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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Wången, Krokoms kommun 
Datum: 190618-19  
Tid: 
Dag 1:  
9.30  Fika 
10.00  LAG-mötet inleds med intro för nya i LAG/repetition för övriga 
11.00  Ordinarie LAG-möte 
17.30  Paus 
18.00 Gemensam middag 
 
Dag 2:  
8.30-13.00 Utbildning för LAG med Dan Humble, 3R och värdegrund 
8.30  Uppsamling från föregående dag 
9.00  Dan Humble, genustrappa och 4R 
11.00  Diskussion, värdegrund och 4R  
12.30  Gemensam lunch och avslut 
 
Närvarande:  
LAG: 
Ideell sektor: Per Olof Persson, Jon Wagenius, Bengt Karlström, Margareta Lindhagen (dag 1), 
Anna Olofsson Frestadius (dag 1)  
 
Näringslivssektor: Sven-Gunnar (Svenne) Persson, Göran Blänning, Frank Nilsson,  
Offentlig sektor: Håkan Karlsson, Elina Grubb, Carolina Schönbeck, Karin Häggqvist (dag 2) 

Kontor:  
Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd och Ellen Hoas Ströman 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer är 49% av rösterna. 

 

_____________________  _________________________ 
Pelle Persson   Carina Lönneryd 
Ordförande   Sekreterare   
       

________________________   
Margareta Lindhagen 
Justerare    

Protokollet signeras digitalt. 
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  Digital signering 

Fasta punkter: 
 
§9 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Pelle Persson 
Till sekreterare valdes Carina Lönneryd 
Till justerare valdes Margareta Lindhagen 

 
§10 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§11 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§12 Godkännande av dagordningen och eventuella tillägg. 
Dagordningen godkändes, med följande tillägg: en extra ”punkt” behöver läggas till under §17, 
om detta projekt prioriteras av LAG, som handlar om att flytta pengar från Genomförande till 
Samarbete. De pengar (f n ca 4,9%) som avsatts till samarbetsprojekt är redan beviljade. LAG 
kan efter behov flytta pengar mellan dessa, så länge man använder samma EU-fond. Hos oss 
ligger alla samarbetsprojekt inom Landsbygdsfonden.  
 
§13 Ekonomi, Leaderföreningen och driftsprojektet 

Ekonomi föredrogs och frågor besvarades angående schabloner och ränta på bundna 
bankkonton (f n 3 mån 0,05%, 6 mån 0,20%). 
 
§14 Rapportpunkt om projekt 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte) 

Som i tidigare analyser ligger beslutsläget högt, men vi väntar vissa återföringar, eventuell 
omfördelning mellan Leaderområden samt bevakar om vi kommer få mer pengar eftersom 
kronkursen räknats om mellan Sverige och EU. Vårt beslutsläge är så högt att det är osannolikt 
att pengar kommer omfördelas från oss till andra. Mer besked väntas i höst om vi kommer 
erbjudas mer pengar. Detta kan innebära att mer offentlig finansiering behövs, vilket gör att vi 
bör försöka hålla politiker och tjänstemän uppdaterade i frågan. Uppföljnnigsgruppens analys kan 
vara vägledande.    
 
I analysen föreslås att LAG på något sätt försöker komplettera uppföljningen av indikatorerna 
med andra sätt att följa upp strategin. Indikatorerna fångar långt ifrån allt. Uppföljninggruppen 
får i uppdrag att se på detta tillsammans med presidiet. Carolina, som har gedigen erfarenhet av 
uppföljning, inkluderas i uppföljningsgruppen. Frågan behandlas vidare under §24.   

I analysen föreslås att LAG sätter ett sista datum för hur länge projekt får fortgå. LAG beslutar 
att sista december 2021 är sista datum, om man inte har riktigt goda skäl. Detta gäller för alla 
projekt som ännu inte prioriterats av LAG, med undantag för projekten som behandlas på detta 
möte.  

Diskussion: Det är viktigt kommunerna är uppdaterade på vårt arbete med Lokalt ledd utveckling 
och Leadermetoden, och vilka projekts om pågår med vårt stöd, och hur uppväxlingen ser ut. 
Catarina påpekar att det finns sökbart per kommun på vår webb inklusive beskrivningar om varje 
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projekt. En översikt finns även skriftligt i vår verksamhetsberättelse. Dock så är det nog så att 
denna information inte når politikerna på ett bra sätt, de måste leta information.  
 
Catarina ges i uppdrag att ta fram en variant av materialet riktat specifikt till kommunerna, som t 
ex visar uppväxlingen och vilka projekt som är aktiva hos dem. Vi försöker också få presentera 
detta för kommunerna via till exempel kommunstyrelse.  

 
§15 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
(Jäv hanteras även i bilaga på varje enskilt projektbeslut) 

Mötet är beslutsmässigt även då följande personer anmält jäv. 

Anna Olofsson Frestadius anmäler jäv på Hunddagis HUNDra procent. 

Svenne Persson anmäler jäv på REKOringar. 

Catarina anmäler kontors-jäv på Klimatsmarta transportlösningar och Post-Johans väg. 
 
Projektbeslut: Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval. 
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§16 Projektnamn: Mobil scen för att underlätta tillfälliga arrangemang 
Sökande: ArrEvent 
Journalnummer: 2019-682 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   163 889:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  80 721:- 
Privat medfinansiering:  Ideell tid samt beräknade intäkter (32%) 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd eftersom det är en bred nytta, flera aktörer kan ha 
användning av scenen i sin verksamhet. 

Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska Natur- och kulturmiljöer 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Projektet utförs på landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 290/174 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Sökanden har inte tillgång till annan offentlig finansiering, men 
däremot mobiliserar man privat kapital genom uthyrning.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till 
målen inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och 
kulturmiljöer, och i förlängningen till det övergripande målet om 
förbättrad infrastruktur på landsbygden. Projektet förväntas leda 
till ett ökat kulturutbud, eftersom scenen förväntas underlätta för 
flertalet aktörer som på olika sätt arrangerar kulturevenemang. 
Fler kulturevenemang förväntas skapa mer inkludering, 
gemenskap och en ännu mer attraktiv landsbygd.  

Kontaktperson från LAG: Håkan Karlsson 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till ansökan: Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§17 Projektnamn: REKO (Samarbetsprojekt med Leader Mittland Plus och 3Sam) 
Sökande: Hushållningssällskapet 
Journalnummer: 2019-1249 
   
Utgifter, 62,5% av 891 433:-: 557 146:- (Sjö, Skog & Fjälls del) 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):   373 288:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  80 721:- 
Privat medfinansiering:  Ideell tid (45%) 
 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

SAMARBETE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är en stor bredd av producenter och 
konsumenter som samverkar genom REKO. 

Insatsområde: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Nyttan tillfaller i första hand företag på landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 380/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har ingen naturlig 
intäktskälla.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt inom insatsområdet 
Passionerat entreprenörskap i samverkan. REKO-ringar är en 
möjlighet för mindre företag att utveckla lokala marknader med 
möjlighet till nya distributionskanaler. REKO-koncepetet kan 
behöva anpassas för norra Sveriges förutsättningar. LAG ställer 
sig därför positiv till, och vill uppmuntra, att projektet inte enbart 
arbetar för att skapa REKO-ringar, utan även aktivt arbetar med 
anpassning av mötes- och distributionsformerna för att passa 
norra Sveriges förutsättningar.  

Kontaktperson från LAG: Margareta Lindhagen. 

Villkor från LAG: Villkor att samtliga tre leaderområden fattar positivt beslut.  

