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Protokollet signeras digitalt. 

 

Protokoll LAG-styrelsen 
Plats: Teams digitalt möte 
Datum: 220201 
Tid: 13.00-17.10 
 
Närvarande:  

OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR 

Elina Grubb, Härjedalen 
Nina Andersson, Krokom (delvis) 
Kerstin Örbo, Åre 

Carolina Schönbäck, Östersund (till 
och med §94) 
 

Conny Wahlström, Berg 
Göran Blänning, Härjedalen 
Peter Johansson, Krokom 
Allan Nilzén, Åre 
Kholod Mahmood, Östersund 
 

Margareta Lindhagen, Östersund 
 
ERSÄTTARE:  
Erik Danielson, Åre (Ersätter Johan 
Lövqvist, Åre) 

FRÅN UTVECKLINGSKONTORET 
Catarina Nordin Thorpe, Ellen Hoas Ströman, Carina Lönneryd  

 
Gäster:  
Simon Oest, §93, Eva-Lena Åslund, §94, Alvamarlen Ljusberg, §95 
 
§83 Mötet öppnas 
Ordförande Nina Andersson öppnade mötet. 
 
§84 Val av mötesfunktionärer 
Till mötesordförande utsågs Nina Andersson och Conny Wahlström (endast §89-92). 
Till sekreterare utsågs Ellen Hoas Ströman. 
Till justerare utsågs Margareta Lindhagen och Peter Johansson. 
 
§85 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49 % av rösterna.  
Carolina Schönbäck har anmält jäv på §95. 
 
§86 Godkännande av föregående protokoll inklusive checklista. 
Godkändes. Nina önskar att checklistan lyfts över från Wordformat till Excelformat och får fler 
rubriker. 
 
Beslut:  

 Checklistan lyfts över i nytt format 
 
 
§87 Godkännande av dagordningen. 
Godkändes. 
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Protokollet signeras digitalt. 

 

 
§88 Ekonomi 

 Leaderföreningens ekonomi och de LAG-ägda projekten 
Carina och Catarina föredrog det ekonomiska läget. Kompletterande information: delar 
av likvida medel har placerats: 1,5 miljoner kronor på 6-månaders fasträntekonto och 1 
miljon kronor på 3-månaders fasträntekonto. Genomgång av projekt, inga frågor. 
 

 Tillgängligt för beslut och Portföljsanalys av de prioriterade projekten  
6 100 451 kr kvar att ta beslut om. Sökta stöd detta möte: 1 825 093 kr. 
Ett projekt är tillbakadraget, Hemnära dialys i Härjedalen, 359 228 som kommer att 
återföras till de medel som är tillgängliga för beslut.  

 
§89 Förlängning av avtal med strategiskrivare. 
Det finns pengar kvar för den nya strategins framtagande, och en del saker kvar att göra. Frågan 
handlar om avtalet kan förlängas enligt förslag. En kort diskussion handlade om att ramarna 
behöver förtydligas.  
 
Beslut: 

 Förlänga avtalet med Annsofi Collin motsvarande 25% i månaden.  

Uppdraget är löpande med en månads uppsägning. Uppdraget finansieras av kvarvarande pott från 
strategiskrivningens budget som uppgår till ca 90 tkr. Täckning för eventuella kostnader utöver detta 
finansieras med eget kapital från Leader Sjö, Skog & Fjälls bankkonto och återförs från utbetalningar 
från Jordbruksverket när tillkommande medel för framtidsprocessen tillskjuts. Uppdraget planeras och 
struktureras upp gemensamt med Framtidsgruppen och syftar till att göra Leader Grogrund startklar 
vilket inkluderar arbete med att bl a.  

o fortsatt formaliaarbete mot Jordbruksverket avseende strategin och områdesbildning 
o mobilisering av medlemmar 
o stöd för interrimstyrelse och bildande av förening  
o säkerställande kring medfinansiering från kommuner och Region Jämtland Härjedalen  
o Omvärldsbevakning och nätverkande/samverkan med andra Leaderområden 
o Framtagande av diverse planer och strategier (såsom förslag och upprättande av 

kommunikationsplan, jämställdhets- och mångfaldspolicyy, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy mm.) 
o Överföring och lärande från Sjö, Skog & Fjäll till Leader Grogrund.  
o Samverkan med Leader Sjö, Skog & Fjäll 

 
 Framtidsgruppen får i uppdrag att se över och tydliggöra ramarna för uppdraget. 

 
§90 Delegationsordning, revidering 
Anna och Conny har arbetat fram förslag till ny delegationsordning inkluderat Föreningskod för 
föreningen. Ett utkast presenterades övergripande.  
 
Beslut:  

 Fortsätta arbetet med revideringen tillsammans med berörd personal.  
 Ange i inledningen vilka tidigare styrdokument som detta dokument ersätter. 
 När arbetet är klart, fastställa delegationsordning vid LAG-möte senare i vår. 
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Protokollet signeras digitalt. 

 

§91 Projektnamn: Fontänhus AB – ÄNDRING  
Projektägare: Coompanion 
Journalnummer: 2020-2257 
 
Ändringen handlar om ett byte i finansieringsandelar. Ändringen behöver genomföras då det ska 
vara en viss balans i andelarna på fondnivå, och andra Socialfondsprojet har för låg nivå eftersom 
de fått in extra offentliga stöd från Arbetsförmedlingen. Ändringen sker på initiativ av 
Leaderområdet, inte projektet själva. LAG-potten är inte knuten till nån speciell EU-fond, utan 
flyttas till andra projekt inom Landsbygdsfonden i Leaderområdet. Det blir ingen praktisk 
konsekvens för projektägaren.  
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ändringen. 
 
Beviljat stöd:  487 872:-  
 
INNAN ÄNDRING:  
Projektstöd   292 723:- 
LAG-pott   115 000:- 
Övrigt offentligt stöd  80 000:- (Arbetsförmedlingen) 
_______________________________________ 
SUMMA  487 872:- (offentligt stöd 100%) 
 
EFTER  ÄNDRING: 
Projektstöd   407 872:- 
Övrigt offentligt stöd  80 000:- (Arbetsförmedlingen) 
_______________________________________ 
SUMMA  487 872:- (offentligt stöd 100%) 
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§92 Projektnamn: Rörelsefritids – ÄNDRING 
Projektägare: Järpens IF 
Journalnummer: 2020-2257 
 
Ändringen handlar om ett byte i finansieringsandelar. En sådan ändring måste beslutas 
av LAG-styrelsen, kan ej delegeras. Finansieringen består av en mindre del offentliga medel i 
form av medfinansiering från RF SISU, då förändras andelen offentlig medfinansiering. 

Den övergripande budgeten har inte förändrats. 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ändringen. 

 
Beviljat stöd:  1 500 000:-  
 
INNAN ÄNDRING:  
Projektstöd   1 005 000:-  
LAG-pott   495 000:- 
Övrigt offentligt stöd  0:-  
Egen privat finansiering: 319 182:- 
 
_______________________________________ 
SUMMA  1 819 182:- (offentligt stöd 82,45%) 
 
EFTER  ÄNDRING: 
Projektstöd   1 105 495:- 
LAG-pott   394 505:- 
Övrigt offentligt stöd  150 000:- (SISU) 
Egen privat finansiering: 9 182:- 
Övrig privat finansiering: 160 000:- 
_______________________________________ 
SUMMA  1 819 182:- (offentligt stöd 90,70%) 
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§93 Projektnamn: Elkonvertering utifrån hållbarhet i tre perspektiv 
Sökande: PTINO AB 
Journalnummer: 2021-4120 

Projektet handlar om att ta fram en slags prototyp, där en snöslunga byggs om från fossil drift till 
eldrift i en samverkan mellan ett företag och ”Återbruket” i Åre kommun. Beräknade effekterna 
är ökad kunskap om vad som krävs i tid och pengar, samt kunskap om det kan implementeras 
som en aktivitet hos de som arbetstränar på Återbruket. 
 
