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Protokoll Extra LAG-beslutsmöte  
KONSTITUERANDE 
Plats: Digitalt möte via Zoom 

Datum: 200615 
Tid: 13.00-16.30, med intro för nya i LAG 13.00-14.00 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Pelle Persson, Margareta Lindhagen, Jon Wagenius  
Näringslivssektor: Erik Danielson Sara Swedenmark (ersätter Henrik Ling) 
Offentlig sektor: Nina Andersson, Lena Olsson, Håkan Karlsson, Gun-Lis Persson (ersätter 
Elina Grubb) 
 
(Under intro endast: Gun-Lis Persson, Håkan Karlsson, Pelle Persson, Nina Andersson) 

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

 
 

Fasta punkter: 
 
§1 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Pelle Persson 
Till sekreterare valdes Catarina Nordin Thorpe 
Till justerare valdes Håkan Karlsson 
 
§2 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§3 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§4 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 
§5 Konstituering 
 
Firmateckning  
Firman tecknas av ordförande, vice ordförande och verksamhetsledare var för sig. Carina 
Lönneryd har rätt att teckna firman i löpande förvaltning kopplat till Skatteverket 
(Skattedeklarationer) och hantering av LAG-ägda projekt (ändringar som inte kräver beslut i 
LAG, ansökan om utbetalning).  

I övrigt enligt gällande delegationsordning. 
 
Bildande av AU/presidie: 
Ordförande: Per-Olof Persson 
Vice ordförande: Anna Olofsson Frestadius 
Verksamhetsledare: Catarina Nordin 

Bank:  
Full tillgång till samtliga bankkonton, kontrasignering krävs:  
 
Per-Olov Persson, 640311-8232  
Anna Olofsson Frestadius, 890927-0327 
Catarina Nordin Thorpe, 760711-0348  
Carina Lönneryd, 610830-6660 
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Digital signering 

 
§6 Fördelning av ansvar och de 1,5 i prisbasbelopp som LAG fördelar internt 

BESLUT  
0,75 prisbasbelopp utgår till ordförande för LAG, ansvar i enlighet med arbetsordningen. 
0,45 prisbasbelopp utgår till vice ordförande för LAG, ansvar i enlighet med arbetsordningen. 
0,3 prisbasbelopp beslutas senare. 
0,3 prisbasbelopp finns innestående från föregående år, även detta beslutas senare.  
 
§7 Förändringar i arbetsgrupper och kontaktpersoner med projekt p g a avgående LAG-
ledamöter. 
 
ARBETSGRUPP BEREDNING (inför varje LAG-möte):  
Nina Andersson väljs in. 
Gruppen består då av: Nina Andersson, Bengt Karlström, Jon Wagenius, Svenne Persson och 
Margareta Lindhagen. Sammankallande: Catarina Nordin Thorpe. 
 
ARBETSGRUPP UPPFÖLJNING (jobbar årsvis): 
Erik Danielson väljs in.  
Gruppen består då av: Erik Danielson, Håkan Karlsson, Cristine Persson och Carolina 
Schönbäck. Sammankallande: Catarina Nordin Thorpe. 
 
ARBETSGRUPP INTERNATIONELLA SAMARBETEN (styrgrupp): 
Inga förändringar.  
Gruppen består av: Jon Wagenius, Anna O Frestadius, Margareta Lindhagen, Göran Blänning, 
Henrik Ling. Sammankallande: Catarina Nordin Thorpe 
 
BESLUTSGRUPP SMÅSTÖD: 
Inga förändringar. 
Margareta Lindhagen, Cristine Persson, Catarina Nordin Thorpe.  
Ersättare: Göran Blänning. 
Sammankallande: Bitte Nilsson 
 
KONTAKTPERSONER FÖR PÅGÅENDE BEVILJADE PROJEKT: 
3 projekt behöver ny kontaktperson då Frank Nilsson inte längre är kvar i LAG. Uppgiften går 
sammanfattningsvis ut på att följa projekten och godkänna slutrapporter, se intranät för mer info. 
Husfabriksskolan – Margareta Lindhagen 
Holy Race – Jon Wagenius 
GIS System – Pelle Persson 
 
§8 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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§9 Sökande: Jamtli 
Journalnummer: 2020-1618 
Fond: Regionalfonden ERUF 
Projektet handlar om att förbereda för en ekoby med 30 bostäder i Östersund eller Östersunds närhet. Man har gjort 
en förstudie med stöd av Region JH och Tillväxtverket och detta är en fördjupning med fokus på hur man 
organiserar sig och hur det ska fungera i praktiken. Nätverket är stort men har ingen formell organisation, endast en 
Facebooksida. Beräknade effekterna är en bildad ekobyorganisation samt ett antal utredningar av praktiska aspekter: 
skötsel av gemensamma ytor o s v. I nästa steg själva bygget av kooperativa hyresrätter.    

