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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Zoom 
Datum: 210421 
Tid: 13.00-16.00 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Anna Olofsson Frestadius, , Margareta Lindhagen, Gunlis Bergman (ersätter Jon 
Wagenius) 
Näringslivssektor: Sven-Gunnar Persson, Erik Danielson, Kholod Mahmood (från §110) 
Offentlig sektor: Lena Olsson, Elina Grubb, Nina Andersson, Håkan Karlsson 
 
Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd, Ellen Hoas Ströman  

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 

 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
________________________           _________________________ 
Anna Olofsson Frestadius  Ellen Hoas Ströman                             
Ordförande   Sekreterare 
 
_______________________    
Håkan Karlsson 
Justerare   
 
 
Protokollet signeras digitalt. 
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Digital signering 

 
§104 Val av mötesfunktionärer 
- ordförande Anna Olofsson Frestadius 
- sekreterare Ellen Hoas Ströman 
-  justerare Håkan Karlsson 
 
§105 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§106 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§107 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes efter följande tillägg: RegSO, se §115. 
 
§108 Ekonomi, drift av Leader. 
Nya pengar har tillkommit för kommande två år, ca 18 miljoner, varav 25 % i drift, har ej lagts till 
i rapporten ännu. Förlängningsåren innebär i stora drag att budgeten för ”utfasningsåren” 2022-
2023 flyttas till 2024-2025, medan det passas in en ny budget för ett år med full verksamhet 
däremellan. Presidiet tittade på det i december hur det kunde lösas, det är inte bråttom att göra 
denna justering gentemot Jordbruksverket. Vill man fördjupa sig i detaljerade driftsbudgetar så 
ligger de på intranätet. 
 
§109 rapportpunkt om projekt. 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte). 

Nya pengar finns nu i systemen. Knappt 12 miljoner finns att ta beslut om framöver. Det går 
fortfarande att avropa pengar från Regionalfonden. Slut med pengar i Socialfonden.  

Det är många förfrågningar och troligen många projekt att besluta om framöver.  

Paraplyprojekt: en uppskattad projektform, rekommendation att fortsätta med det från 
uppföljningsgruppen. Om nya paraplyprojekt ska startas, så bör detta ske relativt snart.  

BESLUT: Presidiet tar fram ett förslag på teman och budget i stora drag till nästa LAG-möte.  
 
§110 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
(Jäv hanteras även i bilaga på varje enskilt projektbeslut) 
Mötet är beslutsmässigt och ingen anmäler jäv. 
 
Projektbeslut: Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval. 
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Digital signering 

§111 Projektnamn: Fjällbröllop & Event - PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG 
Sökande: Pernilla Stennek Enskild Firma 
Journalnummer: 2021-647 
 
Utgifter:  276 780:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   193 746:- (193 746:- Projektstöd) 
Egen privat kontant: 65 000:-(beräknade intäkter) 

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 relativt smal nytta till 
främst de som söker.  

Insatsområde: 1 Passionerat Entreprenörskap i Samverkan 

Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 

Motivering fond: Projektet utförs i sin helhet på landsbygden, och nyttan bedöms 
tillfalla småföretag på landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 185/180 

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 bygger på en 
stark samverkanstanke där man gemensamt skapar och 
lyfter fram varandras varor och tjänster. Idag arrangeras 
många fjällbröllop i området, men de bidrar inte till den 
lokala ekonomin fullt ut, då bröllopsparen har svårt att utan 
lokalkännedom hitta de lokala leverantörerna. I projektet 
skapas en webbsida och ett nätverk för olika typer av varor 
och tjänster kopplade till bröllop. Projektet prioriteras inom 
insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan, 
där det förväntas bidra till mål om samverkan som ger nya 
produkter och tjänster samt en attraktiv besöksnäring.  

Kontaktperson från LAG: Lena Olsson 

Villkor från LAG: Inga villkor 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§112 Projektnamn: Naturbaserad rehabilitering i Bergs kommun 
Sökande: Bergs kommun 
Journalnummer: 2021-915 
 
Utgifter:  1 426 375:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 426 375:- (955 671:- Projektstöd/470 704:- 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 är en pilotverksamhet som har 
potential att ge bred nytta och att kunna spridas vidare till andra 
delar av området som har liknande behov. 

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

Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 

Motivering fond: Projektet genomförs i sin helhet på landsbygden, och nyttan 
förväntas tillfalla en målgrupp som bor på landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 180/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Detta är en pilotverksamhet som är angelägen. Det finns inte 
naturliga intäkter, LAG väljer därför att ge 100% stöd. 

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan. En förstudie via 
SMÅSTÖD genomförs nu, med goda resultat. Det är av vikt 
att de som är i behov av rehabilitering kommer tillbaka i 
arbete så snart det går, och även för de som står utanför 
arbetsmarkanden så erbjuder denna pilotverksamhet 
verktyg som leder till ökad hälsa och inkludering. Projektet 
beviljas inom insatsområde 4 Innovaton/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning där det förväntas leda till nya 
kunskaper och lösningar om hur rehabilitering kan 
organiseras i en fjällnära kommun i nära samverkan mellan 
småföretag, vård och kommun.  

Kontaktperson från LAG: Elina Grubb 

Villkor från LAG: Inga villkor.  

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

 
§113 Projektnamn: Östnårbuan - PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG 
Sökande: Ann Eriksson 
Journalnummer: 2021-943 
 
Utgifter:  155 000:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   108 500:- (108 500:- Projektstöd) 
 

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 huvudsakliga nyttan framförallt 
tillfaller den sökandes enskilda firma.  

Insatsområde: 3 Attraktiva- och dynamiska natur- och kulturmiljöer 

Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 

Motivering fond: Projektet utförs på och ger nytta på landsbygden.  

Totalpoäng/avslagsnivå: 460/174 

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, och är positiva till 
utvecklingen av fäbodvallen. Det är viktigt att synliggöra 
kulturarvet som fäbodvallarna utgör. Samtidigt så behöver 
man arbeta med tillgängligheten, så att fler kan besöka och 
vistas i miljön, vilket sker då vallen anpassas för 
användning i bland annat LSS-verksamhet. Investeringarna 
på vallen gör även att fler övernattningar kan ske på vallen, 
och lägerverksamhet kan utökas. Projektet beviljas inom 
insatsområde 3 Attraktiva & dynamiska natur- och 
kulturmiljöer där det förväntas bidra till mål om flera 
produkter och tjänster. 

