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Protokoll LAG-styrelsen 
Plats: Teams digitalt möte  
Datum: 211102 klockan 8.00-11.00. Mötet förlängdes med 30 minuter.  

Närvarande:  
OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR 
Lena Olsson, Berg 
Elina Grubb, Härjedalen 
Nina Andersson, Krokom 
Kerstin Örbo, Åre 
 

Peter Johansson, Krokom 
Allan Nilzén, Åre 
Conny Wahlström, Berg från 
09:15/§66 
 
ERSÄTTARE:  
Erik Danielson, Åre, t.o.m. 
10:50/§68 (Ersätter Kholod 
Mahmood Östersund) 
 

Jon Wagenius, Härjedalen 
Anna Olofsson Frestadius, Krokom 
Margareta Lindhagen, Östersund 
Johan Lövqvist, Åre 

FRÅN UTVECKLINGSKONTORET 
Catarina Nordin Thorpe (ej vid §68)  
Ellen Hoas Strömberg (§68)  

 
§61 Mötets öppnande 
Ordförande Nina Andersson öppnade mötet  

§62 Val av mötesfunktionärer. 
Till mötesordförande utsågs Nina Andersson  
Till sekreterare utsågs Anna Olofsson Frestadius 
Till justerare utsågs Johan Lövquist och Kerstin Örbo  
 
§63 Godkännande av dagordningen 
Godkändes. 

§64 Ekonomi – tillgängliga medel för beslut 

Catarina presenterade portföljsanalys vilken redovisas i protokollet 
till höger och som bilaga.  
Ca 5,6 miljoner söks vid dagens möte varav del från avropspotten.  
 
§65 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av 
rösterna. 
Kontorsjäv anmäld: Catarina anmälde jäv på ”Dialog Undersåker” och deltog inte i 
överläggningar.  
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§66 Projektnamn: JLU Ekoby 2 
Sökande: Jamtli  
Föredragande gäst som presenterade projektet och besvarade frågor: Kevin Denham, 
projektledare 
 
Projektet handlar om att ta fram ett program för gröna värden och kopplingarna landsbygd och 
stad i det som på sikt ska bli en ny stadsdel på Remonthagen i Östersunds stad. Beräknade 
effekter är att medborgarinflytande och ekologiska hållbarhetsfrågor får fokus i den nya 
stadsdelen, och att den senaste forskningen på dessa områden används i utformningen. 
 
Utgifter:   2 785 625:-   
Sökt stöd:    1 985 625:- (1 885 625:- Projektstöd/100 000:- LAG-pott) 
Övrigt offentligt stöd:   800 000:- (Östersunds kommun, offentliga resurser)  
 
Diskussion: LAG vill till mötet i december ha en dragning från projektets sida utifrån den då 
genomförda förstudie som vid den punkten är färdig. Detta för att få en samlad bild kring det nya 
projektets genomförande och status utifrån förstudiens resultat. 
 
Beslut: LAG beslöt att bevilja projektet. 
 
INSATSOMRÅDE: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 

FOND: Regionalfonden ERUF 

TOTALPOÄNG 220/200  

BESLUT I LAG-
STYRELSEN: BIFALL 

BESLUTSMOTIVERING LAG-styrelsen väljer att bevilja detta projekt, som 
förväntas leda till mål inom insatsområdet Innovation/Ny 
teknik/Nya lösningar/Forskning. Regionalfonden har valts 
för att projektet bidrar till att lägga en viktig grund för att 
stärka kopplingar mellan land och stad på ett nytänkande 
sätt. 

VILLKOR FÖR BESLUT Ansökan ska innan projektstart föras över på en ny, 
allmännyttig organisation, senast 31 mars 2022. 
Medfinansieringsintyg från Östersunds kommun ska 
inkomma innan projektstart ställd till den nya 
organisationen. 

Se även bilaga. 
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§67 Projektnamn: Fenix 
Sökande: Medborgarskolan Mitt 
Föredragande gäst som presenterade projektet och besvarade frågor: Joakim Sandström, 
projektledare  
 
Projektet handlar om att skapa aktiviteter och nätverk för målgruppen NEET/UVAS, Unga som 
varken arbetar eller studerar. Beräknade effekter är att flera kommer i arbete eller börjar studera.  
 