Finns det pengar till ansökan: Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
 
 



 
LAG-möte  
190618-19 
6 
 

  Digital signering 

§18 Projektnamn: Ett stall för alla 
Sökande: Åre Ridklubb 
Journalnummer: 2019-2886 (2019-2004 före byte av sökande) 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):   653 484:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  247 239:- 
Offentligt stöd, övrigt:  50 000:- (Åre kommun) 
Privat medfinansiering:  Ideell tid samt beräknade intäkter (30%) 
 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt, ridningen 
kompletterar Totalskidskolans verksamhet vintertid gällande 
denna målgrupp.  

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Nyttan tillfaller landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 270/200 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

92,69% 

Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt, och det motiverar en hög stödnivå, 
men har samtidigt vissa naturliga möjligheter till intäkter i form 
av deltagaravgifter. Projektet sker i samverkan med Åre kommun 
som står för en del av den offentliga medfinansieringen.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som passar väl inom 
insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla och förväntas leda 
till det övergripande målet om Föredömlig inkludering av alla i 
samhället. Projektet stärker samtidigt Åre Ridklubbs viktiga roll 
som mötesplats, och därtill har projektet om det faller väl ut 
potential att leda till nya arbetstillfällen.  

Kontaktperson från LAG: Elina Grubb 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till ansökan: Ja. 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§19 Projektnamn: Klimatsmarta transporter 
Sökande: Södra Årefjällen Ek För 
Journalnummer: 2019-2037 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):   137 350:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  67 650:- 
Privat medfinansiering:  Ideell tid (30%) 

Projektnamn Klimatsmarta transporter 

Sökande Södra Årefjällen Ek För 

Journalnummer 2019-2037 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt med bred 
nytta. 

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

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Nyttan förväntas hamna på landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 250/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100 % 

Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har inte naturliga 
möjligheter till intäkter.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som beviljas inom 
insatsområdet Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. 
Klimatsmarta transporter är en viktig del för landsbygdens 
möjlighet till omställning, och i detta projekt tar man sig på ett 
lösningsfokuserat sätt sig an denna svåra fråga hur det i 
praktiken kan ske. 

Kontaktperson från LAG: Pelle Persson 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till ansökan: Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§20 Projektnamn: Post-Johans väg 
Sökande: Södra Årefjällen Ek För 
Journalnummer: 2019-2017 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):   938 000:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  462 000:- 
Privat medfinansiering:  Ideell tid (30%) 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är en bred nytta där flera aktörer 
förväntas ha nytta av projektet, genom försök att lösa problemet 
med hur tågturister ska nå boendeanläggningarna som ligger 
utspridda över ett stort område. 

Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Nyttan förväntas hamna på landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 180/174 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100 % 

Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har inga naturliga 
intäktsmöjligheter, vilket motiverar den höga stödnivån.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som passar inom 
insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer. 
LAG tilltalas av nytänkandet i att erbjuda besökare som kommer 
med tåg möjlighet att kliva av tåget och direkt på leden. Projektet 
vill främja långsiktigt hållbar turism, och tar frågan om hållbar 
resursanvändning på allvar.  

Kontaktperson från LAG: Pelle Persson. 

Villkor från LAG: LAG vill att sökanden justerar slutdatum till senast dec 2021. 
(Möjlighet till 6 månaders förlängning som alla har kvarstår). 
Markägaravtal ska finnas på plats innan arbeten längs med 
ledsträckan kan startas, senast 31 mars 2020. Om markägaravtal 
inte kan upprättas innan detta datum, så måste LAG kontaktas 
för samråd.  

Finns det pengar till ansökan: Ja. 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Ansökan om ändring 
 
§21 Projektnamn: Hunddagis HUNDra procent 
Sökande: Fristad Entreprenad Ek För 
Fond: Socialfonden ESF 
Detta är ett pågående projekt som handlar om att bygga upp en ytterligare verksamhetsgren inom 
det sociala arbetsintegrerande företaget Fristad, som startar ett Hunddagis i Ås i ett före detta 
stall. Krokoms kommun äger huset, och Fristad hyr. Projektet söker om en utökad projektbudget 
p g a fördyrningar jämfört med offert som man inte kunnat förutse.  
 
Sökt extra stöd:  71 000:- 
 
Beslut: 
 
LAG beslutar bevilja förändringen. Efter denna ser projektets stödbelopp ut enligt 
följande:  
 
FÖRE ÄNDRING: 
Utgifter:   1 041 342:- 
 
Finansiering:  
Projektstöd(EU/Stat):  697 699:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 72 582:- 
Övrigt offentligt stöd:  271 061:- (Lönebidrag, Arbetsförmedlingen)  

 
EFTER ÄNDRING: 
Utgifter:   1 112 342:-  
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):   745 269:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  96 012:- 
Övrigt offentligt stöd:  271 061:- (Lönebidrag, Arbetsförmedlingen) 
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§22 Ev övriga beslutspunkter 
 
Överföring av medel inom Leaderområdets budget 
Projektet REKO Jämt är ett samarbetsprojekt inom Landsbygdsfonden som LAG prioriterat. 
Pengar behöver flyttas mellan Landsbygdsfonden – Genomförandeprojekt (inom 
Leaderområdet) till Landsbygdsfonden – Samarbetsprojekt. Det är svårt räkna ut exakt summa 
eftersom LAG även inväntar en återföring från det LAG-ägda projektet Förprojekt Ruralscapes 
som blev billigare än beräknat. 
 
Beslut: 
 
LAG beslutar att föra över medel från Genomförandeprojekt till Samarbetsprojekt, för att 
projektet REKO Jämt ska kunna inrymmas. 
 
 
Behov av att förtydliga beslutet från föregående LAG om ”ekonomisk vinning”. 
 
Beslut: 
 
LAGs ger presidiet i uppdrag att föreslå en tydligare och eventuellt helt annan formulering. En 
idé är att definiera ekonomisk vinning med hjälp av basbelopp. Frågan tas upp på nytt på 
nästkommande LAG-möte.   
 
 
Ledamöter i arbetsgrupper respektive kontaktpersoner för projekt 
Behov av att se över ledamöter i LAG:s arbetsgrupper som följd av årsmötet, samt 
kontaktpersoner för pågående projekt. Tre projekt saknar kontaktperson p g a avgångar från 
LAG.  
 
Uppföljningsgrupp – en ytterligare ledamot behövs. 
Beslutsgrupp paraplyer/Småstöd – en ytterligare ledamot behövs. 
 
Beslut: 
 
Uppföljningsgruppen - sammansättning 
Carolina väljs in i uppföljningsgruppen. 
Gruppen består då av Håkan, Frank, Cristine och Carolina, med Catarina som adjungerad och 
sammankallande. 
 
Beslutsgrupp paraplyer/Småstöd 
Margareta väljs in i beslutsgruppen för Småstöd.    
Gruppen består då av Catarina, Margareta och Cristine (ordinarie) och Göran (ersättare) och Bitte 
som adjungerad. 
 
För beslut i denna grupp (som hanterar samtliga 4 Småstöd) krävs 3 ledamöter.  
Bitte ges rätten att signera avtal med genomförare av Småstöd samt godkänna redovisningar i 
samråd med Catarina. Utbetalningar kontrasigneras. 
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Nya kontaktpersoner, pågående projekt 

Holy Race: Frank Nilsson 

Hunddagis HUNDra procent: Elina Grubb 

Första hjälpen för psykisk ohälsa: Margareta Lindhagen 
 
 
Fasta punkter: 
 
§23 Ev rapporter från arbetsgrupper inom LAG 
 
Kommunikationsgrupp – gruppen avvecklas/läggs vilande. 
 