Kontaktperson från LAG: Erik Danielson 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§114 Beslutspunkt: Sista datum för genomförande  
Det är en vanlig fråga hur länge projekten kan pågå. LAG satte för länge sedan ett sista möjligt 
slutdatum för projekten under 2021. Det är önskvärt att LAG sätter ett nytt sista datum som de 
sökande kan förhålla sig till. Tabellen nedan visar sista möjliga datum att skicka underlag till 
Jordbruksverket. 
FÖRSLAG: 30 sept 2024.  
 
BESLUT: LAG beslutar att sista möjliga slutdatum är 30 sept 2024. 
 

 
 

§115 Beslutspunkter kopplade till strategiskrivningen/Strategi 2027 
 
* Utse Styrgrupp för strategiskrivningen 
Strategiskrivningen är igång och det är önskvärt att LAG utser en formell styrgrupp samt 
formerna för denna. Styrgruppens uppgifter består bland annat av:  
Ta fram en budget för strategiprocessen Steg 1+2, stödet kommer troligtvis att ges som en 
klumpsumma, en budget kommer att behöva lämnas in till SJV samt utgöra huvudsaklig 
kontaktyta mellan LAG och upphandlad konsult. 

BESLUT: LAG beslutar att formellt tillsätta en styrgrupp för strategiskrivningen bestående av 
Anna Olofsson Frestadius och Nina Andersson.  

 
§115 Beslutspunkt: Avgränsning enligt RegSO - Regionala statistikområden 
I nästa programperiod så ska alla Leaderområden avgränsas genom RegSO enligt 
Jordbruksverket. RegSO är framtaget av kommunerna själva, är statiska över tid och de skiljer i 
relativt stor utsträckning på tätort och landsbygd. Många tätorter har skapat en ”marginal” kring 
staden som en ”växt-mån”, men kring en del städer så finns blandade RegSo med både stad och 
land. Vi har 5 sådana kring Östersund, varav 3 godkänts (Södra Ås, delar av Frösön) medan 2 inte 
godkänts (Torvalla by, Brunflo). Vi ser hellre en avgränsning på Östersunds kommun som man 
gjort tidigare, dvs. hela Östersunds kommun enligt deras egen landsbygdsstrategi ingår, och där 
Leader är tänkt som en möjlig stödgivare till utvecklingsprojekt. Östersunds kommun är även en 
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Digital signering 

stor finansiär, om delar av vad de anser vara landsbygdsbefolkningen exkluderas p g a RegSO så 
kan det även ge konsekvenser på medfinansieringen efter 2023. 

BESLUT: Anna uppdras att skriva ett argumenterande brev från LAG till Jordbruksverket, med 
krav på ett avsteg från RegSO och där kommande Leaderområdet formas utifrån lokal kontakt 
och lokala behov.  

 
§116 Diskussionspunkt: Uppföljningsgruppens rapport 
Enligt checklistan från föregående möte. 

Frågan utgår p g a tidsbrist och tas vidare på nästa LAG-möte.  
 
 
§117 Övriga rapporter och delgivningar 

Strategi 2027, tematiska workshops: Save the date-affischer kan skickas ut och spridas, finns 
även som Facebook-evenemang.  

Inkommen motion: Det har inkommit en motion från Krokoms kommun där man föreslår att 
LAG utvärderar styrning och organisation inför nästa programperiod, samt att man förespråkar 
att en ny förening startas för den nya programperioden, samtidigt som den befintliga finns kvar 
parallellt. Motioner ska komma in senast 31 mars, så LAG har att ta ställning vad man vill göra 
med motionen. LAG beslutar att motionen tas upp för diskussion på årsmötet trots att den 
kommit in för sent. Anna för LAG:s talan på årsmötet i detta.   
 
§118 Rapport från kontoret  

Frågan utgår p g a tidsbrist och tas vidare på nästa LAG-möte. Vid nästa LAG-möte kan detta tas 
upp tidigare i LAG-mötet. 
 
§119 Personal (endast LAG på denna punkt). 

Inget att ta upp just nu. Vid nästa LAG-möte kan detta tas upp tidigare (först) i LAG-mötet. 
 
§120 Kommande möten. 
Nästa inplanerade LAG-möte är 2 juni, därefter 15 september.  
 
Efter årsmötet så kommer det att vara ett konstituerande LAG-möte om det är möjligt, där 
planerade mötesdagar fungerar för nya ledamöter. 
 
§121 Mötet avslutas. 
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Digital signering 

 

CHECKLISTA - delegationer och uppdrag 

 

Av LAG givna uppdrag: 

 
Uppdrag: Till: När? Klart? 

Ta fram ett förslag på 
teman och budget i stora 
drag till nästa LAG-möte.  

Presidiet 
2 juni   

Skriva ett argumenterande 
brev från LAG till 
Jordbruksverket, med 
krav på ett avsteg från 
RegSO-avgränsningen. 

Anna 
Skyndsamt  

Se över 
strategi/urvalskriterier/ 
mål social hållbarhet, 
målet är orealistiskt 
(strategirevidering krävs 
för att ändra målet) 

Hela LAG involveras. Anna 
och Nina samordnar 

Omtag behövs ? 

UPPFÖLJNING 
/UTVÄRDERING: 
- Uppföljning utöver 
indikatorer, behövs 
det? När, av vem, hur? 

Presidiet i samverkan med 
uppföljningsgruppen tar fram 
ett förslag. 

Omtag behövs ? 

KLARA UPPDRAG DETTA VERKSAMHETSÅR: 

Budgetfördelning 
förlängningsår delat på  
Drift/Genomförande 
/Samarbete  

Presidiet 
  

Uppföljning * Uppföljningsgruppen uppdras att 
ta fram underlag på: 
 - hur mycket har ett årsarbetstillfälle 
kostat i LSSF  
-  vad ett nytt företag kostat i LSSF  

* Pelle uppdras att följa upp 
projektet Grönt Center och 
undersöka varför återföringen blev 
så stor. 
 
* Catarina uppdras att  
- undersöka med SJV hur de kom 
fram till det nya målvärdet för ÅA.   
- ta fram jämförelse (om möjligt) 
med andra Leaderområden 
gällande ”kostnad per indikator” 
ÅA & företag.  

