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Protokoll LAG-styrelsen 
Plats: Digitalt möte Zoom 
Datum: 20210602 
Tid: 9.30-12.30 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Jon Wagenius, Anna Olofsson Frestadius, Johan Lövqvist (fr o m §13) 
Näringslivssektor: Conny Wahlström, Göran Blänning, Peter Johansson, Allan Nilzén, Kholod Mahmood 
Offentlig sektor: Lena Olsson, Elina Grubb, Nina Andersson, Kerstin Örbo, Theresia Hägglund 
 
Theresia, Lena, Jon, Kholod, Conny, Allan och Kerstin avvek efter rapportpunkten §18. 
 

OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR 

Lena Olsson, Berg 
Elina Grubb, Härjedalen 
Nina Andersson, Krokom 
Kerstin Örbo, Åre 
Carolina Schönbäck, Östersund 
 
ERSÄTTARE:  
Theresia Hägglund, Härjedalen 
(Ersätter Carolina Schönbäck) 
Lena Karlström-Backskog, Berg 

Conny Wahlström, Berg 
Göran Blänning, Härjedalen 
Peter Johansson, Krokom 
Allan Nilzén, Åre 
Kholod Mahmood, Östersund 
 
ERSÄTTARE:  
Erik Danielson, Åre  
Sara Önegård Swedenmark 

Bengt Karlström, Berg 
Jon Wagenius, Härjedalen 
Anna Olofsson Frestadius, Krokom 
Johan Lövqvist, Åre 
Margareta Lindhagen, Östersund 
 
ERSÄTTARE: 
Cristine Persson, Östersund 

 
Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd, Ellen Hoas Ströman  
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
 
________________________           _________________________ 
Nina Andersson  Ellen Hoas Ströman                             
Ordförande   Sekreterare 
 
_______________________ _______________________  
Anna Olofsson Frestadius  Conny Wahlström  
Ordförande §15  Justerare   
 
 
Protokollet signeras digitalt. 
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Digital signering 

 
§6 Mötets öppnande. 

§7 Val av mötesfunktionärer 
- ordförande: Nina Andersson 
- sekreterare: Ellen Hoas Ströman                             
- justerare: Conny Wahlström 
 
§8 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§9 Godkännande av föregående protokoll + Checklista uppdrag från föregående möte. 

Protokoll inklusive checklista godkändes och lades till handlingarna.  
 
§10 Ekonomi, driftsprojektet. 

Vi gick igenom den ekonomiska rapporten för driftskostnadsprojektet. 
 
§11 Rapportpunkt om projekt  
- Tillgängliga medel för LAG-styrelsen att ta beslut om 
- Prioriterade projekt (pågående, avslutade) 

Genomgång av tillgängliga medel, i övrigt så hänvisades till projektportföljsanalysen. 

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

Nina Andersson har anmält jäv på §15, projektet Hållbart Föreningsliv. 
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Digital signering 

§13 Projektnamn: Kortfilm Samses  
Sökande: Emil Olofsson Enskild Firma 
Journalnummer: 2021-1586 
 
 
Utgifter:  101 559:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   86 559:- (68 045:- Projektstöd/18 514:- LAG-pott) 
Övrigt offentligt stöd: 15 000:- (Filmpool Jämtland/Region Jämtland Härjedalen) 
 

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 lyfter den jämtländska dialekten och tillgängliggör den, det 
finns inte mycket filmmaterial på jämtska.  

Insatsområde: 3 Attraktiva & dynamiska Natur & kulturmiljöer 

Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 

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

Totalpoäng/avslagsnivå: 300/174 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Då detta projekt är av allmännyttig karaktär och inte har några naturliga 
intäktskällor så ges 100% i stöd. 

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att bifalla detta projekt, med en kort film av och med 
unga, på jamska, den lokala dialekten. Förhoppningen är att mer 
filmmaterial av denna typ stärker självkänslan och identitet utifrån en rural 
kontext, speciellt ur ett ungt mångfaldsperspektiv. Projektet förväntas bidra 
till mål inom insatsområde 3 Attraktiva & Dynamiska Natur- och 
kulturmiljöer, och filmen kommer att lyfta fram bägge sortens miljöer, i ljud 
och bild.  

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: LAG-styrelsens intention är att filmen ska användas på ett sådant sätt att jämtska 
tillgängliggörs, och önskar att den erbjuds skolor i området att visas kostnadsfritt i 
undervisningssyfte.  

Finns det pengar till ansökan: JA 

 
Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§14 Projektnamn: Rörelsefritids i Järpen 
Sökande: Järpens IF 
Journalnummer: 2021-1617 
 
Utgifter:  1 819 182:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 500 000:- (899 670:- Projektstöd/600 330:- LAG-pott) 
Övrigt offentligt stöd: 269 182:-(Åre kommun) 
Egen privat:  50 000:- (Järpens IF)  
 

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 bred nytta där föreningar och kommun m fl 
samverkar för att hitta nya lösningar. 

Insatsområde: 2 Levande Lokalsamhällen för alla 

Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 

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

Totalpoäng/avslagsnivå: 370/200 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

97,25% 

Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt, men det finns en möjlighet för föreningen att gå in med 
en summa egna medel, i övrigt ideell tid. Stödnivån sätts därför nära 100%.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, där ett helt nytt grepp 
prövas med att anordna aktiviteter i anslutning till skoldagens slut, i 
samverkan med fritids men även för de unga som inte är inskrivna i den 
verksamheten. Projektet förväntas bidra till mål i insatsområde 2 Levande 
Lokalsamhällen för alla, där det förväntas bidra till en ökad inkludering, en 
större mångfald av aktiviteter för unga. 

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: Beslutet gäller under förutsättning att Järpens IF kan skaffa fram offentlig eller 
privat medfinansiering á 269 182kr, medfinansiering ska verifieras senast vid 
ansökan om slututbetalning. Om detta inte är möjligt så kan budgeten sänkas med 
motsvarande belopp. 