Utgifter:  71 457:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   71 457:- (47 876:- Projektstöd/23 581:- LAG-pott)  
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja projektet. 

 

PROJEKTSTÖD ELLER 
PROJEKTSTÖD TILL 
FÖRETAG: 

Projektstöd, därför att det handlar om att ta fram en 
prototyp i samverkan med Åre kommun, det finns 
inget vinstintresse i projektet. 

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

FOND: EJFLU Landsbygdsfonden 

BESLUT I LAG-
STYRELSEN: 

BIFALL 

BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, 
som förväntas leda till mål inom insatsområde 4 
Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. 
Projektet arbetar aktivt och praktiskt med att 
undersöka om en fossildriven snöslunga kan 
byggas om och få en ökad livslängd. Detta projekt 
genomsyras av en hållbarhetstanke, där både 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är 
centrala. Nytänkande finns i arbetssättet och 
samverkan med Åre kommun.  

VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor.  

Se även bilaga. 
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§94 Projektnamn: Utbyggnad och upprustning av Ottsjöns Bygdegård 
Sökande: Ottsjöns Bygdeförening 
Journalnummer: 2021-4374 
 
Projektet handlar om att bygga ut och bygga ett riktigt kök. Beräknade effekterna är att 
bygdegården används mer och på fler sätt, både av föreningen själv och andra som nyttjar huset.  
 
Utgifter:  1 163 000:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 063 000:- (712 210:- Projektstöd/350 790:- LAG-pott) 
Egen privat kontant: 100 000:- (föreningen själva) 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja projektet.  

 

PROJEKTSTÖD ELLER 
PROJEKTSTÖD TILL 
FÖRETAG: 

Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt, 
bygdegården används av föreningar och 
privatpersoner i bygden på olika sätt.  

INSATSOMRÅDE: 2 Levande lokalsamhällen för alla  

FOND: EJFLU Landsbygdsfonden  

BESLUT I LAG-
STYRELSEN: 

BIFALL 

BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, 
som förväntas bidra till mål i insatsområde 2 
Levande lokalsamhällen för alla. Projektet syftar 
till att utveckla den mötesplats som bygdegården 
redan idag utgör, och som nu får förutsättningar 
att berikas med fler och bättre aktiviteter och 
evenemang. Extra positivt med 
generationsväxlingen i styrelsen och att en yngre 
generation tar vid i utvecklingen av bygdegården. 

VILLKOR FÖR BESLUT: Bygglov är en förutsättning för att genomföra 
projektet, och måste vara klart innan projektstart. 
Uppvisas senast vid första ansökan om stöd.  

Se även bilaga. 
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§95 Projektnamn: LÄRKO Lär av konstnär  
Sökande: Culturpart AB 
Journalnummer: 2022-48 
 
Projektet handlar om att vidareutveckla en gemensam form av kursverksamhet som sker på plats 
hos konstnärerna i nätverket. Man samarbetar även om en gemensam webbsida. Beräknade 
effekterna är mer utvecklade relationer mellan dessa företag, fler kunder och större omsättning. 
 
Utgifter:  690 636:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   690 636:- (462 726:- Projektstöd/227 910:- LAG-pott) 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja projektet.  
 

PROJEKTSTÖD ELLER 
PROJEKTSTÖD TILL 
FÖRETAG: 

Projektstöd, därför att det handlar om att arbeta fram ett 
nytt tjänstekoncept ihop. Eftersom det handlar om KKN-
företagare (kulturella och konstnärliga företag), och 
ansökan syftar till att samla många företag, så betraktar 
vi detta som ett branschstöd. 

INSATSOMRÅDE: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan 

FOND: EJFLU Landsbygdsfonden  

BESLUT I LAG-
STYRELSEN: 

BIFALL 

BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som 
förväntas bidra till mål inom insatsområde 1 
"Passionerat entreprenörskap i samverkan". Positivt 
att arbeta med att gemensamt utvecka lönsamheten 
genom denna nya tjänst, som bör vara intressant för 
både lokalbor och besökande. Positivt att projektet 
tar sig an en jämställdhetsaspekt och försöker 
skapa ett inkluderande nätverk.  

VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor.  

Se även bilaga. 
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§96 Kommande möten. 
 
MÖTESKALENDER 2022 
 

BEREDNINGSGRUPP PRESIDIEMÖTE LAG-STYRELSEMÖTE 

13 januari (PASSERAT) 18 jan (PASSERAT) 1 feb 

-  17 feb EXTRA MÖTE,  
årsmöteshandlingar m m 

30 mars 18.30-20.30 5 april 9.00-11.00 21 april 13.00-16.00 
(Årsmöte 19.00-21.00) 

11 maj 18.30-20.30 17 maj 9.00-11.00 2 juni HELDAG 

10 aug 15 aug 31 aug 

22 sept 27 sept 13 okt 

23 nov 28 nov 14-15 dec 

 
ANDRA MÖTEN AV RELEVANS FÖR LAG-STYRELSEN: 
21 apr Årsmöte i föreningen 
20-22 maj Landsbygdsriksdag, Jönköping https://landsbygdsriksdagen.se/ 
v 42 (17-21 okt) Nationell Leaderträff + medlemsmöte LUS, 3-dagars,  
Preliminärt Högbo Bruk, som ligger i Leader Gästrikebygden.  
 
§97 Mötet avslutas. 

 
___________________________   
Ordförande, Nina Andersson utom §89-92  
 
___________________________   
Ordförande, Conny Wahlström §89-§92    
 
___________________________ 
Sekreterare, Ellen Hoas Ströman 
 
___________________________ 
Justerare Margareta Lindhagen 

___________________________ 
Justerare Peter Johansson 
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CHECKLISTA - LAG-styrelsen
Nr:  Löpnummer på ärenden.

Möte/datum:  Styrelsemöte och datum ärendet väcktes.

Ärendebeskrivning:  Beskrivning av ärendet.

Beräknat avslut:  Beräknad färdigtidpunkt för ärendet.

Verkligt avslut:  Verklig färdigtidpunkt för ärendet.

Löpnr Möte/datum Ärendebeskrivning Ansvarig
Beräknat 
avslut

Verkligt avslut Fil Kommentar: Beslutsmöte

1 220201 Föra över checklista till Excel-format VL 220201 220201 220201

2 220201
Se över ramar för tilläggsuppdraget till Annsofi, 
klargör vad som ska göras, när och av vem. 

Framtidsgruppen 221015 220201

3

4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

FRÅN TIDIGARE CHECKLISTA (Word-dokument)

Av LAG-styrelsen givna uppdrag:
Till: När? Klart?

Uppdrag:

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.

Sida 1 Checklista LAG-styrelsen
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Uppdras att gå vidare med frågan kring 
medfinansiering gentemot Region Jämtland 
Härjedalen.

Presidiet

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:

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

Ekonom
Fr o m LAG-
styrelsemöten 
2022

KLART

UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING:
Presidiet har lagt ett 
förslag att LAG-
styrelsen 

KLART

- Uppföljning utöver indikatorer, behövs det? När, 
av vem, hur?

