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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Hallens Brandstation 
Datum: 200205 
Tid: 10-115 (fika från 9.30) 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Anna Olofsson Frestadius, Bengt Karlström, Jon Wagenius, Erik Danielsson 
(endast tjänstgörande under §88)    
Näringslivssektor: Frank Nilsson, Henrik Ling, Göran Blänning, Svenne Persson 
Offentlig sektor: Håkan Karlsson, Elina Grubb (via videolänk) 

Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
 
________________________           _________________________ 
Anan Olofsson Frestadius  Carina Lönneryd                             
Ordförande   Sekreterare 
 
 
_______________________    
Svenne Persson 
Justerare   
 
 
Protokollet signeras digitalt. 
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Digital signering 

Fasta punkter: 
 
§79 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Anna Olofsson Frestadius 
Till sekreterare valdes Carina Lönneryd 
Till justerare  valdes Svenne Persson 
 
§80 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§81 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§82 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg årsmöte under §89 och diskussionspunkt om brev från 
LUS under §87. 
 
§83 Ekonomi, drift av Leader. 
Ekonomisk rapport som visar uppföljning mot driftsbudgeten. Hela driftsbudgeten (8 år) ligger 
nu i rapporten. Det är i praktiken LAG som planerar hur de ska räcka ända till mitten på 2023. I 
uppföljningen finns även läget på bankkontona och hur mycket som är redovisat. Carina gick 
igenom uppföljningen, inga frågor utom om ränteläget. Carina återkommer om detta.  
 
§84 Tillgängligt i fonderna. 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte). 
Genomgång av projektläget i LAG-ägda projekt samt Portföljsanalys. OBS! driftsbudgeten 
bygger på att vi får ut alla pengar i projekt, som i sin tur använder dem. Vår egen driftsbudget får 
utgöra max 25% av det som betalas ut. Om vi beslutar alla 57 milj kr, och alla projekt går enligt 
plan så har vi 14,25 milj kr till driften 25%). Om det bara t ex går åt 50 milj kr, så sjunker vår 
driftsbudget till 12,5 milj kr. Så det är viktigt att vi får till BÅDE bra projektbeslut OCH att 
projekten går enligt plan! Annars så har LAG och kontor betydligt mindre pengar att röra sig med 
under åren 2021-2023. De åren är också viktiga. Än finns pengar att söka från alla tre EU-fonder, 
sprid ordet! Eftersom det nu finns ett sista datum (1 oktober) att förhålla oss till så börjar det bli 
bråttom att få in ansökningar! I portföljsanalysen finns också information om att vårt mål för 
jobbskapande i Leaderstrategin sänkts kraftigt av Jordbruksverket på grund av en 
programändring.  
 
§85 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
(Jäv hanteras även i bilaga på varje enskilt projektbeslut) 
Mötet är beslutsmässigt. Kontorsjäv anmäls av Catarina för §87 och av Jon för §88. Erik är 
endast tjänstgörande ersättare på §88, då går han in som beslutande i Jons ställe. 
 
Projektbeslut: Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval. 
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Digital signering 

§86 Projektnamn: Friluftterapi i medveten närvaro (ÅTERREMISS föregående möte) 
Sökande: Nature in the middle AB 
Journalnummer: 2019-4118 
Fond: Socialfonden ESF 
 
Utgifter:  495 949:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   495 949:- (332 266:- Projektstöd/163 653:- LAG-pott) 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt  

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Godkända grundvillkor: JA 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att metoden i förlängningen skulle ha en 
allmännytta både för individen som har chans till en snabbare 
rehabilitering och samhällsekonomiskt eftersom ohälsa även för 
med sig samhällskostnader. Under projekttiden är nyttan betydligt 
mer begränsad eftersom det rör sig om försöksverksamhet, men 
ses likväl som i första hand ett allmännyttigt projekt. 

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

Fond: ESF 

Motivering fond: Projektet utgår från några få individer, men vill hitta en metod som 
kan nå flera, och underlätta deras väg tillbaka till arbetsmarknaden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 145/273 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

- 

Motivering av stödnivå: - 

BESLUT: AVSLAG 

Motivering till beslut: Denna ansökan avser bygga vidare på en etablerad metod, NUR, 
och bygga vidare på denna i en slags pilotstudie. Att grundmetoden 
fungerar förefaller väl dokumenterat, och LAG noterar att en 
liknande verksamhet tidigare bedrivits i länet. LAG väljer att avslå 
därför att LAG inte ser att den nog tydligt knyter an till 
Leaderområdets strategi. Ansökan har prövats inom insatsområdet 
Levande lokalsamhällen för alla, vars mål är att främja inkludering; 
och Socialfonden, vars mål är att förbättra människors ställning på 
arbetsmarknaden. Ansökan knyter delvis an till båda dessa mål, 
men inte i så hög grad som LAG-gruppen skulle önska. Därför får 
projektet ändå relativt låga poäng i bedömningen. Därtill kvarstår, 
trots kompletteringar, frågetecken kring vem som i förlängningen 
kan bekosta rehabilitering med metoden. 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§87 Projektnamn: Klimatsmarta transporter – Försöksverksamhet 2020 
Sökande: Södra Årefjällen Ek För 
Journalnummer: 2020-21 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 
 
Utgifter:  1 763 000:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 340 000:- (442 200:- Projektstöd/897 800:- LAG-pott) 
Egen privat kontant: 423 000:-(beräknade intäkter) 
Ideell tid/resurs: 110 000:- 
 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE 

Godkända grundvillkor: - 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd till 
företag: 

Projektstöd, därför att syftet är brett, svårt att bedöma i en 
pilotverksamhet men nyttan är bred, alla som rör sig i 
området, och om det faller väl ut så är det brett 
förutsättningsskapande.  

