givna uppdrag: 


 
Uppdrag: Till: När? Klart? 
 
3R, hur ska vi genomföra Presidiet i samverkan med 


uppföljningsgruppen. 
LAG nov 2019 Pågår. 


Uppföljning utöver 
indikatorer, kopplad till bl a 
ovanstående punkt. 


Presidiet i samverkan med 
uppföljningsgruppen. 


LAG nov 2019 Pågår. 


Ta fram underlag specifikt 
riktat till kommunerna för att 
berätta om pågående projekt i 
respektive kommun, hur 
uppväxlingen ser ut o s v.   


Catarina, Ellen Ej tidssatt, så 
snart det hinns 
med. 


Pågår. 


 
Budget för 2020-2023 Presidiet LAG nov 2019  


KLARA UPPDRAG: 
Föreslå en tydligare och 
eventuellt helt annan 
formulering av “ekonomisk 
vinning” och regelverk för 
LAG gällande att involvera sig i 
project som LAG prioriterar. 
En idé är att definiera 
ekonomisk vinning med hjälp 
av basbelopp.  


Presidiet LAG sept 2019 Klar, 
beslutet från 
april rivs 
upp. 


Kontrollera vad som gäller 
försäkringsmässigt för 
hemarbete/när personalen är 
utanför kontoret. 


Pelle (Carina tar fram 
kontaktuppgifter som har med 
våra försäkringar att göra till 
Pelle.) 


LAG sept 2019 Klar. 
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Projektnamn Kärleksstigen
Sökande Åsarna Utveckling Ekonomisk Förening
Journalnummer 2019-2779
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: Ja
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd, därför att det finns en bred nytta där boende och besökare 
i Åsarna kan alla dra nytta av projektet oavsett ålder eller bakgrund. 
Kärleksstigen kan användas för flera olika aktiviteter.


Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer
Fond: EJFLU
Motivering fond: Projektet utförs i sin helhet på landsbygden, nyttan tillfaller 


landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 300/174
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 81,97%
Motivering av stödnivå: Projektet har nytta för hela byn med omnejd, projektet har inga 


naturliga intäktskällor men lokala företag och verksamheter går in med 
privata medel. Kontanta privata medel tillsammans med ideell tid utgör 
30% privat del, vilket är LAGs krav.    


BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera det här projektet eftersom det förväntas leda 


till målen inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och 
kulturmiljöer. Denna led är en nyckel till att ansluta till befintliga leder 
och genom sättet den utformas så fungerar den för flera olika 
användningsområden, såväl sommar som vinter. Kärleksstigen med sin 
historiska tillbakablick till flottarkulturen breddar Åsarnas utbud som 
utflyktsmål, och förväntas leda till ökade arbetstillfällen hos byns 
företagare.


Kontaktperson från LAG: Bengt Karlström och Svenne Persson
Villkor från LAG: Inga villkor. 
Finns det pengar till ansökan: Ja


GRUNDVILLKOR BEDÖMNING (Ett projekt som inte klarar grundvillkor kan 
inte poängbedömas)


Projektplanen har tydligt syfte, tydliga mål och konkreta 
aktiviteter beskrivna. Budget är bifogad, detaljerad och har 
rimliga kostnadsposter.


JA


Projektet är lokalt förankrat JA Skoterklubb, Skidgymnasium m fl
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA Tillgängliggöra natur- och kulturupplevelser, ansluta till andra leder 


som finns i området. 
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet


JA


Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer 
- passar inom en EU-fond samt EJFLU


 - bidrar till måluppfyllelse
Bidrar till Övergripande mål: Mål 5. Förbättrad infrastruktur, Mål 6. 
Förbättrad friskhet och hälsa


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-2779 Kärleksstigen
Urvalskriterium Poängsättning Viktning Poäng Summa LAG:s anteckningar
HORISONTELLA URVALSKRITERIER
Ekologisk hållbarhet 5 = I hög utsträckning, 


tydligt beskrivet i 
förhållande till det man 
ska göra, specificerade 
mål, mätbar uppföljning
 3 = I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt
 1 = I ringa utsträckning, 
beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte 
projektspecifikt
 0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant


10 3 30


Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


Se ovan 10 3 30 Man arbetar aktivt för att gynna de 
med funktionsvariation.


Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30 Åsarna IF sköter underhåll långsiktigt.
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad samverkan kring natur- 
och kulturresurser


Se ovan 20 3 60 Förbättrad samverkan mellan 
fiskevårdsföreningen, PRO, 
gymnasiet, SKi center och 
snöskoterklubben.


Förbättra utbudet av produkter 
och/eller tjänster baserade på 
natur- och/eller kulturvärden


Se ovan 20 3 60 Genom att tillgängliggöra sträckan så 
kan man öka utbudet på Ski center, 
affären i byn m fl, t ex guidning, 
fiskeprodukter. 


FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Antal nyskapade arbetstillfällen 
(årsarbetskrafter)


Beräknas på följande vis:
 (Omräkning till antal 
arbetstillfällen heltid och 
år)/(miljoner kronor i 
stöd)
 
 Kvot 0 till 0,2 = 0 poäng
 Kvot större än 0,2 men 
max 0,6 = 1 poäng
 Kvot större än 0,6 men 
max 0,9 = 2 poäng
 Kvot större än 0,9 men 
max 1,2 = 3 poäng
 Kvot större än 1,2 men 
max 1,5 = 4 poäng
 Kvot större än 1,5 = 5 
poäng


30 3 90


Projektet själva har bedömt 1 
årsarbesttillfälle. LAG tror inte det är 
realistiskt, men tror projektet leder till 
nya arbetstillfällen. LAG bedömer att 
projektet kommer att leda till 0,5 
arbetstillfällen. 


0,5/0,5 =>kvot 1=>3p
version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 300
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