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 02-jun KLART

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

Anna Skyndsamt KLART

Sida 2 Checklista LAG-styrelsen
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BEDÖMNING - Elkonvertering

1

version 3, 181116

GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Elkonvertering Snöslunga
Sökande PTINO AB
Journalnummer 2021-4120
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att det handlar om att ta fram en prototyp i samverkan 

med Åre kommun, det finns inget vinstintresse i projektet.
INSATSOMRÅDE: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
FOND: EJFLU Landsbygdsfonden
FINNS DET PENGAR TILL ANSÖKAN: JA
GRUNDVILLKOR
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: leder till visionen JA

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom ett insatsområde

JA 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning, då det handlar om att ta 
fram en prototyp och syftet är att öka hållbarhet hos befintliga snöslungor 
genom att elektrifiera. 

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt JA, EJFLU Landsbygdsfonden, eftersom nyttan hamnar på landsbygden.

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse

JA
VILKET ELLER VILKA AV FÖLJANDE: 
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området  
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället 

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

JA, tydlig ansökan och budget. 

Projektet är lokalt förankrat JA, hos Åre kommun.
Projektet har minst två parter JA PTINO AB (sökande) och Åre kommuns verksamhet vid "Återbruket".
Projektet har ett underifrånperspektiv JA Idén har uppstått i ett INterReg-projekt som redan drivs Åre kommuns 

miljöstation "Återbruket", men som inte inrymmer denna idé.
Projektet tillför nytänkande JA det har inte tidigare prövats, och om det faller väl ut så kan andra 

liknande produkter sannolikt byggas om.
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet

JA projektvan sökande, ekonomisk kapacitet finns, projektet är heller inte så 
omfattande.

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

JA

TOTALPOÄNG 280/180
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 100%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Då projektet handlar om att ta fram en prototyp och pröva ett nytt arbetssätt, 

och medfinansiering sker med ideell tid, så sätts offentlig stödnivå till 100%.
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas leda till 

mål inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning. Projektet arbetar aktivt och praktiskt med att 
undersöka om en fossildriven snöslunga kan byggas om och få en 
ökad livslängd. Detta projekt genomsyras av en hållbarhetstanke, där 
både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är centrala. 
Nytänkande finns i arbetssättet och samverkan med Åre kommun.   

VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor. 
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BEDÖMNING - Elkonvertering

2

Urvalskriterier
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-4120 Elkonvertering Snöslunga
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

5 10 50 Spara resurser om man kan bygga om en 
befintlig maskin istället för att nyproducera. 
Minskade utsläpp vid batteridrift. Man ska se 
om det fungerar att bygga om som tänkt, och 
även t ex hur lång tid det tar. I hög 
utsträckning, tydligt beskrivet i förhållande till 
det man ska göra, specificerade mål, mätbar 
uppföljning. 

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 Samarbete med arbetsmarknadsenheten och 
Återbruket i Järpen, Åre kommun. Bättre 
inkludering av de som står utanför eller i 
utkanten av arbetsmarknaden. Praktisk 
kompetenshöjning av denna målgrupp. 
Målgruppen involveras och det är en del av 
projektet att ta reda på t ex hur svårt det är att 
bygga om, om det kan läras ut.

Ekonomisk hållbarhet 5 = I hög 
utsträckning, tydligt 
beskrivet i 
förhållande till det 
man ska göra, 
specificerade mål, 
mätbar uppföljning

 3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt

 1 = I ringa 
utsträckning, 
beskrivs men är 
inte nog 
underbyggt, eller 
inte projektspecifikt

0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant

1 10 10 Privat företag som hittar ett samarbete med 
kommunen. Även nytänkande. De som är 
med i projektet kan i nästa steg få anställning 
utifrån sina nya färdigheter, vilket är 
samhällsekonomiskt bättre.  I ringa 
utsträckning, beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte projektspecifikt, 
eftersom det är en allmän beskrivning, men 
relevant. 

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Förbättrad 
innovationskraft

5 = I hög 
utsträckning, tydligt 
beskrivet i 
förhållande till det 
man ska göra, 
specificerade mål, 
mätbar uppföljning

 3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt

 1 = I ringa 
utsträckning, 
beskrivs men är 
inte nog 
underbyggt, eller 
inte projektspecifikt

0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant

3 30 90 Det är arbetssättet snarare än prototypen i sig 
som är innovativt. Det är ett relativt litet 
projekt, man testar att bygga om en 
snöslunga. 1 st sätt att arbeta innovativt i 
samverkan med kommun. 1 st sätt att arbeta 
nytt (göra något av befintliga resurser). I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.  

Ny teknik 5 = I hög 
utsträckning, tydligt 
beskrivet i 
förhållande till det 
man ska göra, 
specificerade mål, 
mätbar uppföljning

 3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt

 1 = I ringa 
utsträckning, 
beskrivs men är 
inte nog 
underbyggt, eller 
inte projektspecifikt

0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant

3 10 30 Det är ingen ny teknik som sådan, men syftet 
är att byta från en driftsform till en annan. I 
viss utsträckning beskrivet och målsatt.

Nya lösningar 5 = I hög 
utsträckning, tydligt 
beskrivet i 
förhållande till det 
man ska göra, 
specificerade mål, 
mätbar uppföljning

 3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt

 1 = I ringa 
utsträckning, 
beskrivs men är 
inte nog 
underbyggt, eller 
inte projektspecifikt

0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant

5 10 50 Samarbetsformen är en ny lösning, att arbeta 
med Arbetsmarknadsenheten, sida vid sida 
med ombyggnationen. Man ska utvärdera 
detta.  I hög utsträckning, tydligt beskrivet i 
förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar uppföljning.

Forskning 5 = I hög 
utsträckning, tydligt 
beskrivet i 
förhållande till det 
man ska göra, 
specificerade mål, 
mätbar uppföljning

 3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt

 1 = I ringa 
utsträckning, 
beskrivs men är 
inte nog 
underbyggt, eller 
inte projektspecifikt

0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant

0 10 0 Ej relevant.

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

0 10 0 Förväntas inte leda till nya arbetstillfällen i 
detta skede.

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 280
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BEDÖMNING - Ottsjöns Bygdegård
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version 3, 181116

GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Ottsjöns Bygdegård - Ombyggnationer
Sökande Ottsjöns Bygegårdsförening
Journalnummer 2021-4374
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt, bygdegården används 

av föreningar och privatpersoner i bygden på olika sätt. 
INSATSOMRÅDE: 2 Levande lokalsamhällen för alla 
FOND: EJFLU Landsbygdsfonden 
FINNS DET PENGAR TILL ANSÖKAN: JA
GRUNDVILLKOR
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: leder till visionen JA
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom ett insatsområde JA. Levade lokalsamhällen för alla
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond JA därför att projektet i sin helhet utförs på landsbygden, nyttan tillfaller landsbygden. 

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse

JA 
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden 
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället 

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, bygdegården drivs främst av föreningen, men används av flera andra 

föreningar som påverkat utformningen av ansökan. 
Projektet har ett underifrånperspektiv JA 
Projektet tillför nytänkande JA De har ett helhetsgrepp och bygger dels om byggdegården och förbättrar 

med isolering, solceller mm (utanför denna ansökan) samtidigt som de i 
denna ansökan utvecklar verksamheten med sommarcafé, godkänt kök, 
bättre tillgänglighet som gör att de kan använda bygården på nya sätt. 
Parallellt så anlägger man ställplatser för husbilar m m vilket gör att 
bygdegården hamnar som ett nav i ett nytt sammanhang.) Även nytt på 
platsen.

Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet

JA

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

JA, den består av dels ideell tid för projektledning, målning, städning, 
handledare sommarcafé, redovisning från föreningen, ideell tid från snickare 
samt 100 000kr egen privat medfinansiering från föreningen själv.

