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LAG-möte  
211216 
 

1 
 

Protokoll LAG-styrelsen 
Plats: Teams digitalt möte 
Datum: 211216 klockan 8:00-12:00 

 
§73 Mötets öppnande 
Ordförande Nina Andersson öppnade mötet.  

§74 Val av mötesfunktionärer. 
Till mötesordförande utsågs Nina Andersson.  
Till sekreterare utsågs Anna Olofsson Frestadius. 
Till justerare utsågs Johan Lövquist och Conny Wahlström.   

§75 Godkännande av protokoll inklusive checklista.  
Godkändes. 

§76 Godkännande av dagordningen. 
Godkändes. 

§77 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. Ingen anmälde jäv.  

§78 Ekonomi  
Carina Lönneryd och Catarina Nordin Thorpe föredrog det ekonomiska läget.  

Beslut:  

 Vid kommande styrelsemöten ska föreningens egna medel också redovisas i den 
ekonomiska föredragningen.  

 Uppdra åt verksamhetsledare att se över finansieringsdokument och upprätta förslag 
till beslut vid nästkommande LAG kring hur vi ska agera avseende 
förskottsutbetalningar.  

 Presidiet uppdras gå vidare med frågan kring medfinansiering gentemot Region 
Jämtland Härjedalen.  
 

 

OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR 
Elina Grubb, Härjedalen  
(till och med §77)   
Nina Andersson, Krokom 
Carolina Schönbäck, Östersund 
 
ERSÄTTARE:  
Erik Danielson (Ersätter Kerstin 
Örbo, Åre) 
 

Conny Wahlström, Berg  
Peter Johansson, Krokom 
Allan Nilzén, Åre 
 
 

Jon Wagenius, Härjedalen 
Anna Olofsson Frestadius, Krokom 
Johan Lövquist, Åre 
Bengt Karlström, Berg  
 
 

FRÅN UTVECKLINGSKONTORET 
Catarina Nordin Thorpe, Ellen Hoas Strömberg, Bitte Nilsson, Carina Lönneryd 
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LAG-möte  
211216 

 

Protokollet signeras digitalt. 
2 

 

§79 Cowork Almåsa – Projektstöd till företag  
Sökande: Offerdals SK, projektet ska överlåtas på ny sökande 
Föredragande gäster från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan 
bedömning.  
 
Projektet handlar om att etablera en co-workinghub i Almåsa. Beräknade effekter är en ny arbets- 
och mötesplats för företag och föreningar samt ett nytt deltidsarbetstillfälle. 
 
Utgifter:    285 200:-    
Sökt stöd:     199 640:- (199 640:- Projektstöd/0:- LAG-pott  
 
Beslut: LAG beslöt att bevilja projektet med medskick om att projektet aktivt ska arbeta med 
hållbarhetsfrågor. 
 
 
INSATSOMRÅDE: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan 

FOND: Landsbygdsfonden 

TOTALPOÄNG 365/180 

BESLUT I LAG-
STYRELSEN: 

BIFALL 

BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som 
förväntas leda mot målen inom insatsområde 1. 
Passionerat entreprenörskap i samverkan, både mål 
kopplade till nya företag, nya varor och tjänster samt nya 
arbetstillfällen. Därtill skapas en dynamisk mötesplats.  

VILLKOR FÖR BESLUT: 1. Ansökan ska föras över till det (ännu ej) färdigbildade 
AB:t, med organisationsnummer 559344-8367 så snart 
det är möjligt, senast 28 februari. Detta sker med 
blanketten "Byte av sökande". 
2. Det ska finnas ett beslut från Krokoms kommun om att 
fastigheten är godkänd för näringsfastighet. Villkor 2 ska 
verifieras senast vid första ansökan om utbetalning.  