Uppföljningsgruppen – kommer att samlas innan sommaren och arbeta vidare 
 
§24 Övriga rapporter och delgivningar 
 
Kontaktpersoner – rapport från de som hunnit kontakta sina projekt 
Bengt: Fiske i Berg och Fjällflytt 
Jon: Trailrunning, Fjällturen LVG 
Svenne: Vemdalen Sommar 2.0 
Frank: Husfabriken i Häljesund, Holy race 
 
Jon har inte fått kontrakt trots försök. Frank har inte fått tag på Husfabriken. De projekt som 
man fått tag på förefaller ha kommit igång och pågå enligt plan. 
 
Rapport från nationella Leaderträffen i Båstad 
Carina, Catarina och Margareta representerade oss på träffen, som innehöll både LUS årsmöte 
och den ordinarie nationella träffen. Fokus på pågående programperiod, med många exempel på 
pågående projekt från alla 4 EU-fonder som finns inom Lokalt Ledd Utveckling med 
Leadermetoden. Delrapport från de forskare som arbetar med en långtidsuppföljning av Leader, 
och som handlade om effektlogik – alltså de långsiktiga effekterna av arbetet med Leader, och 
hur det kan mätas bättre. En hel del praktiska frågor kring den i höst aviserade omfördelningen 
av medel mellan Leaderområden, en eventuell kommande avropspott mm. Frågor om nästa 
programperiod diskuterades, få svar finns ännu. Leader kommer finnas kvar, men det är t ex 
oklart vilken förvaltande myndighet som Leader kommer ha.     
 
§25 Rapport från kontoret  
 
Ullbaggegalan 
I höst arrangeras Ullbaggegalan – som grammisgalan för landsbygdsprojekt - i Åre. Vi har 
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nominerat projekten Innovativa transportlösningar (Röjan) inom kategori Smart Villages, och 
HUNDra procent inom kategorin Nya affärsmöjligheter inom blå och gröna näringar. Röjan-
projektet har gått vidare till finalen, och vi kommer att försöka få uppmärksamhet kring detta i 
lokala media. Landsbygdsnätverket arrangerar Ullbaggegalan, och de försöker få exponering på 
evenemanget nationellt.  
 
Multileder – Ellen 
I föregående vecka samlades många av våra ledprojekt i Funäsdalsområdet, i samband med ett 
studiebesök från 4 personer från Skottland hos oss. Träffen var mycket lyckad och uppskattad, 
både av svenska och skotska deltagare. Frank och Jon deltog från LAG.   
 
Echoes of the past-projektet – Catarina 
Fortsatt strul med uppstarten, samordningen har flyttats från Leaderområdet i Wales till ett av de 
finska Leaderområdena. Det som tar tid att få till är själva samarbetsavtalet, delvis beroende på 
Italiens tillämpning av hur avtalet måste se ut. Det är många parter i många länder med olika 
regeltillämpning, men det kommer bli ett bra projekt när det väl kommer igång.   

§26 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Personalen är inte med på denna punkt, utan LAG har en egen diskussion. Som följs av det ges 
Carina si uppdrag att ta fram kontaktuppgifter till Pelle till Idea och eventuellt Länsförsäkringar. 
 
§27 Kommande möten. 
 
2019: 
18 september HELDAG, Plats: Skålan 
5 november HELDAG 
17 december HELDAG 
 
2020: 
5 februari HELDAG 
24 mars HELDAG 
26 maj HELDAG, kombineras med ÅRSMÖTE i Leaderföreningen 
1 september HELDAG 
18 november HELDAG 
 
Övriga datum av intresse för LAG:  
v42 eller v43 planerat besök till Skottland inom Multitrails-projektet 
v 46 Nationella Ullbaggegalan som denna gång anordnas inom vår Leaderområde (13/11) 

 
§ 28 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 LAG juni 2019 Pågår. 
Uppföljning utöver 
indikatorer, kopplad till bl a 
ovanstående punkt. 

Uppföljningsgruppen, 
presidiet. 

LAG sept 2019  

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. 

 

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  

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  

KLARA UPPDRAG: 
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Projektnamn Mobil scen för att underlätta tillfälliga arrangemang
Sökande Arrevent
Journalnummer 2019-682
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: JA
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd eftersom det är en bred nytta, flera aktörer kan ha 
användning av scenen i sin verksamhet.

Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska Natur- och kulturmiljöer
Fond: EJFLU
Motivering fond: Projektet utförs på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 290/174
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Sökanden har inte tillgång till annan offentlig finansiering, men däremot 

mobiliserar man privat kapital genom uthyrning. 
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till målen 

inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer, 
och i förlängningen till det övergripande målet om förbättrad 
infrastruktur på landsbygden. Projektet förväntas leda till ett ökat 
kulturutbud, eftersom scenen förväntas underlätta för flertalet aktörer 
som på olika sätt arrangerar kulturevenemang. Fler kulturevenemang 
förväntas skapa mer inkludering, gemenskap och en ännu mer attraktiv 
landsbygd. 

Kontaktperson från LAG: Håkan Karlsson
Villkor från LAG: Inga villkor.
Finns det pengar till ansökan: Ja

GRUNDVILLKOR BEDÖMNING
Projektet faller inom ramen för strategin 
-  leder till visionen, 
 - passar inom ett insatsområde
 - passar inom en EU-fond samt 
 - bidrar till måluppfyllelse

Visionen: JA
Insatsområde: 3
EU-fond: EJFLU
Bidrar till Övergripande mål: Mål 5. Förbättrad infrastruktur

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

JA

Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA 
Projektet har ett underifrånperspektiv JA, det bör finnas ett behov av att lösa detta, och gynnar flera. 
Projektet tillför nytänkande JA, i den lokala kontexten.
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

JA

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-682
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 0 0

1 Se ovan 10 3 30
Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30 En potentiellt bättre ekonomi i 

samband med lokala evenemang.
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad samverkan kring natur- 
och kulturresurser

Se ovan 20 5 100
Förenklar för kulturaktörer. 

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

Se ovan 20 5 100

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 1 30

Det är bokningen och eventuellt 
medföljande person vid scen-hyra 
som kan skapa jobb. LAG anser att 
sökandens uppskattning kan vara 
realistisk. Den är svårbedömd 
eftersom det kan ske både ideellt och 
betalt och beror väldigt mycket på hur 
scenen kan komma att användas och 
hur lättskött den är.  

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 290
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Projektnamn REKO Jämt
Sökande Hushållningssällskapet
Journalnummer 2019-1249
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: JA
Genomförande eller samarbete: SAMARBETE
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd, därför att det är en stor bredd av producenter och 
konsumenter som samverkar genom REKO.

Insatsområde: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: EJFLU
Motivering fond: Nyttan tillfaller i första hand företag på landsbygden.
Totalpoäng/avslagsnivå: 380/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har ingen naturlig intäktskälla. 
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt inom insatsområdet Passionerat 

entreprenörskap i samverkan. REKO-ringar är en möjlighet för mindre 
företag att utveckla lokala marknader med möjlighet till nya 
distributionskanaler. REKO-koncepetet kan behöva anpassas för norra 
Sveriges förutsättningar. LAG ställer sig därför positiv till, och vill 
uppmuntra, att projektet inte enbart arbetar för att skapa REKO-ringar, 
utan även aktivt arbetar med anpassning av mötes- och 
distributionsformerna för att passa norra Sveriges förutsättningar. 