Insatsområde: 4 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Projektet planeras genomföras och ge nytta på landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: - 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

-  

Motivering av stödnivå: - 

BESLUT: ÅTERREMISS  

Motivering till beslut: LAG återremitterar projektet då man vill att förprojektet 
Klimatsmarta transporter - Förstudie avslutas innan man tar 
ställning till detta projekt.  
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Digital signering 

§88 Projektnamn: #LEADERONTOUR Nytänkande i fjällnära framtidsbygd 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2020-64 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 
 
Utgifter:  172 253:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   172 253:- (115 410:- Projektstöd/56 843:- LAG-pott) 
Egen privat kontant: 0:-(beräknade intäkter) 
Ideell tid/resurs: 55 000:- 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Godkända grundvillkor: JA 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att projektet har en bredare nytta då det visar 
på vad som kan åstadkommas med innovationskraft och 
samarbete i bygden. 

Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning  

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Filmerna kommer att lyfta fram projekt som finns på 
landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 190/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Projektet har inga naturliga intäktskällor. 

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som förväntas bidra till 
ökat nytänkande genom att visa på goda exempel och 
skaparkraft. Projektet beviljas inom ramen för insatsområde 4 
Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning eftersom LAG 
vill ge det insatsområdet större utrymme och underlätta för fler 
att inspireras av vad andra åstadkommit genom Leader som 
metod och med nytänkande i fokus.  

Kontaktperson från LAG: Jon Wagenius är involverad i filmurval och produktion. 

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: 
 
§89 Ev övriga beslutspunkter 
 
* Obligatorisk svar krävs på uppföljningsfrågor. Hur hanterar vi det? 

Beslut: 
En tillfällig arbetsgrupp bildas med Anna (sammankallande), Svenne och Pelle. Catarina skickar 
ut frågorna i enkätform till hela LAG, alla hjälper till att svara. Arbetsgruppen tar vid behov 
kontakt med LAG-ledamöter och kommunrepresentanter som var med från början av 
programperioden då strategin skrevs. Arbetsgruppen, som sammanställer och skickar in svar i 
mars. 
 
 
* Brev till finansiärerna har författats av presidiet – synpunkter? Kan vi skicka det? 

Datum med önskan om återkoppling saknas. Kommunerna behöver 1,5 månader för att 
återkoppla. LAG ser helst att återkoppling sker innan nästa Leadermöte den 24 mars 2020. 
 
Beslut:  
LAG uppdrar till Catarina att lägga till i brevet att vi vill ha återkoppling helst senast 20 mars, och 
skickar så snart som möjligt till samtliga 5 kommuner samt Region JH.  
 
 
* Upphandling revisor: förslag på arbetsgång. Kan upphandling genomföras enligt 
förslag? 
 
Beslut:  
LAG uppdrar till kontoret att skicka upphandlingsunderlag till nuvarande revisor samt ytterligare 
2 st revisionsbyråer, gärna spritt över kommunerna. Anbuden behöver inkomma innan årsmötet 
26 maj. 
 
 
* Årsmötet – former, tid och plats 
Årsmötet är sedan tidigare bestämt till 26 maj, i samband med ett LAG-möte. Det föreslogs på 
ett tidigare LAG-möte att årsmötet ska åtföljas av någon slags programpunkt om kommande 
programperiod.  
 
Beslut:  
LAG beslutar att årsmötet ska hållas inom Åre kommun. 
LAG uppdrar till presidiet att ta fram ett program för dagen. 
 
 
§90 Ev rapporter från arbetsgrupper inom LAG 
Uppföljningsgruppen rapporterade. Flera viktiga slutsatser finns i rapporten. En av dessa är att 
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Digital signering 

målet för social hållbarhet är uppenbart orealistiskt. Målet är 80 projekt, så många projekt har vi 
inte, vi har f n totalt ca 50 just nu.   
 
Beslut: 
Catarina uppdras att räkna hur många projekt LAG har poängsatt för social hållbarhet, rådgöra 
med presidiet som ansvarar för att strategiändring begärs. I samma ändring så kan vi passa på att 
ändra målet för jobbskapande, för tydlighetens skull, se §84.   
 
 
§91 Övriga rapporter och delgivningar 
 
* Beslut från Jordbruksverket om att sänka målet för jobbskapande i vår 
utvecklingsstrategi. 
Detta hanterades under §84 Portföljsanalys.  
 
* Information från LUS inför LUS årsmöte 
LUS har som tidigare berättats ansökt om och fått presidentskap för ELARD, Leaderområdenas 
samarbetsorganisation och viktig lobbyorganisation för Leaderfrågor. I samband med ansökan så 
klargjordes att det innebär extra kostnader för LUS som inte finns i LUS idag. Det handlar om 
cirka 550 000kr/år. Kostnaden för presidentskapet utöver detta täcks av Landsbygdsnätverket 
och EU. På ett extra medlemsmöte innan jul så röstade en klar majoritet av Leaderområdena, 
inklusive Sjö, Skog & Fjäll, bifall till Sveriges ansökan om presidentskap. LUS styrelse fick ett 
medskick av många Leaderområden att försöka hitta finansieringen från andra källor. En 
arbetsgrupp ur LUS styrelse har undersökt frågan grundligt och frågat bland annat Tillväxtverket, 
Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Näringsdepartementet m fl men har inte lyckats hitta 
extern finansiering. Arbetsgruppen undersöker nu möjliga modeller för finansiering för 
Leaderområdena utifrån tilldelad budget. Frågan om extra medfinansiering för ELAR-uppdraget 
och hur den ska hanteras kommer att komma upp på LUS årsmöte 17 mars.  
 