Se även bilaga. 
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LAG-möte  
211216 

 

Protokollet signeras digitalt. 
3 

 

§80 Övriga beslutspunkter 
 Verksamhetsplan 2022  

Catarina föredrog förslag till verksamhetsplan 2022.  
Beslut:  

o Verksamhetsplanen 2022 bordlades för beslut vid februarimötet 
o Verksamhetsledare gavs i uppdrag att upprätta aktivitetsplan kopplad till verksamhetsplanen 

att presentera vid nästkommande styrelsemöte 
  

 Budget 2022-2023 samt 2024-2025  
Catarina föredrog budget för 2022-2023 samt 2024-2025  
Beslut:  

o Budget 2022-2023 bordlades för beslut vid februarimötet  
o Finansutskottet ska arbeta fram uppdaterad budget tillsammans med VL  
o Anlita extern kompetens för processande och upprättande av kommunikationsplan  

 
 Uppdaterad delegationsordning  

Beslut:   
o Conny Wahlström och Anna Olofsson Frestadius uppdras att gå igenom delegationsordning till 

nästkommande styrelsemöte och då föredra det 
o Uppdaterad delegationsordning första diskussionspunkt vid nästkommande styrelsemöte  

 

 Till Framtidsgrupp anmälde sig på mötet: Anna Olofsson Frestadius, Conny 
Wahlström, Johan Lövquist, Peter Johansson, Allan Nilzén  
 

 Till Utvärderingsgrupp anmälde sig på mötet: Nina Andersson, Bengt Karlström, 
Peter Johansson, Erik Danielsson  

 
§81 Övriga rapporter och delgivningar.   
 

 Kulturella bygder, nuläge och fortsättning av projektet: Finlandsbesök och Lärko.  
Beslut:  

o Ellen uppdras att inför nästkommande styrelsemöte föredra ärendet för LAG med utskick inför 
mötet.  

 Leader Grogrund, RegSo. 
Anna informerade kort att kompletteringar är inskickade till Jordbruksverket och status 
med RegSo där ärendet nu är skickat till högsta nivå på SJV.  

 
§82 Kommande möten. 

1 februari,  
21 april (med årsmöte),  
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4 

 

2 juni,  
31 augusti,  
13 oktober,  
14-15 december 

 
§83 Mötet avslutas. 
Nina avslutade mötet.  
 

___________________________   
Ordförande, Nina Andersson      

 
___________________________ 
Sekreterare, Anna Olofsson Frestadius  
 
 
___________________________ 
Justerare, Johan Lövquist 
 

___________________________ 
Justerare, Conny Wahlström  
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 LAG-möte  
             211216 

Bilaga 1 
 

Digital signering 

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

Gå igenom 
delegationsordning, ta 
fram förslag 

Conny Wahlström och 
Anna Olofsson 
Frestadius 

Nästkommande 
LAG-
styrelsemöte. 

 

Anlita extern kompetens 
för processande och 
upprättande av 
kommunikationsplan  

 2022  

Uppdaterad budget 2022-
2023 respektive 2024-
2025  

Finansutskottet 
tillsammans med 
Verksamhetsledare 

Nästkommande 
LAG-
styrelsemöte. 

 

Upprätta aktivitetsplan 
kopplad till 
verksamhetsplanen  

Verksamhetsledare Nästkommande 
LAG-
styrelsemöte. 

 

Se över 
finansieringsdokument 
och upprätta förslag till 
beslut vid nästkommande 
LAG kring hur vi ska 
agera avseende 
förskottsutbetalningar.  

Verksamhetsledare Vid 
nästkommande 
LAG-
styrelsemöte. 

 

Uppdras att gå vidare 
med frågan kring 
medfinansiering 
gentemot Region 
Jämtland Härjedalen. 

Presidiet   

Vid kommande 
styrelsemöten ska 
föreningens egna medel 
också redovisas i den 
ekonomiska 
föredragningen.  

Ekonom Fr o m LAG-
styrelsemöten 
2022 
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  Digital signering 
 

Nya arbetsgrupper inom 
LAG-styrelsen 
”Utvärdering av projekt” 
respektive ”Föreningens 
Framtid” planeras 
framgent. Presidiet ska ta 
fram ett förslag inklusive 
namn och 
arbetsbeskrivning för 
dessa nya grupper.   

Presidiet  Delvis.  

Ansöka om revidering 
av mål antal projekt 
som arbetar aktivt med 
social hållbarhet, målet 
80 st projekt är 
orealistiskt 
(strategirevidering krävs 
för att ändra målet) 

Catarina Innan 2021 års 
utgång. 

Nej. 