Kontaktperson från LAG: Margareta Lindhagen.
Villkor från LAG: Villkor att samtliga tre leaderområden fattar positivt beslut. 
Finns det pengar till ansökan: Ja

GRUNDVILLKOR BEDÖMNING
Projektet faller inom ramen för strategin 
-  leder till visionen, 
 - passar inom ett insatsområde
 - passar inom en EU-fond samt 
 - bidrar till måluppfyllelse

Visionen: JA 
Insatsområde: 1
EU-fond: EJFLU
Bidrar till Övergripande mål: Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag 
att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.

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

JA 

Projektet är lokalt förankrat JA. Producenterna bör ha intresse av detta.
Projektet har minst två parter JA Flera producenter.
Projektet har ett underifrånperspektiv JA från producentsidan framförallt.
Projektet tillför nytänkande JA, det finns redan, men inte på platserna.
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

JA Hushållningssällskapet är van projektägare.

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-1249
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 kan leda till detta i 
förlängningen, det är i viss 
utsträckning målsatt. Det kan å ena 
sidan leda till onödiga transporter, men 
å andra sidan så kan mer ekologiska 
och hållbara produkter tillföras den 
lokala marknaden. 

Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

Se ovan 10 1 10

Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30 Projektet kan leda till att dessa företag 
kan få en ökad ekonomisk hållbarhet. 
Detta är helt beroende av att 
framgångsrika REKO-ringar bildas. 

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Ökad företagssamverkan som ger 
nya produkter och/eller tjänster

Se ovan 5 5 25

En attraktiv besöksnäring Se ovan 5 1 5
Skapa nya företag i samverkan Se ovan 5 1 5 Det ingår inte tydligt i ansökan men 

det finns en potential till detta då 
företag träffas.

Främja hållbara jord- och 
skogsbruk

Se ovan 5 5 25

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

50 5 250

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 380
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SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Ett stall för alla
Sökande Åre Ridklubb
Journalnummer 2019-2886 (2019-2004 före byte av sökande)
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: JA
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt, ridningen 
kompletterar Totalskidskolans verksamhet vintertid gällande denna 
målgrupp. 

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla
Fond: EJFLU
Motivering fond: Nyttan tillfaller landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 270/200
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 92,69%
Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt, och det motiverar en hög stödnivå, men har 

samtidigt vissa naturliga möjligheter till intäkter i form av 
deltagaravgifter. Projektet sker i samverkan med Åre kommun som står 
för en del av den offentliga medfinansieringen. 

BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som passar väl inom 

insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla och förväntas leda till det 
övergripande målet om Föredömlig inkludering av alla i samhället. 
Projektet stärker samtidigt Åre Ridklubbs viktiga roll som mötesplats, 
och därtill har projektet om det faller väl ut potential att leda till nya 
arbetstillfällen. 

Kontaktperson från LAG: Elina Grubb
Villkor från LAG: Inga villkor.
Finns det pengar till ansökan: Ja.

GRUNDVILLKOR BEDÖMNING
Projektet faller inom ramen för strategin 
-  leder till visionen, 
 - passar inom ett insatsområde
 - passar inom en EU-fond samt 
 - bidrar till måluppfyllelse

Visionen: JA
Insatsområde: 2 
EU-fond: EJFLU
Bidrar till Övergripande mål: Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i 
samhället

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

JA.

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

JA

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-2886 (2019-2004 före byte av sökande)
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 0 0 Projektet handlar inte om detta.

Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

Se ovan 10 5 50 Detta är centralt i projektet.

Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 1 10
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Fler och utvecklade 
mötesplatser/nätverk för en attraktiv 
och hållbar bygd

Se ovan 20 3 60 Nya nätverk kan bildas kring detta 
tema.

Fler evenemang för att öka 
bygdens gemenskap och 
attraktivitet

Se ovan 20 3 60 Möjligheter till fler evenemang.

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

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 270
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SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Post-Johans väg från Undersåker
Sökande Södra Årefjällen Ek För
Journalnummer 2019-2017
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: JA
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd, därför att det är en bred nytta där flera aktörer förväntas ha 
nytta av projektet, genom försök att lösa problemet med hur tågturister 
ska nå boendeanläggningarna som ligger utspridda över ett stort 
område.

Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer
Fond: EJFLU
Motivering fond: Nyttan förväntas hamna på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 180/174
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100 %
Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har inga naturliga 

intäktsmöjligheter, vilket motiverar den höga stödnivån. 
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som passar inom insatsområdet 

Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer. LAG tilltalas av 
nytänkandet i att erbjuda besökare som kommer med tåg möjlighet att 
kliva av tåget och direkt på leden. Projektet vill främja långsiktigt hållbar 
turism, och tar frågan om hållbar resursanvändning på allvar. 

Kontaktperson från LAG: Pelle Persson.
Villkor från LAG: LAG vill att sökanden justerar slutdatum till senast dec 2021. (Möjlighet 

till 6 månaders förlängning som alla har kvarstår). Markägaravtal ska 
finnas på plats innan arbeten längs med ledsträckan kan startas, senast 
31 mars 2020. Om markägaravtal inte kan upprättas innan detta datum, 
så måste LAG kontaktas för samråd. 

Finns det pengar till ansökan: Ja.

GRUNDVILLKOR BEDÖMNING
Projektet faller inom ramen för strategin 
-  leder till visionen, 
 - passar inom ett insatsområde
 - passar inom en EU-fond samt 
 - bidrar till måluppfyllelse

Visionen: JA
Insatsområde: 1-4
EU-fond: EJFLU
Bidrar till Övergripande mål: Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag 
att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar & Mål 
5. Förbättrad infrastruktur.

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

JA

Projektet är lokalt förankrat JA 
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA, det är bra att kunna avlasta naturreservatet.
Projektet tillför nytänkande JA, börja upplevelsen direkt vid tågstationen.
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

JA de har bedrivit projekt tidigare. 

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-2017
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 0 0

Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 1 10
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad samverkan kring natur- 
och kulturresurser

Se ovan
20 1

20

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

Se ovan

20 3

60

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 2

60

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 180
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Projektnamn Klimatsmarta transporter
Sökande Södra Årefjällen Ek För
Journalnummer 2019-2037
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: JA
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt med bred nytta.

Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: EJFLU
Motivering fond: Nyttan förväntas hamna på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 250/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100 %
Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har inte naturliga möjligheter 

till intäkter. 
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som beviljas inom insatsområdet 

Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. Klimatsmarta 
transporter är en viktig del för landsbygdens möjlighet till omställning, 
och i detta projekt tar man sig på ett lösningsfokuserat sätt sig an denna 
svåra fråga hur det i praktiken kan ske.

Kontaktperson från LAG: Pelle Persson
Villkor från LAG: Inga villkor.
Finns det pengar till ansökan: Ja

GRUNDVILLKOR BEDÖMNING
Projektet faller inom ramen för strategin 
-  leder till visionen, 
 - passar inom ett insatsområde
 - passar inom en EU-fond samt 
 - bidrar till måluppfyllelse

Visionen: JA
Insatsområde: 4
EU-fond: EJFLU
Bidrar till Övergripande mål: Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag 
att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar & Mål 
5. Förbättrad infrastruktur 

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

JA.

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.