Finns det pengar till ansökan: JA 

 
Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§15 Projektnamn: Hållbart föreningsliv 
Sökande: Club Support Ek För 
Journalnummer: 2021-1920 
 
Utgifter:  1 223 412:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 223 412:- (819 686:- Projektstöd/403 726:- 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 man avser skapa en bred nytta till föreningar, att underlätta 
och främja på olika sätt.  

Insatsområde: 2 Levande Lokalsamhällen för alla 

Fond: EJFLU Landsbygdsfonden  

Motivering fond: Nyttan bedöms tillfalla föreningar på landsbygden, de är de som har mest 
utmaningar kopplat till kapacitetsbygge och nätverkande mellan föreningar. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 370/200 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt och har inga naturliga intäktskällor. Målgruppen deltar 
gratis. Därför ges 100% stöd. 

BESLUT: BIFALL  

Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som syftar till en 
effektivisering av föreningslivet, och öka samverkan mellan föreningar i 
området, så de kan samarbeta för all lösa vanliga utmaningar. Det är även 
extra viktigt att efter pandemin även starta om föreningslivet, som fått stora 
avbräck i sina verksamheter p g a restriktioner och begränsningar. Projektet 
beräknas bidra till mål inom insatsområde 2 Levande lokalsamhällen för 
alla.  

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: Inga villkor.  

Finns det pengar till ansökan: JA 

 
Se även bilaga för dokumentation av beslut. 

 

 

 

 

 


 A

EF
, A

IC
N

T,
 N

M
CA

, C
W

, E
H

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



LAG-möte  
210602 

6 

 
Digital signering 

ANSÖKAN OM ÄNDRING I PRIORITERAT PROJEKT 
 
§16 Projektnamn: JLU Ekoby Fördjupad förstudie  
Sökande: Jamtli 
Journalnummer: 2020-1618 
Fond: ERUF Regionalfonden (NATIONELL AVROPSPOTT) 
Projektet har fått byta geografisk plats från ett område vid Jamtli, till Remonthagen i Östersund. 
Det är positivt men gör även att man blivit kraftigt försenad i genomförandet. Därför söker 
Jamtli nu utökad budget för att färdigställa projektet som det var tänkt.    
 
BESLUTAD BUDGET: 

Projektstöd Leader Lokalt ledd utveckling  345 171  60.00 %   

Övrigt offentligt stöd från samverkansorgan/region Region Jämtland Härjedalen  230 114  40.00 %   

 

ÖNSKAD UTÖKNING: 
 
395 509 kr varav 264 991kr söks från Sjö, Skog & Fjäll 
 
Projektstöd:   257 081kr 
LAG-pott     19 775kr  
Övrig offentlig: 118 653kr söks från Region JH alternativt en annan offentlig 
medfinansiär. 
 
EFTER ÄNDRING:  
 
Projektstöd:   602 252kr 
LAG-pott:     19 775kr 
ÖOF:   348 767kr 
 
BESLUT MED VILLKOR:  
LAG-styrelsen beslutar att bevilja utökningen samt avropa från den nationella potten för 
LLU/ERUF. 
 
VILLKOR:  
Beslutet gäller under förutsättning att projektägaren kan skaffa fram offentlig medfinansieringen á 
118 653kr. Detta ska verifieras senast vid ansökan om slututbetalning.   
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Digital signering 

 
BESLUTSPUNKTER 

§17  LAG-ägda projekt  
Presidiet tycker inte vi ska driva egna s k LAG-ägda projekt med vår egen kontorspersonal då de 
behövs i driftsprojektet. Viktigt att vi fokuserar på att skapa de bästa förutsättningarna för andra 
att driva projekt.  
FÖRSLAG: Att fokusera på ordinarie verksamhet nu när vi ska avsluta en period är igång och en 
ny ska planeras, och inte starta några nya LAG-ägda projekt. 
 

Bordlades p g a tidsbrist. 
 

§18 Arbete i strategiprocessen 
En styrgrupp för arbetet finns och den består av Anna och Nina (ska utökas med ytterligare en 
person) som tar ansvar inför LAG-styrelsen. Processledare Annsofi avropar 10% stöd från 
personalen. Avstämningsmöte med styrgrupp, Annsofi och Catarina sker kontinuerligt.  
FÖRSLAG: Anna som ansvarig för styrgruppen får arvode motsvarande budget med 10% och 
arbetar mot löpande räkning. Nina och den tredje styrelseledamoten arbetar på löpande timme i 
strategiarbetet då det behövs. Övrigt arbete från styrelseledamöter tas från befintligt 
Driftsprojekt. 
 
Bordlades p g a tidsbrist. 

§19 Förändringar i arbetsgrupper och kontaktpersoner  
 
FÖRSLAG, OMGRUPPERING: 
 
Tidigare organisationsschema 2020-2021 
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Digital signering 

 
 

 
 
SMÅSTÖD-beslutsgrupp arbetar klart utifrån tidigare beslut.  
 
Bordlades p g a tidsbrist. 
 
RAPPORTER, DELGIVNINGAR, DISKUSSIONSPUNKTER & ÖVRIGT 
 
§20 Rapporter från arbetsgrupper inom LAG 
- Strategiprocessen  

Annsofi Collin går igenom hur processen gått, vad som framkommit, ger förslag på mål och 
insatsområden i nya strategin samt förslag på ny vision. Nytt namnförslag: Leader Grogrund.  
 
§21 Rapport från kontoret  
- Kommunikationsstrategi - så jobbar vi (Ellen, Catarina) 
 
Bordlades p g a tidsbrist. 
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Digital signering 

§22 Uppföljning – fortsatt diskussion utifrån rapporten har önskats av LAG-styrelsen 
FÖRSLAG: Denna punkt lyfts över i ny Arbetsgrupp “Utvärdering av projekt” 
 
Bordlades p g a tidsbrist. 