 JA 

Budgetfördelning 
förlängningsår delat på  
Drift/Genomförande 
/Samarbete  

Presidiet   
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  Digital signering 
 

Sista möjligt slutdatum 
för projekt. Detta bör 
justeras framåt som en 
konsekvens av 
förlängningsåren.  

 

LAG Kommande 
LAG-möte 

JA, nytt 
datum 30 
sept 2024 

Koordinera 
Strategiframtagning Anna Upphandling 

klar, styrgrupp 
tillsatt 

JA. 

Var går gränserna för 
Östersunds tätort, det 
vill säga vilka områden i 
Östersunds kommun kan 
bli föremål för stöd under 
1. Förlängningsåren och 
2. Nästa programperiod? 

Catarina Skyndsamt, 
svar via mail 

JA 

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

Catarina och Margareta Skyndsamt. JA 

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. 

JA  

UPPFÖLJNING: 
- 3R, hur ska vi 
genomföra. 
 

Presidiet i samverkan med 
uppföljningsgruppen. 

 JA 

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

Anna (sammankallande) Nina, 
Margareta, Pelle, Catarina 

16 december JA 

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 

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

Anna och Catarina Skyndsamt JA 

LAG behöver ha 
underlag för att ta 
ställning till och eventuellt 
agera gällande:   

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

Skyndsamt. JA 
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  Digital signering 
 

- dels avropspotten och  
- dels medfinansiering  

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. 

JA 
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BEDÖMNING - Fjällbröllop och event SAMMANFATTNING BESLUT

12021-04-28

SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Fjällbröllop & Event
Sökande Pernilla Stennek
Journalnummer 2021-647
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 relativt smal nytta till främst 
de som söker.  

Insatsområde: 1 Passionerat Entreprenörskap i Samverkan
Fond: EJFLU
Motivering fond: Projektet utförs i sin helhet på landsbygden, och nyttan bedöms tillfalla 

småföretag på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 185/180
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 bygger på en stark 

samverkanstanke där man gemensamt skapar och lyfter fram varandras 
varor och tjänster. Idag arrangeras många fjällbröllop i området, men de 
bidrar inte till den lokala ekonomin fullt ut, då bröllopsparen har svårt 
att utan lokalkännedom hitta de lokala leverantörerna. I projektet skapas 
en webbsida och ett nätverk för olika typer av varor och tjänster 
kopplade till bröllop. Projektet prioriteras inom insatsområde 1 
Passionerat entreprenörskap i samverkan, där det förväntas bidra till 
mål om samverkan som ger nya produkter och tjänster samt en attraktiv 
besöksnäring. 

Kontaktperson från LAG: Lena Olsson
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 har 30% privat medfinansiering? 
(ett extra villkor som LAG ställde upp 10 april 2019)

JA

Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA för platsen
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 i samverkan
- passar inom en EU-fond samt EJFLU

 - bidrar till måluppfyllelse

Bidrar till Övergripande mål: (1-6) 
Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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BEDÖMNING - Fjällbröllop och event EJFLU 1

22021-04-28

Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-647
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG:s motivering
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

1 10 10 Bättre lokalt nyttjande av resurser. Inte målsatt men 
beskrivning finns.

Social hållbarhet 
I Sjö, Skog & Fjälls strategi utpekas 
särskilt: 
* Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

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

1 10 10 Det finns en viss textbeskrivning, ingen uttalad målsättning.

Ekonomisk 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

5 10 50 En styrka är att man sammanför de lokala företagen och ökar 
inkomsterna i den lokala ekonomin. Projektet ska leda till 
detta i hög utsträckning (huvudfokus), tydligt beskrivet i 
förhållande till det man ska göra, specificerade mål, mätbar 
uppföljning (bland annat bestående arbetstillfällen).

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

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

5 5 25 Här är man tydlig i beskrivningen av hur samverkan mellan 
företagen ska ske, och hur man ska skapa gemensamma 
tjänster/paket. Det är specifikt och mätbart. 

En attraktiv besöksnäring 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

5 5 25 Målet är i hög utsträckning relevant då bröllop är en del av 
besöksnäringen. Det är i ansökan tydligt beskrivet hur man 
ska göra, och  man har specificerade mål och mätbar 
uppföljning.

Skapa nya företag i samverkan 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

3 5 15 Oklart om man ska samverka eller starta ett nytt företag ihop, 
det beror delvis på hur det går. Det är dock i viss utsträckning 
beskrivet och målsatt.

Främja hållbara jord- och 
skogsbruk

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

0 5 0 Inte relevant i denna ansökan.

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

1 50 50 Uppskattning nya arbetstillfällen: 85+85tim/år
LAG bedömer det som realistiskt. 
Omräkning ÅA: 0,0988 ÅA  
Sökt stöd: 0,193 milj kr
Kvot: 0,51

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 185
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BEDÖMNING - Naturbaserad SAMMANFATTNING BESLUT

12021-04-28

SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Naturbaserad rehabilitering i Bergs kommun
Sökande Bergs Kommun
Journalnummer 2021-915
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 är en pilotverksamhet som har potential att 
ge bred nytta och att kunna spridas vidare till andra delar av området 
som har liknande behov.

Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 
Fond: EJFLU Landsbygdsfonden
Motivering fond: Projektet genomförs i sin helhet på landsbygden, och nyttan förväntas 

tillfalla en målgrupp som bor på landsbygden.  
Totalpoäng/avslagsnivå: 180/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Detta är en pilotverksamhet som är angelägen. Det finns inte naturliga 

intäkter, LAG väljer därför att ge 100% stöd.
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan. En förstudie via SMÅSTÖD 

genomförs nu, med goda resultat. Det är av vikt att de som är i behov 
av rehabilitering kommer tillbaka i arbete så snart det går, och även för 
de som står utanför arbetsmarkanden så erbjuder denna 
pilotverksamhet verktyg som leder till ökad hälsa och inkludering. 
Projektet beviljas inom insatsområde 4 Innovaton/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning där det förväntas leda till nya kunskaper och 
lösningar om hur rehabilitering kan organiseras i en fjällnära kommun i 
nära samverkan mellan småföretag, vård och kommun. 