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-2037
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 5 50

Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

Se ovan 10 1 10

Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad innovationskraft Se ovan 30 3 90
Ny teknik Se ovan 10 1 10
Nya lösningar Se ovan 10 5 50
Forskning Se ovan 10 1 10
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

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 250
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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Wången, Krokoms kommun 
Datum: 190618-19  
Tid: 
Dag 1:  
9.30  Fika 
10.00  LAG-mötet inleds med intro för nya i LAG/repetition för övriga 
11.00  Ordinarie LAG-möte 
17.30  Paus 
18.00 Gemensam middag 
 
Dag 2:  
8.30-13.00 Utbildning för LAG med Dan Humble, 3R och värdegrund 
8.30  Uppsamling från föregående dag 
9.00  Dan Humble, genustrappa och 4R 
11.00  Diskussion, värdegrund och 4R  
12.30  Gemensam lunch och avslut 
 
Närvarande:  
LAG: 
Ideell sektor: Per Olof Persson, Jon Wagenius, Bengt Karlström, Margareta Lindhagen (dag 1), 
Anna Olofsson Frestadius (dag 1)  
 
Näringslivssektor: Sven-Gunnar (Svenne) Persson, Göran Blänning, Frank Nilsson,  
Offentlig sektor: Håkan Karlsson, Elina Grubb, Carolina Schönbeck, Karin Häggqvist (dag 2) 


Kontor:  
Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd och Ellen Hoas Ströman 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer är 49% av rösterna. 


 


_____________________  _________________________ 
Pelle Persson   Carina Lönneryd 
Ordförande   Sekreterare   
       


________________________   
Margareta Lindhagen 
Justerare    


Protokollet signeras digitalt. 
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  Digital signering 


Fasta punkter: 
 
§9 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Pelle Persson 
Till sekreterare valdes Carina Lönneryd 
Till justerare valdes Margareta Lindhagen 


 
§10 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§11 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§12 Godkännande av dagordningen och eventuella tillägg. 
Dagordningen godkändes, med följande tillägg: en extra ”punkt” behöver läggas till under §17, 
om detta projekt prioriteras av LAG, som handlar om att flytta pengar från Genomförande till 
Samarbete. De pengar (f n ca 4,9%) som avsatts till samarbetsprojekt är redan beviljade. LAG 
kan efter behov flytta pengar mellan dessa, så länge man använder samma EU-fond. Hos oss 
ligger alla samarbetsprojekt inom Landsbygdsfonden.  
 
§13 Ekonomi, Leaderföreningen och driftsprojektet 


Ekonomi föredrogs och frågor besvarades angående schabloner och ränta på bundna 
bankkonton (f n 3 mån 0,05%, 6 mån 0,20%). 
 
§14 Rapportpunkt om projekt 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte) 


Som i tidigare analyser ligger beslutsläget högt, men vi väntar vissa återföringar, eventuell 
omfördelning mellan Leaderområden samt bevakar om vi kommer få mer pengar eftersom 
kronkursen räknats om mellan Sverige och EU. Vårt beslutsläge är så högt att det är osannolikt 
att pengar kommer omfördelas från oss till andra. Mer besked väntas i höst om vi kommer 
erbjudas mer pengar. Detta kan innebära att mer offentlig finansiering behövs, vilket gör att vi 
bör försöka hålla politiker och tjänstemän uppdaterade i frågan. Uppföljnnigsgruppens analys kan 
vara vägledande.    
 
I analysen föreslås att LAG på något sätt försöker komplettera uppföljningen av indikatorerna 
med andra sätt att följa upp strategin. Indikatorerna fångar långt ifrån allt. Uppföljninggruppen 
får i uppdrag att se på detta tillsammans med presidiet. Carolina, som har gedigen erfarenhet av 
uppföljning, inkluderas i uppföljningsgruppen. Frågan behandlas vidare under §24.   


I analysen föreslås att LAG sätter ett sista datum för hur länge projekt får fortgå. LAG beslutar 
att sista december 2021 är sista datum, om man inte har riktigt goda skäl. Detta gäller för alla 
projekt som ännu inte prioriterats av LAG, med undantag för projekten som behandlas på detta 
möte.  


Diskussion: Det är viktigt kommunerna är uppdaterade på vårt arbete med Lokalt ledd utveckling 
och Leadermetoden, och vilka projekts om pågår med vårt stöd, och hur uppväxlingen ser ut. 
Catarina påpekar att det finns sökbart per kommun på vår webb inklusive beskrivningar om varje 
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  Digital signering 


projekt. En översikt finns även skriftligt i vår verksamhetsberättelse. Dock så är det nog så att 
denna information inte når politikerna på ett bra sätt, de måste leta information.  
 
Catarina ges i uppdrag att ta fram en variant av materialet riktat specifikt till kommunerna, som t 
ex visar uppväxlingen och vilka projekt som är aktiva hos dem. Vi försöker också få presentera 
detta för kommunerna via till exempel kommunstyrelse.  


 
§15 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
(Jäv hanteras även i bilaga på varje enskilt projektbeslut) 


Mötet är beslutsmässigt även då följande personer anmält jäv. 


Anna Olofsson Frestadius anmäler jäv på Hunddagis HUNDra procent. 


Svenne Persson anmäler jäv på REKOringar. 


Catarina anmäler kontors-jäv på Klimatsmarta transportlösningar och Post-Johans väg. 
 
Projektbeslut: Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval. 
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§16 Projektnamn: Mobil scen för att underlätta tillfälliga arrangemang 
Sökande: ArrEvent 
Journalnummer: 2019-682 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   163 889:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  80 721:- 
Privat medfinansiering:  Ideell tid samt beräknade intäkter (32%) 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd eftersom det är en bred nytta, flera aktörer kan ha 
användning av scenen i sin verksamhet. 


Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska Natur- och kulturmiljöer 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Projektet utförs på landsbygden.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 290/174 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Sökanden har inte tillgång till annan offentlig finansiering, men 
däremot mobiliserar man privat kapital genom uthyrning.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till 
målen inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och 
kulturmiljöer, och i förlängningen till det övergripande målet om 
förbättrad infrastruktur på landsbygden. Projektet förväntas leda 
till ett ökat kulturutbud, eftersom scenen förväntas underlätta för 
flertalet aktörer som på olika sätt arrangerar kulturevenemang. 
Fler kulturevenemang förväntas skapa mer inkludering, 
gemenskap och en ännu mer attraktiv landsbygd.  


Kontaktperson från LAG: Håkan Karlsson 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till ansökan: Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§17 Projektnamn: REKO (Samarbetsprojekt med Leader Mittland Plus och 3Sam) 
Sökande: Hushållningssällskapet 
Journalnummer: 2019-1249 
   
Utgifter, 62,5% av 891 433:-: 557 146:- (Sjö, Skog & Fjälls del) 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):   373 288:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  80 721:- 
Privat medfinansiering:  Ideell tid (45%) 
 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


SAMARBETE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är en stor bredd av producenter och 
konsumenter som samverkar genom REKO. 


Insatsområde: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Nyttan tillfaller i första hand företag på landsbygden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 380/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har ingen naturlig 
intäktskälla.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt inom insatsområdet 
Passionerat entreprenörskap i samverkan. REKO-ringar är en 
möjlighet för mindre företag att utveckla lokala marknader med 
möjlighet till nya distributionskanaler. REKO-koncepetet kan 
behöva anpassas för norra Sveriges förutsättningar. LAG ställer 
sig därför positiv till, och vill uppmuntra, att projektet inte enbart 
arbetar för att skapa REKO-ringar, utan även aktivt arbetar med 
anpassning av mötes- och distributionsformerna för att passa 
norra Sveriges förutsättningar.  


Kontaktperson från LAG: Margareta Lindhagen. 


Villkor från LAG: Villkor att samtliga tre leaderområden fattar positivt beslut.  


Finns det pengar till ansökan: Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§18 Projektnamn: Ett stall för alla 
Sökande: Åre Ridklubb 
Journalnummer: 2019-2886 (2019-2004 före byte av sökande) 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):   653 484:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  247 239:- 
Offentligt stöd, övrigt:  50 000:- (Åre kommun) 
Privat medfinansiering:  Ideell tid samt beräknade intäkter (30%) 
 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt, ridningen 
kompletterar Totalskidskolans verksamhet vintertid gällande 
denna målgrupp.  