 
§23 Personal (endast LAG på denna punkt).  
 
Bordlades p g a tidsbrist. 
 
§24 Kommande möten. 
 
Eftersom allt inte hanns med så bestämdes att ett nytt LAG-styrelsemöte sammankallas i juni, 
innan sommaruppehållet. Kallelse kommer ut via e-post. 
 
Kommande ordinarie möten efter sommaren:  
15 september 
11 oktober (OBS datumbyte) 
15 december 
 
§25 Mötet avslutas. 
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 LAG-möte  
             210602 

Bilaga 1 
 

Digital signering 

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

Ansöka om revidering 
av mål social 
hållbarhet, målet är 
orealistiskt 
(strategirevidering krävs 
för att ändra målet) 

Catarina Innan 2021 års 
utgång. 

 

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

Presidiet har lagt ett förslag att 
LAG-styrelsen omorganiseras 
och att detta läggs in i en ny 
grupp ”Uppföljning av 
projekt”. 

Förslaget 
behandlas på 
extra LAG-möte 
i juni. 

 

KLARA UPPDRAG DETTA VERKSAMHETSÅR: 
Se över 
strategi/urvalskriterier 

Hela LAG involveras. Anna 
och Nina samordnar. Anses inte 

längre aktuellt. 
- 

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

Presidiet 
2 juni  KLART 

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

Anna 
Skyndsamt KLART 
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BEDÖMNING Kortfilm GRUNDVILLKOR

2021-06-08

GRUNDVILLKOR BEDÖMNING (Ett projekt som inte klarar grundvillkor ska inte 
poängbedömas, utan erbjuds att komplettera alternativt avslås)

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
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 & dynamiska Natur & kulturmiljöer
- passar inom en EU-fond samt EJFLU

 - bidrar till måluppfyllelse

Bidrar till Övergripande mål: (1-6): 
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA


 A

EF
, A

IC
N

T,
 N

M
CA

, C
W

, E
H

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



BEDÖMNING Kortfilm SAMMANFATTNING BESLUT

2021-06-08

SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Kortfilm Samses
Sökande Emil Olofsson Enskild firma
Journalnummer 2021-1586
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 lyfter den jämtländska dialekten och 
tillgängliggör den, det finns inte mycket filmmaterial på jämtska. 

Insatsområde: 3 Attraktiva & dynamiska Natur & kulturmiljöer
Fond: EJFLU Landsbygdsfonden
Motivering fond: Projektet genomförs på landsbygden, nyttan förväntas tillfalla 

landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 300/174
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Då detta projekt är av allmännyttig karaktär och inte har några naturliga 

intäktskällor så ges 100% i stöd.
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att bifalla detta projekt, med en kort film av 

och med unga, på jamska, den lokala dialekten.  Förhoppningen 
är att mer filmmaterial av denna typ stärker självkänslan och 
identitet utifrån en rural kontext, speciellt ur ett ungt 
mångfaldsperspektiv. Projektet förväntas bidra till mål inom 
insatsområde 3 Attraktiva & Dynamiska Natur- och kulturmiljöer, 
och filmen kommer att lyfta fram bägge sortens miljöer, i ljud och 
bild. 

Kontaktperson från LAG: -
Villkor från LAG: LAG-styrelsens intention är att filmen ska användas på ett sådant sätt 

att jämtska tillgängliggörs, och önskar att den erbjuds skolor i området 
att visas kostnadsfritt i undervisningssyfte. 

Finns det pengar till ansökan: JA
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BEDÖMNING Kortfilm EJFLU 3 

2021-06-08

Urvalskriterier LAG Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-1586 Kortfilm Samses
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 Det är inte ett huvudfokus i 
projektet, och det finns ingen tydlig 
koppling, men det finns en 
tankegång.

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

3 10 30 Mångfaldskoppling genom att lyfta 
fram jamska, den lokala dialekten. 
Ungdomsperspektivet/inkludering. 
Stärka självkänsla och identitet 
utifrån en rural kontext.

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 Mer exakta mätpunkter saknas, 
men projektet är heller inte så 
stort. Därför sätts en 3:a.

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

3 20 60 Projektet lyfter fram det 
immateriella kulturarvet, och det 
görs i formen av en film. Filmen 
ska visas i efterhand. Villkor 
kopplat till användning/hur den 
visas? 

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

1 20 20 Det ska inte säljas några produkter 
eller tjänster i projektet.  I ringa 
utsträckning, beskrivs men är inte 
nog underbyggt, eller inte 
projektspecifikt

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 Kring 20% bedöms skapas på sikt, 
vilket ger högsta poäng. 

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 300
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BEDÖMNING - Rörelsefritids GRUNDVILLKOR

2021-06-08

GRUNDVILLKOR BEDÖMNING (Ett projekt som inte klarar 
grundvillkor ska inte poängbedömas, utan erbjuds att 
komplettera alternativt avslås)

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

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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BEDÖMNING - Rörelsefritids SAMMANFATTNING BESLUT

2021-06-08

SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Rörelsefritids
Sökande Järpens IF
Journalnummer 2021-1617
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 bred nytta där föreningar och kommun 
m fl samverkar för att hitta nya lösningar.

Insatsområde: 2 Levande Lokalsamhällen för alla
Fond: EJFLU Landsbygdsfonden
Motivering fond: Projektet genomförs på landsbygden och nyttan förväntas tillfalla 

landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 370/200
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 97,25%
Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt, men det finns en möjlighet för föreningen att 

gå in med en summa egna medel, i övrigt ideell tid. Stödnivån sätts 
därför nära 100%. 

BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, där ett helt nytt 

grepp prövas med att anordna aktiviteter i anslutning till 
skoldagens slut, i samverkan med fritids men även för de unga 
som inte är inskrivna i den verksamheten. Projektet förväntas 
bidra till mål i insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla, 
där det förväntas bidra till en ökad inkludering, en större 
mångfald av aktiviteter för unga.

Kontaktperson från LAG: -
Villkor från LAG: Beslutet gäller under förutsättning att Järpens IFkan skaffa fram 

offentlig eller privat medfinansiering á 269 182kr, medfinansiering ska 
verifieras senast vid ansökan om slututbetalning. Om detta inte är 
möjligt så kan budgeten sänkas med motsvarande belopp.

Finns det pengar till ansökan: JA
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BEDÖMNING - Rörelsefritids EJFLU 2

2021-06-08

Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-1617
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 Projektet har inte i första hand en 
koppling till ekologisk verksamhet, 
men man har arbetat igenom 
hållbarhetsperspektivet som helhet 
i ansökan. Man pekar på t ex 
minskade resor. Det går att göra en 
hälsokoppling till ekologisk 
hållbarhet, den aspekten går att 
mäta genom t ex ökat 
deltagande/rörelse hos fler.   

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 Välkomnande, arbetar aktivt både 
med jämställdhet,mångfald, 
funktionsvariationer. Mätbart och 
specificerat.

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 En socialekonomisk dimension där 
samhällsekonomin kan förväntas 
gagnas av projektet. 

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

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 Ja, man utvecklar både en 
mötesplats och ett vidare nätverk i 
projektet. Syftet är att bygga upp 
en bestående verksamhet. 
Specificerade mål och mätbar 
uppföljning grö att utläsa i form av 
Antal som använder mötesplatsen, 
antal gånger per vecka o s v. 

Fler evenemang för att öka 
bygdens gemenskap och 
attraktivitet

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 Projektet förväntas även bidra till 
evenemang, vilket är mätbart och 
specifikt. 

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

2 30 60 Ringar på vattnet förväntas. De 
anger själva 1 ÅA vilket bedöms 
rimligt. Kvot 0,66, =>2 poäng. 

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 370
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BEDÖMNING - Hållbart föreningsliv GRUNDVILLKOR

2021-06-08

GRUNDVILLKOR BEDÖMNING (Ett projekt som inte klarar grundvillkor ska inte 
poängbedömas, utan erbjuds att komplettera alternativt avslås)

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
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: (1-6): 
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området

version 3, 181116

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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BEDÖMNING - Hållbart föreningsliv SAMMANFATTNING BESLUT

2021-06-08

SAMMANFATTNING version 3, 181116

Projektnamn Hållbart föreningsliv
Sökande Club Support Ek För
Journalnummer 2021-1920
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 man avser skapa en bred nytta till föreningar, att underlätta 
och främja på olika sätt. 

Insatsområde: 2 Levande Lokalsamhällen för alla
Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 
Motivering fond: Nyttan bedöms tillfalla föreningar på landsbygden, de är de som har mest utmaningar 

kopplat till kapacitetsbygge och nätverkande mellan föreningar.
Totalpoäng/avslagsnivå: 370/200
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt och har inga naturliga intäktskällor. Målgruppen deltar 

gratis. Därför ges 100% stöd.
BESLUT: BIFALL 
Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som syftar till en 

effektivisering av föreningslivet, och öka samverkan mellan föreningar i 
området, så de kan samarbeta för all lösa vanliga utmaningar. Det är även 
extra viktigt att efter pandemin även starta om föreningslivet, som fått stora 
avbräck i sina verksamheter p g a restriktioner och begränsningar. Projektet 
beräknas bidra till mål inom insatsområde 2 Levande lokalsamhällen för alla.  

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

POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA
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BEDÖMNING - Hållbart föreningsliv EJFLU 2

2021-06-08

Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-1920 Hållbart föreningsliv
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 
projektspecifi
kt

0 = Nej, inte 
nog beskrivet 
eller inte 
relevant

10 0 0 I ringa utsträckning. De anser inte 
själva att de bidrar till ekologisk 
hållbarhet genom sitt projekt.

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

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 
projektspecifi
kt

0 = Nej, inte 
nog beskrivet 
eller inte 
relevant

10 3 30 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt. 

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

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 
projektspecifi
kt

0 = Nej, inte 
nog beskrivet 
eller inte 
relevant

10 3 30 Syftet är att skapa och stärka 
ekonomisk hållbarhet i föreningarna. 
man försöker även skapa en slags 
"kunskapsbank". Det är inte tydligt 
målsatt, men det bör gå att mäta. 

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

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 
projektspecifi
kt

0 = Nej, inte 
nog beskrivet 
eller inte 
relevant

20 5 100 Man har bland annat beräknat 5 
föreningshotell, vilket är relevant, 
specifikt och mätbart. Digital 
plattform kompletterar. Medskick 
önskas om att ta med en aspekt av 
hur man startar föreningar, hur man 
bör bygga upp föreningar, enklare 
stadgar o s v, för att underlätta 
skapandet av nya föreningar. 

Fler evenemang för att öka 
bygdens gemenskap och 
attraktivitet

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 
projektspecifi
kt

0 = Nej, inte 
nog beskrivet 
eller inte 
relevant

20 3 60 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt. Man ska utbilda/främja nya 
evenemang genom att utbilda 
föreningar. 

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 5 150 Projektet förväntas ge arbetstillfällen 
inom målgruppen. Syftet är att stärka 
målgruppens ekonomi för att kunna 
anställa eller anlita extern 
kompetens. Man avser även bygga 
upp en bestående verksamhet hos 
Sport Club Support, som man efter 
projekttiden kan ta betalt för. I 
ansökan uppskattas 2 ÅA, vilket 
bedöms rimligt, åtminstone på sikt. 
Detta ger 5 p. 