 
Utgifter:  690 343:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   345 172:- (231 265:- Projektstöd/113 907:- LAG-pott) 
Ideell tid/resurs: 330 880:- 
Andel privat medf  32% 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Godkända grundvillkor: JA 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är en bred ansats som på sikt involverar många 
parter.  

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

Fond: ERUF 

Motivering fond: Stad och Land-projekt, man vill ha ekobyn stadsnära men samarbeta med 
företag på landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 240/200 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Stödnivån är 100% eftersom det är en fördjupad förstudie, som inte har 
några naturliga möjligheter att skapa intäkter.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG beviljar projektet eftersom initiativet är intressant på flera sätt, 
framförallt för att skapa nya boendeformer och en plats samtal om 
hållbarhet. På sikt förväntas nyttan av en ekoby kunna ge nytta till såväl 
aktörer inom trä- och bygg, boende i ekobyn, som träffpunkt och som 
forskningsarena. Den fördjupade förstudien förväntas bidra till Leader 
Sjö, Skog & Fjälls mål inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning.  

Kontaktperson från LAG: Erik Danielson 

Villkor från LAG: Projektet beviljas under förutsättning att Region JH fattar positivt beslut 
och inkommer med medfinansieringsintyg.  

Finns det pengar till ansökan: JA 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§10 Projektnamn: Årefjällen Trailrunning – ansökan om ändring 
Sökande: Åre Destination AB 
Journalnummer: 2016-6040 
Fond: Regionalfonden EJFLU 
 
På föregående LAG-möte så sa LAG nej till en ansökan om ändring i budget. Sedan dess så har 
Pelle Persson och Jon Wagenius, samt Ellen Hoas Ströman som handlägger ändringen, haft ett 
möte. På detta möte kom man fram till en slags kompromiss, som alla parter är nöjda med. Den 
nya förändringen innebär en satsning på en tekniklösning som flera kan nyttja.  
 
Beslut: 
LAG beslutar att godkänna ansökan om ändring utifrån dessa nya förutsättningar.  
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§11 Kommande möten och mötesformer 
 
1 september HELDAG, dagtid. Exakt tid meddelas senare. 
18 november HELDAG, dagtid. Exakt tid meddelas senare. 
 
Vi fortsätter jobba digitalt. 
 
NATIONELLA LEADERTRÄFFEN:  
(6)7-8 okt Högbo Bruk, Gästrikland (preliminärt finns plats för 3 anmälningar per Leaderområde, 
kan avanmälas t o m 10 aug). Pelle och Catarina är redan anmälda, det finns plats för ytterligare 1 
person. Lämna intresse till Pelle eller Catarina. 

 
§12 Info om kommande intresseanmälan för 2023-2027. 
 
Information har precis gått ut från Jordbruksverket om att man från 18 juni kan intresseanmäla 
bildande av Leaderområde, i egentlig mening alltså att man börjar förbereda för framtagande av 
en ny utvecklingsstrategi.  
 
LAG har sedan tidigare både skrivit brev till de 6 finansiärerna i Leaderområdet, de 5 
kommunerna samt Region JH, som samtliga givit positiva svar kring samarbetet under 
innevarande programperiod. Vi har även informerat vid flera KF, KS respektive 
utvecklingsutskott under året om vår verksamhet och lyft frågan om framtiden, och uppfattat ett 
positivt gensvar.   
 
Beslut: 
- LAG beslutar att uppdra till presidiet att lämna in en intresseanmälan om att bilda 
Leaderområde inom samma geografi som idag.  
 
 - LAG beslutar att uppdra till kontoret att informera medlemmarna i Leaderföreningen om detta. 
Kommunerna är medlemmar i Ledaerföreningen. 
 
- LAGs offentliga ledamöter bör även förankra detta i sina kommuner 
  

§13 Diskussion sektorsvis  
”Vilka utmaningar ser vi i utvecklingsarbetet 2021-2027” 
Denna punkt utgår p g a tidsbrist, och tas på senare möte. 
 
