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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Digitalt 
Datum: 2020-11-18 
Tid: 8.30-15.00 
 
Närvarande:  
LAG  
Ideell sektor: Pelle Persson(t o m §61), Anna Olofsson Frestadius (ej §55), Margareta 
Lindhagen, Jon Wagenius, Bengt Karlstöm (ej §62-66) 
Näringslivssektor: Svenne Persson, Erik Danielsson,  Gun-Lis Bergman (ersätter Göran 
Blänning), Sofia Carlsson(ersätter Kholod Mahmood), Sara Önegård Swedenmark (ersätter 
Henrik Ling, ej §55) 
Offentlig sektor: Håkan Karlsson, Nina Andersson, Elina Grubb(ej §56) 

UPPSTÄLLNING AV LAG:S SAMMANSÄTTNING, SEKTORSVIS: 

OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR 

Lena Olsson, Berg 
Elina Grubb, Härjedalen 
Nina Andersson, Krokom 
Håkan Karlsson, Åre 
Carolina Schönbäck, Östersund 
 
ERSÄTTARE:  
Daniel Danielsson, Berg 

Sven-Gunnar Persson, Berg 
Göran Blänning, Härjedalen 
Henrik Ling, Krokom 
Erik Danielson, Åre 
Kholod Mahmood, Östersund 
 
ERSÄTTARE:  
Sofia Carlsson, Åre  
Sara Önegård Swedenmark 

Bengt Karlström, Berg 
Jon Wagenius, Härjedalen 
Anna Olofsson Frestadius, Krokom 
Pelle Persson, Östersund 
Margareta Lindhagen, Östersund 
 
ERSÄTTARE: 
Gunlis Bergman, Härjedalen 
Cristine Persson, Östersund 

 
Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd, Ellen Hoas Ströman  
 
Gäst: Leader 3Sam kl 13.00, de berättar om sina urvalskriterier 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
________________________           _________________________ 
Pelle Persson   Anna Olofsson Frestadius                             
Ordförande §48-61  Ordförande §62-66 
 
_________________________ _______________________  
Carina Lönneryd                             Margareta Lindhagen 
Sekreterare    Justerare   
 
Protokollet signeras digitalt. 
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Digital signering 

 
§48 Val av mötesfunktionärer 
- ordförande Pelle Persson respektive Anna Olofsson Frestadius 
- sekreterare Carina Lönneryd 
- justerare Margareta Lindhagen 

§49 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§50 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§51 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes alt godkändes efter följande tillägg (eller ändringar). 
Frågan om ändring av strategi tas under punkten §60. 
 
§52Ekonomi, drift av Leader. 
Ekonomisk rapport som visar uppföljning mot driftsbudgeten för 2016-2023 har funnits 
tillgänglig bland möteshandlingarna på förhand. Carina gick igenom uppföljningen, inga frågor.. 
 
§53 Rapportpunkt om projekt. 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte).    
LAG har vid ett tidigare möte satt ett sista möjligt slutdatum för projekt. Detta kan och bör nu 
justeras framåt. Lämpligt kan vara hösten 2022. Justering av slutdatum tas vid nästa möte eller 
kommande.  
 
§54Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
(Jäv hanteras även i bilaga på varje enskilt projektbeslut) 
 
Mötet är beslutsmässigt. 
 
Elina Grubb anmäler jäv §56. 

Projektbeslut: Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval. 
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Digital signering 

§55 Projektnamn: Nysäterns fjällgård – PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG 
Sökande: Marika Kaspergård 
Journalnummer: 2020-2997 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU  
 
Utgifter:  277 323:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   194 126:- (194 126:- Projektstöd/0:- LAG-pott) 
Egen privat kontant: 83 197:- 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Godkända grundvillkor: JA 

Godkänd kontroll av dödvikt: JA 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd till företag, därför att det är en smal nytta som 
framförallt tillför två samarbetande företag, men det finns även 
en bredare nytta hos lokala producenter.  