 
§92 Rapport från kontoret 
- 
 
 
§93 Personal (endast LAG på denna punkt). 
- 
 
§94 Kommande möten. 
Nästa möte är planerat till 24 mars, Fjällhubben (Leaderkontoret) i Funäsdalen. 
 
 
§95 Mötet avslutas. 
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Bilaga 1 – Checklista delegationer och uppdrag 
 
Av LAG givna uppdrag: 

 
Uppdrag: Till: När? Klart? 
Obligatoriska 
uppföljningsfrågor. Anna, Pelle, Svenne. Anna 

sammankallande, hela LAG 
hjälper till med svar.  

Samlat svar till 
SJV senast 31 
mars. 

 

Upphandling revisor 2021-
2024, direktupphandling 
enligt upphandlingspolicy 

Carina sänder 
upphandlingsunderlag till 3 
revisionsbyråer inkl befintlig 
leverantör för prisjämförelse. 

Skickas inom 
kort, eftersom 
svar måste 
inkomma 
innan årsmötet 
26 maj. 

 

Begära strategiändring 
avseende mål social 
hållbarhet. Föregås av 
räkning av LAG-beslut 
avseende detta.  

Catarina + Pelle Ej tidssatt. 
Strategiändring 
begärs av 
ordförande i 
LAG. 

 

Undersöka möjligt 
projektägarbyte 
Sommarentreprenörer. 

Catarina   

 
3R, hur ska vi genomföra. Presidiet i samverkan med 

uppföljningsgruppen. 
Pågår. Pågår. 

Uppföljning utöver 
indikatorer, kopplad till bl a 
ovanstående punkt. 

Presidiet i samverkan med 
uppföljningsgruppen. 

Pågår. Pågår. 

KLARA UPPDRAG: 
Författa brev till finansiärer 
om 2021-2027. Presidiet LAG feb Klart 
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. 

Klar. 

 
Budget för 2020-2023 Presidiet LAG nov 2019 Klar. 
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. 
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 www.sjoskogfjall.se 

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 Friluftsterapi i medveten närvaro
Sökande Nature in the middle AB
Journalnummer 2019-4118
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt 
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: JA
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd, därför att metoden i förlängningen skulle ha en allmännytta 
både för individen som har chans till en snabbare rehabilitering och 
samhällsekonomiskt eftersom ohälsa även för med sig 
samhällskostnader. Under projekttiden är nyttan betydligt mer 
begränsad eftersom det rör sig om försöksverksamhet, men ses likväl 
som i första hand ett allmännyttigt projekt.

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla
Fond: ESF
Motivering fond: Projektet utgår från några få individer, men vill hitta en metod som kan 

nå flera, och underlätta deras väg tillbaka till arbetsmarknaden.
Totalpoäng/avslagsnivå: 145/273
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: -
Motivering av stödnivå: -
BESLUT: AVSLAG
Motivering till beslut: Denna ansökan avser bygga vidare på en etablerad metod, NUR, och 

bygga vidare på denna i en slags pilotstudie. Att grundmetoden fungerar 
förefaller väl dokumenterat, och LAG noterar att en liknande 
verksamhet tidigare bedrivits i länet. LAG väljer att avslå därför att 
LAG inte ser att den nog tydligt knyter an till Leaderområdets strategi. 
Ansökan har prövats inom insatsområdet Levande lokalsamhällen för 
alla, vars mål är att främja inkludering; och Socialfonden, vars mål är att 
förbättra människors ställning på arbetsmarknaden. Ansökan knyter 
delvis an till båda dessa mål, men inte i så hög grad som LAG-gruppen 
skulle önska. Därför får projektet ändå relativt låga poäng i 
bedömningen. Därtill kvarstår, trots kompletteringar, frågetecken kring 
vem som i förlängningen kan bekosta rehabilitering med metoden.

Kontaktperson från LAG: -
Villkor från LAG: -
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 Mittuniversitetet, Åredalens folkhögskola mm, bred ansats.  
Kontrollera med samordningsförbundet.

Projektet har minst två parter JA, se ovan.
Projektet har ett underifrånperspektiv JA,
Projektet tillför nytänkande JA Friluftsliv/grön omsorg, finns inte inom Leaderområdet men på 

annat håll. Från trädgorden och ut i naturen
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

JA 

Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 2
- passar inom en EU-fond samt ESF
 - bidrar till måluppfyllelse Ökad friskhet och hälsa

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Socialfonden ESF
Journalnummer: 2019-4118 Friluftsterapi i medveten närvaro
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 Projektet är naturnära och bygger på 
att öka relationen till naturen.  

Social hållbarhet 
* Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

Se ovan 10 3 30 Projektet vänder sig inte till en 
särskild målgrupp, men det finns en 
inkluderingstanke i ansökan som är 
väl formulerad.

Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 1 10 Frågetecken finns kring vilka aktörer 
som kan bekosta medverkan efter 
projekttidens slut.

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Ökad kompetensutveckling Se ovan 25 1 25 Det handlar om att ta fram en metod 

som bygger vidare på befintlig 
kunskap. 

Integrationsfrämjande åtgärder Se ovan 15 0 0 Det finns inte uttalat i ansökan.