TOTALPOÄNG 300/200
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 91,40%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Detta är ett allmännyttigt projekt. För att möte Leaderområdets krav på privat 

medfinansiering så går föreningen därför in med en del eget kapital.  
Projektet syftar även till att i förlängningen kunna genomföra fler och bättre 
evenemang, vilket långsiktigt förväntas skapa vissa intäkter.

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

mål i insatsområde 2 Levande lokalsamhällen för alla. Projektet syftar 
till att utvecka den mötesplats som bygdegården redan idag utgör, och 
som nu får förutsättningar att berikas med fler och bättre aktiviteter 
och evenemang. Extra positivt med generationsväxlingen i styrelsen 
och att en yngre generation tar vid i utvecklingen av bygdegården.

VILLKOR FÖR BESLUT: Bygglov är en förutsättning för att genomföra projektet, och måste vara 
klart innan projektstart. Uppvisas senast vid första ansökan om stöd. 
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BEDÖMNING - Ottsjöns Bygdegård

2

Urvalskriterier
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-4374 Ottsjöns Bygdegård - Ombyggnationer
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 Sökanden jobbar parallellt med 
energieffektiviteringar men via en annan 
ansökan till Boverket. Man har med sig tanken 
om att energieffektivisera huset, men det mesta 
av detta ligger inte i detta projekt. I ringa 
utsträckning, beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte projektspecifikt. 

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 Det finns med i planeringen att både män och 
kvinnor fått tänka till, man reflekterar kring att 
man vill alla ska känna sig välkomna. Dock inte 
så konkret beskrivet i mätbarhet, men det är inte 
till fullo underbyggt. Det kommer inte hinna följas 
upp hur det faktiskt går under projekttiden. 
Medvetenheten finns kring mångfald och 
funktionsvariation och uttrycks i ansökan. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.

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 ansökan beskrivs hur man kommer att arbeta 
för en mer flexibel användning av okalerna, 
vilket bör leda till att lokalerna används mer 
effektivt, och på sikt stärker det föreningens 
ekonomi så att man kan fortsätta att 
vidareutveckla verksamheten i föreningen. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
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 Detta är centralt i ansökan, själva ansökan 
innehåller framförallt ombyggnationen av huset, 
men i ansökan redogörs för både befintliga 
evenemang som kan vidareutvecklas, och flera 
idéer om nya samarbeten och återkommande 
arrangemang. Trots att de inte till fullo kan följas 
upp inom projekttiden, så sätts poäng 5: I hög 
utsträckning, tydligt beskrivet i förhållande till det 
man ska göra, specificerade mål, mätbar 
uppföljning.

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 Se ovan samma resoneman gäller även här.  

FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Antal nyskapade 
arbetstillfällen 
(årsarbetskrafter)

Beräknas på följande vis:
 (Omräkning till antal arbetstillfällen heltid och år)/(miljoner kronor i stöd)
 
 Kvot 0 till 0,2 = 0 poäng
 Kvot större än 0,2 men max 0,6 = 1 poäng
 Kvot större än 0,6 men max 0,9 = 2 poäng
 Kvot större än 0,9 men max 1,2 = 3 poäng
 Kvot större än 1,2 men max 1,5 = 4 poäng
 Kvot större än 1,5 = 5 poäng

1 30 30 Ur ansökan: "Genom projektet kommer vi att 
kunna bedriva sommarcafe med arbetstillfällen 
för ungdomar genom samarbete med 
kommunen." 240 h + 240 h. KVOT 0,25/1=0,25 
=>1

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 300
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BEDÖMNING - Lärko 2

1

version 3, 181116

GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn LÄRKO Lär av konstnär

Sökande Culturpart AB
Journalnummer 2022-49
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att det handlar om att arbeta fram ett nytt tjänstekoncept 

ihop. Eftersom det handlar om KKN-företagare (kulturella och konstnärliga 
företag), och ansökan syftar till att samla många företag, så betraktar vi detta 
som ett branschstöd.

INSATSOMRÅDE: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan
FOND: EJFLU 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 företagen i hög grad är verksamma på landsbygden.

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse

JA
VILKET ELLER VILKA AV FÖLJANDE: 
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, se "två parter" och "underifrånperspektiv"
Projektet har minst två parter JA, i projektet finns flera samverkande KKN-företag. 
Projektet har ett underifrånperspektiv JA, idén kommer från några av företagarna som genomförde först en 

förstudie, sedan har jobbat vidare via "Kulturella Bygder"-projekt som drivs 
av LAG-styrelsen.

Projektet tillför nytänkande JA, denna typ av verksamhet finns inte sedan tidigare. Ur ansökan: 
"Nätverket Lärko med dess olika funktioner är en ny typ av mäklarfunktion för 
denna bransch. Vi utvecklar tjänster inom kulturområdet, marknadsför dem 
under ett gemensamt paraply och gör dem mycket mer sökbara och 
tillgängliga för den breda allmänheten. Hemsidan gör det lätt för den som 
söker en kurs eller workshop att hitta, vare sig det är en privatperson som vill 
lära dig en ny teknik, ge bort en present eller en professionell konstnär som 
vill få stöd i att utveckla på ett specifikt område eller en turistbyrå/ett hotell 
som vill tipsa en kund om en aktiv semesteraktivitet."

Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet

JA

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

JA

TOTALPOÄNG 365/180
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 100%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Detta är ett branschstöd, och projektet ges 100% stöd då det är en 

uppbyggande fas som kommer flera till del. Projektets står öppet för 
deltagare med liknande verksamhet, och man önskar öka antalet 
medlemmar i nätverket. 

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

mål inom insatsområde 1 "Passionerat entreprenörskap i samverkan". 
Positivt att arbeta med att gemensamt utvecka lönsamheten genom 
denna nya tjänst, som bör vara intressant för både lokalbor och 
besökande. Positivt att projektet tar sig  an en jämställdhetsaspekt och 
försöker skapa ett inkluderande nätverk. 

VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor. 
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2

Urvalskriterier
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-49 LÄRKO Lär av konstnär
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 Upplevelsebaserade tjänster (även på 
hemmaplan, en del av målgruppen är 
lokal), förnybara material, reproduktion i 
ny form. I ringa utsträckning, beskrivs 
men är inte nog underbyggt, eller inte 
projektspecifikt

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 Nätverket i sig, vilja bredda det med 
både kvinnor och män. Arbetar med och 
tillgängliggör tillgänglighet hos slutkund. 
Möjlighet anpassa för specifika 
målgrupper eftersom kurserna är små, 
få deltagare. Finns potential på flera 
sätt. Samtidigt så jobbar man inte 
specifikt. I viss utsträckning beskrivet 
och målsatt.

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 Stärka lönsamheten hos varje enskild 
företagare är ett mål. Går att följa upp 
men det finns inget definierat mål. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.

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 De lyfter fram att ett huvudsyfte är att 
skapa ett gemensamt varumärke och 
sälja tjänster tillsammans. Det är ett 
huvudsyfte med projektet. I hög 
utsträckning, tydligt beskrivet i 
förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar uppföljning.

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

3 5 15 Ligger i tiden att arbeta med de som vill 
förkovra sig på sin lediga tid, och på t ex 
semestern eller en resa. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.

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

1 5 5 Handlar mycket om att utveckla de 
befintliga företagen, att stärka dem. 

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 Vissa av företagen arbetar med råvaror 
från jord- och skogsbruk: träskulpturer, 
skinn som förädlas., men överlag 
uppfattas inte kriteriet som relevant i 
detta fall. 