§14 Mötet avslutas. 
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Bilaga 1 – Checklista delegationer och uppdrag 
 
Av LAG givna uppdrag: 

 
Uppdrag: Till: När? Klart? 
Intresseanmälan 2021-2027 

- Skicka in blanketten, 
Catarina 
 
- Informera medlemmar, 
Catarina 
 
- Lyfta frågan internt på 
kommunerna, offentligt 
utsedda ledamöter i LAG d v 
s Håkan, Elina, Nina, 
Carolina och Lena 

Senast tidig 
höst 2020. 

 

Undersöka möjligt 
projektägarbyte 
Sommarentreprenörer. 

Catarina  Åredalens 
folkhögskola 
är kontaktad 
med förslag 
om detta. 

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

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

 

 
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: 
Rensad tabell pga nytt 
verksamhetsår.    
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Projektnamn Jamtli Living University/Fördjupad förstudie
Sökande Jamtli
Journalnummer 2020-1618 
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: JA
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd, därför att det är en bred ansats som på sikt involverar 
många parter. 

Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 
Fond: ERUF
Motivering fond: Stad och Land-projekt, man vill ha ekobyn stadsnära men samarbeta 

med företag på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 240/200
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Stödnivån är 100% eftersom det är en fördjupad förstudie, som inte har 

några naturliga möjligheter att skapa intäkter. 
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG beviljar projektet eftersom initiativet är intressant på flera sätt, 

framförallt för att skapa nya boendeformer och en plats samtal om 
hållbarhet. På sikt förväntas nyttan av en ekoby kunna ge nytta till såväl 
aktörer inom trä- och bygg, boende i ekobyn, som träffpunkt och som 
forskningsarena. Den fördjupade förstudien förväntas bidra till Leader 
Sjö, Skog & Fjälls mål inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning.  

Kontaktperson från LAG: Erik Danielson
Villkor från LAG: Projektet beviljas under förutsättning att Region JH fattar positivt beslut 

och inkommer med medfinansieringsintyg. 
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.

Tydliga syfte, mål, aktiviteter: JA. 
Budget: JA.

Projektet är lokalt förankrat JA (Margareta Lindhagen reserverar sig och vill ha detta protokollfört).
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

Ekonomiskt: JA
Administrativt: JA

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

 - bidrar till måluppfyllelse

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

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Regionalfonden ERUF
Journalnummer: 2020-1618 Jamtli Living University/Fördjupad förstudie
Urvalskriterium Poängsättning Viktning Poäng Summa LAG:s anteckningar
HORISONTELLA URVALSKRITERIER
Ekologisk hållbarhet  
FN: Att långsiktigt behålla jordens 
ekosystem och dess funktioner. 
Produktion av varor och tjänster får 
inte kompromissa med 
ekosystemens bärförmåga, dvs 
naturen måste hinna återskapa 
uttagna resurser. Under denna del 
ryms också de planetära gränserna.  

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 Detta är visserligen en (fördjupad) 
förstudie, men med en så stark 
koppling till att skapa förutsättningar 
för ekologisk hållbarhet att LAG ändå 
resonerar sig fram till 5 poäng. 

Social hållbarhet 
FN: Att individens fysiska och 
psykologiska behov, mål och 
drömmar ska tillgodoses utifrån 
planetens förutsättningar. I denna 
process blir begrepp som rättvisa, 
makt, rättigheter och tillit centrala. 
I Sjö, Skog & Fjälls strategi utpekas 
särskilt: 
* Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

Se ovan 10 1 10 Eftersom det är en förstudie, och den 
sociala dimensionen är så 
framträdande i förstudien (men 
kanske på sikt) så ges 1 poäng.

Ekonomisk hållbarhet 
KTH: En ekonomisk utveckling som 
inte medför negativa konsekvenser 
för den ekologiska eller sociala 
hållbarheten. (Hållbar utveckling- 
vad betyder det?)

Se ovan 10 1 10 Eftersom det är en förstudie, och den 
ekonomiska dimensionen är så 
framträdande i förstudien (men 
kanske på sikt) så ges 1 poäng.

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Samverkan mellan forskning och 
företagare

Se ovan 10 5 50 Finns många lokala byggföretag 
inom Leaderområdet som bör kunna 
ha intresse av detta. 

Skapa nya lösningar inom 
näringslivsutveckling och 
affärsutveckling

Se ovan 40 3 120

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

20 0 0 Inga arbetstillfällen förväntas skapas 
som en direkt följd av projektet, 
eftersom det är en förstudiefas.