Insatsområde: 1 Passionerat entreprenörskap för alla  

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Projektet genomförs på landsbygden och nyttan förväntas tillfalla 
landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 460/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

70% 

Motivering av stödnivå: Vid Projektstöd till företag, så kan mellan 40-70% ges i stöd. 
Maximalt stöd 70% eftersom projektet förväntas ge stor nytta 
lokalt.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som förväntas bidra till 
Leaderområdets mål inom insatsområde 1 Passionerat 
Entreprenörskap i samverkan. Man kommer att arbeta tätt 
tillsammans med lokala producenter som använder råvara från 
skog och mark på ett hållbart sätt. Samverkan kan leda till mer 
förädling lokalt och nya produkter. Projektet är 
kostnadseffektivt, en relativt liten satsning i pengar förväntas ge 
stor effekt lokalt. 

Kontaktperson från LAG: Bengt Karlström och Sofia Carlsson 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§56 Projektnamn: Hedes aktivitetsområde 
Sökande: Hede företagargrupp 
Journalnummer: 2020-3053 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU  
 
Utgifter:  281 900:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   281 900:- (188 873:- Projektstöd/93 027:- LAG-pott) 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Godkända grundvillkor: JA 

Godkänd kontroll av dödvikt: JA 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det förväntas gynna både andra företag i 
bygden och de som bor i närområdet. Hede företagargrupp är en 
sammanslutning av företag och privatpersoner.  

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Projektet genomförs på landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 300/200 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: LAG väljer att ge denna ansökan 100% i stöd eftersom den är 
brett allmännyttig. Efter projektslut så planerar sökanden att ha 
en symbolisk avgift för användandet, för att täcka sina 
driftskostnader.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan eftersom den förväntas 
leda till utvecklingsstrategins mål inom insatsområdet Levande 
lokalsamhällen för alla. Framförallt målsättningen om utvecklade 
mötesplatser förväntas infrias av detta projekt. På ett föredömligt 
sätt så har det planerats för att även människor med 
funktionsnedsättning ska kunna delta på sina villkor, och 
aktivitetsområdet kommer att komma många till glädje. 

Kontaktperson från LAG: Elina Grubb 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

 
§57 Projektnamn: Husfabriksskolan - ANSÖKAN OM ÄNDRING 
Sökande: Trädkojan AB 
Journalnummer: 2018-520 
Fond: Socialfonden ESF 
Beslut: Bifall. 
Bakgrund: Detta är ett av våra tre socialfondsprojekt. Socialfondens syfte är att de som står 
utanför arbetsmarknaden kommer in, vilket i Sjö, Skog & Fjälls strategi kopplas till insatsområdet 
Levande lokalsamhällen för alla. Detta projekt erbjuder målgruppen en utbildning i att bygga 
modulhus. Projektet drevs ursprungligen av Årehus AB. De hade problem med att komma igång, 
så de överlät projektet till Trädkojan AB. Detta gav fördröjningar som påverkade på flera sätt. 
Målgruppen ”krympte”, bland annat så hade nyanlända med lämplig bakgrund flyttat iväg. De 
som har startat utbildningen har därför haft en högre utbildningströskel. Man har löst detta 
genom att ta in en extra person som har lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Lönebidrag är ett 
offentligt stöd och ska därmed räknas in i projektets budget. Budgeten växer då i omfattning, 
stödet från oss är detsamma. Ändring i budget kräver ett ombeslut i LAG. De extra medlen 
avropas rent tekniskt från nationella avropspotten.  
 
FÖRE ÄNDRING: 
Utgifter:  2 178 300:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 500 000 (156 114:- Projektstöd/40539:- LAG-pott) 
Övrigt off stöd 678 300:- Tillväxtverket 

EFTER ÄNDRING: 
Utgifter:  2 334 414:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 500 000(156 114:- Projektstöd/40539:- LAG-pott) 
Övrigt off stöd 678 300:- Tillväxtverket 
Övrigt off stöd 156 114:- Arbetsförmedlingen 
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Digital signering 

 
§58 Uppföljningsgruppen (Cristine, Håkan, Erik, Catarina) 
Åre kommun har via Helena Lindahl lyft frågan om huruvida LAG planerar en bredare 
utvärdering än den uppföljning som LAG gör via uppföljningsgruppen. Det har väckt en tanke 
om att följa upp finansiärernas attityder och synpunkter. Det kan göras genom en enkel enkät 
riktad till kommunerna i början på nästa år. LAG vill gärna se frågorna innan den går ut.  