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 I ansökan finns en ambition att skapa 
arbetstillfällen. Kvot 2/0,6=3,33 =>5p
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Protokoll LAG-styrelsen 
Plats: Teams digitalt möte 
Datum: 220201 
Tid: 13.00-17.10 
 
Närvarande:  


OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR 


Elina Grubb, Härjedalen 
Nina Andersson, Krokom (delvis) 
Kerstin Örbo, Åre 


Carolina Schönbäck, Östersund (till 
och med §94) 
 


Conny Wahlström, Berg 
Göran Blänning, Härjedalen 
Peter Johansson, Krokom 
Allan Nilzén, Åre 
Kholod Mahmood, Östersund 
 


Margareta Lindhagen, Östersund 
 
ERSÄTTARE:  
Erik Danielson, Åre (Ersätter Johan 
Lövqvist, Åre) 


FRÅN UTVECKLINGSKONTORET 
Catarina Nordin Thorpe, Ellen Hoas Ströman, Carina Lönneryd  


 
Gäster:  
Simon Oest, §93, Eva-Lena Åslund, §94, Alvamarlen Ljusberg, §95 
 
§83 Mötet öppnas 
Ordförande Nina Andersson öppnade mötet. 
 
§84 Val av mötesfunktionärer 
Till mötesordförande utsågs Nina Andersson och Conny Wahlström (endast §89-92). 
Till sekreterare utsågs Ellen Hoas Ströman. 
Till justerare utsågs Margareta Lindhagen och Peter Johansson. 
 
§85 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49 % av rösterna.  
Carolina Schönbäck har anmält jäv på §95. 
 
§86 Godkännande av föregående protokoll inklusive checklista. 
Godkändes. Nina önskar att checklistan lyfts över från Wordformat till Excelformat och får fler 
rubriker. 
 
Beslut:  


 Checklistan lyfts över i nytt format 
 
 
§87 Godkännande av dagordningen. 
Godkändes. 
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§88 Ekonomi 


 Leaderföreningens ekonomi och de LAG-ägda projekten 
Carina och Catarina föredrog det ekonomiska läget. Kompletterande information: delar 
av likvida medel har placerats: 1,5 miljoner kronor på 6-månaders fasträntekonto och 1 
miljon kronor på 3-månaders fasträntekonto. Genomgång av projekt, inga frågor. 
 


 Tillgängligt för beslut och Portföljsanalys av de prioriterade projekten  
6 100 451 kr kvar att ta beslut om. Sökta stöd detta möte: 1 825 093 kr. 
Ett projekt är tillbakadraget, Hemnära dialys i Härjedalen, 359 228 som kommer att 
återföras till de medel som är tillgängliga för beslut.  


 
§89 Förlängning av avtal med strategiskrivare. 
Det finns pengar kvar för den nya strategins framtagande, och en del saker kvar att göra. Frågan 
handlar om avtalet kan förlängas enligt förslag. En kort diskussion handlade om att ramarna 
behöver förtydligas.  
 
Beslut: 


 Förlänga avtalet med Annsofi Collin motsvarande 25% i månaden.  


Uppdraget är löpande med en månads uppsägning. Uppdraget finansieras av kvarvarande pott från 
strategiskrivningens budget som uppgår till ca 90 tkr. Täckning för eventuella kostnader utöver detta 
finansieras med eget kapital från Leader Sjö, Skog & Fjälls bankkonto och återförs från utbetalningar 
från Jordbruksverket när tillkommande medel för framtidsprocessen tillskjuts. Uppdraget planeras och 
struktureras upp gemensamt med Framtidsgruppen och syftar till att göra Leader Grogrund startklar 
vilket inkluderar arbete med att bl a.  


o fortsatt formaliaarbete mot Jordbruksverket avseende strategin och områdesbildning 
o mobilisering av medlemmar 
o stöd för interrimstyrelse och bildande av förening  
o säkerställande kring medfinansiering från kommuner och Region Jämtland Härjedalen  
o Omvärldsbevakning och nätverkande/samverkan med andra Leaderområden 
o Framtagande av diverse planer och strategier (såsom förslag och upprättande av 


kommunikationsplan, jämställdhets- och mångfaldspolicyy, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy mm.) 
o Överföring och lärande från Sjö, Skog & Fjäll till Leader Grogrund.  
o Samverkan med Leader Sjö, Skog & Fjäll 


 
 Framtidsgruppen får i uppdrag att se över och tydliggöra ramarna för uppdraget. 


 
§90 Delegationsordning, revidering 
Anna och Conny har arbetat fram förslag till ny delegationsordning inkluderat Föreningskod för 
föreningen. Ett utkast presenterades övergripande.  
 
Beslut:  


 Fortsätta arbetet med revideringen tillsammans med berörd personal.  
 Ange i inledningen vilka tidigare styrdokument som detta dokument ersätter. 
 När arbetet är klart, fastställa delegationsordning vid LAG-möte senare i vår. 
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§91 Projektnamn: Fontänhus AB – ÄNDRING  
Projektägare: Coompanion 
Journalnummer: 2020-2257 
 
Ändringen handlar om ett byte i finansieringsandelar. Ändringen behöver genomföras då det ska 
vara en viss balans i andelarna på fondnivå, och andra Socialfondsprojet har för låg nivå eftersom 
de fått in extra offentliga stöd från Arbetsförmedlingen. Ändringen sker på initiativ av 
Leaderområdet, inte projektet själva. LAG-potten är inte knuten till nån speciell EU-fond, utan 
flyttas till andra projekt inom Landsbygdsfonden i Leaderområdet. Det blir ingen praktisk 
konsekvens för projektägaren.  
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ändringen. 
 
Beviljat stöd:  487 872:-  
 
INNAN ÄNDRING:  
Projektstöd   292 723:- 
LAG-pott   115 000:- 
Övrigt offentligt stöd  80 000:- (Arbetsförmedlingen) 
_______________________________________ 
SUMMA  487 872:- (offentligt stöd 100%) 
 
EFTER  ÄNDRING: 
Projektstöd   407 872:- 
Övrigt offentligt stöd  80 000:- (Arbetsförmedlingen) 
_______________________________________ 
SUMMA  487 872:- (offentligt stöd 100%) 
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§92 Projektnamn: Rörelsefritids – ÄNDRING 
Projektägare: Järpens IF 
Journalnummer: 2020-2257 
 
Ändringen handlar om ett byte i finansieringsandelar. En sådan ändring måste beslutas 
av LAG-styrelsen, kan ej delegeras. Finansieringen består av en mindre del offentliga medel i 
form av medfinansiering från RF SISU, då förändras andelen offentlig medfinansiering. 


Den övergripande budgeten har inte förändrats. 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ändringen. 


 
Beviljat stöd:  1 500 000:-  
 
INNAN ÄNDRING:  
Projektstöd   1 005 000:-  
LAG-pott   495 000:- 
Övrigt offentligt stöd  0:-  
Egen privat finansiering: 319 182:- 
 
_______________________________________ 
SUMMA  1 819 182:- (offentligt stöd 82,45%) 
 
EFTER  ÄNDRING: 
Projektstöd   1 105 495:- 
LAG-pott   394 505:- 
Övrigt offentligt stöd  150 000:- (SISU) 
Egen privat finansiering: 9 182:- 
Övrig privat finansiering: 160 000:- 
_______________________________________ 
SUMMA  1 819 182:- (offentligt stöd 90,70%) 
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§93 Projektnamn: Elkonvertering utifrån hållbarhet i tre perspektiv 
Sökande: PTINO AB 
Journalnummer: 2021-4120 


Projektet handlar om att ta fram en slags prototyp, där en snöslunga byggs om från fossil drift till 
eldrift i en samverkan mellan ett företag och ”Återbruket” i Åre kommun. Beräknade effekterna 
är ökad kunskap om vad som krävs i tid och pengar, samt kunskap om det kan implementeras 
som en aktivitet hos de som arbetstränar på Återbruket. 
 