KLARA UPPDRAG DETTA VERKSAMHETSÅR: 
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”. 

 KLART 

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 - COWORK ALMÅSA

1

version 3, 181116

GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn COWORK ALMÅSA
Sökande Offerdals SK, men ska föras över till ett nybildat privat AB
Journalnummer 2021-3209
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd till företag
INSATSOMRÅDE: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan
FOND: Landsbygdsfonden
FINNS DET PENGAR TILL ANSÖKAN: JA 
GRUNDVILLKOR
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: leder till visionen JA
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom ett insatsområde JA, 1 Passionerat Entreprenörskap

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt
JA, Landsbygdsfonden, därför att projektet är på landsbygden, nyttan 
förväntas tillfalla landsbygden i sin helhet.

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse

JA
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 

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

 JA 

Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA. Skidklubben och det företag som ska startas. Övriga uppräknade 

samarbetspartners är mer eller mindre engagerade i själva leaderprojektets 
aktiviteter, men kanske i huvudsak som en del av bygdens utveckling som 
helhet, denna cowork planeras bli en del av den utvecklingen, och projektet 
ingår i ett större sammanhang här.

Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande/kontroll av dödvikt JA nytt på plats, företaget startas för att ta hand om denna verksamhet, 

eftersom behovet identifierats lokalt. 
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet

JA Offerdals SK har skickat in ursprunglig ansökan, de har kassalikviditet. 
Ett nystartat företag (AB) övertar ansökan. De personer som står bakom 
ansökan är involverade i ett annat pågående leaderprojekt med annan 
inriktning, Offerdals SK är där projektansvarig, och kommer fortsatt 
involveras även i detta projekt. 

BEDÖMNING 
GRUNDVILLKOR Är alla godkända? JA
Projektet har 30% privat medfinansiering? 
(ett extra villkor som LAG ställde upp 10 april 2019)

JA, egen privat medfinansiering samt ideell tid 

TOTALPOÄNG 365/180
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 70 %
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Detta är ett "Projektstöd till företag" och det bedöms skäligt att projektet får 

maximal stödnivå 70% eftersom det finns få coworking-hubbar i området, 
och platsen ligger inte mitt i en by, utan vid en skidanläggning.  

BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas leda mot 

målen inom insatsområde 1. Passionerat entreprenörskap i samverkan, 
både mål kopplade till nya företag, nya varor och tjänster samt nya 
arbetstillfällen. Därtill skapas en dynamisk mötesplats. 

VILLKOR FÖR BESLUT: 1. Ansökan ska föras över till det (ännu ej) färdigbildade AB:t, med 
organisationsnummer 559344-8367 så snart det är möjligt, senast 28 
februari. Detta sker med blanketten "Byte av sökande".
2. Det ska finnas ett beslut från Krokoms kommun om att fastigheten är 
godkänd för näringsfastighet. Villkor 2 ska verifieras senast vid första 
ansökan om utbetalning. 
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BEDÖMNING - COWORK ALMÅSA

2

Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-3209 COWORK ALMÅSA
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG-styrelsens 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 De anger förväntad minskad 
pendling, men det finns inga mål. I 
ringa utsträckning, beskrivs men är 
inte nog underbyggt, eller inte 
projektspecifikt
Ur bilagan: "Cowork Almåsa 
tillrättalägger för att personer som 
bor i Offerdal, som är en bygd i stark
befolkningstillväxt, ges möjlighet att 
inte arbetspendla in till de större 
samhällena Östersund och Åre.
Detta besparar miljön."

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 Bygden har många nyinflyttade, 
vilket skapar ett behov av "ingångar" 
till nya mötesplatser, projektet avser 
skapa 1 st sådan plats. Detta kan 
kopplas till målet Mångfald, även om 
kopplingen inte är stark. Rampen är 
viktig för vissa funktionsnedsatta. 
Inga specifika målsättningar 
identifieras i ansökan utöver ramp 
och mötesplats, men anses 
samantaget räcka för 3 poäng. 
Ur bilagan: "Cowork Almåsa vill 
samla nyinflyttade med befintliga 
invånare i samma lokal med 
övertygelsen att mångfald och olika 
bakgrunder och kompetenser tar ut 
nya innovativa riktningar och skapar 
ett nytt näringsliv. Cowork Almåsa 
integrerar nyinflyttade invånare i 
Offerdal genom att dessa dagligen 
ges en kontaktyta till nya människor. 
Cowork Almåsa tillrättalägger för att 
funktionshindrade ska kunna nyttja 
lokalen genom en handikappramp 
vid entren. Cowork Almåsa ger unga 
som inte vill flytta från hembygden 
möjlighet att utbilda sig på distans 
från en
stimulerande miljö."