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 240
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Protokoll Extra LAG-beslutsmöte  
KONSTITUERANDE 
Plats: Digitalt möte via Zoom 


Datum: 200615 
Tid: 13.00-16.30, med intro för nya i LAG 13.00-14.00 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Pelle Persson, Margareta Lindhagen, Jon Wagenius  
Näringslivssektor: Erik Danielson Sara Swedenmark (ersätter Henrik Ling) 
Offentlig sektor: Nina Andersson, Lena Olsson, Håkan Karlsson, Gun-Lis Persson (ersätter 
Elina Grubb) 
 
(Under intro endast: Gun-Lis Persson, Håkan Karlsson, Pelle Persson, Nina Andersson) 


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


 
 


Fasta punkter: 
 
§1 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Pelle Persson 
Till sekreterare valdes Catarina Nordin Thorpe 
Till justerare valdes Håkan Karlsson 
 
§2 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§3 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§4 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 
§5 Konstituering 
 
Firmateckning  
Firman tecknas av ordförande, vice ordförande och verksamhetsledare var för sig. Carina 
Lönneryd har rätt att teckna firman i löpande förvaltning kopplat till Skatteverket 
(Skattedeklarationer) och hantering av LAG-ägda projekt (ändringar som inte kräver beslut i 
LAG, ansökan om utbetalning).  


I övrigt enligt gällande delegationsordning. 
 
Bildande av AU/presidie: 
Ordförande: Per-Olof Persson 
Vice ordförande: Anna Olofsson Frestadius 
Verksamhetsledare: Catarina Nordin 


Bank:  
Full tillgång till samtliga bankkonton, kontrasignering krävs:  
 
Per-Olov Persson, 640311-8232  
Anna Olofsson Frestadius, 890927-0327 
Catarina Nordin Thorpe, 760711-0348  
Carina Lönneryd, 610830-6660 
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Digital signering 


 
§6 Fördelning av ansvar och de 1,5 i prisbasbelopp som LAG fördelar internt 


BESLUT  
0,75 prisbasbelopp utgår till ordförande för LAG, ansvar i enlighet med arbetsordningen. 
0,45 prisbasbelopp utgår till vice ordförande för LAG, ansvar i enlighet med arbetsordningen. 
0,3 prisbasbelopp beslutas senare. 
0,3 prisbasbelopp finns innestående från föregående år, även detta beslutas senare.  
 
§7 Förändringar i arbetsgrupper och kontaktpersoner med projekt p g a avgående LAG-
ledamöter. 
 
ARBETSGRUPP BEREDNING (inför varje LAG-möte):  
Nina Andersson väljs in. 
Gruppen består då av: Nina Andersson, Bengt Karlström, Jon Wagenius, Svenne Persson och 
Margareta Lindhagen. Sammankallande: Catarina Nordin Thorpe. 
 
ARBETSGRUPP UPPFÖLJNING (jobbar årsvis): 
Erik Danielson väljs in.  
Gruppen består då av: Erik Danielson, Håkan Karlsson, Cristine Persson och Carolina 
Schönbäck. Sammankallande: Catarina Nordin Thorpe. 
 
ARBETSGRUPP INTERNATIONELLA SAMARBETEN (styrgrupp): 
Inga förändringar.  
Gruppen består av: Jon Wagenius, Anna O Frestadius, Margareta Lindhagen, Göran Blänning, 
Henrik Ling. Sammankallande: Catarina Nordin Thorpe 
 
BESLUTSGRUPP SMÅSTÖD: 
Inga förändringar. 
Margareta Lindhagen, Cristine Persson, Catarina Nordin Thorpe.  
Ersättare: Göran Blänning. 
Sammankallande: Bitte Nilsson 
 
KONTAKTPERSONER FÖR PÅGÅENDE BEVILJADE PROJEKT: 
3 projekt behöver ny kontaktperson då Frank Nilsson inte längre är kvar i LAG. Uppgiften går 
sammanfattningsvis ut på att följa projekten och godkänna slutrapporter, se intranät för mer info. 
Husfabriksskolan – Margareta Lindhagen 
Holy Race – Jon Wagenius 
GIS System – Pelle Persson 
 
§8 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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§9 Sökande: Jamtli 
Journalnummer: 2020-1618 
Fond: Regionalfonden ERUF 
Projektet handlar om att förbereda för en ekoby med 30 bostäder i Östersund eller Östersunds närhet. Man har gjort 
en förstudie med stöd av Region JH och Tillväxtverket och detta är en fördjupning med fokus på hur man 
organiserar sig och hur det ska fungera i praktiken. Nätverket är stort men har ingen formell organisation, endast en 
Facebooksida. Beräknade effekterna är en bildad ekobyorganisation samt ett antal utredningar av praktiska aspekter: 
skötsel av gemensamma ytor o s v. I nästa steg själva bygget av kooperativa hyresrätter.    