Utgifter:  71 457:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   71 457:- (47 876:- Projektstöd/23 581:- LAG-pott)  
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja projektet. 


 


PROJEKTSTÖD ELLER 
PROJEKTSTÖD TILL 
FÖRETAG: 


Projektstöd, därför att det handlar om att ta fram en 
prototyp i samverkan med Åre kommun, det finns 
inget vinstintresse i projektet. 


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


FOND: EJFLU Landsbygdsfonden 


BESLUT I LAG-
STYRELSEN: 


BIFALL 


BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, 
som förväntas leda till mål inom insatsområde 4 
Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning. 
Projektet arbetar aktivt och praktiskt med att 
undersöka om en fossildriven snöslunga kan 
byggas om och få en ökad livslängd. Detta projekt 
genomsyras av en hållbarhetstanke, där både 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är 
centrala. Nytänkande finns i arbetssättet och 
samverkan med Åre kommun.  


VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor.  


Se även bilaga. 
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Protokollet signeras digitalt. 


 


§94 Projektnamn: Utbyggnad och upprustning av Ottsjöns Bygdegård 
Sökande: Ottsjöns Bygdeförening 
Journalnummer: 2021-4374 
 
Projektet handlar om att bygga ut och bygga ett riktigt kök. Beräknade effekterna är att 
bygdegården används mer och på fler sätt, både av föreningen själv och andra som nyttjar huset.  
 
Utgifter:  1 163 000:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   1 063 000:- (712 210:- Projektstöd/350 790:- LAG-pott) 
Egen privat kontant: 100 000:- (föreningen själva) 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja projektet.  


 


PROJEKTSTÖD ELLER 
PROJEKTSTÖD TILL 
FÖRETAG: 


Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt, 
bygdegården används av föreningar och 
privatpersoner i bygden på olika sätt.  


INSATSOMRÅDE: 2 Levande lokalsamhällen för alla  


FOND: EJFLU Landsbygdsfonden  


BESLUT I LAG-
STYRELSEN: 


BIFALL 


BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, 
som förväntas bidra till mål i insatsområde 2 
Levande lokalsamhällen för alla. Projektet syftar 
till att utveckla den mötesplats som bygdegården 
redan idag utgör, och som nu får förutsättningar 
att berikas med fler och bättre aktiviteter och 
evenemang. Extra positivt med 
generationsväxlingen i styrelsen och att en yngre 
generation tar vid i utvecklingen av bygdegården. 


VILLKOR FÖR BESLUT: Bygglov är en förutsättning för att genomföra 
projektet, och måste vara klart innan projektstart. 
Uppvisas senast vid första ansökan om stöd.  


Se även bilaga. 
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Protokollet signeras digitalt. 


 


§95 Projektnamn: LÄRKO Lär av konstnär  
Sökande: Culturpart AB 
Journalnummer: 2022-48 
 
Projektet handlar om att vidareutveckla en gemensam form av kursverksamhet som sker på plats 
hos konstnärerna i nätverket. Man samarbetar även om en gemensam webbsida. Beräknade 
effekterna är mer utvecklade relationer mellan dessa företag, fler kunder och större omsättning. 
 
Utgifter:  690 636:- 
Finansiering:    
Sökt stöd:   690 636:- (462 726:- Projektstöd/227 910:- LAG-pott) 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja projektet.  
 


PROJEKTSTÖD ELLER 
PROJEKTSTÖD TILL 
FÖRETAG: 


Projektstöd, därför att det handlar om att arbeta fram ett 
nytt tjänstekoncept ihop. Eftersom det handlar om KKN-
företagare (kulturella och konstnärliga företag), och 
ansökan syftar till att samla många företag, så betraktar 
vi detta som ett branschstöd. 


INSATSOMRÅDE: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan 


FOND: EJFLU Landsbygdsfonden  


BESLUT I LAG-
STYRELSEN: 


BIFALL 


BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som 
förväntas bidra till mål inom insatsområde 1 
"Passionerat entreprenörskap i samverkan". Positivt 
att arbeta med att gemensamt utvecka lönsamheten 
genom denna nya tjänst, som bör vara intressant för 
både lokalbor och besökande. Positivt att projektet 
tar sig an en jämställdhetsaspekt och försöker 
skapa ett inkluderande nätverk.  


VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor.  


Se även bilaga. 
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Protokollet signeras digitalt. 


 


§96 Kommande möten. 
 
MÖTESKALENDER 2022 
 


BEREDNINGSGRUPP PRESIDIEMÖTE LAG-STYRELSEMÖTE 


13 januari (PASSERAT) 18 jan (PASSERAT) 1 feb 


-  17 feb EXTRA MÖTE,  
årsmöteshandlingar m m 


30 mars 18.30-20.30 5 april 9.00-11.00 21 april 13.00-16.00 
(Årsmöte 19.00-21.00) 


11 maj 18.30-20.30 17 maj 9.00-11.00 2 juni HELDAG 


10 aug 15 aug 31 aug 


22 sept 27 sept 13 okt 


23 nov 28 nov 14-15 dec 


 
ANDRA MÖTEN AV RELEVANS FÖR LAG-STYRELSEN: 
21 apr Årsmöte i föreningen 
20-22 maj Landsbygdsriksdag, Jönköping https://landsbygdsriksdagen.se/ 
v 42 (17-21 okt) Nationell Leaderträff + medlemsmöte LUS, 3-dagars,  
Preliminärt Högbo Bruk, som ligger i Leader Gästrikebygden.  
 
§97 Mötet avslutas. 


 
___________________________   
Ordförande, Nina Andersson utom §89-92  
 
___________________________   
Ordförande, Conny Wahlström §89-§92    
 
___________________________ 
Sekreterare, Ellen Hoas Ströman 
 
___________________________ 
Justerare Margareta Lindhagen 


___________________________ 
Justerare Peter Johansson 


 







CHECKLISTA - LAG-styrelsen
Nr:  Löpnummer på ärenden.


Möte/datum:  Styrelsemöte och datum ärendet väcktes.


Ärendebeskrivning:  Beskrivning av ärendet.


Beräknat avslut:  Beräknad färdigtidpunkt för ärendet.


Verkligt avslut:  Verklig färdigtidpunkt för ärendet.


Löpnr Möte/datum Ärendebeskrivning Ansvarig
Beräknat 
avslut


Verkligt avslut Fil Kommentar: Beslutsmöte


1 220201 Föra över checklista till Excel-format VL 220201 220201 220201


2 220201
Se över ramar för tilläggsuppdraget till Annsofi, 
klargör vad som ska göras, när och av vem. 


Framtidsgruppen 221015 220201


3


4


5


6
7
8
9


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


FRÅN TIDIGARE CHECKLISTA (Word-dokument)


Av LAG-styrelsen givna uppdrag:
Till: När? Klart?


Uppdrag:


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.


Sida 1 Checklista LAG-styrelsen







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


Presidiet


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:


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


Ekonom
Fr o m LAG-
styrelsemöten 
2022


KLART


UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING:
Presidiet har lagt ett 
förslag att LAG-
styrelsen 


KLART


- Uppföljning utöver indikatorer, behövs det? När, 
av vem, hur?