#REF! AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 370
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Protokoll LAG-styrelsen 
Plats: Digitalt möte Zoom 
Datum: 20210602 
Tid: 9.30-12.30 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Jon Wagenius, Anna Olofsson Frestadius, Johan Lövqvist (fr o m §13) 
Näringslivssektor: Conny Wahlström, Göran Blänning, Peter Johansson, Allan Nilzén, Kholod Mahmood 
Offentlig sektor: Lena Olsson, Elina Grubb, Nina Andersson, Kerstin Örbo, Theresia Hägglund 
 
Theresia, Lena, Jon, Kholod, Conny, Allan och Kerstin avvek efter rapportpunkten §18. 
 


OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR 


Lena Olsson, Berg 
Elina Grubb, Härjedalen 
Nina Andersson, Krokom 
Kerstin Örbo, Åre 
Carolina Schönbäck, Östersund 
 
ERSÄTTARE:  
Theresia Hägglund, Härjedalen 
(Ersätter Carolina Schönbäck) 
Lena Karlström-Backskog, Berg 


Conny Wahlström, Berg 
Göran Blänning, Härjedalen 
Peter Johansson, Krokom 
Allan Nilzén, Åre 
Kholod Mahmood, Östersund 
 
ERSÄTTARE:  
Erik Danielson, Åre  
Sara Önegård Swedenmark 


Bengt Karlström, Berg 
Jon Wagenius, Härjedalen 
Anna Olofsson Frestadius, Krokom 
Johan Lövqvist, Åre 
Margareta Lindhagen, Östersund 
 
ERSÄTTARE: 
Cristine Persson, Östersund 


 
Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd, Ellen Hoas Ströman  
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. 
 
 
________________________           _________________________ 
Nina Andersson  Ellen Hoas Ströman                             
Ordförande   Sekreterare 
 
_______________________ _______________________  
Anna Olofsson Frestadius  Conny Wahlström  
Ordförande §15  Justerare   
 
 
Protokollet signeras digitalt. 
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Digital signering 


 
§6 Mötets öppnande. 


§7 Val av mötesfunktionärer 
- ordförande: Nina Andersson 
- sekreterare: Ellen Hoas Ströman                             
- justerare: Conny Wahlström 
 
§8 Godkännande av dagordningen. 


Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§9 Godkännande av föregående protokoll + Checklista uppdrag från föregående möte. 


Protokoll inklusive checklista godkändes och lades till handlingarna.  
 
§10 Ekonomi, driftsprojektet. 


Vi gick igenom den ekonomiska rapporten för driftskostnadsprojektet. 
 
§11 Rapportpunkt om projekt  
- Tillgängliga medel för LAG-styrelsen att ta beslut om 
- Prioriterade projekt (pågående, avslutade) 


Genomgång av tillgängliga medel, i övrigt så hänvisades till projektportföljsanalysen. 


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


Nina Andersson har anmält jäv på §15, projektet Hållbart Föreningsliv. 
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§13 Projektnamn: Kortfilm Samses  
Sökande: Emil Olofsson Enskild Firma 
Journalnummer: 2021-1586 
 
 
Utgifter:  101 559:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   86 559:- (68 045:- Projektstöd/18 514:- LAG-pott) 
Övrigt offentligt stöd: 15 000:- (Filmpool Jämtland/Region Jämtland Härjedalen) 
 


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 lyfter den jämtländska dialekten och tillgängliggör den, det 
finns inte mycket filmmaterial på jämtska.  


Insatsområde: 3 Attraktiva & dynamiska Natur & kulturmiljöer 


Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 


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


Totalpoäng/avslagsnivå: 300/174 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Då detta projekt är av allmännyttig karaktär och inte har några naturliga 
intäktskällor så ges 100% i stöd. 


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att bifalla detta projekt, med en kort film av och med 
unga, på jamska, den lokala dialekten. Förhoppningen är att mer 
filmmaterial av denna typ stärker självkänslan och identitet utifrån en rural 
kontext, speciellt ur ett ungt mångfaldsperspektiv. Projektet förväntas bidra 
till mål inom insatsområde 3 Attraktiva & Dynamiska Natur- och 
kulturmiljöer, och filmen kommer att lyfta fram bägge sortens miljöer, i ljud 
och bild.  


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: LAG-styrelsens intention är att filmen ska användas på ett sådant sätt att jämtska 
tillgängliggörs, och önskar att den erbjuds skolor i området att visas kostnadsfritt i 
undervisningssyfte.  


Finns det pengar till ansökan: JA 


 
Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 


§14 Projektnamn: Rörelsefritids i Järpen 
Sökande: Järpens IF 
Journalnummer: 2021-1617 
 
Utgifter:  1 819 182:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 500 000:- (899 670:- Projektstöd/600 330:- LAG-pott) 
Övrigt offentligt stöd: 269 182:-(Åre kommun) 
Egen privat:  50 000:- (Järpens IF)  
 


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 bred nytta där föreningar och kommun m fl 
samverkar för att hitta nya lösningar. 


Insatsområde: 2 Levande Lokalsamhällen för alla 


Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 


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


Totalpoäng/avslagsnivå: 370/200 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


97,25% 


Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt, men det finns en möjlighet för föreningen att gå in med 
en summa egna medel, i övrigt ideell tid. Stödnivån sätts därför nära 100%.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, där ett helt nytt grepp 
prövas med att anordna aktiviteter i anslutning till skoldagens slut, i 
samverkan med fritids men även för de unga som inte är inskrivna i den 
verksamheten. Projektet förväntas bidra till mål i insatsområde 2 Levande 
Lokalsamhällen för alla, där det förväntas bidra till en ökad inkludering, en 
större mångfald av aktiviteter för unga. 


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: Beslutet gäller under förutsättning att Järpens IF kan skaffa fram offentlig eller 
privat medfinansiering á 269 182kr, medfinansiering ska verifieras senast vid 
ansökan om slututbetalning. Om detta inte är möjligt så kan budgeten sänkas med 
motsvarande belopp. 


