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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Sunnan, Ås 
Datum: 191210 
Tid: 10.00-15.30 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Per-Olov ”Pelle” Persson, Bengt Karlström, Jon Wagenius (endast till punkt §75), Anna 
Olofsson Frestadius (endast från punkt §69) Erik Danielsson 
Näringslivssektor: Frank Nilsson, Margareta Lindhagen, Henrik Ling, Cristine Persson 
Offentlig sektor: Håkan Karlsson, Carolina Schönbäck 
 
Kontor:  
Catarina, Carina, Ellen(via länk) 
 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
 
________________________           _________________________ 
Pelle Persson   Carina Lönneryd                          
Ordförande   Sekreterare 
 
 
_______________________    
Frank Nilsson 
Justerare   
 
 
 

Protokollet signeras digitalt.  
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Digital signering 
 

Fasta punkter: 
 
§63 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Pelle Persson.  
Till sekreterare valdes Carina Lönneryd. 
Till justerare valdes Frank Nilsson. 
 
§64 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§65 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna 
 
§66 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes, efter tillägg av Småstöd respektive rapport om Smarta Landsbygder under §75. 
 
§67 Ekonomi, drift av Leader. 
Ekonomisk rapport med uppföljning mot den 4-åriga driftsbudgeten för 2016-2019. 
 
§68 Rapportpunkt om projekt. 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte). 
Genomgång av projektläget i LAG-ägda projekt samt Portföljsanalys. Viss påfyllning har skett sedan förra 
mötet i Landsbygdsfonden från en återföring. Än finns pengar att söka. För närvarande kan LAG ta beslut 
fram till september 2020, men det kan komma att ändras så LAG kan ta beslut ännu längre om det 
kommer återföringar.   
 
§69 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 
 

§70 Projektnamn: Ventilationssystem till Spiragården, Åre 
Sökande: Lisa Tangen enskild firma 
Journalnummer: 2019-3656 
Fond: Regionalfonden ERUF 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):  100 031:-  
Övrigt offentligt stöd från LAG:  0:- 
Privat medfinansiering:  Kontant privat medfinansiering (45%) 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Godkända grundvillkor: JA 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd till företag, därför att huvudsakliga nyttan tillfaller sökande företaget, 
som sedan i sin tur upplåter lämpliga lokaler för andra företag inom 
yoga/mindfulness, främst med kvinnliga företagare, att hyra in sig.  

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

Fond: ERUF 

Motivering fond: Regionalfonden väljs eftersom ansökan har ett tydligt företagsperspektiv och passar 
väl in i leaderstrategins mål om att förbättra förutsättningar för företagande lokalt. 
Den här ansökan skapar förutsättningar för flera lokala aktörer med anknytning till 
yoga, wellness och friskvård.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 360/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

55% 

Motivering av stödnivå: Projektet får stöd som ett "Projektstöd till företag" med möjlighet för LAG att ge 
mellan 40 och 70% i stöd. Ansökan har inte en bred allmännytta, men kommer 
lokalbefolkningen till del genom breddad kursverksamhet, och ett flertal aktörer 
genom möjlighet att hyra väl anpassade lokaler. På Spiragården skapas även ett 
sammanhang där flera småföretagare kan mötas och utveckla till företagande och 
sina verksamheter ihop. Huvudsaklig nytta tillfaller ett företag, fastighetsägaren, 
som i sin tur på sikt kan skapa intäkter genom uthyrning av lokalerna. Därför väljer 
LAG att ge 55% i stöd.  

BESLUT: BIFALL  

Motivering till beslut: LAG väljer att ge stöd till detta projekt, som förväntas bidra till målen inom 
leaderstrategins insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla. Ansökan ges som 
ett "Projektstöd till företag" eftersom endast ett företag får den huvudsakliga nyttan 
av investeringen, men mötesplatsen som skapas på Spiragården möjliggör att flera 
verksamheter kan utvecklas ihop i anpassade lokaler.  