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 har 30% privat medfinansiering? 
(ett extra villkor som LAG ställde upp 10 april 2019)

JA

Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA, för platsen, ny variant av grön rehabilitering med friluftsliv
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

JA

Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 4
- 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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BEDÖMNING - Naturbaserad EJFLU 4

22021-04-28

Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-915 Naturbaserad rehabilitering i Bergs kommun
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG:s motivering
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

3 10 30 I viss utsträckning beskrivet och målsatt. Kopplas ihop 
med innehållet i bilagan om ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet 
I Sjö, Skog & Fjälls strategi utpekas 
särskilt: 
* Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

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

5 10 50 Oklart män/kvinnor fördelning i målgruppen. Projektet 
som helhet har dock ökad social hållbarhet som syfte. 
Svårt veta exakt vilka in individer som kommer att 
innefattas (vilket också beror på intresse från 
målgruppen, frivilligt deltagande). Man är dock både 
specifik och mätbar.

Ekonomisk 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

1 10 10 Det finns en osäkerhet kring balansen mellan 
förbättrad samhällsekonomi och den relativt höga 
projektbudgeten. Risk för få deltagare drar ner 
poängen, samtidigt som projektet har ett angeläget 
syfte. LAG sätter därför 1 p eftersom detta inte är nog 
underbyggt.    

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad innovationskraft 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

1 30 30 Lösningen finns inte på platsen, men finns på många 
andra ställen.

Ny teknik 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

1 10 10  I ringa utsträckning, beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte projektspecifikt. Det är inte i 
faktisk mening en "ny teknik" som tillämpas men man 
försöker hitta en ökad resurseffektivitet genom 
rehabilitering. 

Nya lösningar 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

1 10 10  I ringa utsträckning, beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte projektspecifikt. Det är inte i 
faktisk mening en "ny lösning" som tillämpas men man 
försöker hitta en ökad resurseffektivitet genom 
rehabilitering. 

Forskning 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

3 10 30 I viss utsträckning beskrivet och målsatt. Det finns en 
tydlig omvärldsanalys av vad som gjorts på annat håll, 
inom projektet poplaneras det för ett samarbete med 
psykologprogrammet och dess studenter. 

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

1 10 10 Syftet med denna pilotverksamhet är att den ska leda 
till en permanent verksamhet om den faller väl ut. Det 
finns flera olika sätt som detta projekt kan leda till 
arbetstillfällen i en permanent verksamhet, men det är 
svårt att förutsäga exakt hur. Målet är att målgruppen 
ska rehabiliteras, vilket leder till anställningsbarhet. 
Men det leder inte med automatik till nya 
arbetstillfällen. Det  
kan uppstå arbetstillfällen i själva verksamheten, hos 
kommunen eller i lokala företag. LAG anser att 
uppskattningen i projektplanen är för försiktig (200 
timmar på årsbasis motsvarande 12% tjänstegrad), och 
väljer att räkna utifrån en 50% tjänstegrad. 
KVOT: 0,5/1,426=0,53

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 180


 A

IC
N

T,
 S

H
K,

 A
EF

, E
H

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



BEDÖMNING - Östnårbuan SAMMANFATTNING BESLUT

12021-04-28

SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Östnårbuan
Sökande Ann Eriksson Enskild firma
Journalnummer 2021-943
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 huvudsakliga nyttan framförallt 
tillfaller den sökandes enskilda firma. 

Insatsområde: 3 Attraktiva- och dynamiska natur- och kulturmiljöer
Fond: EJFLU Landsbygdsfonden
Motivering fond: Projektet utförs på och ger nytta på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 460/174
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, och är positiva till utvecklingen 

av fäbodvallen. Det är viktigt att synliggöra kulturarvet som 
fäbodvallarna utgör. Samtidigt så behöver man arbeta med 
tillgängligheten, så att fler kan besöka och vistas i miljön, vilket sker då 
vallen anpassas för användning i bland annat LSS-verksamhet. 
Investeringarna på vallen gör även att fler övernattningar kan ske på 
vallen, och lägerverksamhet kan utökas. Projektet beviljas inom 
insatsområde 3 Attraktiva & dynamiska natur- och kulturmiljöer där det 
förväntas bidra till mål om flera produkter och tjänster.

Kontaktperson från LAG: Erik Danielson
Villkor från LAG: Inga villkor.
Finns det pengar till ansökan: JA

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

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

JA

Projektet har 30% privat medfinansiering? 
(ett extra villkor som LAG ställde upp 10 april 2019)

JA

Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA, med kommunen LSS
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA, det tillgängliggörs för fler
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet

JA

Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 3 Attraktiva- och dynamiska natur- och kulturmiljöer
- passar inom en EU-fond samt EJFLU

 - bidrar till måluppfyllelse

Bidrar till Övergripande mål: (1-6) 
Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället
Mål 5. Förbättrad infrastruktur
Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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BEDÖMNING - Östnårbuan EJFLU 3 

22021-04-28

Urvalskriterier LAG Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-943 Östnårbuan
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG:s motivering
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

3 10 30 Använda kulturmiljö och kulturhistoria som 
lokal produkt/tjänst. I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt.

Social hållbarhet 
I Sjö, Skog & Fjälls strategi utpekas 
särskilt: 
* Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation

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

5 10 50 Oklart hur tillgänglig miljön är för de som ej har 
full rörlighet, men ansatsen är inkluderande 
och syftet är att göra miljön mer tillgänglig för 
fler, med specifik åtanke på den målgruppen. 
Specifikt och mätbart. 

Ekonomisk 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

3 10 30 Projektet ger en möjlighet till flera 
intäkter/användningsområden, vilket ökar den 
ekonomiska hållbarheten. 

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad samverkan kring natur- 
och kulturresurser

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

5 20 100 Bra beskrivning av kulturmiljön samt 
kursverksamheten som beräknas förstärkas 
och förbättras i samverkan med bland annat 
Bergs kommun. I hög utsträckning, tydligt 
beskrivet i förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar uppföljning.

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

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

5 20 100 Bra beskrivning av kulturmiljön samt 
kursverksamheten som beräknas förstärkas 
och förbättras genom att investeringen ger 
möjlihet till nya användningsområden och 
högre kapacitet. I hög utsträckning, tydligt 
beskrivet i förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar uppföljning.