Finns det pengar till ansökan: JA 


 
Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§15 Projektnamn: Hållbart föreningsliv 
Sökande: Club Support Ek För 
Journalnummer: 2021-1920 
 
Utgifter:  1 223 412:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 223 412:- (819 686:- Projektstöd/403 726:- 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 man avser skapa en bred nytta till föreningar, att underlätta 
och främja på olika sätt.  


Insatsområde: 2 Levande Lokalsamhällen för alla 


Fond: EJFLU Landsbygdsfonden  


Motivering fond: Nyttan bedöms tillfalla föreningar på landsbygden, de är de som har mest 
utmaningar kopplat till kapacitetsbygge och nätverkande mellan föreningar. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 370/200 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt och har inga naturliga intäktskällor. Målgruppen deltar 
gratis. Därför ges 100% stöd. 


BESLUT: BIFALL  


Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som syftar till en 
effektivisering av föreningslivet, och öka samverkan mellan föreningar i 
området, så de kan samarbeta för all lösa vanliga utmaningar. Det är även 
extra viktigt att efter pandemin även starta om föreningslivet, som fått stora 
avbräck i sina verksamheter p g a restriktioner och begränsningar. Projektet 
beräknas bidra till mål inom insatsområde 2 Levande lokalsamhällen för 
alla.  


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: Inga villkor.  


Finns det pengar till ansökan: JA 


 
Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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ANSÖKAN OM ÄNDRING I PRIORITERAT PROJEKT 
 
§16 Projektnamn: JLU Ekoby Fördjupad förstudie  
Sökande: Jamtli 
Journalnummer: 2020-1618 
Fond: ERUF Regionalfonden (NATIONELL AVROPSPOTT) 
Projektet har fått byta geografisk plats från ett område vid Jamtli, till Remonthagen i Östersund. 
Det är positivt men gör även att man blivit kraftigt försenad i genomförandet. Därför söker 
Jamtli nu utökad budget för att färdigställa projektet som det var tänkt.    
 
BESLUTAD BUDGET: 


Projektstöd Leader Lokalt ledd utveckling  345 171  60.00 %   


Övrigt offentligt stöd från samverkansorgan/region Region Jämtland Härjedalen  230 114  40.00 %   


 


ÖNSKAD UTÖKNING: 
 
395 509 kr varav 264 991kr söks från Sjö, Skog & Fjäll 
 
Projektstöd:   257 081kr 
LAG-pott     19 775kr  
Övrig offentlig: 118 653kr söks från Region JH alternativt en annan offentlig 
medfinansiär. 
 
EFTER ÄNDRING:  
 
Projektstöd:   602 252kr 
LAG-pott:     19 775kr 
ÖOF:   348 767kr 
 
BESLUT MED VILLKOR:  
LAG-styrelsen beslutar att bevilja utökningen samt avropa från den nationella potten för 
LLU/ERUF. 
 
VILLKOR:  
Beslutet gäller under förutsättning att projektägaren kan skaffa fram offentlig medfinansieringen á 
118 653kr. Detta ska verifieras senast vid ansökan om slututbetalning.   
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BESLUTSPUNKTER 


§17  LAG-ägda projekt  
Presidiet tycker inte vi ska driva egna s k LAG-ägda projekt med vår egen kontorspersonal då de 
behövs i driftsprojektet. Viktigt att vi fokuserar på att skapa de bästa förutsättningarna för andra 
att driva projekt.  
FÖRSLAG: Att fokusera på ordinarie verksamhet nu när vi ska avsluta en period är igång och en 
ny ska planeras, och inte starta några nya LAG-ägda projekt. 
 


Bordlades p g a tidsbrist. 
 


§18 Arbete i strategiprocessen 
En styrgrupp för arbetet finns och den består av Anna och Nina (ska utökas med ytterligare en 
person) som tar ansvar inför LAG-styrelsen. Processledare Annsofi avropar 10% stöd från 
personalen. Avstämningsmöte med styrgrupp, Annsofi och Catarina sker kontinuerligt.  
FÖRSLAG: Anna som ansvarig för styrgruppen får arvode motsvarande budget med 10% och 
arbetar mot löpande räkning. Nina och den tredje styrelseledamoten arbetar på löpande timme i 
strategiarbetet då det behövs. Övrigt arbete från styrelseledamöter tas från befintligt 
Driftsprojekt. 
 
Bordlades p g a tidsbrist. 


§19 Förändringar i arbetsgrupper och kontaktpersoner  
 
FÖRSLAG, OMGRUPPERING: 
 
Tidigare organisationsschema 2020-2021 
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SMÅSTÖD-beslutsgrupp arbetar klart utifrån tidigare beslut.  
 
Bordlades p g a tidsbrist. 
 
RAPPORTER, DELGIVNINGAR, DISKUSSIONSPUNKTER & ÖVRIGT 
 
§20 Rapporter från arbetsgrupper inom LAG 
- Strategiprocessen  


Annsofi Collin går igenom hur processen gått, vad som framkommit, ger förslag på mål och 
insatsområden i nya strategin samt förslag på ny vision. Nytt namnförslag: Leader Grogrund.  
 
§21 Rapport från kontoret  
- Kommunikationsstrategi - så jobbar vi (Ellen, Catarina) 
 
Bordlades p g a tidsbrist. 
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§22 Uppföljning – fortsatt diskussion utifrån rapporten har önskats av LAG-styrelsen 
FÖRSLAG: Denna punkt lyfts över i ny Arbetsgrupp “Utvärdering av projekt” 
 
Bordlades p g a tidsbrist. 


 
§23 Personal (endast LAG på denna punkt).  
 
Bordlades p g a tidsbrist. 
 
§24 Kommande möten. 
 
