
Från idé till beslut i LAG-styrelsen

• Vår spelplan – strategidokumentet

• Verktyg för urval av projekt

• Arbetssätt och metoder

• Utmaningar i processen

• Vad är bra idag?

• Möjliga förbättringar av processen



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund Delmål, kopplade till urvalskriterier.  Mätbara och siffersatta indikatorer.

Delmål, kopplade till urvalskriterier.
Mätbara och siffersatta indikatorer.

MÅLEN ENLIGT STRATEGIN, STYR VERKSAMHETEN 

NULÄGE



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund

GRUNDVILLKOR

 Projektet faller inom ramen för strategin: 
leder till visionen, passar inom ett insatsområde i strategin, passar inom en 
EU-fond samt bidrar till måluppfyllelse

 Projektplanen har tydligt syfte, tydliga mål och konkreta aktiviteter beskrivna 

 Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet

 Projektet är lokalt förankrat

 Projektet har minst två parter

 Projektet har ett underifrånperspektiv

 Projektet är nytänkande

INSATSOMRÅDEN/POÄNGSÄTTNING 

Alla projekt: Hur leder projektet till ökad hållbarhet  30% av poängen

1. Passionerat entreprenörskap í samverkan

2. Levande lokalsamhällen för alla

3. Attraktiva & dynamiska natur- och kulturmiljöer 

4. Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning

VERKTYGEN FÖR URVAL ENLIGT STRATEGIN

EXTRA VERKTYG/STYRNING:

Maxtak på 2 milj kr i stöd till enskilt projekt (LAG-styrelsebeslut juni 2021)

Minst 30% privat medfinansiering inkl ideell tid (LAG-styrelsebeslut april 2019) 

70% av poängen

NULÄGE



Lokalt ledd utveckling i kommunerna
Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund

Idestadie -
kontaktsökande

Projektägaren kan 
utveckla ansökan 
själv med hjälp av 

Jordbruksverkets e-
ansökan 

Projektägaren vägleds 
av verksamhetsledare 

eller personal på 
Leaderkontoret och 
fyller sedan själv i 

Jordbruksverkets e-
ansökan

Ansökansfas
GRUNDVILLKOR

BEREDNINGSGRUPP 
MED LEDAMÖTER 
UR LAG ansvarar 

VIKTADE OCH 
POÄNGSATTA 

BEDÖMNINGS-
MALLAR

LAG 
ansvarar

Från styrdokumentet Leader Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi 2014-2022 

NULÄGE



Idé/Förfrågan alternativt Steg 1

HITTILLS UNDER 2021:
Ca 70 förfrågningar, både direkt 
från sökande men även från LAG-
ledamöter, 
näringslivsutvecklarna.

Tidsåtgång/st: Ca 1 tim

OBS: 
Steg 1 räknas som en formellt 
inkommen ansökan och måste 
hanteras av Leaderområdet. 

Textutkast alternativt Steg 1

HITTILLS UNDER 2021:
Ca 25 st

Tidsåtgång/st: Ca 0,5 tim

.

Teamsmöte om idén

HITTILLS UNDER 2021:
Ca 20 st

Kontoret stämmer av 
- Grundvillkor
- Strategin/insatsområden 
övergripande.
- Tips om ev andra sätt att 
finansiera som kan fungera, om vi 
ser andra möjligheter.

Tidsåtgång/st: Ca 2 tim

Ansökan Steg 2

Ca 15 st
Dessa kommer upp till LAG-
styrelsen om de inte dras tillbaka.
Handläggning:
Ca 15 punkter i en checklista, den 
mest omfattande är 
rimlighetsbeömning av 
budgeten. 
Tidsåtgång/st: Ca 24 tim

Beredningsgruppen: 
- Feedback från ett LAG-
perspektiv.
Är det bred eller smal nytta?
Tidsåtgång/st: Ca 1 tim

Beslut i LAG-styrelsen

SÅ JOBBAR VI RENT PRAKTISKT

VERKTYG: 
”Loggboken” 

(Excel) som följer 
varje projekt 

NULÄGE

Om ansökan inte passar, eller inte bedöms klara 
grundvillkor eller få nog med poäng: Allt från tips 

på andra stöd till hjälp med kontakter,  hur 
funkar crowdfunding…



När projektet når LAG-styrelsen så har det alltså: 

• Fått feedback från både kontoret och beredningsgruppen
• Förbättrat ansökan utifrån feedback

LAG-styrelsens uppgift är därefter att prioritera vilka projekt som bäst 
har förutsättningar att uppfylla strategins mål. Ju högre poäng, desto 
närmare strategins mål ligger projektets mål. Avslagsnivån är den 
miniminivå som LAG-styrelsen definierat på förhand.