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

5 30 150

Uppskattning i ansökan är ca 58% tjänst ÅA. 
Detta ger högsta poäng i kvot. 
0,58/0,108=5,37

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 460
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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Zoom 
Datum: 210421 
Tid: 13.00-16.00 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Anna Olofsson Frestadius, , Margareta Lindhagen, Gunlis Bergman (ersätter Jon 
Wagenius) 
Näringslivssektor: Sven-Gunnar Persson, Erik Danielson, Kholod Mahmood (från §110) 
Offentlig sektor: Lena Olsson, Elina Grubb, Nina Andersson, Håkan Karlsson 
 
Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd, Ellen Hoas Ströman  


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 


 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
________________________           _________________________ 
Anna Olofsson Frestadius  Ellen Hoas Ströman                             
Ordförande   Sekreterare 
 
_______________________    
Håkan Karlsson 
Justerare   
 
 
Protokollet signeras digitalt. 
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§104 Val av mötesfunktionärer 
- ordförande Anna Olofsson Frestadius 
- sekreterare Ellen Hoas Ströman 
-  justerare Håkan Karlsson 
 
§105 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§106 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§107 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes efter följande tillägg: RegSO, se §115. 
 
§108 Ekonomi, drift av Leader. 
Nya pengar har tillkommit för kommande två år, ca 18 miljoner, varav 25 % i drift, har ej lagts till 
i rapporten ännu. Förlängningsåren innebär i stora drag att budgeten för ”utfasningsåren” 2022-
2023 flyttas till 2024-2025, medan det passas in en ny budget för ett år med full verksamhet 
däremellan. Presidiet tittade på det i december hur det kunde lösas, det är inte bråttom att göra 
denna justering gentemot Jordbruksverket. Vill man fördjupa sig i detaljerade driftsbudgetar så 
ligger de på intranätet. 
 
§109 rapportpunkt om projekt. 
- Projektläge 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte). 


Nya pengar finns nu i systemen. Knappt 12 miljoner finns att ta beslut om framöver. Det går 
fortfarande att avropa pengar från Regionalfonden. Slut med pengar i Socialfonden.  


Det är många förfrågningar och troligen många projekt att besluta om framöver.  


Paraplyprojekt: en uppskattad projektform, rekommendation att fortsätta med det från 
uppföljningsgruppen. Om nya paraplyprojekt ska startas, så bör detta ske relativt snart.  


BESLUT: Presidiet tar fram ett förslag på teman och budget i stora drag till nästa LAG-möte.  
 
§110 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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§111 Projektnamn: Fjällbröllop & Event - PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG 
Sökande: Pernilla Stennek Enskild Firma 
Journalnummer: 2021-647 
 
Utgifter:  276 780:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   193 746:- (193 746:- Projektstöd) 
Egen privat kontant: 65 000:-(beräknade intäkter) 


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 relativt smal nytta till 
främst de som söker.  


Insatsområde: 1 Passionerat Entreprenörskap i Samverkan 


Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 


Motivering fond: Projektet utförs i sin helhet på landsbygden, och nyttan bedöms 
tillfalla småföretag på landsbygden.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 185/180 


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 bygger på en 
stark samverkanstanke där man gemensamt skapar och 
lyfter fram varandras varor och tjänster. Idag arrangeras 
många fjällbröllop i området, men de bidrar inte till den 
lokala ekonomin fullt ut, då bröllopsparen har svårt att utan 
lokalkännedom hitta de lokala leverantörerna. I projektet 
skapas en webbsida och ett nätverk för olika typer av varor 
och tjänster kopplade till bröllop. Projektet prioriteras inom 
insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan, 
där det förväntas bidra till mål om samverkan som ger nya 
produkter och tjänster samt en attraktiv besöksnäring.  


Kontaktperson från LAG: Lena Olsson 


Villkor från LAG: Inga villkor 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§112 Projektnamn: Naturbaserad rehabilitering i Bergs kommun 
Sökande: Bergs kommun 
Journalnummer: 2021-915 
 
Utgifter:  1 426 375:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 426 375:- (955 671:- Projektstöd/470 704:- 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 är en pilotverksamhet som har 
potential att ge bred nytta och att kunna spridas vidare till andra 
delar av området som har liknande behov. 


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


Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 


Motivering fond: Projektet genomförs i sin helhet på landsbygden, och nyttan 
förväntas tillfalla en målgrupp som bor på landsbygden.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 180/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Detta är en pilotverksamhet som är angelägen. Det finns inte 
naturliga intäkter, LAG väljer därför att ge 100% stöd. 


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan. En förstudie via 
SMÅSTÖD genomförs nu, med goda resultat. Det är av vikt 
att de som är i behov av rehabilitering kommer tillbaka i 
arbete så snart det går, och även för de som står utanför 
arbetsmarkanden så erbjuder denna pilotverksamhet 
verktyg som leder till ökad hälsa och inkludering. Projektet 
beviljas inom insatsområde 4 Innovaton/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning där det förväntas leda till nya 
kunskaper och lösningar om hur rehabilitering kan 
organiseras i en fjällnära kommun i nära samverkan mellan 
småföretag, vård och kommun.  


Kontaktperson från LAG: Elina Grubb 


Villkor från LAG: Inga villkor.  


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§113 Projektnamn: Östnårbuan - PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG 
Sökande: Ann Eriksson 
Journalnummer: 2021-943 
 
Utgifter:  155 000:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   108 500:- (108 500:- Projektstöd) 
 


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 huvudsakliga nyttan framförallt 
tillfaller den sökandes enskilda firma.  


Insatsområde: 3 Attraktiva- och dynamiska natur- och kulturmiljöer 


Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 


Motivering fond: Projektet utförs på och ger nytta på landsbygden.  


Totalpoäng/avslagsnivå: 460/174 


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, och är positiva till 
utvecklingen av fäbodvallen. Det är viktigt att synliggöra 
kulturarvet som fäbodvallarna utgör. Samtidigt så behöver 
man arbeta med tillgängligheten, så att fler kan besöka och 
vistas i miljön, vilket sker då vallen anpassas för 
användning i bland annat LSS-verksamhet. Investeringarna 
på vallen gör även att fler övernattningar kan ske på vallen, 
och lägerverksamhet kan utökas. Projektet beviljas inom 
insatsområde 3 Attraktiva & dynamiska natur- och 
kulturmiljöer där det förväntas bidra till mål om flera 
produkter och tjänster. 