Eftersom allt inte hanns med så bestämdes att ett nytt LAG-styrelsemöte sammankallas i juni, 
innan sommaruppehållet. Kallelse kommer ut via e-post. 
 
Kommande ordinarie möten efter sommaren:  
15 september 
11 oktober (OBS datumbyte) 
15 december 
 
§25 Mötet avslutas. 
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CHECKLISTA - delegationer och uppdrag 
 
Av LAG givna uppdrag: 
 
Uppdrag: Till: När? Klart? 


Ansöka om revidering 
av mål social 
hållbarhet, målet är 
orealistiskt 
(strategirevidering krävs 
för att ändra målet) 


Catarina Innan 2021 års 
utgång. 


 


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


Presidiet har lagt ett förslag att 
LAG-styrelsen omorganiseras 
och att detta läggs in i en ny 
grupp ”Uppföljning av 
projekt”. 


Förslaget 
behandlas på 
extra LAG-möte 
i juni. 


 


KLARA UPPDRAG DETTA VERKSAMHETSÅR: 
Se över 
strategi/urvalskriterier 


Hela LAG involveras. Anna 
och Nina samordnar. Anses inte 


längre aktuellt. 
- 


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


Presidiet 
2 juni  KLART 


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


Anna 
Skyndsamt KLART 


 







BEDÖMNING Kortfilm GRUNDVILLKOR


2021-06-08


GRUNDVILLKOR BEDÖMNING (Ett projekt som inte klarar grundvillkor ska inte 
poängbedömas, utan erbjuds att komplettera alternativt avslås)


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
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 & dynamiska Natur & kulturmiljöer
- passar inom en EU-fond samt EJFLU


 - bidrar till måluppfyllelse


Bidrar till Övergripande mål: (1-6): 
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA







BEDÖMNING Kortfilm SAMMANFATTNING BESLUT


2021-06-08


SAMMANFATTNING version 3, 181116


Projektnamn Kortfilm Samses
Sökande Emil Olofsson Enskild firma
Journalnummer 2021-1586
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 lyfter den jämtländska dialekten och 
tillgängliggör den, det finns inte mycket filmmaterial på jämtska. 


Insatsområde: 3 Attraktiva & dynamiska Natur & kulturmiljöer
Fond: EJFLU Landsbygdsfonden
Motivering fond: Projektet genomförs på landsbygden, nyttan förväntas tillfalla 


landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 300/174
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Då detta projekt är av allmännyttig karaktär och inte har några naturliga 


intäktskällor så ges 100% i stöd.
BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att bifalla detta projekt, med en kort film av 


och med unga, på jamska, den lokala dialekten.  Förhoppningen 
är att mer filmmaterial av denna typ stärker självkänslan och 
identitet utifrån en rural kontext, speciellt ur ett ungt 
mångfaldsperspektiv. Projektet förväntas bidra till mål inom 
insatsområde 3 Attraktiva & Dynamiska Natur- och kulturmiljöer, 
och filmen kommer att lyfta fram bägge sortens miljöer, i ljud och 
bild. 


Kontaktperson från LAG: -
Villkor från LAG: LAG-styrelsens intention är att filmen ska användas på ett sådant sätt 


att jämtska tillgängliggörs, och önskar att den erbjuds skolor i området 
att visas kostnadsfritt i undervisningssyfte. 


Finns det pengar till ansökan: JA







BEDÖMNING Kortfilm EJFLU 3 


2021-06-08


Urvalskriterier LAG Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-1586 Kortfilm Samses
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 Det är inte ett huvudfokus i 
projektet, och det finns ingen tydlig 
koppling, men det finns en 
tankegång.


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


3 10 30 Mångfaldskoppling genom att lyfta 
fram jamska, den lokala dialekten. 
Ungdomsperspektivet/inkludering. 
Stärka självkänsla och identitet 
utifrån en rural kontext.


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 Mer exakta mätpunkter saknas, 
men projektet är heller inte så 
stort. Därför sätts en 3:a.


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


3 20 60 Projektet lyfter fram det 
immateriella kulturarvet, och det 
görs i formen av en film. Filmen 
ska visas i efterhand. Villkor 
kopplat till användning/hur den 
visas? 


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


1 20 20 Det ska inte säljas några produkter 
eller tjänster i projektet.  I ringa 
utsträckning, beskrivs men är inte 
nog underbyggt, eller inte 
projektspecifikt


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 Kring 20% bedöms skapas på sikt, 
vilket ger högsta poäng. 


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 300







BEDÖMNING - Rörelsefritids GRUNDVILLKOR


2021-06-08


GRUNDVILLKOR BEDÖMNING (Ett projekt som inte klarar 
grundvillkor ska inte poängbedömas, utan erbjuds att 
komplettera alternativt avslås)


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


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







BEDÖMNING - Rörelsefritids SAMMANFATTNING BESLUT


2021-06-08


SAMMANFATTNING version 3, 181116


Projektnamn Rörelsefritids
Sökande Järpens IF
Journalnummer 2021-1617
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 bred nytta där föreningar och kommun 
m fl samverkar för att hitta nya lösningar.


Insatsområde: 2 Levande Lokalsamhällen för alla
Fond: EJFLU Landsbygdsfonden
Motivering fond: Projektet genomförs på landsbygden och nyttan förväntas tillfalla 


landsbygden. 
Totalpoäng/avslagsnivå: 370/200
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 97,25%
Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt, men det finns en möjlighet för föreningen att 


gå in med en summa egna medel, i övrigt ideell tid. Stödnivån sätts 
därför nära 100%. 


BESLUT: BIFALL
Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, där ett helt nytt 


grepp prövas med att anordna aktiviteter i anslutning till 
skoldagens slut, i samverkan med fritids men även för de unga 
som inte är inskrivna i den verksamheten. Projektet förväntas 
bidra till mål i insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla, 
där det förväntas bidra till en ökad inkludering, en större 
mångfald av aktiviteter för unga.