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Nyttan tillfaller landsbygden.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 270/200 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


92,69% 


Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt, och det motiverar en hög stödnivå, 
men har samtidigt vissa naturliga möjligheter till intäkter i form 
av deltagaravgifter. Projektet sker i samverkan med Åre kommun 
som står för en del av den offentliga medfinansieringen.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som passar väl inom 
insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla och förväntas leda 
till det övergripande målet om Föredömlig inkludering av alla i 
samhället. Projektet stärker samtidigt Åre Ridklubbs viktiga roll 
som mötesplats, och därtill har projektet om det faller väl ut 
potential att leda till nya arbetstillfällen.  


Kontaktperson från LAG: Elina Grubb 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till ansökan: Ja. 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§19 Projektnamn: Klimatsmarta transporter 
Sökande: Södra Årefjällen Ek För 
Journalnummer: 2019-2037 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):   137 350:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  67 650:- 
Privat medfinansiering:  Ideell tid (30%) 


Projektnamn Klimatsmarta transporter 


Sökande Södra Årefjällen Ek För 


Journalnummer 2019-2037 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt med bred 
nytta. 


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


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Nyttan förväntas hamna på landsbygden.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 250/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100 % 


Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har inte naturliga 
möjligheter till intäkter.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som beviljas inom 
insatsområdet Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. 
Klimatsmarta transporter är en viktig del för landsbygdens 
möjlighet till omställning, och i detta projekt tar man sig på ett 
lösningsfokuserat sätt sig an denna svåra fråga hur det i 
praktiken kan ske. 


Kontaktperson från LAG: Pelle Persson 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till ansökan: Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§20 Projektnamn: Post-Johans väg 
Sökande: Södra Årefjällen Ek För 
Journalnummer: 2019-2017 
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):   938 000:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  462 000:- 
Privat medfinansiering:  Ideell tid (30%) 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är en bred nytta där flera aktörer 
förväntas ha nytta av projektet, genom försök att lösa problemet 
med hur tågturister ska nå boendeanläggningarna som ligger 
utspridda över ett stort område. 


Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Nyttan förväntas hamna på landsbygden.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 180/174 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100 % 


Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har inga naturliga 
intäktsmöjligheter, vilket motiverar den höga stödnivån.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som passar inom 
insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer. 
LAG tilltalas av nytänkandet i att erbjuda besökare som kommer 
med tåg möjlighet att kliva av tåget och direkt på leden. Projektet 
vill främja långsiktigt hållbar turism, och tar frågan om hållbar 
resursanvändning på allvar.  


Kontaktperson från LAG: Pelle Persson. 


Villkor från LAG: LAG vill att sökanden justerar slutdatum till senast dec 2021. 
(Möjlighet till 6 månaders förlängning som alla har kvarstår). 
Markägaravtal ska finnas på plats innan arbeten längs med 
ledsträckan kan startas, senast 31 mars 2020. Om markägaravtal 
inte kan upprättas innan detta datum, så måste LAG kontaktas 
för samråd.  


Finns det pengar till ansökan: Ja. 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Ansökan om ändring 
 
§21 Projektnamn: Hunddagis HUNDra procent 
Sökande: Fristad Entreprenad Ek För 
Fond: Socialfonden ESF 
Detta är ett pågående projekt som handlar om att bygga upp en ytterligare verksamhetsgren inom 
det sociala arbetsintegrerande företaget Fristad, som startar ett Hunddagis i Ås i ett före detta 
stall. Krokoms kommun äger huset, och Fristad hyr. Projektet söker om en utökad projektbudget 
p g a fördyrningar jämfört med offert som man inte kunnat förutse.  
 
Sökt extra stöd:  71 000:- 
 
Beslut: 
 
LAG beslutar bevilja förändringen. Efter denna ser projektets stödbelopp ut enligt 
följande:  
 
FÖRE ÄNDRING: 
Utgifter:   1 041 342:- 
 
Finansiering:  
Projektstöd(EU/Stat):  697 699:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 72 582:- 
Övrigt offentligt stöd:  271 061:- (Lönebidrag, Arbetsförmedlingen)  


 
EFTER ÄNDRING: 
Utgifter:   1 112 342:-  
 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd: 
Projektstöd(EU/Stat):   745 269:- 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  96 012:- 
Övrigt offentligt stöd:  271 061:- (Lönebidrag, Arbetsförmedlingen) 
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§22 Ev övriga beslutspunkter 
 
Överföring av medel inom Leaderområdets budget 
Projektet REKO Jämt är ett samarbetsprojekt inom Landsbygdsfonden som LAG prioriterat. 
Pengar behöver flyttas mellan Landsbygdsfonden – Genomförandeprojekt (inom 
Leaderområdet) till Landsbygdsfonden – Samarbetsprojekt. Det är svårt räkna ut exakt summa 
eftersom LAG även inväntar en återföring från det LAG-ägda projektet Förprojekt Ruralscapes 
som blev billigare än beräknat. 
 
Beslut: 
 
LAG beslutar att föra över medel från Genomförandeprojekt till Samarbetsprojekt, för att 
projektet REKO Jämt ska kunna inrymmas. 
 
 
Behov av att förtydliga beslutet från föregående LAG om ”ekonomisk vinning”. 
 
Beslut: 
 
LAGs ger presidiet i uppdrag att föreslå en tydligare och eventuellt helt annan formulering. En 
idé är att definiera ekonomisk vinning med hjälp av basbelopp. Frågan tas upp på nytt på 
nästkommande LAG-möte.   
 
 
Ledamöter i arbetsgrupper respektive kontaktpersoner för projekt 
Behov av att se över ledamöter i LAG:s arbetsgrupper som följd av årsmötet, samt 
kontaktpersoner för pågående projekt. Tre projekt saknar kontaktperson p g a avgångar från 
LAG.  
 
Uppföljningsgrupp – en ytterligare ledamot behövs. 
Beslutsgrupp paraplyer/Småstöd – en ytterligare ledamot behövs. 
 
Beslut: 
 
Uppföljningsgruppen - sammansättning 
Carolina väljs in i uppföljningsgruppen. 
Gruppen består då av Håkan, Frank, Cristine och Carolina, med Catarina som adjungerad och 
sammankallande. 
 
Beslutsgrupp paraplyer/Småstöd 
Margareta väljs in i beslutsgruppen för Småstöd.    
Gruppen består då av Catarina, Margareta och Cristine (ordinarie) och Göran (ersättare) och Bitte 
som adjungerad. 
 
För beslut i denna grupp (som hanterar samtliga 4 Småstöd) krävs 3 ledamöter.  
Bitte ges rätten att signera avtal med genomförare av Småstöd samt godkänna redovisningar i 
samråd med Catarina. Utbetalningar kontrasigneras. 
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Nya kontaktpersoner, pågående projekt 


Holy Race: Frank Nilsson 


Hunddagis HUNDra procent: Elina Grubb 


Första hjälpen för psykisk ohälsa: Margareta Lindhagen 
 
 
Fasta punkter: 
 
§23 Ev rapporter från arbetsgrupper inom LAG 
 
Kommunikationsgrupp – gruppen avvecklas/läggs vilande. 
 
Uppföljningsgruppen – kommer att samlas innan sommaren och arbeta vidare 
 
§24 Övriga rapporter och delgivningar 
 
Kontaktpersoner – rapport från de som hunnit kontakta sina projekt 
Bengt: Fiske i Berg och Fjällflytt 
Jon: Trailrunning, Fjällturen LVG 
Svenne: Vemdalen Sommar 2.0 
Frank: Husfabriken i Häljesund, Holy race 
 
Jon har inte fått kontrakt trots försök. Frank har inte fått tag på Husfabriken. De projekt som 
man fått tag på förefaller ha kommit igång och pågå enligt plan. 
 