Beslut i LAG-styrelsen

NULÄGE



• Ansökan är oskäligt stor (ej kostnadseffektivt i förhållande till förväntat utfall) 
– när hanteras det i processen, och vem har ansvar? 

KONTORETS VERKTYG: Rimlighetsbedömning enligt Jordbruksverkets checklista. Dialog med sökanden. 

LAG-STYRELSENS VERKTYG: Återremiss eller välja en lägre stödnivå än den sökta.

• Det är oklart om det är bred eller smal nytta (Projektstöd eller Projektstöd till företag) – när hanteras det i 
processen, och av vem?

KONTORETS VERKTYG: Dialog med sökanden. 

LAG-STYRELSENS VERKTYG: Återremiss för att omarbeta ansökan.

• LAG-styrelsen anser inte att alla grundvillkor är uppfyllda, vilket uppdagas först när projektet ska gå till beslut. 

KONTORETS VERKTYG: -

LAG-STYRELSENS VERKTYG: Avslag. 

SCENARIER SOM ÄR PROBLEMATISKA IDAG
NULÄGE



• I prioriterade projekt:
Det är möjligt att delegera byte av slutdatum, byte av likvärdiga 
aktiviteter o dylikt till kontorets personal. 

Det är redan delegerat (se delegationsordningen).

VAD ÄR MÖJLIGT ATT DELEGERA?
FÖRUTSÄTTNINGAR



Förslag på gruppdiskussion:

• Vad funkar bra/ska behållas till 2023-2027?

• Vilka förändringar vill vi föreslå, alternativt vad vill vi förändra?

ATT ÖVERVÄGA
ERFARENHETER AV ARBETSSÄTTET IDAG?



IDÉ

• Via e-post
Via Mina Sidor ”Intresseanmälan”

KONTOR + 
SÖKANDE

• Möten: Feedback, Avstämning mot grundvillkor och poängsättning 
• Om ansökan bedöms klara grundvillkor så erbjuds man komma in

med en ansökan.  

BEREDNINGS-
GRUPP

• Trafikljus-test med fokus på feedback från LAG-styrelsen: Styrkor&/svagheter lyfts fram.
• Preliminärt beslut – är det skäligt med den stödnivå som söks i just detta projekt? 
• Beslut - Är det bred nytta – möjlighet till 100% i stöd eller Projektstöd till företag - 200 000kr/70%.

KONTOR + 
SÖKANDE

• Arbetar vidare med ansökan, ca 3 veckors kompletteringstid.
• Härefter får inte den som söker redigera i sin ansökan längre, om man inte aktivt frågar efter och beviljas mer tid eller drar tillbaka ansökan. 

BEREDNINGS-
GRUPP

• Delegation på beslut – Skäligt med den stödnivå som söks i just detta projekt.
• Delegation på beslut om Grundvillkor, Insatsområde till Beredningsgruppen.
• Det är möjligt att göra ett avslag i detta läge, med hänvisning till att Grundvillkoren inte uppfylles. 

Ett alternativ till avslag är att återremittera med t ex extra svarstid. 

LAG-
STYRELSE

LAG-
STYRELSE

• Filer 2 veckor innan.
• Rapport från Beredningsgrupp om projekt avslagits innan

LAG-styrelsen. 

FÖRSLAG NY ARBETSGÅNG: BEREDNINGSGRUPPEN SOM ETT BESLUTANDE ORGAN + TRAFIKSLJUSSYSTEM

Rött – Avslag innan LAG-styrelsen 
Gult: Tillbaka till sökanden för omarbetning
Grönt - Går vidare till beslut 

Rött – Avslag innan LAG-styrelsen 
Gult - Tillbaka till sökanden med feedback
Grönt - Går vidare i processen

Rött – Avvisa (fel på ansökan, fel Leaderområde, ej sökbart)
Grönt, Gult - Tillbaka till sökanden med feedback. Ombeds 
komma in med ansökan om grundvillkor uppfylls.

Rött – Avslag i LAG-styrelsen
Gult – Återremiss med specifika frågor
Grönt – Prioritering i LAG

ATT 
ÖVERVÄGA



• Beredningsgrupp som är beslutande (tidigare endast rådgivande).

• Fast grupp (minst 1 per sektor), fasta mötesdatum som fixeras mot 
LAG-styrelsens mötesdatum.

• Trafikljusmodell – tydliggöra vem som gör vad, var i processen 
beslut tas.

ATT ÖVERVÄGA

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG ATT DISKUTERA