Kontaktperson från LAG: Erik Danielson 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§71 Projektnamn: Friluftterapi i medveten närvaro  
Sökande: Nature in the middle AB 
Journalnummer: 2019-4118 
Fond: Socialfonden ESF  
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Utgifter:  495 949:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   495 949:- (332 266:- Projektstöd/163 653:- LAG-pott) 
Andel privat medf  40%  

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE 

Godkända grundvillkor: JA 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd till 
företag: 

Projektstöd, därför att …ALT Projektstöd till företag, därför att … 
(Bred nytta=Projektstöd/Smal nytta=Projektstöd till företag)  
Ej bedömt ännu. 

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 är alltså förutsättningsskapande. Projektet vänder sig specifikt till anställda 
som är sjukskrivna, men metoden kan även gynna de som är arbetslösa. Bägge 
grupperna kan genom rehabilitering få en bättre ställning på arbetsmarknaden.  

Totalpoäng/avslagsnivå:  

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

% 

Motivering av stödnivå:  

BESLUT: ÅTERREMISS  

Motivering till beslut: Projektet återremitteras av två skäl:  
1. LAG vill ha ett klargörande kring Samordnigsförbundets roll i projektet. 
2. LAG vill, om möjligt, ha svar på vilken eller vilka organisationer som kan 
tänkas köpa in denna tjänst efter projektslut. Liknande, väl fungerande 
verksamhet har behövt läggas ner tidigare.  
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Digital signering 
 

§72 Ev övriga beslutspunkter 
Ingenting att anföra.  
 
§73 Ev rapporter från arbetsgrupper inom LAG 
Uppföljningsgruppen håller på med 2019 års uppföljning, men är inte redo att rapportera ännu, avger 
rapport i februari. 

Kontaktpersoner: Margareta har haft kontakt med Frösö Ridleder, de vill förlänga projektet. 
 
Kort diskussion om Sommarentreprenörer som har problem med sin redovisning. Det uppstod ett 
problem som ingen förutsåg då de bytte projektägare till Åredalens Folkögskola. Skolan kan inte fakturera 
sig själv med internfakturor, det är inte tillåtet. Catarina ges i uppdrag att undersöka ett projektägarbyte till 
Åre kommun. Åre kommun kan fakturera skolan, och redovisa kostnaderna.  
 
§74 Övriga rapporter och delgivningar 
Christine rapporterar om Landsbygdsnätverkets träff i Åre och Ullbaggegalan. Ellen, Carina, Catarina, 
Erik, Margareta, Jon och Cristine var alla på plats. Temat för träffen var Livsmedelsstrategin. Vår finalist 
Röjan inom kategorin Smarta Landsbygder räckte tyvärr inte hela vägen fram till en Ullbagge.  
 
* Vad vet vi om Leader under nästa programperiod 2021-2027 
Catarina föredrar om hur läget är nu. Få nyheter om nästa programperiod finns ännu, men förberedelser 
sker på flera nivåer. LAG vill att kommunerna bjuds in till diskussion på ett kommande LAG-möte eller 
årsmötet senare i vår.  

BESLUT: Alla medlemmar bjuds in till ett möte i samband med årsmötet 21 maj. Kommunen vidtalas 
via ett brev från LAG om att det är dags att börja planera för kommande programperiod. 
 
Fasta punkter: 
 
§75 Rapport från kontoret  
* Genomgång av de fyra Småstöden, vad tanken är bakom dem och hur det går. LAG bör hjälpa till att via 
sina nätverk aktivt söka initiativ som passar inom de fyra teman som finns; Cirkulärt företagande (även 
Stad-Land-samarbeten möjliga inom Cirkulärt företagande), Smart Villages, Friskhet & Hälsa samt 
Förstudier Nya lösningar. De första tre kan man söka upp till 40 000kr. Den sistnämnda upp till 80 000kr. 
Investeringar är inte tillåtna inom Småstöden. Gemensamt för alla småstöden är att de är framåtsyftande 
och att vi vill ha nytänkande idéer prövade och utredda.    

* Rapport om ”Smarta landsbygder”, vad det är, och hur det kan förväntas implementeras framöver.  
 
§76 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Ingenting att anföra. Personalen får julklappar. 
 
§77 Kommande möten.  
Nästa möte är 5 februari, någonstans inom Åre kommun. För övriga kommande möten, se intranätet. 
 
§78 Mötet avslutas. 
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Bilaga 1 – Checklista delegationer och uppdrag 
 
Av LAG givna uppdrag: 

 
Uppdrag: Till: När? Klart? 
Undersöka möjligt 
projektägarbyte 
Sommarentreprenörer. 