 
Utgifter:  690 343:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   345 172:- (231 265:- Projektstöd/113 907:- LAG-pott) 
Ideell tid/resurs: 330 880:- 
Andel privat medf  32% 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Godkända grundvillkor: JA 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är en bred ansats som på sikt involverar många 
parter.  


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


Fond: ERUF 


Motivering fond: Stad och Land-projekt, man vill ha ekobyn stadsnära men samarbeta med 
företag på landsbygden.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 240/200 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Stödnivån är 100% eftersom det är en fördjupad förstudie, som inte har 
några naturliga möjligheter att skapa intäkter.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG beviljar projektet eftersom initiativet är intressant på flera sätt, 
framförallt för att skapa nya boendeformer och en plats samtal om 
hållbarhet. På sikt förväntas nyttan av en ekoby kunna ge nytta till såväl 
aktörer inom trä- och bygg, boende i ekobyn, som träffpunkt och som 
forskningsarena. Den fördjupade förstudien förväntas bidra till Leader 
Sjö, Skog & Fjälls mål inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning.  


Kontaktperson från LAG: Erik Danielson 


Villkor från LAG: Projektet beviljas under förutsättning att Region JH fattar positivt beslut 
och inkommer med medfinansieringsintyg.  


Finns det pengar till ansökan: JA 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§10 Projektnamn: Årefjällen Trailrunning – ansökan om ändring 
Sökande: Åre Destination AB 
Journalnummer: 2016-6040 
Fond: Regionalfonden EJFLU 
 
På föregående LAG-möte så sa LAG nej till en ansökan om ändring i budget. Sedan dess så har 
Pelle Persson och Jon Wagenius, samt Ellen Hoas Ströman som handlägger ändringen, haft ett 
möte. På detta möte kom man fram till en slags kompromiss, som alla parter är nöjda med. Den 
nya förändringen innebär en satsning på en tekniklösning som flera kan nyttja.  
 
Beslut: 
LAG beslutar att godkänna ansökan om ändring utifrån dessa nya förutsättningar.  
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







LAG-möte  
200615 


6 
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§11 Kommande möten och mötesformer 
 
1 september HELDAG, dagtid. Exakt tid meddelas senare. 
18 november HELDAG, dagtid. Exakt tid meddelas senare. 
 
Vi fortsätter jobba digitalt. 
 
NATIONELLA LEADERTRÄFFEN:  
(6)7-8 okt Högbo Bruk, Gästrikland (preliminärt finns plats för 3 anmälningar per Leaderområde, 
kan avanmälas t o m 10 aug). Pelle och Catarina är redan anmälda, det finns plats för ytterligare 1 
person. Lämna intresse till Pelle eller Catarina. 


 
§12 Info om kommande intresseanmälan för 2023-2027. 
 
Information har precis gått ut från Jordbruksverket om att man från 18 juni kan intresseanmäla 
bildande av Leaderområde, i egentlig mening alltså att man börjar förbereda för framtagande av 
en ny utvecklingsstrategi.  
 
LAG har sedan tidigare både skrivit brev till de 6 finansiärerna i Leaderområdet, de 5 
kommunerna samt Region JH, som samtliga givit positiva svar kring samarbetet under 
innevarande programperiod. Vi har även informerat vid flera KF, KS respektive 
utvecklingsutskott under året om vår verksamhet och lyft frågan om framtiden, och uppfattat ett 
positivt gensvar.   
 
Beslut: 
- LAG beslutar att uppdra till presidiet att lämna in en intresseanmälan om att bilda 
Leaderområde inom samma geografi som idag.  
 
 - LAG beslutar att uppdra till kontoret att informera medlemmarna i Leaderföreningen om detta. 
Kommunerna är medlemmar i Ledaerföreningen. 
 
- LAGs offentliga ledamöter bör även förankra detta i sina kommuner 
  


§13 Diskussion sektorsvis  
”Vilka utmaningar ser vi i utvecklingsarbetet 2021-2027” 
Denna punkt utgår p g a tidsbrist, och tas på senare möte. 
 