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 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt. 1st mötesplats, 10-20 
användare per dag ungefärligt. 
Ur bilagan: "Cowork Almåsa ser till 
så att färre pendlar till större 
samhällen och stärker genom det 
kundunderlaget för det lokala 
näringslivet.
Cowork Almåsa samlar människor 
med olika kompetenser som 
tillsammans ges en möjlighet att ta 
ut nya entreprenöriella riktningar 
tillsammans.
Cowork Almåsa tar in internationell 
kompetens till bygdens näringsliv 
genom att entreprenören Fredrik 
Hjelm håller månatliga föredrag."

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER
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  I hög utsträckning, tydligt beskrivet i 
förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar 
uppföljning. I samverkan med de 
som planeras använda sig av Co-
workingplatsen förväntas en sådan 
utveckling i mötesplatsen. 
Ur bilagan: "Vår produkt är en lokal 
samlande servicepunkt för 
landsbygdsutveckling""konferenser, 
arbetsplatser"

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

1 5 5 Eftersom det sker i samverkan med 
den intilliggande skidanläggningen 
(Almåsa) med turistisk verksamhet 
så förväntas båda verksamheterna 
främjas. Inget direkt syfte med 
uppstarten av denna verksamhet, 
varpå 1 poäng sätts.

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 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt. Ur bilagan: "Det är ett kort 
projekt på sex månader, det vi vet är 
att ett bolag/verksamhet kommer att 
ha startats den som ska driva 
hubben. Men vi räknar med att 
ytterligare två företag ska komma 
igång inom två år."

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

5 50 250 Ur bilagan: "Projektledning, 
teknikutveckling för framtidens 
arbetsplatser".
Ur ansökan: 860 för kvinnor och 860 
för män vid projektslut.

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 365
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Protokoll LAG-styrelsen 
Plats: Teams digitalt möte 
Datum: 211216 klockan 8:00-12:00 


 
§73 Mötets öppnande 
Ordförande Nina Andersson öppnade mötet.  


§74 Val av mötesfunktionärer. 
Till mötesordförande utsågs Nina Andersson.  
Till sekreterare utsågs Anna Olofsson Frestadius. 
Till justerare utsågs Johan Lövquist och Conny Wahlström.   


§75 Godkännande av protokoll inklusive checklista.  
Godkändes. 


§76 Godkännande av dagordningen. 
Godkändes. 


§77 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. Ingen anmälde jäv.  


§78 Ekonomi  
Carina Lönneryd och Catarina Nordin Thorpe föredrog det ekonomiska läget.  


Beslut:  


 Vid kommande styrelsemöten ska föreningens egna medel också redovisas i den 
ekonomiska föredragningen.  


 Uppdra åt verksamhetsledare att se över finansieringsdokument och upprätta förslag 
till beslut vid nästkommande LAG kring hur vi ska agera avseende 
förskottsutbetalningar.  


 Presidiet uppdras gå vidare med frågan kring medfinansiering gentemot Region 
Jämtland Härjedalen.  
 


 


OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR 
Elina Grubb, Härjedalen  
(till och med §77)   
Nina Andersson, Krokom 
Carolina Schönbäck, Östersund 
 
ERSÄTTARE:  
Erik Danielson (Ersätter Kerstin 
Örbo, Åre) 
 


Conny Wahlström, Berg  
Peter Johansson, Krokom 
Allan Nilzén, Åre 
 
 


Jon Wagenius, Härjedalen 
Anna Olofsson Frestadius, Krokom 
Johan Lövquist, Åre 
Bengt Karlström, Berg  
 
 


FRÅN UTVECKLINGSKONTORET 
Catarina Nordin Thorpe, Ellen Hoas Strömberg, Bitte Nilsson, Carina Lönneryd 
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§79 Cowork Almåsa – Projektstöd till företag  
Sökande: Offerdals SK, projektet ska överlåtas på ny sökande 
Föredragande gäster från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan 
bedömning.  
 