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 02-jun KLART


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


Anna Skyndsamt KLART


Sida 2 Checklista LAG-styrelsen
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version 3, 181116


GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Elkonvertering Snöslunga
Sökande PTINO AB
Journalnummer 2021-4120
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att det handlar om att ta fram en prototyp i samverkan 


med Åre kommun, det finns inget vinstintresse i projektet.
INSATSOMRÅDE: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
FOND: EJFLU Landsbygdsfonden
FINNS DET PENGAR TILL ANSÖKAN: JA
GRUNDVILLKOR
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: leder till visionen JA


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom ett insatsområde


JA 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning, då det handlar om att ta 
fram en prototyp och syftet är att öka hållbarhet hos befintliga snöslungor 
genom att elektrifiera. 


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt JA, EJFLU Landsbygdsfonden, eftersom nyttan hamnar på landsbygden.


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse


JA
VILKET ELLER VILKA AV FÖLJANDE: 
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området  
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället 


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


JA, tydlig ansökan och budget. 


Projektet är lokalt förankrat JA, hos Åre kommun.
Projektet har minst två parter JA PTINO AB (sökande) och Åre kommuns verksamhet vid "Återbruket".
Projektet har ett underifrånperspektiv JA Idén har uppstått i ett INterReg-projekt som redan drivs Åre kommuns 


miljöstation "Återbruket", men som inte inrymmer denna idé.
Projektet tillför nytänkande JA det har inte tidigare prövats, och om det faller väl ut så kan andra 


liknande produkter sannolikt byggas om.
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet


JA projektvan sökande, ekonomisk kapacitet finns, projektet är heller inte så 
omfattande.


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


JA


TOTALPOÄNG 280/180
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 100%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Då projektet handlar om att ta fram en prototyp och pröva ett nytt arbetssätt, 


och medfinansiering sker med ideell tid, så sätts offentlig stödnivå till 100%.
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas leda till 


mål inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning. Projektet arbetar aktivt och praktiskt med att 
undersöka om en fossildriven snöslunga kan byggas om och få en 
ökad livslängd. Detta projekt genomsyras av en hållbarhetstanke, där 
både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är centrala. 
Nytänkande finns i arbetssättet och samverkan med Åre kommun.   


VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor. 
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Urvalskriterier
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-4120 Elkonvertering Snöslunga
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


5 10 50 Spara resurser om man kan bygga om en 
befintlig maskin istället för att nyproducera. 
Minskade utsläpp vid batteridrift. Man ska se 
om det fungerar att bygga om som tänkt, och 
även t ex hur lång tid det tar. I hög 
utsträckning, tydligt beskrivet i förhållande till 
det man ska göra, specificerade mål, mätbar 
uppföljning. 


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 Samarbete med arbetsmarknadsenheten och 
Återbruket i Järpen, Åre kommun. Bättre 
inkludering av de som står utanför eller i 
utkanten av arbetsmarknaden. Praktisk 
kompetenshöjning av denna målgrupp. 
Målgruppen involveras och det är en del av 
projektet att ta reda på t ex hur svårt det är att 
bygga om, om det kan läras ut.


Ekonomisk hållbarhet 5 = I hög 
utsträckning, tydligt 
beskrivet i 
förhållande till det 
man ska göra, 
specificerade mål, 
mätbar uppföljning


 3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt


 1 = I ringa 
utsträckning, 
beskrivs men är 
inte nog 
underbyggt, eller 
inte projektspecifikt


0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant


1 10 10 Privat företag som hittar ett samarbete med 
kommunen. Även nytänkande. De som är 
med i projektet kan i nästa steg få anställning 
utifrån sina nya färdigheter, vilket är 
samhällsekonomiskt bättre.  I ringa 
utsträckning, beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte projektspecifikt, 
eftersom det är en allmän beskrivning, men 
relevant. 


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Förbättrad 
innovationskraft


5 = I hög 
utsträckning, tydligt 
beskrivet i 
förhållande till det 
man ska göra, 
specificerade mål, 
mätbar uppföljning


 3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt


 1 = I ringa 
utsträckning, 
beskrivs men är 
inte nog 
underbyggt, eller 
inte projektspecifikt


0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant


3 30 90 Det är arbetssättet snarare än prototypen i sig 
som är innovativt. Det är ett relativt litet 
projekt, man testar att bygga om en 
snöslunga. 1 st sätt att arbeta innovativt i 
samverkan med kommun. 1 st sätt att arbeta 
nytt (göra något av befintliga resurser). I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.  


Ny teknik 5 = I hög 
utsträckning, tydligt 
beskrivet i 
förhållande till det 
man ska göra, 
specificerade mål, 
mätbar uppföljning


 3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt


 1 = I ringa 
utsträckning, 
beskrivs men är 
inte nog 
underbyggt, eller 
inte projektspecifikt


0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant


3 10 30 Det är ingen ny teknik som sådan, men syftet 
är att byta från en driftsform till en annan. I 
viss utsträckning beskrivet och målsatt.


Nya lösningar 5 = I hög 
utsträckning, tydligt 
beskrivet i 
förhållande till det 
man ska göra, 
specificerade mål, 
mätbar uppföljning


 3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt


 1 = I ringa 
utsträckning, 
beskrivs men är 
inte nog 
underbyggt, eller 
inte projektspecifikt


0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant


5 10 50 Samarbetsformen är en ny lösning, att arbeta 
med Arbetsmarknadsenheten, sida vid sida 
med ombyggnationen. Man ska utvärdera 
detta.  I hög utsträckning, tydligt beskrivet i 
förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar uppföljning.


Forskning 5 = I hög 
utsträckning, tydligt 
beskrivet i 
förhållande till det 
man ska göra, 
specificerade mål, 
mätbar uppföljning


 3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt


 1 = I ringa 
utsträckning, 
beskrivs men är 
inte nog 
underbyggt, eller 
inte projektspecifikt


0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant


0 10 0 Ej relevant.


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


0 10 0 Förväntas inte leda till nya arbetstillfällen i 
detta skede.


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 280
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GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Ottsjöns Bygdegård - Ombyggnationer
Sökande Ottsjöns Bygegårdsförening
Journalnummer 2021-4374
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt, bygdegården används 


av föreningar och privatpersoner i bygden på olika sätt. 
INSATSOMRÅDE: 2 Levande lokalsamhällen för alla 
FOND: EJFLU Landsbygdsfonden 
FINNS DET PENGAR TILL ANSÖKAN: JA
GRUNDVILLKOR
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: leder till visionen JA
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom ett insatsområde JA. Levade lokalsamhällen för alla
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond JA därför att projektet i sin helhet utförs på landsbygden, nyttan tillfaller landsbygden. 


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse


JA 
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden 
Mål 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället 


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, bygdegården drivs främst av föreningen, men används av flera andra 


föreningar som påverkat utformningen av ansökan. 
Projektet har ett underifrånperspektiv JA 
Projektet tillför nytänkande JA De har ett helhetsgrepp och bygger dels om byggdegården och förbättrar 


med isolering, solceller mm (utanför denna ansökan) samtidigt som de i 
denna ansökan utvecklar verksamheten med sommarcafé, godkänt kök, 
bättre tillgänglighet som gör att de kan använda bygården på nya sätt. 
Parallellt så anlägger man ställplatser för husbilar m m vilket gör att 
bygdegården hamnar som ett nav i ett nytt sammanhang.) Även nytt på 
platsen.


Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet


JA


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


JA, den består av dels ideell tid för projektledning, målning, städning, 
handledare sommarcafé, redovisning från föreningen, ideell tid från snickare 
samt 100 000kr egen privat medfinansiering från föreningen själv.