Stärkt anpassningsförmåga för 
sysselsatta kvinnor och män på 
arbetsmarknaden

5 p: Projektet bedöms 
leda till stärkt 
anpassningsförmåga för 
ett flertal människor, eller 
på ett väldigt betydelsefullt 
sätt för målgruppen
 3 p: Projektet bedöms 
leda till stärkt 
anpasssningsförmåga, 
men för få människor i 
förhållande till sökt stöd
 1 p. Projektet kan leda till 
stärkt 
anpassningsförmåga
 0 p. Projektet bedöms ej 
leda till stärkt 
anpassningsförmåga för 
någon

10 3 30 Projektet vänder sig till anställda som 
är sjukskrivna.

Stärkt anställningsbarhet för 
kvinnor och män som befinner sig 
långt ifrån arbetsmarknaden

5 p: Projektet bedöms 
leda till stärkt 
anställningsbarhet för ett 
flertal människor, eller på 
ett väldigt betydelsefullt 
sätt för målgruppen
 3 p: Projektet bedöms 
leda till stärkt 
anställningsbarhet, men 
för få människor i 
förhållande till sökt stöd
 1 p Projektet kan leda till 
stärkt anställningsbarhet 
 0 p: Projektet bedöms ej 
leda till stärkt 
anställningsbarhet för 
någon

20 1 20 Projektet vänder sig till arbetslösa 
som är sjukskrivna, men LAG 
uppfattar denna målgrupp som 
sekundär, åtminstone under 
projekttiden.

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 273 SUMMA: 145



SAMMANFATTNING BESLUT

2020-02-12

SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Klimatsmarta transporter - Försöksverksamhet 2020
Sökande Södra Årefjällen
Journalnummer 2020-21
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: -
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd, därför att syftet är brett, svårt att bedöma i en 
pilotverksamhet men nyttan är bred, alla som rör sig i området, och om 
det faller väl ut så är det brett förutsättningsskapande. 

Insatsområde: 4
Fond: EJFLU
Motivering fond: Projektet planeras genomföras och ge nytta på landsbygden.
Totalpoäng/avslagsnivå: -
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: - 
Motivering av stödnivå: -
BESLUT: ÅTERREMISS 
Motivering till beslut: LAG återremitterar projektet då man vill att förprojektet Klimatsmarta 

transporter - Förstudie avslutas innan man tar ställning till detta projekt. 
Kontaktperson från LAG: -
Villkor från LAG: -
Finns det pengar till ansökan: JA

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

1. Projektplanen har tydligt syfte, tydliga mål och konkreta 
aktiviteter beskrivna. 2, Budget är bifogad, detaljerad och har 
rimliga kostnadsposter.

1: JA, med undantag för det som finns antecknat som frågor. 
2. Går inte att svara på ännu

Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

JA, men viss oro finns för om man klarar likviditeten eftersom de driver 
flera projekt parallellt.

Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 4
- passar inom en EU-fond samt EJFLU

 - bidrar till måluppfyllelse

Bidrar till Övergripande mål: 
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området
Mål 5. Förbättrad infrastruktur

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn #Leaderontour 
Sökande Leader Sjö, Skog & Fjäll
Journalnummer 2020-64
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: JA
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd, därför att projektet har en bredare nytta då det visar på vad 
som kan åstadkommas med innovationskraft och samarbete i bygden.

Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 
Fond: EJFLU
Motivering fond: Filmerna kommer att lyfta fram projekt som finns på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 190/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Projektet har inga naturliga intäktskällor.
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som förväntas bidra till ökat 

nytänkande genom att visa på goda exempel och skaparkraft. Projektet 
beviljas inom ramen för insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning eftersom LAG vill ge det insatsområdet större 
utrymme och underlätta för fler att inspireras av vad andra åstadkommit 
genom Leader som metod och med nytänkande i fokus.   

Kontaktperson från LAG: Jon Wagenius är involverad i filmurval och produktion.
Villkor från LAG: Inga villkor.
Finns det pengar till ansökan: JA

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

1. Projektplanen har tydligt syfte, tydliga mål och konkreta 
aktiviteter beskrivna. 2. Budget är bifogad, detaljerad och har 
rimliga kostnadsposter.

1. JA
2. JA

Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA projektägarna är med 
Projektet har ett underifrånperspektiv JA, projekten får forma hur de berättar om sina projekt
Projektet tillför nytänkande JA, det finns väldigt lite filmmaterial om Leaderprojekt
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

JA

Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
- passar inom en EU-fond samt EJFLU

 - bidrar till måluppfyllelse
Bidrar till Övergripande mål: 
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2020-64 #Leaderontour 
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 I filmerna finns en tanke om att lyfta fram olika 
transportmedel, t ex buss, tåg och cykel.

Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

Se ovan 10 3 30 I urvalet av projekt vill vi lyfta fram hur man 
arbetat med inkludering på olika sätt.

Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad innovationskraft Se ovan 30 3 90 Syftet med projektet är att lyfta det 

innovativationskraften hos de som står bakom 
projekten som medverkar, och hur en av 
Leadermetodens grundpelare innovation.

Ny teknik Se ovan 10 0 0 Ingen ny teknik används, och det är inte ett 
fokus att lyfta fram detta.

Nya lösningar Se ovan 10 1 10 Nya lösningar inom projekt avser vi lyfta fram.

Forskning Se ovan 10 0 0
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

10 0 0 Projektet förväntas inte leda till nya 
arbetstillfällen.