Projektet handlar om att etablera en co-workinghub i Almåsa. Beräknade effekter är en ny arbets- 
och mötesplats för företag och föreningar samt ett nytt deltidsarbetstillfälle. 
 
Utgifter:    285 200:-    
Sökt stöd:     199 640:- (199 640:- Projektstöd/0:- LAG-pott  
 
Beslut: LAG beslöt att bevilja projektet med medskick om att projektet aktivt ska arbeta med 
hållbarhetsfrågor. 
 
 
INSATSOMRÅDE: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan 


FOND: Landsbygdsfonden 


TOTALPOÄNG 365/180 


BESLUT I LAG-
STYRELSEN: 


BIFALL 


BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som 
förväntas leda mot målen inom insatsområde 1. 
Passionerat entreprenörskap i samverkan, både mål 
kopplade till nya företag, nya varor och tjänster samt nya 
arbetstillfällen. Därtill skapas en dynamisk mötesplats.  


VILLKOR FÖR BESLUT: 1. Ansökan ska föras över till det (ännu ej) färdigbildade 
AB:t, med organisationsnummer 559344-8367 så snart 
det är möjligt, senast 28 februari. Detta sker med 
blanketten "Byte av sökande". 
2. Det ska finnas ett beslut från Krokoms kommun om att 
fastigheten är godkänd för näringsfastighet. Villkor 2 ska 
verifieras senast vid första ansökan om utbetalning.  


Se även bilaga. 
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§80 Övriga beslutspunkter 
 Verksamhetsplan 2022  


Catarina föredrog förslag till verksamhetsplan 2022.  
Beslut:  


o Verksamhetsplanen 2022 bordlades för beslut vid februarimötet 
o Verksamhetsledare gavs i uppdrag att upprätta aktivitetsplan kopplad till verksamhetsplanen 


att presentera vid nästkommande styrelsemöte 
  


 Budget 2022-2023 samt 2024-2025  
Catarina föredrog budget för 2022-2023 samt 2024-2025  
Beslut:  


o Budget 2022-2023 bordlades för beslut vid februarimötet  
o Finansutskottet ska arbeta fram uppdaterad budget tillsammans med VL  
o Anlita extern kompetens för processande och upprättande av kommunikationsplan  


 
 Uppdaterad delegationsordning  


Beslut:   
o Conny Wahlström och Anna Olofsson Frestadius uppdras att gå igenom delegationsordning till 


nästkommande styrelsemöte och då föredra det 
o Uppdaterad delegationsordning första diskussionspunkt vid nästkommande styrelsemöte  


 


 Till Framtidsgrupp anmälde sig på mötet: Anna Olofsson Frestadius, Conny 
Wahlström, Johan Lövquist, Peter Johansson, Allan Nilzén  
 


 Till Utvärderingsgrupp anmälde sig på mötet: Nina Andersson, Bengt Karlström, 
Peter Johansson, Erik Danielsson  


 
§81 Övriga rapporter och delgivningar.   
 


 Kulturella bygder, nuläge och fortsättning av projektet: Finlandsbesök och Lärko.  
Beslut:  


o Ellen uppdras att inför nästkommande styrelsemöte föredra ärendet för LAG med utskick inför 
mötet.  


 Leader Grogrund, RegSo. 
Anna informerade kort att kompletteringar är inskickade till Jordbruksverket och status 
med RegSo där ärendet nu är skickat till högsta nivå på SJV.  


 
§82 Kommande möten. 


1 februari,  
21 april (med årsmöte),  
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2 juni,  
31 augusti,  
13 oktober,  
14-15 december 


 
§83 Mötet avslutas. 
Nina avslutade mötet.  
 


___________________________   
Ordförande, Nina Andersson      


 
___________________________ 
Sekreterare, Anna Olofsson Frestadius  
 
 
___________________________ 
Justerare, Johan Lövquist 
 


___________________________ 
Justerare, Conny Wahlström  
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Bilaga 1 
 


Digital signering 


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


Gå igenom 
delegationsordning, ta 
fram förslag 


Conny Wahlström och 
Anna Olofsson 
Frestadius 


Nästkommande 
LAG-
styrelsemöte. 