Utgifter:  1 696 318:-   
Sökt stöd:   1 696 318- (1 136 533:- Projektstöd/559 785:- LAG-pott) 
 
Diskussion: LAG ställer sig positiva till att lyfta och synliggöra målgruppen i projektet och att de 
närmar sig arbetsmarknaden.  
 
Beslut: LAG beslöt att bevilja projektet. 
 
 
INSATSOMRÅDE: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

FOND: EJFLU Landsbygdsfonden. 

TOTALPOÄNG 200/200 

BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL 

BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen beslöt att prioritera det här projektet, 
som förväntas leda till mål inom insatsområdet 
Levande lokalsamhällen för alla. LAG-styrelsen 
ställer sig positiva till att lyfta och synliggöra 
målgruppen i projektet och att de närmar sig 
arbetsmarknad alternativt studier. 

Se även bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAG-möte  
    211102 

 
 

Protokollet signeras digitalt. 
4 

 

§68 Projektnamn: Dialog Undersåker 
Sökande: Södra Årefjällen 
Fond: Landsbygdsfonden 
Föredragande gäst som presenterade projektet och besvarade frågor: Per-Ivar Persson, 
projektledare 
 
Projektet handlar om att ta fram ett ”program/en plan” genom en inkluderande process för 
utvecklingen i Undersåker och Södra Årefjällen, i samverkan med kommunen, boende, företag 
och föreningar i området. Även konsekvenserna av de många deltidsboende fritidshusägarna 
inkluderas, då området expanderar snabbt, har hög inflyttning och det finns många byggplaner. 
Beräknade effekter är en samsyn och gemensamma planer för utvecklingen i området på längre 
sikt. 
 
Utgifter:  2 000 000:-   
Sökt stöd:  2 000 000:- (1 340 000:- Projektstöd/660 000:- LAG-pott) 
 
Erik Danielsson lämnade mötet kl 11:00 och deltog inte i poängbedömning och projektbeslutet. 
Det påverkade inte beslutsmässigheten.  

Diskussion: I Åre kommun pågår befintliga och nyligen genomförda dialogprocesser där sökt 
projekt inte kan bedömas komplettera dessa. Medel inom ramen för småstöd som Leader Sjö, 
skog och fjäll tidigare beviljat för genomförandet av en LEA anses av LAG vara en positiv del i 
processen. 

Beslut: LAG beslöt att inte bevilja projektet.  
 

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

FOND: EJFLU Landsbygdsfonden 

TOTALPOÄNG 110/180 

BESLUT I LAG-
STYRELSEN: 

AVSLAG 

BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att inte prioritera detta projekt. I Åre 
kommun pågår befintliga och nyligen genomförda 
dialogprocesser. Sökt projekt bedöms inte komplettera 
dessa. Medel inom ramen för Småstöd som Leader Sjö, 
Skog & Fjäll tidigare beviljat för genomförandet av en LEA 
anses vara en positiv del i processen. 

Se även bilaga. 
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§69 Arbetsgrupper inom LAG-styrelsen  
Beslut: På grund av tidsbrist vid mötet skjuts punkten till mötet i december 

§70 Ärendehantering  
Beslut: På grund av tidsbrist vid mötet skjuts punkten till mötet i december 

§71 Kommande möten 
15-16 december 2021 i Bruksvallarna. Mötet inkluderar LAG-sammanträde och julbord där 
tidigare styrelseledamöter inbjuds och avtackas. 

§72 Mötets avslutande 
Nina Andersson tackade för genomfört möte och hälsade välkomna till Bruksvallarna.  

 

___________________________   
Ordförande, Nina Andersson      

 
___________________________ 
Sekreterare, Anna Olofsson Frestadius  
 
 
___________________________ 
Justerare, Johan Lövquist 
 

___________________________ 
Justerare, Kerstin Örbo 

  
 