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 190
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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Hallens Brandstation 
Datum: 200205 
Tid: 10-115 (fika från 9.30) 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Anna Olofsson Frestadius, Bengt Karlström, Jon Wagenius, Erik Danielsson 
(endast tjänstgörande under §88)    
Näringslivssektor: Frank Nilsson, Henrik Ling, Göran Blänning, Svenne Persson 
Offentlig sektor: Håkan Karlsson, Elina Grubb (via videolänk) 


Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
 
________________________           _________________________ 
Anan Olofsson Frestadius  Carina Lönneryd                             
Ordförande   Sekreterare 
 
 
_______________________    
Svenne Persson 
Justerare   
 
 
Protokollet signeras digitalt. 
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Digital signering 


Fasta punkter: 
 
§79 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Anna Olofsson Frestadius 
Till sekreterare valdes Carina Lönneryd 
Till justerare  valdes Svenne Persson 
 
§80 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§81 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§82 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg årsmöte under §89 och diskussionspunkt om brev från 
LUS under §87. 
 
§83 Ekonomi, drift av Leader. 
Ekonomisk rapport som visar uppföljning mot driftsbudgeten. Hela driftsbudgeten (8 år) ligger 
nu i rapporten. Det är i praktiken LAG som planerar hur de ska räcka ända till mitten på 2023. I 
uppföljningen finns även läget på bankkontona och hur mycket som är redovisat. Carina gick 
igenom uppföljningen, inga frågor utom om ränteläget. Carina återkommer om detta.  
 
§84 Tillgängligt i fonderna. 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte). 
Genomgång av projektläget i LAG-ägda projekt samt Portföljsanalys. OBS! driftsbudgeten 
bygger på att vi får ut alla pengar i projekt, som i sin tur använder dem. Vår egen driftsbudget får 
utgöra max 25% av det som betalas ut. Om vi beslutar alla 57 milj kr, och alla projekt går enligt 
plan så har vi 14,25 milj kr till driften 25%). Om det bara t ex går åt 50 milj kr, så sjunker vår 
driftsbudget till 12,5 milj kr. Så det är viktigt att vi får till BÅDE bra projektbeslut OCH att 
projekten går enligt plan! Annars så har LAG och kontor betydligt mindre pengar att röra sig med 
under åren 2021-2023. De åren är också viktiga. Än finns pengar att söka från alla tre EU-fonder, 
sprid ordet! Eftersom det nu finns ett sista datum (1 oktober) att förhålla oss till så börjar det bli 
bråttom att få in ansökningar! I portföljsanalysen finns också information om att vårt mål för 
jobbskapande i Leaderstrategin sänkts kraftigt av Jordbruksverket på grund av en 
programändring.  
 
§85 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
(Jäv hanteras även i bilaga på varje enskilt projektbeslut) 
Mötet är beslutsmässigt. Kontorsjäv anmäls av Catarina för §87 och av Jon för §88. Erik är 
endast tjänstgörande ersättare på §88, då går han in som beslutande i Jons ställe. 
 
Projektbeslut: Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval. 
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Digital signering 


§86 Projektnamn: Friluftterapi i medveten närvaro (ÅTERREMISS föregående möte) 
Sökande: Nature in the middle AB 
Journalnummer: 2019-4118 
Fond: Socialfonden ESF 
 
Utgifter:  495 949:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   495 949:- (332 266:- Projektstöd/163 653:- LAG-pott) 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt  


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Godkända grundvillkor: JA 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att metoden i förlängningen skulle ha en 
allmännytta både för individen som har chans till en snabbare 
rehabilitering och samhällsekonomiskt eftersom ohälsa även för 
med sig samhällskostnader. Under projekttiden är nyttan betydligt 
mer begränsad eftersom det rör sig om försöksverksamhet, men 
ses likväl som i första hand ett allmännyttigt projekt. 


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 


Fond: ESF 


Motivering fond: Projektet utgår från några få individer, men vill hitta en metod som 
kan nå flera, och underlätta deras väg tillbaka till arbetsmarknaden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 145/273 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


- 


Motivering av stödnivå: - 


BESLUT: AVSLAG 


Motivering till beslut: Denna ansökan avser bygga vidare på en etablerad metod, NUR, 
och bygga vidare på denna i en slags pilotstudie. Att grundmetoden 
fungerar förefaller väl dokumenterat, och LAG noterar att en 
liknande verksamhet tidigare bedrivits i länet. LAG väljer att avslå 
därför att LAG inte ser att den nog tydligt knyter an till 
Leaderområdets strategi. Ansökan har prövats inom insatsområdet 
Levande lokalsamhällen för alla, vars mål är att främja inkludering; 
och Socialfonden, vars mål är att förbättra människors ställning på 
arbetsmarknaden. Ansökan knyter delvis an till båda dessa mål, 
men inte i så hög grad som LAG-gruppen skulle önska. Därför får 
projektet ändå relativt låga poäng i bedömningen. Därtill kvarstår, 
trots kompletteringar, frågetecken kring vem som i förlängningen 
kan bekosta rehabilitering med metoden. 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 


§87 Projektnamn: Klimatsmarta transporter – Försöksverksamhet 2020 
Sökande: Södra Årefjällen Ek För 
Journalnummer: 2020-21 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 
 
Utgifter:  1 763 000:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 340 000:- (442 200:- Projektstöd/897 800:- LAG-pott) 
Egen privat kontant: 423 000:-(beräknade intäkter) 
Ideell tid/resurs: 110 000:- 
 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE 


Godkända grundvillkor: - 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd till 
företag: 


Projektstöd, därför att syftet är brett, svårt att bedöma i en 
pilotverksamhet men nyttan är bred, alla som rör sig i 
området, och om det faller väl ut så är det brett 
förutsättningsskapande.  