Catarina   

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

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. 

 



SAMMANFATTNING BESLUT
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SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Ventilationssystem till Spiragården
Sökande Lisa Tangen (enskild firma) 
Journalnummer 2019-3656
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: JA
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd till företag, därför att huvudsakliga nyttan tillfaller 
sökande företaget, som sedan i sin tur upplåter lämpliga lokaler för 
andra företag inom yoga/mindfulness, främst med kvinnliga företagare, 
att hyra in sig.   

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla
Fond: ERUF
Motivering fond: Regionalfonden väljs eftersom ansökan har ett tydligt företagsperspektiv 

och passar väl in i leaderstrategins mål om att förbättra förutsättningar 
för företagande lokalt. Den här ansökan skapar förutsättningar för flera 
lokala aktörer med anknytning till yoga, wellness och friskvård.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 360/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 55%
Motivering av stödnivå: Projektet får stöd som ett "Projektstöd till företag" med möjlighet för 

LAG att ge mellan 40 och 70% i stöd. Ansökan har inte en bred 
allmännytta, men kommer lokalbefolkningen till del genom breddad 
kursverksamhet, och ett flertal aktörer genom möjlighet att hyra väl 
anpassade lokaler. På Spiragården skapas även ett sammanhang där flera 
småföretagare kan mötas och utveckla till företagande och sina 
verksamheter ihop. Huvudsaklig nytta tillfaller ett företag, 
fastighetsägaren, som i sin tur på sikt kan skapa intäkter genom 
uthyrning av lokalerna. Därför väljer LAG att ge 55% i stöd. 

BESLUT: BIFALL 
Motivering till beslut: LAG väljer att ge stöd till detta projekt, som förväntas bidra till målen 

inom leaderstrategins insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla. 
Ansökan ges som ett "Projektstöd till företag" eftersom endast ett 
företag får den huvudsakliga nyttan av investeringen, men mötesplatsen 
som skapas på Spiragården möjliggör att flera verksamheter  kan 
utvecklas ihop i anpassade lokaler.  

Kontaktperson från LAG: Erik Danielson
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, se ansökan och bilaga.
Projektet har minst två parter JA, indirekt, att i förlängningen så skapar en bra lokal för den här typen 

av verksamheter.
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA  Det förutsätter att hon visar att det inte finns bra lokaler redan. 

Dom fåren lokal tillsammans för att utveckla företag för hälsa, 
ventilationen är en förutsättning

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 ERUF
 - bidrar till måluppfyllelse Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa Mål 5 Infrastruktur

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA



ERUF 2

22020-01-23 08.28.41

Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Regionalfonden ERUF
Journalnummer: 2019-3656 Ventilationssystem till Spiragården
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 1 10 I ringa utsträckning, beskrivs,  men är 
inte nog underbyggt för en högre 
poäng.

Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

Se ovan 10 3 30 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt.

Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30 Det bidrar till ökade intäkter.
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA 
MÅL
Förbättra lönsamhet och 
återhämtningsförmåga hos lokala 
företag/organisationer

Se ovan 15 3 45 För ett ventilationssystem är en 
förutsättning för att man ska kunna 
använda lokalerna för fler företag.

Förbättra infrastrukturen för små 
och medelstora företag

Se ovan 15 3 45 Resonemang om att 
huset/mötesplatsen är infrastrukturen 
i detta projekt.

FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Öka sysselsättningen i små och 
medelstora företag, omräknat till 
heltidstjänster (årsarbetskrafter)

Beräknas på följande vis:
 (Omräkning till antal 
arbetstillfällen heltid och 
år)/(miljoner kronor i stöd)
 
 Kvot 0 till 0,1 = 0 poäng
 Kvot större än 0,1 men 
max 0,4 = 1 poäng
 Kvot större än 0,4 men 
max 0,8 = 2 poäng
 Kvot större än 0,8 men 
max 1,0 = 3 poäng
 Kvot större än 1,0 men 
max 1,2 = 4 poäng
 Kvot större än 1,2 = 5 
poäng

40 5 200 Detta projekt förväntas skapa ett 
deltidsarbetstillfälle. Eftersom det är 
ett så litet stödbelopp så blir poängen 
hög. 