Rapport från nationella Leaderträffen i Båstad 
Carina, Catarina och Margareta representerade oss på träffen, som innehöll både LUS årsmöte 
och den ordinarie nationella träffen. Fokus på pågående programperiod, med många exempel på 
pågående projekt från alla 4 EU-fonder som finns inom Lokalt Ledd Utveckling med 
Leadermetoden. Delrapport från de forskare som arbetar med en långtidsuppföljning av Leader, 
och som handlade om effektlogik – alltså de långsiktiga effekterna av arbetet med Leader, och 
hur det kan mätas bättre. En hel del praktiska frågor kring den i höst aviserade omfördelningen 
av medel mellan Leaderområden, en eventuell kommande avropspott mm. Frågor om nästa 
programperiod diskuterades, få svar finns ännu. Leader kommer finnas kvar, men det är t ex 
oklart vilken förvaltande myndighet som Leader kommer ha.     
 
§25 Rapport från kontoret  
 
Ullbaggegalan 
I höst arrangeras Ullbaggegalan – som grammisgalan för landsbygdsprojekt - i Åre. Vi har 
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nominerat projekten Innovativa transportlösningar (Röjan) inom kategori Smart Villages, och 
HUNDra procent inom kategorin Nya affärsmöjligheter inom blå och gröna näringar. Röjan-
projektet har gått vidare till finalen, och vi kommer att försöka få uppmärksamhet kring detta i 
lokala media. Landsbygdsnätverket arrangerar Ullbaggegalan, och de försöker få exponering på 
evenemanget nationellt.  
 
Multileder – Ellen 
I föregående vecka samlades många av våra ledprojekt i Funäsdalsområdet, i samband med ett 
studiebesök från 4 personer från Skottland hos oss. Träffen var mycket lyckad och uppskattad, 
både av svenska och skotska deltagare. Frank och Jon deltog från LAG.   
 
Echoes of the past-projektet – Catarina 
Fortsatt strul med uppstarten, samordningen har flyttats från Leaderområdet i Wales till ett av de 
finska Leaderområdena. Det som tar tid att få till är själva samarbetsavtalet, delvis beroende på 
Italiens tillämpning av hur avtalet måste se ut. Det är många parter i många länder med olika 
regeltillämpning, men det kommer bli ett bra projekt när det väl kommer igång.   


§26 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Personalen är inte med på denna punkt, utan LAG har en egen diskussion. Som följs av det ges 
Carina si uppdrag att ta fram kontaktuppgifter till Pelle till Idea och eventuellt Länsförsäkringar. 
 
§27 Kommande möten. 
 
2019: 
18 september HELDAG, Plats: Skålan 
5 november HELDAG 
17 december HELDAG 
 
2020: 
5 februari HELDAG 
24 mars HELDAG 
26 maj HELDAG, kombineras med ÅRSMÖTE i Leaderföreningen 
1 september HELDAG 
18 november HELDAG 
 
Övriga datum av intresse för LAG:  
v42 eller v43 planerat besök till Skottland inom Multitrails-projektet 
v 46 Nationella Ullbaggegalan som denna gång anordnas inom vår Leaderområde (13/11) 


 
§ 28 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 LAG juni 2019 Pågår. 
Uppföljning utöver 
indikatorer, kopplad till bl a 
ovanstående punkt. 


Uppföljningsgruppen, 
presidiet. 


LAG sept 2019  


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. 


 


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  


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  


KLARA UPPDRAG: 
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SAMMANFATTNING version 3, 181116


Projektnamn Mobil scen för att underlätta tillfälliga arrangemang
Sökande Arrevent
Journalnummer 2019-682
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: JA
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd eftersom det är en bred nytta, flera aktörer kan ha 
användning av scenen i sin verksamhet.


Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska Natur- och kulturmiljöer
Fond: EJFLU
Motivering fond: Projektet utförs på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 290/174
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Sökanden har inte tillgång till annan offentlig finansiering, men däremot 


mobiliserar man privat kapital genom uthyrning. 
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till målen 


inom insatsområdet Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer, 
och i förlängningen till det övergripande målet om förbättrad 
infrastruktur på landsbygden. Projektet förväntas leda till ett ökat 
kulturutbud, eftersom scenen förväntas underlätta för flertalet aktörer 
som på olika sätt arrangerar kulturevenemang. Fler kulturevenemang 
förväntas skapa mer inkludering, gemenskap och en ännu mer attraktiv 
landsbygd. 


Kontaktperson från LAG: Håkan Karlsson
Villkor från LAG: Inga villkor.
Finns det pengar till ansökan: Ja


GRUNDVILLKOR BEDÖMNING
Projektet faller inom ramen för strategin 
-  leder till visionen, 
 - passar inom ett insatsområde
 - passar inom en EU-fond samt 
 - bidrar till måluppfyllelse


Visionen: JA
Insatsområde: 3
EU-fond: EJFLU
Bidrar till Övergripande mål: Mål 5. Förbättrad infrastruktur


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


JA


Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA 
Projektet har ett underifrånperspektiv JA, det bör finnas ett behov av att lösa detta, och gynnar flera. 
Projektet tillför nytänkande JA, i den lokala kontexten.
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet


JA


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-682
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 0 0


1 Se ovan 10 3 30
Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30 En potentiellt bättre ekonomi i 


samband med lokala evenemang.
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad samverkan kring natur- 
och kulturresurser


Se ovan 20 5 100
Förenklar för kulturaktörer. 


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


Se ovan 20 5 100


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 1 30


Det är bokningen och eventuellt 
medföljande person vid scen-hyra 
som kan skapa jobb. LAG anser att 
sökandens uppskattning kan vara 
realistisk. Den är svårbedömd 
eftersom det kan ske både ideellt och 
betalt och beror väldigt mycket på hur 
scenen kan komma att användas och 
hur lättskött den är.  


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 290
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Projektnamn REKO Jämt
Sökande Hushållningssällskapet
Journalnummer 2019-1249
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: JA
Genomförande eller samarbete: SAMARBETE
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd, därför att det är en stor bredd av producenter och 
konsumenter som samverkar genom REKO.


Insatsområde: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: EJFLU
Motivering fond: Nyttan tillfaller i första hand företag på landsbygden.
Totalpoäng/avslagsnivå: 380/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har ingen naturlig intäktskälla. 
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt inom insatsområdet Passionerat 


entreprenörskap i samverkan. REKO-ringar är en möjlighet för mindre 
företag att utveckla lokala marknader med möjlighet till nya 
distributionskanaler. REKO-koncepetet kan behöva anpassas för norra 
Sveriges förutsättningar. LAG ställer sig därför positiv till, och vill 
uppmuntra, att projektet inte enbart arbetar för att skapa REKO-ringar, 
utan även aktivt arbetar med anpassning av mötes- och 
distributionsformerna för att passa norra Sveriges förutsättningar. 


Kontaktperson från LAG: Margareta Lindhagen.
Villkor från LAG: Villkor att samtliga tre leaderområden fattar positivt beslut. 
Finns det pengar till ansökan: Ja


GRUNDVILLKOR BEDÖMNING
Projektet faller inom ramen för strategin 
-  leder till visionen, 
 - passar inom ett insatsområde
 - passar inom en EU-fond samt 
 - bidrar till måluppfyllelse


Visionen: JA 
Insatsområde: 1
EU-fond: EJFLU
Bidrar till Övergripande mål: Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag 
att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.