Insatsområde: 4 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Projektet planeras genomföras och ge nytta på landsbygden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: - 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


-  


Motivering av stödnivå: - 


BESLUT: ÅTERREMISS  


Motivering till beslut: LAG återremitterar projektet då man vill att förprojektet 
Klimatsmarta transporter - Förstudie avslutas innan man tar 
ställning till detta projekt.  
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§88 Projektnamn: #LEADERONTOUR Nytänkande i fjällnära framtidsbygd 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2020-64 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 
 
Utgifter:  172 253:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   172 253:- (115 410:- Projektstöd/56 843:- LAG-pott) 
Egen privat kontant: 0:-(beräknade intäkter) 
Ideell tid/resurs: 55 000:- 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Godkända grundvillkor: JA 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att projektet har en bredare nytta då det visar 
på vad som kan åstadkommas med innovationskraft och 
samarbete i bygden. 


Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning  


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Filmerna kommer att lyfta fram projekt som finns på 
landsbygden.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 190/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Projektet har inga naturliga intäktskällor. 


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som förväntas bidra till 
ökat nytänkande genom att visa på goda exempel och 
skaparkraft. Projektet beviljas inom ramen för insatsområde 4 
Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning eftersom LAG 
vill ge det insatsområdet större utrymme och underlätta för fler 
att inspireras av vad andra åstadkommit genom Leader som 
metod och med nytänkande i fokus.  


Kontaktperson från LAG: Jon Wagenius är involverad i filmurval och produktion. 


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: 
 
§89 Ev övriga beslutspunkter 
 
* Obligatorisk svar krävs på uppföljningsfrågor. Hur hanterar vi det? 


Beslut: 
En tillfällig arbetsgrupp bildas med Anna (sammankallande), Svenne och Pelle. Catarina skickar 
ut frågorna i enkätform till hela LAG, alla hjälper till att svara. Arbetsgruppen tar vid behov 
kontakt med LAG-ledamöter och kommunrepresentanter som var med från början av 
programperioden då strategin skrevs. Arbetsgruppen, som sammanställer och skickar in svar i 
mars. 
 
 
* Brev till finansiärerna har författats av presidiet – synpunkter? Kan vi skicka det? 


Datum med önskan om återkoppling saknas. Kommunerna behöver 1,5 månader för att 
återkoppla. LAG ser helst att återkoppling sker innan nästa Leadermöte den 24 mars 2020. 
 
Beslut:  
LAG uppdrar till Catarina att lägga till i brevet att vi vill ha återkoppling helst senast 20 mars, och 
skickar så snart som möjligt till samtliga 5 kommuner samt Region JH.  
 
 
* Upphandling revisor: förslag på arbetsgång. Kan upphandling genomföras enligt 
förslag? 
 
Beslut:  
LAG uppdrar till kontoret att skicka upphandlingsunderlag till nuvarande revisor samt ytterligare 
2 st revisionsbyråer, gärna spritt över kommunerna. Anbuden behöver inkomma innan årsmötet 
26 maj. 
 
 
* Årsmötet – former, tid och plats 
Årsmötet är sedan tidigare bestämt till 26 maj, i samband med ett LAG-möte. Det föreslogs på 
ett tidigare LAG-möte att årsmötet ska åtföljas av någon slags programpunkt om kommande 
programperiod.  
 
Beslut:  
LAG beslutar att årsmötet ska hållas inom Åre kommun. 
LAG uppdrar till presidiet att ta fram ett program för dagen. 
 
 
§90 Ev rapporter från arbetsgrupper inom LAG 
Uppföljningsgruppen rapporterade. Flera viktiga slutsatser finns i rapporten. En av dessa är att 
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Digital signering 


målet för social hållbarhet är uppenbart orealistiskt. Målet är 80 projekt, så många projekt har vi 
inte, vi har f n totalt ca 50 just nu.   
 
Beslut: 
Catarina uppdras att räkna hur många projekt LAG har poängsatt för social hållbarhet, rådgöra 
med presidiet som ansvarar för att strategiändring begärs. I samma ändring så kan vi passa på att 
ändra målet för jobbskapande, för tydlighetens skull, se §84.   
 
 
§91 Övriga rapporter och delgivningar 
 
* Beslut från Jordbruksverket om att sänka målet för jobbskapande i vår 
utvecklingsstrategi. 
Detta hanterades under §84 Portföljsanalys.  
 
* Information från LUS inför LUS årsmöte 
LUS har som tidigare berättats ansökt om och fått presidentskap för ELARD, Leaderområdenas 
samarbetsorganisation och viktig lobbyorganisation för Leaderfrågor. I samband med ansökan så 
klargjordes att det innebär extra kostnader för LUS som inte finns i LUS idag. Det handlar om 
cirka 550 000kr/år. Kostnaden för presidentskapet utöver detta täcks av Landsbygdsnätverket 
och EU. På ett extra medlemsmöte innan jul så röstade en klar majoritet av Leaderområdena, 
inklusive Sjö, Skog & Fjäll, bifall till Sveriges ansökan om presidentskap. LUS styrelse fick ett 
medskick av många Leaderområden att försöka hitta finansieringen från andra källor. En 
arbetsgrupp ur LUS styrelse har undersökt frågan grundligt och frågat bland annat Tillväxtverket, 
Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Näringsdepartementet m fl men har inte lyckats hitta 
extern finansiering. Arbetsgruppen undersöker nu möjliga modeller för finansiering för 
Leaderområdena utifrån tilldelad budget. Frågan om extra medfinansiering för ELAR-uppdraget 
och hur den ska hanteras kommer att komma upp på LUS årsmöte 17 mars.  
 