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 360
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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Sunnan, Ås 
Datum: 191210 
Tid: 10.00-15.30 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Per-Olov ”Pelle” Persson, Bengt Karlström, Jon Wagenius (endast till punkt §75), Anna 
Olofsson Frestadius (endast från punkt §69) Erik Danielsson 
Näringslivssektor: Frank Nilsson, Margareta Lindhagen, Henrik Ling, Cristine Persson 
Offentlig sektor: Håkan Karlsson, Carolina Schönbäck 
 
Kontor:  
Catarina, Carina, Ellen(via länk) 
 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
 
________________________           _________________________ 
Pelle Persson   Carina Lönneryd                          
Ordförande   Sekreterare 
 
 
_______________________    
Frank Nilsson 
Justerare   
 
 
 


Protokollet signeras digitalt.  
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Fasta punkter: 
 
§63 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Pelle Persson.  
Till sekreterare valdes Carina Lönneryd. 
Till justerare valdes Frank Nilsson. 
 
§64 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§65 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna 
 
§66 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes, efter tillägg av Småstöd respektive rapport om Smarta Landsbygder under §75. 
 
§67 Ekonomi, drift av Leader. 
Ekonomisk rapport med uppföljning mot den 4-åriga driftsbudgeten för 2016-2019. 
 
§68 Rapportpunkt om projekt. 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte). 
Genomgång av projektläget i LAG-ägda projekt samt Portföljsanalys. Viss påfyllning har skett sedan förra 
mötet i Landsbygdsfonden från en återföring. Än finns pengar att söka. För närvarande kan LAG ta beslut 
fram till september 2020, men det kan komma att ändras så LAG kan ta beslut ännu längre om det 
kommer återföringar.   
 
§69 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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§70 Projektnamn: Ventilationssystem till Spiragården, Åre 
Sökande: Lisa Tangen enskild firma 
Journalnummer: 2019-3656 
Fond: Regionalfonden ERUF 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):  100 031:-  
Övrigt offentligt stöd från LAG:  0:- 
Privat medfinansiering:  Kontant privat medfinansiering (45%) 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Godkända grundvillkor: JA 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd till företag, därför att huvudsakliga nyttan tillfaller sökande företaget, 
som sedan i sin tur upplåter lämpliga lokaler för andra företag inom 
yoga/mindfulness, främst med kvinnliga företagare, att hyra in sig.  


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 


Fond: ERUF 


Motivering fond: Regionalfonden väljs eftersom ansökan har ett tydligt företagsperspektiv och passar 
väl in i leaderstrategins mål om att förbättra förutsättningar för företagande lokalt. 
Den här ansökan skapar förutsättningar för flera lokala aktörer med anknytning till 
yoga, wellness och friskvård.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 360/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


55% 


Motivering av stödnivå: Projektet får stöd som ett "Projektstöd till företag" med möjlighet för LAG att ge 
mellan 40 och 70% i stöd. Ansökan har inte en bred allmännytta, men kommer 
lokalbefolkningen till del genom breddad kursverksamhet, och ett flertal aktörer 
genom möjlighet att hyra väl anpassade lokaler. På Spiragården skapas även ett 
sammanhang där flera småföretagare kan mötas och utveckla till företagande och 
sina verksamheter ihop. Huvudsaklig nytta tillfaller ett företag, fastighetsägaren, 
som i sin tur på sikt kan skapa intäkter genom uthyrning av lokalerna. Därför väljer 
LAG att ge 55% i stöd.  


BESLUT: BIFALL  


Motivering till beslut: LAG väljer att ge stöd till detta projekt, som förväntas bidra till målen inom 
leaderstrategins insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla. Ansökan ges som 
ett "Projektstöd till företag" eftersom endast ett företag får den huvudsakliga nyttan 
av investeringen, men mötesplatsen som skapas på Spiragården möjliggör att flera 
verksamheter kan utvecklas ihop i anpassade lokaler.  