Kontaktperson från LAG: Erik Danielson 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§114 Beslutspunkt: Sista datum för genomförande  
Det är en vanlig fråga hur länge projekten kan pågå. LAG satte för länge sedan ett sista möjligt 
slutdatum för projekten under 2021. Det är önskvärt att LAG sätter ett nytt sista datum som de 
sökande kan förhålla sig till. Tabellen nedan visar sista möjliga datum att skicka underlag till 
Jordbruksverket. 
FÖRSLAG: 30 sept 2024.  
 
BESLUT: LAG beslutar att sista möjliga slutdatum är 30 sept 2024. 
 


 
 


§115 Beslutspunkter kopplade till strategiskrivningen/Strategi 2027 
 
* Utse Styrgrupp för strategiskrivningen 
Strategiskrivningen är igång och det är önskvärt att LAG utser en formell styrgrupp samt 
formerna för denna. Styrgruppens uppgifter består bland annat av:  
Ta fram en budget för strategiprocessen Steg 1+2, stödet kommer troligtvis att ges som en 
klumpsumma, en budget kommer att behöva lämnas in till SJV samt utgöra huvudsaklig 
kontaktyta mellan LAG och upphandlad konsult. 


BESLUT: LAG beslutar att formellt tillsätta en styrgrupp för strategiskrivningen bestående av 
Anna Olofsson Frestadius och Nina Andersson.  


 
§115 Beslutspunkt: Avgränsning enligt RegSO - Regionala statistikområden 
I nästa programperiod så ska alla Leaderområden avgränsas genom RegSO enligt 
Jordbruksverket. RegSO är framtaget av kommunerna själva, är statiska över tid och de skiljer i 
relativt stor utsträckning på tätort och landsbygd. Många tätorter har skapat en ”marginal” kring 
staden som en ”växt-mån”, men kring en del städer så finns blandade RegSo med både stad och 
land. Vi har 5 sådana kring Östersund, varav 3 godkänts (Södra Ås, delar av Frösön) medan 2 inte 
godkänts (Torvalla by, Brunflo). Vi ser hellre en avgränsning på Östersunds kommun som man 
gjort tidigare, dvs. hela Östersunds kommun enligt deras egen landsbygdsstrategi ingår, och där 
Leader är tänkt som en möjlig stödgivare till utvecklingsprojekt. Östersunds kommun är även en 
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stor finansiär, om delar av vad de anser vara landsbygdsbefolkningen exkluderas p g a RegSO så 
kan det även ge konsekvenser på medfinansieringen efter 2023. 


BESLUT: Anna uppdras att skriva ett argumenterande brev från LAG till Jordbruksverket, med 
krav på ett avsteg från RegSO och där kommande Leaderområdet formas utifrån lokal kontakt 
och lokala behov.  


 
§116 Diskussionspunkt: Uppföljningsgruppens rapport 
Enligt checklistan från föregående möte. 


Frågan utgår p g a tidsbrist och tas vidare på nästa LAG-möte.  
 
 
§117 Övriga rapporter och delgivningar 


Strategi 2027, tematiska workshops: Save the date-affischer kan skickas ut och spridas, finns 
även som Facebook-evenemang.  


Inkommen motion: Det har inkommit en motion från Krokoms kommun där man föreslår att 
LAG utvärderar styrning och organisation inför nästa programperiod, samt att man förespråkar 
att en ny förening startas för den nya programperioden, samtidigt som den befintliga finns kvar 
parallellt. Motioner ska komma in senast 31 mars, så LAG har att ta ställning vad man vill göra 
med motionen. LAG beslutar att motionen tas upp för diskussion på årsmötet trots att den 
kommit in för sent. Anna för LAG:s talan på årsmötet i detta.   
 
§118 Rapport från kontoret  


Frågan utgår p g a tidsbrist och tas vidare på nästa LAG-möte. Vid nästa LAG-möte kan detta tas 
upp tidigare i LAG-mötet. 
 
§119 Personal (endast LAG på denna punkt). 


Inget att ta upp just nu. Vid nästa LAG-möte kan detta tas upp tidigare (först) i LAG-mötet. 
 
§120 Kommande möten. 
Nästa inplanerade LAG-möte är 2 juni, därefter 15 september.  
 
Efter årsmötet så kommer det att vara ett konstituerande LAG-möte om det är möjligt, där 
planerade mötesdagar fungerar för nya ledamöter. 
 
§121 Mötet avslutas. 
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CHECKLISTA - delegationer och uppdrag 


 


Av LAG givna uppdrag: 


 
Uppdrag: Till: När? Klart? 


Ta fram ett förslag på 
teman och budget i stora 
drag till nästa LAG-möte.  


Presidiet 
2 juni   


Skriva ett argumenterande 
brev från LAG till 
Jordbruksverket, med 
krav på ett avsteg från 
RegSO-avgränsningen. 


Anna 
Skyndsamt  


Se över 
strategi/urvalskriterier/ 
mål social hållbarhet, 
målet är orealistiskt 
(strategirevidering krävs 
för att ändra målet) 


Hela LAG involveras. Anna 
och Nina samordnar 


Omtag behövs ? 


UPPFÖLJNING 
/UTVÄRDERING: 
- Uppföljning utöver 
indikatorer, behövs 
det? När, av vem, hur? 


Presidiet i samverkan med 
uppföljningsgruppen tar fram 
ett förslag. 


Omtag behövs ? 


KLARA UPPDRAG DETTA VERKSAMHETSÅR: 


Budgetfördelning 
förlängningsår delat på  
Drift/Genomförande 
/Samarbete  


Presidiet 
  


Uppföljning * Uppföljningsgruppen uppdras att 
ta fram underlag på: 
 - hur mycket har ett årsarbetstillfälle 
kostat i LSSF  
-  vad ett nytt företag kostat i LSSF  


* Pelle uppdras att följa upp 
projektet Grönt Center och 
undersöka varför återföringen blev 
så stor. 
 
* Catarina uppdras att  
- undersöka med SJV hur de kom 
fram till det nya målvärdet för ÅA.   
- ta fram jämförelse (om möjligt) 
med andra Leaderområden 
gällande ”kostnad per indikator” 
ÅA & företag.  