 
§59 3R Vårt arbete för jämställhet - slutsatser och diskussion  
Sara gick igenom arbetet hittills, sedan följde ett kortare diskussionspass i två grupper. Grupperna 
mailar anteckningar till Catarina, Sara sammanställer och för in i 3R-analysen. När ett utkast är 
klart så kommer LAG att få komma med synpunkter innan den färdigställs. LAG kan sedan ta 
ställning till om man vill arbeta med det fjärde R:et – Realisera, och omsätta erfarenheterna i 
någon slags arbetsplan.      

 
§60 ”Ny strategi 2027” - förslag på HUR och NÄR strategi 2023-2027 ska tas fram. 
Pelle och Anna redogjorde för hur de ser strategiprocessen framför sig. Förslaget är att bilda en 
”framtidsgrupp” som bland annat utgår från det material som finns framtaget för RUS-processen. 
En eller flera skrivare/sekreterare kommer att behövas. Pelle vill ha tips från LAG på skrivare. 
Det kommer att komma separata pengar för strategi-processen under 2021. Vi vet inte hur 
mycket men räknar på ca 0,4 miljoner. Nina föreslår att man lägger upp strategiskrivningen som 
man brukar lägga upp ett projekt: med en mindre Framtidsgrupp/arbetsgrupp, och en större 
referensgrupp, och med LAG som styrgrupp. Olika kompetenser kan då tas in på olika sätt och 
vid olika stadier. I diskussionen framkom bland annat förslag att ta med näringslivsutvecklare, 
valberedning samt någon från ett annat Leaderområde, till exempel Gotland.    

 
§61 Beslut om hur ny strategi ska tas fram 

Beslut 
En arbetsgrupp bildades med Anna (sammankallande), Pelle, Margareta, Nina, Catarina.  
LAG uppdrar till denna grupp att arbeta fram mer detaljerade ramar/ett förslag till kommande 
LAG-möte 16 december.  
 

§62 Övriga rapporter och delgivningar. 
Ett av våra projekt har valts ut för en EU-revision, det är socialfondsprojektet HUNDra procent 
(Hunddagis i Ås). Revisionen sker av ett organ som heter ECA – European Court of Auditors – 
guardians of the EU finances. Vi vet inte så mycket om dem, men uppfattar det som obligatoriskt 
att både representant för LAG, kontoret och projektet deltar. Vi är kallade till en hel dag nu i 
november (digitalt). Elina kommer att delta från LAG, eftersom hon även är kontaktperson för 
projektet. Även flera från Jordbruksverket kommer att delta. Enligt dagordningen som vi har fått 
så kommer det att vara mycket frågor om hur LAG arbetar.  
 
Det är den andra gången vi har valts ut för granskning i år, det är lite otur för revisioner är relativt 
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Digital signering 

tidskrävande.  
 
§63 Rapport från kontoret. 
Planering för någon slags digital ”föreläsningsserie” under 2021.  
Teman: Hur man skriver en ansökan, hållbarhet, speciella teman som lyfter fram LAGs 
prioriteringar. Vi avvaktar information från LAG om strategin kommer att revideras eller ej, 
eftersom det kan påverka val av teman.  
 
§64 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Pelle och Anna vill föreslå en förändring av ansvarsfördelningen mellan LAG och VL, där mer av 
arbetsgivaransvaret flyttar över till VL. Detta regleras av Arbetsordningen och kräver en 
revidering av denna 2021. 
 
Lönerevision 2020 för kontoret är på gång så fort kollektivavtalet är klart. 
 
§65 Kommande möten. 
 