Kontaktperson från LAG: Erik Danielson 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§71 Projektnamn: Friluftterapi i medveten närvaro  
Sökande: Nature in the middle AB 
Journalnummer: 2019-4118 
Fond: Socialfonden ESF  
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Utgifter:  495 949:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   495 949:- (332 266:- Projektstöd/163 653:- LAG-pott) 
Andel privat medf  40%  


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE 


Godkända grundvillkor: JA 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd till 
företag: 


Projektstöd, därför att …ALT Projektstöd till företag, därför att … 
(Bred nytta=Projektstöd/Smal nytta=Projektstöd till företag)  
Ej bedömt ännu. 


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 är alltså förutsättningsskapande. Projektet vänder sig specifikt till anställda 
som är sjukskrivna, men metoden kan även gynna de som är arbetslösa. Bägge 
grupperna kan genom rehabilitering få en bättre ställning på arbetsmarknaden.  


Totalpoäng/avslagsnivå:  


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


% 


Motivering av stödnivå:  


BESLUT: ÅTERREMISS  


Motivering till beslut: Projektet återremitteras av två skäl:  
1. LAG vill ha ett klargörande kring Samordnigsförbundets roll i projektet. 
2. LAG vill, om möjligt, ha svar på vilken eller vilka organisationer som kan 
tänkas köpa in denna tjänst efter projektslut. Liknande, väl fungerande 
verksamhet har behövt läggas ner tidigare.  
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Digital signering 
 


§72 Ev övriga beslutspunkter 
Ingenting att anföra.  
 
§73 Ev rapporter från arbetsgrupper inom LAG 
Uppföljningsgruppen håller på med 2019 års uppföljning, men är inte redo att rapportera ännu, avger 
rapport i februari. 


Kontaktpersoner: Margareta har haft kontakt med Frösö Ridleder, de vill förlänga projektet. 
 
Kort diskussion om Sommarentreprenörer som har problem med sin redovisning. Det uppstod ett 
problem som ingen förutsåg då de bytte projektägare till Åredalens Folkögskola. Skolan kan inte fakturera 
sig själv med internfakturor, det är inte tillåtet. Catarina ges i uppdrag att undersöka ett projektägarbyte till 
Åre kommun. Åre kommun kan fakturera skolan, och redovisa kostnaderna.  
 
§74 Övriga rapporter och delgivningar 
Christine rapporterar om Landsbygdsnätverkets träff i Åre och Ullbaggegalan. Ellen, Carina, Catarina, 
Erik, Margareta, Jon och Cristine var alla på plats. Temat för träffen var Livsmedelsstrategin. Vår finalist 
Röjan inom kategorin Smarta Landsbygder räckte tyvärr inte hela vägen fram till en Ullbagge.  
 
* Vad vet vi om Leader under nästa programperiod 2021-2027 
Catarina föredrar om hur läget är nu. Få nyheter om nästa programperiod finns ännu, men förberedelser 
sker på flera nivåer. LAG vill att kommunerna bjuds in till diskussion på ett kommande LAG-möte eller 
årsmötet senare i vår.  


BESLUT: Alla medlemmar bjuds in till ett möte i samband med årsmötet 21 maj. Kommunen vidtalas 
via ett brev från LAG om att det är dags att börja planera för kommande programperiod. 
 
Fasta punkter: 
 
§75 Rapport från kontoret  
* Genomgång av de fyra Småstöden, vad tanken är bakom dem och hur det går. LAG bör hjälpa till att via 
sina nätverk aktivt söka initiativ som passar inom de fyra teman som finns; Cirkulärt företagande (även 
Stad-Land-samarbeten möjliga inom Cirkulärt företagande), Smart Villages, Friskhet & Hälsa samt 
Förstudier Nya lösningar. De första tre kan man söka upp till 40 000kr. Den sistnämnda upp till 80 000kr. 
Investeringar är inte tillåtna inom Småstöden. Gemensamt för alla småstöden är att de är framåtsyftande 
och att vi vill ha nytänkande idéer prövade och utredda.    


* Rapport om ”Smarta landsbygder”, vad det är, och hur det kan förväntas implementeras framöver.  
 
§76 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Ingenting att anföra. Personalen får julklappar. 
 
§77 Kommande möten.  
Nästa möte är 5 februari, någonstans inom Åre kommun. För övriga kommande möten, se intranätet. 
 