TOTALPOÄNG 300/200
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 91,40%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Detta är ett allmännyttigt projekt. För att möte Leaderområdets krav på privat 


medfinansiering så går föreningen därför in med en del eget kapital.  
Projektet syftar även till att i förlängningen kunna genomföra fler och bättre 
evenemang, vilket långsiktigt förväntas skapa vissa intäkter.


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


mål i insatsområde 2 Levande lokalsamhällen för alla. Projektet syftar 
till att utvecka den mötesplats som bygdegården redan idag utgör, och 
som nu får förutsättningar att berikas med fler och bättre aktiviteter 
och evenemang. Extra positivt med generationsväxlingen i styrelsen 
och att en yngre generation tar vid i utvecklingen av bygdegården.


VILLKOR FÖR BESLUT: Bygglov är en förutsättning för att genomföra projektet, och måste vara 
klart innan projektstart. Uppvisas senast vid första ansökan om stöd. 
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Urvalskriterier
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2021-4374 Ottsjöns Bygdegård - Ombyggnationer
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 Sökanden jobbar parallellt med 
energieffektiviteringar men via en annan 
ansökan till Boverket. Man har med sig tanken 
om att energieffektivisera huset, men det mesta 
av detta ligger inte i detta projekt. I ringa 
utsträckning, beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte projektspecifikt. 


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 Det finns med i planeringen att både män och 
kvinnor fått tänka till, man reflekterar kring att 
man vill alla ska känna sig välkomna. Dock inte 
så konkret beskrivet i mätbarhet, men det är inte 
till fullo underbyggt. Det kommer inte hinna följas 
upp hur det faktiskt går under projekttiden. 
Medvetenheten finns kring mångfald och 
funktionsvariation och uttrycks i ansökan. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.


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 ansökan beskrivs hur man kommer att arbeta 
för en mer flexibel användning av okalerna, 
vilket bör leda till att lokalerna används mer 
effektivt, och på sikt stärker det föreningens 
ekonomi så att man kan fortsätta att 
vidareutveckla verksamheten i föreningen. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
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 Detta är centralt i ansökan, själva ansökan 
innehåller framförallt ombyggnationen av huset, 
men i ansökan redogörs för både befintliga 
evenemang som kan vidareutvecklas, och flera 
idéer om nya samarbeten och återkommande 
arrangemang. Trots att de inte till fullo kan följas 
upp inom projekttiden, så sätts poäng 5: I hög 
utsträckning, tydligt beskrivet i förhållande till det 
man ska göra, specificerade mål, mätbar 
uppföljning.


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 Se ovan samma resoneman gäller även här.  


FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Antal nyskapade 
arbetstillfällen 
(årsarbetskrafter)


Beräknas på följande vis:
 (Omräkning till antal arbetstillfällen heltid och år)/(miljoner kronor i stöd)
 
 Kvot 0 till 0,2 = 0 poäng
 Kvot större än 0,2 men max 0,6 = 1 poäng
 Kvot större än 0,6 men max 0,9 = 2 poäng
 Kvot större än 0,9 men max 1,2 = 3 poäng
 Kvot större än 1,2 men max 1,5 = 4 poäng
 Kvot större än 1,5 = 5 poäng


1 30 30 Ur ansökan: "Genom projektet kommer vi att 
kunna bedriva sommarcafe med arbetstillfällen 
för ungdomar genom samarbete med 
kommunen." 240 h + 240 h. KVOT 0,25/1=0,25 
=>1


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 300
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version 3, 181116


GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn LÄRKO Lär av konstnär


Sökande Culturpart AB
Journalnummer 2022-49
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att det handlar om att arbeta fram ett nytt tjänstekoncept 


ihop. Eftersom det handlar om KKN-företagare (kulturella och konstnärliga 
företag), och ansökan syftar till att samla många företag, så betraktar vi detta 
som ett branschstöd.


INSATSOMRÅDE: 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan
FOND: EJFLU 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 företagen i hög grad är verksamma på landsbygden.


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse


JA
VILKET ELLER VILKA AV FÖLJANDE: 
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, se "två parter" och "underifrånperspektiv"
Projektet har minst två parter JA, i projektet finns flera samverkande KKN-företag. 
Projektet har ett underifrånperspektiv JA, idén kommer från några av företagarna som genomförde först en 


förstudie, sedan har jobbat vidare via "Kulturella Bygder"-projekt som drivs 
av LAG-styrelsen.


Projektet tillför nytänkande JA, denna typ av verksamhet finns inte sedan tidigare. Ur ansökan: 
"Nätverket Lärko med dess olika funktioner är en ny typ av mäklarfunktion för 
denna bransch. Vi utvecklar tjänster inom kulturområdet, marknadsför dem 
under ett gemensamt paraply och gör dem mycket mer sökbara och 
tillgängliga för den breda allmänheten. Hemsidan gör det lätt för den som 
söker en kurs eller workshop att hitta, vare sig det är en privatperson som vill 
lära dig en ny teknik, ge bort en present eller en professionell konstnär som 
vill få stöd i att utveckla på ett specifikt område eller en turistbyrå/ett hotell 
som vill tipsa en kund om en aktiv semesteraktivitet."


Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet


JA


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


JA


TOTALPOÄNG 365/180
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 100%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Detta är ett branschstöd, och projektet ges 100% stöd då det är en 


uppbyggande fas som kommer flera till del. Projektets står öppet för 
deltagare med liknande verksamhet, och man önskar öka antalet 
medlemmar i nätverket. 


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


mål inom insatsområde 1 "Passionerat entreprenörskap i samverkan". 
Positivt att arbeta med att gemensamt utvecka lönsamheten genom 
denna nya tjänst, som bör vara intressant för både lokalbor och 
besökande. Positivt att projektet tar sig  an en jämställdhetsaspekt och 
försöker skapa ett inkluderande nätverk. 


VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor. 
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Urvalskriterier
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-49 LÄRKO Lär av konstnär
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 Upplevelsebaserade tjänster (även på 
hemmaplan, en del av målgruppen är 
lokal), förnybara material, reproduktion i 
ny form. I ringa utsträckning, beskrivs 
men är inte nog underbyggt, eller inte 
projektspecifikt


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 Nätverket i sig, vilja bredda det med 
både kvinnor och män. Arbetar med och 
tillgängliggör tillgänglighet hos slutkund. 
Möjlighet anpassa för specifika 
målgrupper eftersom kurserna är små, 
få deltagare. Finns potential på flera 
sätt. Samtidigt så jobbar man inte 
specifikt. I viss utsträckning beskrivet 
och målsatt.


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 Stärka lönsamheten hos varje enskild 
företagare är ett mål. Går att följa upp 
men det finns inget definierat mål. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.


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 De lyfter fram att ett huvudsyfte är att 
skapa ett gemensamt varumärke och 
sälja tjänster tillsammans. Det är ett 
huvudsyfte med projektet. I hög 
utsträckning, tydligt beskrivet i 
förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar uppföljning.


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


3 5 15 Ligger i tiden att arbeta med de som vill 
förkovra sig på sin lediga tid, och på t ex 
semestern eller en resa. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.


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


1 5 5 Handlar mycket om att utveckla de 
befintliga företagen, att stärka dem. 


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 Vissa av företagen arbetar med råvaror 
från jord- och skogsbruk: träskulpturer, 
skinn som förädlas., men överlag 
uppfattas inte kriteriet som relevant i 
detta fall. 


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 I ansökan finns en ambition att skapa 
arbetstillfällen. Kvot 2/0,6=3,33 =>5p


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 365
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