 JA 


Budgetfördelning 
förlängningsår delat på  
Drift/Genomförande 
/Samarbete  


Presidiet   
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Sista möjligt slutdatum 
för projekt. Detta bör 
justeras framåt som en 
konsekvens av 
förlängningsåren.  


 


LAG Kommande 
LAG-möte 


JA, nytt 
datum 30 
sept 2024 


Koordinera 
Strategiframtagning Anna Upphandling 


klar, styrgrupp 
tillsatt 


JA. 


Var går gränserna för 
Östersunds tätort, det 
vill säga vilka områden i 
Östersunds kommun kan 
bli föremål för stöd under 
1. Förlängningsåren och 
2. Nästa programperiod? 


Catarina Skyndsamt, 
svar via mail 


JA 


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


Catarina och Margareta Skyndsamt. JA 


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. 


JA  


UPPFÖLJNING: 
- 3R, hur ska vi 
genomföra. 
 


Presidiet i samverkan med 
uppföljningsgruppen. 


 JA 


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


Anna (sammankallande) Nina, 
Margareta, Pelle, Catarina 


16 december JA 


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 


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


Anna och Catarina Skyndsamt JA 


LAG behöver ha 
underlag för att ta 
ställning till och eventuellt 
agera gällande:   


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


Skyndsamt. JA 
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- dels avropspotten och  
- dels medfinansiering  


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. 


JA 


 







BEDÖMNING - Fjällbröllop och event SAMMANFATTNING BESLUT


12021-04-28


SAMMANFATTNING version 3, 181116


Projektnamn Fjällbröllop & Event
Sökande Pernilla Stennek
Journalnummer 2021-647
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 relativt smal nytta till främst 
de som söker.  


Insatsområde: 1 Passionerat Entreprenörskap i Samverkan
Fond: EJFLU
Motivering fond: Projektet utförs i sin helhet på landsbygden, och nyttan bedöms tillfalla 


småföretag på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 185/180
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 bygger på en stark 


samverkanstanke där man gemensamt skapar och lyfter fram varandras 
varor och tjänster. Idag arrangeras många fjällbröllop i området, men de 
bidrar inte till den lokala ekonomin fullt ut, då bröllopsparen har svårt 
att utan lokalkännedom hitta de lokala leverantörerna. I projektet skapas 
en webbsida och ett nätverk för olika typer av varor och tjänster 
kopplade till bröllop. Projektet prioriteras inom insatsområde 1 
Passionerat entreprenörskap i samverkan, där det förväntas bidra till 
mål om samverkan som ger nya produkter och tjänster samt en attraktiv 
besöksnäring. 


Kontaktperson från LAG: Lena Olsson
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 har 30% privat medfinansiering? 
(ett extra villkor som LAG ställde upp 10 april 2019)


JA


Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA för platsen
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 i samverkan
- passar inom en EU-fond samt EJFLU


 - bidrar till måluppfyllelse


Bidrar till Övergripande mål: (1-6) 
Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA







BEDÖMNING - Fjällbröllop och event EJFLU 1
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-647
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG:s motivering
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


1 10 10 Bättre lokalt nyttjande av resurser. Inte målsatt men 
beskrivning finns.


Social hållbarhet 
I Sjö, Skog & Fjälls strategi utpekas 
särskilt: 
* Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


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


1 10 10 Det finns en viss textbeskrivning, ingen uttalad målsättning.


Ekonomisk 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


5 10 50 En styrka är att man sammanför de lokala företagen och ökar 
inkomsterna i den lokala ekonomin. Projektet ska leda till 
detta i hög utsträckning (huvudfokus), tydligt beskrivet i 
förhållande till det man ska göra, specificerade mål, mätbar 
uppföljning (bland annat bestående arbetstillfällen).


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


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


5 5 25 Här är man tydlig i beskrivningen av hur samverkan mellan 
företagen ska ske, och hur man ska skapa gemensamma 
tjänster/paket. Det är specifikt och mätbart. 


En attraktiv besöksnäring 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


5 5 25 Målet är i hög utsträckning relevant då bröllop är en del av 
besöksnäringen. Det är i ansökan tydligt beskrivet hur man 
ska göra, och  man har specificerade mål och mätbar 
uppföljning.


Skapa nya företag i samverkan 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


3 5 15 Oklart om man ska samverka eller starta ett nytt företag ihop, 
det beror delvis på hur det går. Det är dock i viss utsträckning 
beskrivet och målsatt.


Främja hållbara jord- och 
skogsbruk


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


0 5 0 Inte relevant i denna ansökan.


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


1 50 50 Uppskattning nya arbetstillfällen: 85+85tim/år
LAG bedömer det som realistiskt. 
Omräkning ÅA: 0,0988 ÅA  
Sökt stöd: 0,193 milj kr
Kvot: 0,51


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 185







BEDÖMNING - Naturbaserad SAMMANFATTNING BESLUT
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SAMMANFATTNING version 3, 181116


Projektnamn Naturbaserad rehabilitering i Bergs kommun
Sökande Bergs Kommun
Journalnummer 2021-915
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 är en pilotverksamhet som har potential att 
ge bred nytta och att kunna spridas vidare till andra delar av området 
som har liknande behov.


Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 
Fond: EJFLU Landsbygdsfonden
Motivering fond: Projektet genomförs i sin helhet på landsbygden, och nyttan förväntas 


tillfalla en målgrupp som bor på landsbygden.  
Totalpoäng/avslagsnivå: 180/180
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Detta är en pilotverksamhet som är angelägen. Det finns inte naturliga 


intäkter, LAG väljer därför att ge 100% stöd.
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan. En förstudie via SMÅSTÖD 


genomförs nu, med goda resultat. Det är av vikt att de som är i behov 
av rehabilitering kommer tillbaka i arbete så snart det går, och även för 
de som står utanför arbetsmarkanden så erbjuder denna 
pilotverksamhet verktyg som leder till ökad hälsa och inkludering. 
Projektet beviljas inom insatsområde 4 Innovaton/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning där det förväntas leda till nya kunskaper och 
lösningar om hur rehabilitering kan organiseras i en fjällnära kommun i 
nära samverkan mellan småföretag, vård och kommun. 