 
§92 Rapport från kontoret 
- 
 
 
§93 Personal (endast LAG på denna punkt). 
- 
 
§94 Kommande möten. 
Nästa möte är planerat till 24 mars, Fjällhubben (Leaderkontoret) i Funäsdalen. 
 
 
§95 Mötet avslutas. 
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Bilaga 1 – Checklista delegationer och uppdrag 
 
Av LAG givna uppdrag: 


 
Uppdrag: Till: När? Klart? 
Obligatoriska 
uppföljningsfrågor. Anna, Pelle, Svenne. Anna 


sammankallande, hela LAG 
hjälper till med svar.  


Samlat svar till 
SJV senast 31 
mars. 


 


Upphandling revisor 2021-
2024, direktupphandling 
enligt upphandlingspolicy 


Carina sänder 
upphandlingsunderlag till 3 
revisionsbyråer inkl befintlig 
leverantör för prisjämförelse. 


Skickas inom 
kort, eftersom 
svar måste 
inkomma 
innan årsmötet 
26 maj. 


 


Begära strategiändring 
avseende mål social 
hållbarhet. Föregås av 
räkning av LAG-beslut 
avseende detta.  


Catarina + Pelle Ej tidssatt. 
Strategiändring 
begärs av 
ordförande i 
LAG. 


 


Undersöka möjligt 
projektägarbyte 
Sommarentreprenörer. 


Catarina   


 
3R, hur ska vi genomföra. Presidiet i samverkan med 


uppföljningsgruppen. 
Pågår. Pågår. 


Uppföljning utöver 
indikatorer, kopplad till bl a 
ovanstående punkt. 


Presidiet i samverkan med 
uppföljningsgruppen. 


Pågår. Pågår. 


KLARA UPPDRAG: 
Författa brev till finansiärer 
om 2021-2027. Presidiet LAG feb Klart 
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. 


Klar. 


 
Budget för 2020-2023 Presidiet LAG nov 2019 Klar. 
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. 
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 www.sjoskogfjall.se 


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 Friluftsterapi i medveten närvaro
Sökande Nature in the middle AB
Journalnummer 2019-4118
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt 
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: JA
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd, därför att metoden i förlängningen skulle ha en allmännytta 
både för individen som har chans till en snabbare rehabilitering och 
samhällsekonomiskt eftersom ohälsa även för med sig 
samhällskostnader. Under projekttiden är nyttan betydligt mer 
begränsad eftersom det rör sig om försöksverksamhet, men ses likväl 
som i första hand ett allmännyttigt projekt.


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla
Fond: ESF
Motivering fond: Projektet utgår från några få individer, men vill hitta en metod som kan 


nå flera, och underlätta deras väg tillbaka till arbetsmarknaden.
Totalpoäng/avslagsnivå: 145/273
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: -
Motivering av stödnivå: -
BESLUT: AVSLAG
Motivering till beslut: Denna ansökan avser bygga vidare på en etablerad metod, NUR, och 


bygga vidare på denna i en slags pilotstudie. Att grundmetoden fungerar 
förefaller väl dokumenterat, och LAG noterar att en liknande 
verksamhet tidigare bedrivits i länet. LAG väljer att avslå därför att 
LAG inte ser att den nog tydligt knyter an till Leaderområdets strategi. 
Ansökan har prövats inom insatsområdet Levande lokalsamhällen för 
alla, vars mål är att främja inkludering; och Socialfonden, vars mål är att 
förbättra människors ställning på arbetsmarknaden. Ansökan knyter 
delvis an till båda dessa mål, men inte i så hög grad som LAG-gruppen 
skulle önska. Därför får projektet ändå relativt låga poäng i 
bedömningen. Därtill kvarstår, trots kompletteringar, frågetecken kring 
vem som i förlängningen kan bekosta rehabilitering med metoden.


Kontaktperson från LAG: -
Villkor från LAG: -
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 Mittuniversitetet, Åredalens folkhögskola mm, bred ansats.  
Kontrollera med samordningsförbundet.


Projektet har minst två parter JA, se ovan.
Projektet har ett underifrånperspektiv JA,
Projektet tillför nytänkande JA Friluftsliv/grön omsorg, finns inte inom Leaderområdet men på 


annat håll. Från trädgorden och ut i naturen
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet


JA 


Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 2
- passar inom en EU-fond samt ESF
 - bidrar till måluppfyllelse Ökad friskhet och hälsa


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Socialfonden ESF
Journalnummer: 2019-4118 Friluftsterapi i medveten närvaro
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 Projektet är naturnära och bygger på 
att öka relationen till naturen.  


Social hållbarhet 
* Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


Se ovan 10 3 30 Projektet vänder sig inte till en 
särskild målgrupp, men det finns en 
inkluderingstanke i ansökan som är 
väl formulerad.


Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 1 10 Frågetecken finns kring vilka aktörer 
som kan bekosta medverkan efter 
projekttidens slut.


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Ökad kompetensutveckling Se ovan 25 1 25 Det handlar om att ta fram en metod 


som bygger vidare på befintlig 
kunskap. 