16 december 8.30-11.00  
INGA PROJEKTBESLUT + "BILDA FRAMTIDSGRUPP, DEFINIERA RAMAR"  
 
24 februari 8.30-11.00  
INGA PROJEKTBESLUT (undantag om vi får in projekt som ska avropas ur nationella potten) 

21 april 13.00-16.00  
BESLUTSMÖTE PROJEKT  
Årsmöte kväll 18.30 digitalt (Framtidsgruppen presenterar stommen i strategin 2023-2027) 
  
2 juni  8.30-11.00 
BESLUTSMÖTE PROJEKT 
  
15 sep 8.30-15.00  
BESLUTSMÖTE PROJEKT + RAPPORTER FRÅN KONTAKTPERSONER + 
NYA LEADERSTRATEGIN 2023-2027  
  
13 oktober 8.30-11.00 
BESLUTSMÖTE PROJEKT + NYA LEADERSTRATEGIN 2023-2027  
  
15 december 9.30-15.00 
BESLUTSMÖTE PROJEKT 

Kontaktpersonskapet uppföljning 1-2 ggr/år då ska man ha haft kontakt med sina projekt.  
 
§ 66 Mötet avslutas.  


 M

L,
 P

P,
 A

EF
, I

CM
L,

 A
IC

N
T 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



 LAG-möte  
             201118 

Bilaga 1 
 

Digital signering 

 
CHECKLISTA - delegationer och uppdrag 
 
Av LAG givna uppdrag: 
 
Uppdrag: Till: När? Klart? 

Ny arbetsgrupp,  
”Ny strategi 23-27”, 
detaljerat förslag ska 
tas fram 

Anna 
(sammankallande) 
Nina, Margareta, Pelle, 
Catarina 

16 december  

Se över om strategin 
behöver ändras inför 
förlängningsåren 21-22 
 

Nina, Sofia, Anna, 
Catarina  

Behöver mer tid.  
16 december nytt 
datum. 

 

Anställning 20% 
projektledare för LAG-
ägda  ”Kulturella 
bygder”. 

Catarina och Margareta Höst 2020  

Intresseanmälan 2021-
2027 - Skicka in blanketten, 

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

Senast tidig höst 
2020. 

Delvis klart,  
*Intresseanmälan är 
inskickad.  
* Kommunerna och 
Regionen bjöds intill 
möte oktober 2020. 
* medlemmar som 
ej är kommun eller 
region är ej 
informerade (ska 
ske via mail).  

Begära strategiändring 
avseende mål social 
hållbarhet, målet är 
orealistiskt. Föregås av 
räkning av LAG-beslut 
avseende detta.  

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

 

UPPFÖLJNING: 
- 3R, hur ska vi 
genomföra. 
- Uppföljning utöver 
indikatorer, kopplad till 
bl a ovanstående punkt. 

Presidiet i samverkan 
med 
uppföljningsgruppen. 

Pågår. Pågår. 

KLARA UPPDRAG DETTA VERKSAMHETSÅR: 
Ta fram förslag: Hur 
ska strategi för 2023-
2027 tas fram? 

Pelle och Anna  18 november JA 

Offentlig 
medfinansiering ta fram 
underlag och äska medel 

Presidiet 18 november JA 
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  Digital signering 
 

LAG vill bjuda in annat 
Leaderområde, hur 
hanterar de urval och 
poängsättning? 

Anna och Catarina Skyndsamt Ja, 18 november 

LAG behöver ha 
underlag för att ta 
ställning till och 
eventuellt agera gällande:   
- dels avropspotten och  
- dels medfinansiering  

LAG delegerade till 
Catarina att ta fram 
mer underlag som 
skickas ut via e-post. 

Skyndsamt. JA 

Skriva remissvar RUS 
Margareta, Sara, 
Catarina 

16 oktober är 
sista dag att 
skicka svar. 

JA 

Undersöka möjligt 
projektägarbyte 
Sommarentreprenörer. 

Catarina Åredalens 
folkhögskola är 
kontaktad med 
förslag om detta, 
de valde att inte 
agera. 

Klart. 
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SAMMANFATTNING BESLUT

12020-11-23

SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Nysäterns Fjällgård Café & Bageri och Restaurant
Sökande Marika Kristina Kaspergård 
Journalnummer 2020-2997
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: JA
Godkänd kontroll av dödvikt: JA
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd till företag, därför att det är en smal nytta som framförallt 
tillför två samarbetande företag, men det finns även en bredare nytta 
hos lokala producenter. 