§78 Mötet avslutas. 
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Bilaga 1 – Checklista delegationer och uppdrag 
 
Av LAG givna uppdrag: 


 
Uppdrag: Till: När? Klart? 
Undersöka möjligt 
projektägarbyte 
Sommarentreprenörer. 


Catarina   


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


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 Ventilationssystem till Spiragården
Sökande Lisa Tangen (enskild firma) 
Journalnummer 2019-3656
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: JA
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd till företag, därför att huvudsakliga nyttan tillfaller 
sökande företaget, som sedan i sin tur upplåter lämpliga lokaler för 
andra företag inom yoga/mindfulness, främst med kvinnliga företagare, 
att hyra in sig.   


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla
Fond: ERUF
Motivering fond: Regionalfonden väljs eftersom ansökan har ett tydligt företagsperspektiv 


och passar väl in i leaderstrategins mål om att förbättra förutsättningar 
för företagande lokalt. Den här ansökan skapar förutsättningar för flera 
lokala aktörer med anknytning till yoga, wellness och friskvård.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 360/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 55%
Motivering av stödnivå: Projektet får stöd som ett "Projektstöd till företag" med möjlighet för 


LAG att ge mellan 40 och 70% i stöd. Ansökan har inte en bred 
allmännytta, men kommer lokalbefolkningen till del genom breddad 
kursverksamhet, och ett flertal aktörer genom möjlighet att hyra väl 
anpassade lokaler. På Spiragården skapas även ett sammanhang där flera 
småföretagare kan mötas och utveckla till företagande och sina 
verksamheter ihop. Huvudsaklig nytta tillfaller ett företag, 
fastighetsägaren, som i sin tur på sikt kan skapa intäkter genom 
uthyrning av lokalerna. Därför väljer LAG att ge 55% i stöd. 


BESLUT: BIFALL 
Motivering till beslut: LAG väljer att ge stöd till detta projekt, som förväntas bidra till målen 


inom leaderstrategins insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla. 
Ansökan ges som ett "Projektstöd till företag" eftersom endast ett 
företag får den huvudsakliga nyttan av investeringen, men mötesplatsen 
som skapas på Spiragården möjliggör att flera verksamheter  kan 
utvecklas ihop i anpassade lokaler.  


Kontaktperson från LAG: Erik Danielson
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, se ansökan och bilaga.
Projektet har minst två parter JA, indirekt, att i förlängningen så skapar en bra lokal för den här typen 


av verksamheter.
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA  Det förutsätter att hon visar att det inte finns bra lokaler redan. 


Dom fåren lokal tillsammans för att utveckla företag för hälsa, 
ventilationen är en förutsättning


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 ERUF
 - bidrar till måluppfyllelse Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa Mål 5 Infrastruktur


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Regionalfonden ERUF
Journalnummer: 2019-3656 Ventilationssystem till Spiragården
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 1 10 I ringa utsträckning, beskrivs,  men är 
inte nog underbyggt för en högre 
poäng.


Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


Se ovan 10 3 30 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt.


Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30 Det bidrar till ökade intäkter.
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA 
MÅL
Förbättra lönsamhet och 
återhämtningsförmåga hos lokala 
företag/organisationer


Se ovan 15 3 45 För ett ventilationssystem är en 
förutsättning för att man ska kunna 
använda lokalerna för fler företag.


Förbättra infrastrukturen för små 
och medelstora företag


Se ovan 15 3 45 Resonemang om att 
huset/mötesplatsen är infrastrukturen 
i detta projekt.


FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Öka sysselsättningen i små och 
medelstora företag, omräknat till 
heltidstjänster (årsarbetskrafter)


Beräknas på följande vis:
 (Omräkning till antal 
arbetstillfällen heltid och 
år)/(miljoner kronor i stöd)
 
 Kvot 0 till 0,1 = 0 poäng
 Kvot större än 0,1 men 
max 0,4 = 1 poäng
 Kvot större än 0,4 men 
max 0,8 = 2 poäng
 Kvot större än 0,8 men 
max 1,0 = 3 poäng
 Kvot större än 1,0 men 
max 1,2 = 4 poäng
 Kvot större än 1,2 = 5 
poäng


40 5 200 Detta projekt förväntas skapa ett 
deltidsarbetstillfälle. Eftersom det är 
ett så litet stödbelopp så blir poängen 
hög. 


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 360
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