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 har 30% privat medfinansiering? 
(ett extra villkor som LAG ställde upp 10 april 2019)


JA


Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA, för platsen, ny variant av grön rehabilitering med friluftsliv
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet


JA


Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 4
- 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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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-915 Naturbaserad rehabilitering i Bergs kommun
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG:s motivering
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


3 10 30 I viss utsträckning beskrivet och målsatt. Kopplas ihop 
med innehållet i bilagan om ekologisk hållbarhet.


Social hållbarhet 
I Sjö, Skog & Fjälls strategi utpekas 
särskilt: 
* Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


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


5 10 50 Oklart män/kvinnor fördelning i målgruppen. Projektet 
som helhet har dock ökad social hållbarhet som syfte. 
Svårt veta exakt vilka in individer som kommer att 
innefattas (vilket också beror på intresse från 
målgruppen, frivilligt deltagande). Man är dock både 
specifik och mätbar.


Ekonomisk 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


1 10 10 Det finns en osäkerhet kring balansen mellan 
förbättrad samhällsekonomi och den relativt höga 
projektbudgeten. Risk för få deltagare drar ner 
poängen, samtidigt som projektet har ett angeläget 
syfte. LAG sätter därför 1 p eftersom detta inte är nog 
underbyggt.    


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad innovationskraft 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


1 30 30 Lösningen finns inte på platsen, men finns på många 
andra ställen.


Ny teknik 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


1 10 10  I ringa utsträckning, beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte projektspecifikt. Det är inte i 
faktisk mening en "ny teknik" som tillämpas men man 
försöker hitta en ökad resurseffektivitet genom 
rehabilitering. 


Nya lösningar 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


1 10 10  I ringa utsträckning, beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte projektspecifikt. Det är inte i 
faktisk mening en "ny lösning" som tillämpas men man 
försöker hitta en ökad resurseffektivitet genom 
rehabilitering. 


Forskning 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


3 10 30 I viss utsträckning beskrivet och målsatt. Det finns en 
tydlig omvärldsanalys av vad som gjorts på annat håll, 
inom projektet poplaneras det för ett samarbete med 
psykologprogrammet och dess studenter. 


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


1 10 10 Syftet med denna pilotverksamhet är att den ska leda 
till en permanent verksamhet om den faller väl ut. Det 
finns flera olika sätt som detta projekt kan leda till 
arbetstillfällen i en permanent verksamhet, men det är 
svårt att förutsäga exakt hur. Målet är att målgruppen 
ska rehabiliteras, vilket leder till anställningsbarhet. 
Men det leder inte med automatik till nya 
arbetstillfällen. Det  
kan uppstå arbetstillfällen i själva verksamheten, hos 
kommunen eller i lokala företag. LAG anser att 
uppskattningen i projektplanen är för försiktig (200 
timmar på årsbasis motsvarande 12% tjänstegrad), och 
väljer att räkna utifrån en 50% tjänstegrad. 
KVOT: 0,5/1,426=0,53


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


Projektnamn Östnårbuan
Sökande Ann Eriksson Enskild firma
Journalnummer 2021-943
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 huvudsakliga nyttan framförallt 
tillfaller den sökandes enskilda firma. 


Insatsområde: 3 Attraktiva- och dynamiska natur- och kulturmiljöer
Fond: EJFLU Landsbygdsfonden
Motivering fond: Projektet utförs på och ger nytta på landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 460/174
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, och är positiva till utvecklingen 


av fäbodvallen. Det är viktigt att synliggöra kulturarvet som 
fäbodvallarna utgör. Samtidigt så behöver man arbeta med 
tillgängligheten, så att fler kan besöka och vistas i miljön, vilket sker då 
vallen anpassas för användning i bland annat LSS-verksamhet. 
Investeringarna på vallen gör även att fler övernattningar kan ske på 
vallen, och lägerverksamhet kan utökas. Projektet beviljas inom 
insatsområde 3 Attraktiva & dynamiska natur- och kulturmiljöer där det 
förväntas bidra till mål om flera produkter och tjänster.


Kontaktperson från LAG: Erik Danielson
Villkor från LAG: Inga villkor.
Finns det pengar till ansökan: JA


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


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


JA


Projektet har 30% privat medfinansiering? 
(ett extra villkor som LAG ställde upp 10 april 2019)


JA


Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA, med kommunen LSS
Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande JA, det tillgängliggörs för fler
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att 
genomföra projektet


JA


Projektet faller inom ramen för strategin:
- leder till visionen, JA
- passar inom ett insatsområde 3 Attraktiva- och dynamiska natur- och kulturmiljöer
- passar inom en EU-fond samt EJFLU


 - bidrar till måluppfyllelse


Bidrar till Övergripande mål: (1-6) 
Mål 1. Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa störningar.
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället
Mål 5. Förbättrad infrastruktur
Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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Urvalskriterier LAG Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-943 Östnårbuan
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG:s motivering
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


3 10 30 Använda kulturmiljö och kulturhistoria som 
lokal produkt/tjänst. I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt.


Social hållbarhet 
I Sjö, Skog & Fjälls strategi utpekas 
särskilt: 
* Jämställdhet 
* Mångfald
* Funktionsvariation


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


5 10 50 Oklart hur tillgänglig miljön är för de som ej har 
full rörlighet, men ansatsen är inkluderande 
och syftet är att göra miljön mer tillgänglig för 
fler, med specifik åtanke på den målgruppen. 
Specifikt och mätbart. 


Ekonomisk 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


3 10 30 Projektet ger en möjlighet till flera 
intäkter/användningsområden, vilket ökar den 
ekonomiska hållbarheten. 


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA MÅL
Förbättrad samverkan kring natur- 
och kulturresurser


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


5 20 100 Bra beskrivning av kulturmiljön samt 
kursverksamheten som beräknas förstärkas 
och förbättras i samverkan med bland annat 
Bergs kommun. I hög utsträckning, tydligt 
beskrivet i förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar uppföljning.


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


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


5 20 100 Bra beskrivning av kulturmiljön samt 
kursverksamheten som beräknas förstärkas 
och förbättras genom att investeringen ger 
möjlihet till nya användningsområden och 
högre kapacitet. I hög utsträckning, tydligt 
beskrivet i förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar uppföljning.


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


5 30 150


Uppskattning i ansökan är ca 58% tjänst ÅA. 
Detta ger högsta poäng i kvot. 
0,58/0,108=5,37


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 460
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