 


Anlita extern kompetens 
för processande och 
upprättande av 
kommunikationsplan  


 2022  


Uppdaterad budget 2022-
2023 respektive 2024-
2025  


Finansutskottet 
tillsammans med 
Verksamhetsledare 


Nästkommande 
LAG-
styrelsemöte. 


 


Upprätta aktivitetsplan 
kopplad till 
verksamhetsplanen  


Verksamhetsledare Nästkommande 
LAG-
styrelsemöte. 


 


Se över 
finansieringsdokument 
och upprätta förslag till 
beslut vid nästkommande 
LAG kring hur vi ska 
agera avseende 
förskottsutbetalningar.  


Verksamhetsledare Vid 
nästkommande 
LAG-
styrelsemöte. 


 


Uppdras att gå vidare 
med frågan kring 
medfinansiering 
gentemot Region 
Jämtland Härjedalen. 


Presidiet   


Vid kommande 
styrelsemöten ska 
föreningens egna medel 
också redovisas i den 
ekonomiska 
föredragningen.  


Ekonom Fr o m LAG-
styrelsemöten 
2022 


 







 
 


 
  Digital signering 
 


Nya arbetsgrupper inom 
LAG-styrelsen 
”Utvärdering av projekt” 
respektive ”Föreningens 
Framtid” planeras 
framgent. Presidiet ska ta 
fram ett förslag inklusive 
namn och 
arbetsbeskrivning för 
dessa nya grupper.   


Presidiet  Delvis.  


Ansöka om revidering 
av mål antal projekt 
som arbetar aktivt med 
social hållbarhet, målet 
80 st projekt är 
orealistiskt 
(strategirevidering krävs 
för att ändra målet) 


Catarina Innan 2021 års 
utgång. 


Nej. 


KLARA UPPDRAG DETTA VERKSAMHETSÅR: 
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”. 


 KLART 


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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GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn COWORK ALMÅSA
Sökande Offerdals SK, men ska föras över till ett nybildat privat AB
Journalnummer 2021-3209
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd till företag
INSATSOMRÅDE: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan
FOND: Landsbygdsfonden
FINNS DET PENGAR TILL ANSÖKAN: JA 
GRUNDVILLKOR
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: leder till visionen JA
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom ett insatsområde JA, 1 Passionerat Entreprenörskap


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt
JA, Landsbygdsfonden, därför att projektet är på landsbygden, nyttan 
förväntas tillfalla landsbygden i sin helhet.


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse


JA
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 


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


 JA 


Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA. Skidklubben och det företag som ska startas. Övriga uppräknade 


samarbetspartners är mer eller mindre engagerade i själva leaderprojektets 
aktiviteter, men kanske i huvudsak som en del av bygdens utveckling som 
helhet, denna cowork planeras bli en del av den utvecklingen, och projektet 
ingår i ett större sammanhang här.


Projektet har ett underifrånperspektiv JA
Projektet tillför nytänkande/kontroll av dödvikt JA nytt på plats, företaget startas för att ta hand om denna verksamhet, 


eftersom behovet identifierats lokalt. 
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet


JA Offerdals SK har skickat in ursprunglig ansökan, de har kassalikviditet. 
Ett nystartat företag (AB) övertar ansökan. De personer som står bakom 
ansökan är involverade i ett annat pågående leaderprojekt med annan 
inriktning, Offerdals SK är där projektansvarig, och kommer fortsatt 
involveras även i detta projekt. 


BEDÖMNING 
GRUNDVILLKOR Är alla godkända? JA
Projektet har 30% privat medfinansiering? 
(ett extra villkor som LAG ställde upp 10 april 2019)


JA, egen privat medfinansiering samt ideell tid 


TOTALPOÄNG 365/180
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 70 %
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Detta är ett "Projektstöd till företag" och det bedöms skäligt att projektet får 


maximal stödnivå 70% eftersom det finns få coworking-hubbar i området, 
och platsen ligger inte mitt i en by, utan vid en skidanläggning.  


BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas leda mot 


målen inom insatsområde 1. Passionerat entreprenörskap i samverkan, 
både mål kopplade till nya företag, nya varor och tjänster samt nya 
arbetstillfällen. Därtill skapas en dynamisk mötesplats. 


VILLKOR FÖR BESLUT: 1. Ansökan ska föras över till det (ännu ej) färdigbildade AB:t, med 
organisationsnummer 559344-8367 så snart det är möjligt, senast 28 
februari. Detta sker med blanketten "Byte av sökande".
2. Det ska finnas ett beslut från Krokoms kommun om att fastigheten är 
godkänd för näringsfastighet. Villkor 2 ska verifieras senast vid första 
ansökan om utbetalning. 
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Urvalskriterier LAG
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-3209 COWORK ALMÅSA
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG-styrelsens 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 De anger förväntad minskad 
pendling, men det finns inga mål. I 
ringa utsträckning, beskrivs men är 
inte nog underbyggt, eller inte 
projektspecifikt
Ur bilagan: "Cowork Almåsa 
tillrättalägger för att personer som 
bor i Offerdal, som är en bygd i stark
befolkningstillväxt, ges möjlighet att 
inte arbetspendla in till de större 
samhällena Östersund och Åre.
Detta besparar miljön."


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 Bygden har många nyinflyttade, 
vilket skapar ett behov av "ingångar" 
till nya mötesplatser, projektet avser 
skapa 1 st sådan plats. Detta kan 
kopplas till målet Mångfald, även om 
kopplingen inte är stark. Rampen är 
viktig för vissa funktionsnedsatta. 
Inga specifika målsättningar 
identifieras i ansökan utöver ramp 
och mötesplats, men anses 
samantaget räcka för 3 poäng. 
Ur bilagan: "Cowork Almåsa vill 
samla nyinflyttade med befintliga 
invånare i samma lokal med 
övertygelsen att mångfald och olika 
bakgrunder och kompetenser tar ut 
nya innovativa riktningar och skapar 
ett nytt näringsliv. Cowork Almåsa 
integrerar nyinflyttade invånare i 
Offerdal genom att dessa dagligen 
ges en kontaktyta till nya människor. 
Cowork Almåsa tillrättalägger för att 
funktionshindrade ska kunna nyttja 
lokalen genom en handikappramp 
vid entren. Cowork Almåsa ger unga 
som inte vill flytta från hembygden 
möjlighet att utbilda sig på distans 
från en
stimulerande miljö."


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 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt. 1st mötesplats, 10-20 
användare per dag ungefärligt. 
Ur bilagan: "Cowork Almåsa ser till 
så att färre pendlar till större 
samhällen och stärker genom det 
kundunderlaget för det lokala 
näringslivet.
Cowork Almåsa samlar människor 
med olika kompetenser som 
tillsammans ges en möjlighet att ta 
ut nya entreprenöriella riktningar 
tillsammans.
Cowork Almåsa tar in internationell 
kompetens till bygdens näringsliv 
genom att entreprenören Fredrik 
Hjelm håller månatliga föredrag."


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER
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  I hög utsträckning, tydligt beskrivet i 
förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar 
uppföljning. I samverkan med de 
som planeras använda sig av Co-
workingplatsen förväntas en sådan 
utveckling i mötesplatsen. 
Ur bilagan: "Vår produkt är en lokal 
samlande servicepunkt för 
landsbygdsutveckling""konferenser, 
arbetsplatser"


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


1 5 5 Eftersom det sker i samverkan med 
den intilliggande skidanläggningen 
(Almåsa) med turistisk verksamhet 
så förväntas båda verksamheterna 
främjas. Inget direkt syfte med 
uppstarten av denna verksamhet, 
varpå 1 poäng sätts.


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 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt. Ur bilagan: "Det är ett kort 
projekt på sex månader, det vi vet är 
att ett bolag/verksamhet kommer att 
ha startats den som ska driva 
hubben. Men vi räknar med att 
ytterligare två företag ska komma 
igång inom två år."


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


5 50 250 Ur bilagan: "Projektledning, 
teknikutveckling för framtidens 
arbetsplatser".
Ur ansökan: 860 för kvinnor och 860 
för män vid projektslut.


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 365
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