Insatsområde: 1 Passionerat entreprenörskap för alla 

Fond: EJFLU
Motivering fond: Projektet genomförs på landsbygden och nyttan förväntas tillfalla 

landsbygden.
Totalpoäng/avslagsnivå: 460/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 70%
Motivering av stödnivå: Vid Projektstöd till företag, så kan mellan 40-70% ges i stöd. Maximalt 

stöd 70% eftersom projektet förväntas ge stor nytta lokalt.  
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som förväntas bidra till 

Leaderområdets mål inom insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap 
i samverkan. Man kommer att arbeta tätt tillsammans med lokala 
producenter som använder råvara från skog och mark på ett hållbart 
sätt. Samverkan kan leda till mer förädling lokalt och nya produkter. 
Projektet är kostnadseffektivt, en relativt liten satsning i pengar 
förväntas ge stor effekt lokalt.

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

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

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

JA

Projektet är lokalt förankrat JA 
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

Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap för alla
- passar inom en EU-fond samt EJFLU
 - bidrar till måluppfyllelse Bidrar till Övergripande mål: Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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EJFLU 1

22020-11-23

Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2020-2997 Nysäterns Fjällgård Café & Bageri och Restaurant
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 Matinköp från lokala leverantörer är 
stomme i ansökan/investeringen.

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 3 30

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 5 50

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

Se ovan 5 5 25

En attraktiv besöksnäring Se ovan 5 5 25
Skapa nya företag i samverkan Se ovan 5 3 15 Ett företag ombildas och flyttar hit.
Främja hållbara jord- och 
skogsbruk

Se ovan 5 3 15 Producenter i närområdet.

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: 460
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SAMMANFATTNING BESLUT

12020-11-23

SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Hedes aktivitetsområde
Sökande Hede Företagargrupp
Journalnummer 2020-3053
Kontroll beslutsmässighet: Godkänt
Kontroll jäv: Godkänt
Genomförande eller samarbete: GENOMFÖRANDE
Godkända grundvillkor: JA
Godkänd kontroll av dödvikt: JA
Bedömning av projekttyp, projektstöd eller projektstöd till 
företag:

Projektstöd, därför att det förväntas gynna både andra företag i bygden 
och de som bor i närområdet. Hede företagargrupp är en 
sammanslutning av företag och privatpersoner. 

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla
Fond: EJFLU
Motivering fond: Projektet genomförs på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 300/200
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: LAG väljer att ge denna ansökan 100% i stöd eftersom den är brett 

allmännyttig. Efter projektslut så planerar sökanden att ha en symbolisk 
avgift för användandet, för att täcka sina driftskostnader. 

BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan eftersom den förväntas leda till 

utvecklingsstrategins mål inom insatsområdet Levande lokalsamhällen 
för alla. Framförallt målsättningen om utvecklade mötesplatser 
förväntas infrias av detta projekt. På ett föredömligt sätt så har det 
planerats för att även människor med funktionsnedsättning ska kunna 
delta på sina villkor, och aktivitetsområdet kommer att komma många 
till glädje.

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

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

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

JA

Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA Skolan/kommunen och företagarföreningen. Företagarföreningen 

består av flera parter. 
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

JA

Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 2 Levande lokalsamhällen för alla
- passar inom en EU-fond samt EJFLU

 - bidrar till måluppfyllelse
Bidrar till Övergripande mål: Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i 
samhället. Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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EJFLU 2

22020-11-23

Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2020-3053 Hedes aktivitetsområde
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 3 30

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 5 50

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 3 30

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Fler och utvecklade 
mötesplatser/nätverk för en attraktiv 
och hållbar bygd

Se ovan 20 5 100

Fler evenemang för att öka 
bygdens gemenskap och 
attraktivitet

Se ovan 20 3 60 Paketering för grupper/klassresor 
mm. Turneringar.

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 Extra plus för tydlig balanserad 
beskrivning av hur arbetstillfällen 
förväntas skapas. 

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 300
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