§14 Mötet avslutas. 
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Bilaga 1 – Checklista delegationer och uppdrag 
 
Av LAG givna uppdrag: 


 
Uppdrag: Till: När? Klart? 
Intresseanmälan 2021-2027 


- Skicka in blanketten, 
Catarina 
 
- Informera medlemmar, 
Catarina 
 
- Lyfta frågan internt på 
kommunerna, offentligt 
utsedda ledamöter i LAG d v 
s Håkan, Elina, Nina, 
Carolina och Lena 


Senast tidig 
höst 2020. 


 


Undersöka möjligt 
projektägarbyte 
Sommarentreprenörer. 


Catarina  Åredalens 
folkhögskola 
är kontaktad 
med förslag 
om detta. 


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


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


 


 
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: 
Rensad tabell pga nytt 
verksamhetsår.    
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Projektnamn Jamtli Living University/Fördjupad förstudie
Sökande Jamtli
Journalnummer 2020-1618 
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: JA
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:


Projektstöd, därför att det är en bred ansats som på sikt involverar 
många parter. 


Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 
Fond: ERUF
Motivering fond: Stad och Land-projekt, man vill ha ekobyn stadsnära men samarbeta 


med företag på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 240/200
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Stödnivån är 100% eftersom det är en fördjupad förstudie, som inte har 


några naturliga möjligheter att skapa intäkter. 
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG beviljar projektet eftersom initiativet är intressant på flera sätt, 


framförallt för att skapa nya boendeformer och en plats samtal om 
hållbarhet. På sikt förväntas nyttan av en ekoby kunna ge nytta till såväl 
aktörer inom trä- och bygg, boende i ekobyn, som träffpunkt och som 
forskningsarena. Den fördjupade förstudien förväntas bidra till Leader 
Sjö, Skog & Fjälls mål inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning.  


Kontaktperson från LAG: Erik Danielson
Villkor från LAG: Projektet beviljas under förutsättning att Region JH fattar positivt beslut 


och inkommer med medfinansieringsintyg. 
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.


Tydliga syfte, mål, aktiviteter: JA. 
Budget: JA.


Projektet är lokalt förankrat JA (Margareta Lindhagen reserverar sig och vill ha detta protokollfört).
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet


Ekonomiskt: JA
Administrativt: JA


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


 - bidrar till måluppfyllelse


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


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Regionalfonden ERUF
Journalnummer: 2020-1618 Jamtli Living University/Fördjupad förstudie
Urvalskriterium Poängsättning Viktning Poäng Summa LAG:s anteckningar
HORISONTELLA URVALSKRITERIER
Ekologisk hållbarhet  
FN: Att långsiktigt behålla jordens 
ekosystem och dess funktioner. 
Produktion av varor och tjänster får 
inte kompromissa med 
ekosystemens bärförmåga, dvs 
naturen måste hinna återskapa 
uttagna resurser. Under denna del 
ryms också de planetära gränserna.  


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 Detta är visserligen en (fördjupad) 
förstudie, men med en så stark 
koppling till att skapa förutsättningar 
för ekologisk hållbarhet att LAG ändå 
resonerar sig fram till 5 poäng. 


Social hållbarhet 
FN: Att individens fysiska och 
psykologiska behov, mål och 
drömmar ska tillgodoses utifrån 
planetens förutsättningar. I denna 
process blir begrepp som rättvisa, 
makt, rättigheter och tillit centrala. 
I Sjö, Skog & Fjälls strategi utpekas 
särskilt: 
* Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


Se ovan 10 1 10 Eftersom det är en förstudie, och den 
sociala dimensionen är så 
framträdande i förstudien (men 
kanske på sikt) så ges 1 poäng.


Ekonomisk hållbarhet 
KTH: En ekonomisk utveckling som 
inte medför negativa konsekvenser 
för den ekologiska eller sociala 
hållbarheten. (Hållbar utveckling- 
vad betyder det?)


Se ovan 10 1 10 Eftersom det är en förstudie, och den 
ekonomiska dimensionen är så 
framträdande i förstudien (men 
kanske på sikt) så ges 1 poäng.


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Samverkan mellan forskning och 
företagare


Se ovan 10 5 50 Finns många lokala byggföretag 
inom Leaderområdet som bör kunna 
ha intresse av detta. 


Skapa nya lösningar inom 
näringslivsutveckling och 
affärsutveckling


Se ovan 40 3 120


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


20 0 0 Inga arbetstillfällen förväntas skapas 
som en direkt följd av projektet, 
eftersom det är en förstudiefas.


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 240
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