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


JA 


Projektet är lokalt förankrat JA. Producenterna bör ha intresse av detta.
Projektet har minst två parter JA Flera producenter.
Projektet har ett underifrånperspektiv JA från producentsidan framförallt.
Projektet tillför nytänkande JA, det finns redan, men inte på platserna.
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet


JA Hushållningssällskapet är van projektägare.


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-1249
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 kan leda till detta i 
förlängningen, det är i viss 
utsträckning målsatt. Det kan å ena 
sidan leda till onödiga transporter, men 
å andra sidan så kan mer ekologiska 
och hållbara produkter tillföras den 
lokala marknaden. 


Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


Se ovan 10 1 10


Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30 Projektet kan leda till att dessa företag 
kan få en ökad ekonomisk hållbarhet. 
Detta är helt beroende av att 
framgångsrika REKO-ringar bildas. 


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Ökad företagssamverkan som ger 
nya produkter och/eller tjänster


Se ovan 5 5 25


En attraktiv besöksnäring Se ovan 5 1 5
Skapa nya företag i samverkan Se ovan 5 1 5 Det ingår inte tydligt i ansökan men 


det finns en potential till detta då 
företag träffas.


Främja hållbara jord- och 
skogsbruk


Se ovan 5 5 25


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


50 5 250


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 380







SAMMANFATTNING BESLUT


12019-07-09


SAMMANFATTNING version 3, 181116


Projektnamn Ett stall för alla
Sökande Åre Ridklubb
Journalnummer 2019-2886 (2019-2004 före byte av sökande)
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: JA
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt, ridningen 
kompletterar Totalskidskolans verksamhet vintertid gällande denna 
målgrupp. 


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla
Fond: EJFLU
Motivering fond: Nyttan tillfaller landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 270/200
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 92,69%
Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt, och det motiverar en hög stödnivå, men har 


samtidigt vissa naturliga möjligheter till intäkter i form av 
deltagaravgifter. Projektet sker i samverkan med Åre kommun som står 
för en del av den offentliga medfinansieringen. 


BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som passar väl inom 


insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla och förväntas leda till det 
övergripande målet om Föredömlig inkludering av alla i samhället. 
Projektet stärker samtidigt Åre Ridklubbs viktiga roll som mötesplats, 
och därtill har projektet om det faller väl ut potential att leda till nya 
arbetstillfällen. 


Kontaktperson från LAG: Elina Grubb
Villkor från LAG: Inga villkor.
Finns det pengar till ansökan: Ja.


GRUNDVILLKOR BEDÖMNING
Projektet faller inom ramen för strategin 
-  leder till visionen, 
 - passar inom ett insatsområde
 - passar inom en EU-fond samt 
 - bidrar till måluppfyllelse


Visionen: JA
Insatsområde: 2 
EU-fond: EJFLU
Bidrar till Övergripande mål: Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i 
samhället


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


JA.


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


JA


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA







EJFLU 2


22019-07-09


Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-2886 (2019-2004 före byte av sökande)
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 0 0 Projektet handlar inte om detta.


Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


Se ovan 10 5 50 Detta är centralt i projektet.


Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 1 10
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Fler och utvecklade 
mötesplatser/nätverk för en attraktiv 
och hållbar bygd


Se ovan 20 3 60 Nya nätverk kan bildas kring detta 
tema.


Fler evenemang för att öka 
bygdens gemenskap och 
attraktivitet


Se ovan 20 3 60 Möjligheter till fler evenemang.


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


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 270







SAMMANFATTNING BESLUT


12019-07-04


SAMMANFATTNING version 3, 181116


Projektnamn Post-Johans väg från Undersåker
Sökande Södra Årefjällen Ek För
Journalnummer 2019-2017
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: JA
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd, därför att det är en bred nytta där flera aktörer förväntas ha 
nytta av projektet, genom försök att lösa problemet med hur tågturister 
ska nå boendeanläggningarna som ligger utspridda över ett stort 
område.


Insatsområde: 3 Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer
Fond: EJFLU
Motivering fond: Nyttan förväntas hamna på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 180/174
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100 %
Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har inga naturliga 


intäktsmöjligheter, vilket motiverar den höga stödnivån. 
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som passar inom insatsområdet 


Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer. LAG tilltalas av 
nytänkandet i att erbjuda besökare som kommer med tåg möjlighet att 
kliva av tåget och direkt på leden. Projektet vill främja långsiktigt hållbar 
turism, och tar frågan om hållbar resursanvändning på allvar. 


Kontaktperson från LAG: Pelle Persson.
Villkor från LAG: LAG vill att sökanden justerar slutdatum till senast dec 2021. (Möjlighet 


till 6 månaders förlängning som alla har kvarstår). Markägaravtal ska 
finnas på plats innan arbeten längs med ledsträckan kan startas, senast 
31 mars 2020. Om markägaravtal inte kan upprättas innan detta datum, 
så måste LAG kontaktas för samråd. 


Finns det pengar till ansökan: Ja.


GRUNDVILLKOR BEDÖMNING
Projektet faller inom ramen för strategin 
-  leder till visionen, 
 - passar inom ett insatsområde
 - passar inom en EU-fond samt 
 - bidrar till måluppfyllelse


Visionen: JA
Insatsområde: 1-4
EU-fond: EJFLU
Bidrar till Övergripande mål: Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag 
att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar & Mål 
5. Förbättrad infrastruktur.


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


JA


Projektet är lokalt förankrat JA 
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA, det är bra att kunna avlasta naturreservatet.
Projektet tillför nytänkande JA, börja upplevelsen direkt vid tågstationen.
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet


JA de har bedrivit projekt tidigare. 


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA







EJFLU 3 


22019-07-04


Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-2017
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 0 0


Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 1 10
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad samverkan kring natur- 
och kulturresurser


Se ovan
20 1


20


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


Se ovan


20 3


60


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 2


60


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 180







SAMMANFATTNING BESLUT


12019-07-04


SAMMANFATTNING version 3, 181116


Projektnamn Klimatsmarta transporter
Sökande Södra Årefjällen Ek För
Journalnummer 2019-2037
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Godkända grundvillkor: JA
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt med bred nytta.


Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: EJFLU
Motivering fond: Nyttan förväntas hamna på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 250/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100 %
Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande och har inte naturliga möjligheter 


till intäkter. 
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt, som beviljas inom insatsområdet 


Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. Klimatsmarta 
transporter är en viktig del för landsbygdens möjlighet till omställning, 
och i detta projekt tar man sig på ett lösningsfokuserat sätt sig an denna 
svåra fråga hur det i praktiken kan ske.


Kontaktperson från LAG: Pelle Persson
Villkor från LAG: Inga villkor.
Finns det pengar till ansökan: Ja


GRUNDVILLKOR BEDÖMNING
Projektet faller inom ramen för strategin 
-  leder till visionen, 
 - passar inom ett insatsområde
 - passar inom en EU-fond samt 
 - bidrar till måluppfyllelse


Visionen: JA
Insatsområde: 4
EU-fond: EJFLU
Bidrar till Övergripande mål: Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag 
att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar & Mål 
5. Förbättrad infrastruktur 


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


JA.


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.


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA







EJFLU 4


22019-07-04


Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2019-2037
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 5 50


Social hållbarhet 
*Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


Se ovan 10 1 10


Ekonomisk hållbarhet Se ovan 10 3 30
INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad innovationskraft Se ovan 30 3 90
Ny teknik Se ovan 10 1 10
Nya lösningar Se ovan 10 5 50
Forskning Se ovan 10 1 10
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


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 250