Integrationsfrämjande åtgärder Se ovan 15 0 0 Det finns inte uttalat i ansökan.


Stärkt anpassningsförmåga för 
sysselsatta kvinnor och män på 
arbetsmarknaden


5 p: Projektet bedöms 
leda till stärkt 
anpassningsförmåga för 
ett flertal människor, eller 
på ett väldigt betydelsefullt 
sätt för målgruppen
 3 p: Projektet bedöms 
leda till stärkt 
anpasssningsförmåga, 
men för få människor i 
förhållande till sökt stöd
 1 p. Projektet kan leda till 
stärkt 
anpassningsförmåga
 0 p. Projektet bedöms ej 
leda till stärkt 
anpassningsförmåga för 
någon


10 3 30 Projektet vänder sig till anställda som 
är sjukskrivna.


Stärkt anställningsbarhet för 
kvinnor och män som befinner sig 
långt ifrån arbetsmarknaden


5 p: Projektet bedöms 
leda till stärkt 
anställningsbarhet för ett 
flertal människor, eller på 
ett väldigt betydelsefullt 
sätt för målgruppen
 3 p: Projektet bedöms 
leda till stärkt 
anställningsbarhet, men 
för få människor i 
förhållande till sökt stöd
 1 p Projektet kan leda till 
stärkt anställningsbarhet 
 0 p: Projektet bedöms ej 
leda till stärkt 
anställningsbarhet för 
någon


20 1 20 Projektet vänder sig till arbetslösa 
som är sjukskrivna, men LAG 
uppfattar denna målgrupp som 
sekundär, åtminstone under 
projekttiden.


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 273 SUMMA: 145
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Projektnamn Klimatsmarta transporter - Försöksverksamhet 2020
Sökande Södra Årefjällen
Journalnummer 2020-21
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: -
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd, därför att syftet är brett, svårt att bedöma i en 
pilotverksamhet men nyttan är bred, alla som rör sig i området, och om 
det faller väl ut så är det brett förutsättningsskapande. 


Insatsområde: 4
Fond: EJFLU
Motivering fond: Projektet planeras genomföras och ge nytta på landsbygden.
Totalpoäng/avslagsnivå: -
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: - 
Motivering av stödnivå: -
BESLUT: ÅTERREMISS 
Motivering till beslut: LAG återremitterar projektet då man vill att förprojektet Klimatsmarta 


transporter - Förstudie avslutas innan man tar ställning till detta projekt. 
Kontaktperson från LAG: -
Villkor från LAG: -
Finns det pengar till ansökan: JA


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


1. Projektplanen har tydligt syfte, tydliga mål och konkreta 
aktiviteter beskrivna. 2, Budget är bifogad, detaljerad och har 
rimliga kostnadsposter.


1: JA, med undantag för det som finns antecknat som frågor. 
2. Går inte att svara på ännu


Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet


JA, men viss oro finns för om man klarar likviditeten eftersom de driver 
flera projekt parallellt.


Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 4
- passar inom en EU-fond samt EJFLU


 - bidrar till måluppfyllelse


Bidrar till Övergripande mål: 
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området
Mål 5. Förbättrad infrastruktur


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Projektnamn #Leaderontour 
Sökande Leader Sjö, Skog & Fjäll
Journalnummer 2020-64
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: JA
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd, därför att projektet har en bredare nytta då det visar på vad 
som kan åstadkommas med innovationskraft och samarbete i bygden.


Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 
Fond: EJFLU
Motivering fond: Filmerna kommer att lyfta fram projekt som finns på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 190/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Projektet har inga naturliga intäktskällor.
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som förväntas bidra till ökat 


nytänkande genom att visa på goda exempel och skaparkraft. Projektet 
beviljas inom ramen för insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning eftersom LAG vill ge det insatsområdet större 
utrymme och underlätta för fler att inspireras av vad andra åstadkommit 
genom Leader som metod och med nytänkande i fokus.   


Kontaktperson från LAG: Jon Wagenius är involverad i filmurval och produktion.
Villkor från LAG: Inga villkor.
Finns det pengar till ansökan: JA


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


1. Projektplanen har tydligt syfte, tydliga mål och konkreta 
aktiviteter beskrivna. 2. Budget är bifogad, detaljerad och har 
rimliga kostnadsposter.


1. JA
2. JA


Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA projektägarna är med 
Projektet har ett underifrånperspektiv JA, projekten får forma hur de berättar om sina projekt
Projektet tillför nytänkande JA, det finns väldigt lite filmmaterial om Leaderprojekt
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet


JA


Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
- passar inom en EU-fond samt EJFLU


 - bidrar till måluppfyllelse
Bidrar till Övergripande mål: 
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2020-64 #Leaderontour 
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 I filmerna finns en tanke om att lyfta fram olika 
transportmedel, t ex buss, tåg och cykel.


Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


Se ovan 10 3 30 I urvalet av projekt vill vi lyfta fram hur man 
arbetat med inkludering på olika sätt.


Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad innovationskraft Se ovan 30 3 90 Syftet med projektet är att lyfta det 


innovativationskraften hos de som står bakom 
projekten som medverkar, och hur en av 
Leadermetodens grundpelare innovation.


Ny teknik Se ovan 10 0 0 Ingen ny teknik används, och det är inte ett 
fokus att lyfta fram detta.


Nya lösningar Se ovan 10 1 10 Nya lösningar inom projekt avser vi lyfta fram.


Forskning Se ovan 10 0 0
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


10 0 0 Projektet förväntas inte leda till nya 
arbetstillfällen.


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 190
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