Kontaktperson från LAG: -
Villkor från LAG: Beslutet gäller under förutsättning att Järpens IFkan skaffa fram 


offentlig eller privat medfinansiering á 269 182kr, medfinansiering ska 
verifieras senast vid ansökan om slututbetalning. Om detta inte är 
möjligt så kan budgeten sänkas med motsvarande belopp.


Finns det pengar till ansökan: JA







BEDÖMNING - Rörelsefritids EJFLU 2


2021-06-08


Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-1617
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 Projektet har inte i första hand en 
koppling till ekologisk verksamhet, 
men man har arbetat igenom 
hållbarhetsperspektivet som helhet 
i ansökan. Man pekar på t ex 
minskade resor. Det går att göra en 
hälsokoppling till ekologisk 
hållbarhet, den aspekten går att 
mäta genom t ex ökat 
deltagande/rörelse hos fler.   


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 Välkomnande, arbetar aktivt både 
med jämställdhet,mångfald, 
funktionsvariationer. Mätbart och 
specificerat.


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 En socialekonomisk dimension där 
samhällsekonomin kan förväntas 
gagnas av projektet. 


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


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 Ja, man utvecklar både en 
mötesplats och ett vidare nätverk i 
projektet. Syftet är att bygga upp 
en bestående verksamhet. 
Specificerade mål och mätbar 
uppföljning grö att utläsa i form av 
Antal som använder mötesplatsen, 
antal gånger per vecka o s v. 


Fler evenemang för att öka 
bygdens gemenskap och 
attraktivitet


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 Projektet förväntas även bidra till 
evenemang, vilket är mätbart och 
specifikt. 


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


2 30 60 Ringar på vattnet förväntas. De 
anger själva 1 ÅA vilket bedöms 
rimligt. Kvot 0,66, =>2 poäng. 


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 370







BEDÖMNING - Hållbart föreningsliv GRUNDVILLKOR


2021-06-08


GRUNDVILLKOR BEDÖMNING (Ett projekt som inte klarar grundvillkor ska inte 
poängbedömas, utan erbjuds att komplettera alternativt avslås)


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
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: (1-6): 
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området


version 3, 181116


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA







BEDÖMNING - Hållbart föreningsliv SAMMANFATTNING BESLUT


2021-06-08


SAMMANFATTNING version 3, 181116


Projektnamn Hållbart föreningsliv
Sökande Club Support Ek För
Journalnummer 2021-1920
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 man avser skapa en bred nytta till föreningar, att underlätta 
och främja på olika sätt. 


Insatsområde: 2 Levande Lokalsamhällen för alla
Fond: EJFLU Landsbygdsfonden 
Motivering fond: Nyttan bedöms tillfalla föreningar på landsbygden, de är de som har mest utmaningar 


kopplat till kapacitetsbygge och nätverkande mellan föreningar.
Totalpoäng/avslagsnivå: 370/200
Stödnivå i % inräknat allt offentligt stöd: 100%
Motivering av stödnivå: Projektet är allmännyttigt och har inga naturliga intäktskällor. Målgruppen deltar 


gratis. Därför ges 100% stöd.
BESLUT: BIFALL 
Motivering till beslut: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som syftar till en 


effektivisering av föreningslivet, och öka samverkan mellan föreningar i 
området, så de kan samarbeta för all lösa vanliga utmaningar. Det är även 
extra viktigt att efter pandemin även starta om föreningslivet, som fått stora 
avbräck i sina verksamheter p g a restriktioner och begränsningar. Projektet 
beräknas bidra till mål inom insatsområde 2 Levande lokalsamhällen för alla.  


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


POÄNGBEDÖMNING FÖLJER PÅ FÖLJANDE SIDA







BEDÖMNING - Hållbart föreningsliv EJFLU 2


2021-06-08


Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-1920 Hållbart föreningsliv
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 
projektspecifi
kt


0 = Nej, inte 
nog beskrivet 
eller inte 
relevant


10 0 0 I ringa utsträckning. De anser inte 
själva att de bidrar till ekologisk 
hållbarhet genom sitt projekt.


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


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 
projektspecifi
kt


0 = Nej, inte 
nog beskrivet 
eller inte 
relevant


10 3 30 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt. 


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


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 
projektspecifi
kt


0 = Nej, inte 
nog beskrivet 
eller inte 
relevant


10 3 30 Syftet är att skapa och stärka 
ekonomisk hållbarhet i föreningarna. 
man försöker även skapa en slags 
"kunskapsbank". Det är inte tydligt 
målsatt, men det bör gå att mäta. 


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


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 
projektspecifi
kt


0 = Nej, inte 
nog beskrivet 
eller inte 
relevant


20 5 100 Man har bland annat beräknat 5 
föreningshotell, vilket är relevant, 
specifikt och mätbart. Digital 
plattform kompletterar. Medskick 
önskas om att ta med en aspekt av 
hur man startar föreningar, hur man 
bör bygga upp föreningar, enklare 
stadgar o s v, för att underlätta 
skapandet av nya föreningar. 


Fler evenemang för att öka 
bygdens gemenskap och 
attraktivitet


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 
projektspecifi
kt


0 = Nej, inte 
nog beskrivet 
eller inte 
relevant


20 3 60 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt. Man ska utbilda/främja nya 
evenemang genom att utbilda 
föreningar. 


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 5 150 Projektet förväntas ge arbetstillfällen 
inom målgruppen. Syftet är att stärka 
målgruppens ekonomi för att kunna 
anställa eller anlita extern 
kompetens. Man avser även bygga 
upp en bestående verksamhet hos 
Sport Club Support, som man efter 
projekttiden kan ta betalt för. I 
ansökan uppskattas 2 ÅA, vilket 
bedöms rimligt, åtminstone på sikt. 
Detta ger 5 p. 


#REF! AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 370
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