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Protokoll LAG-styrelsemöte  
Plats: Grönt Center lokal Sunnan samt digitalt   
Datum: 220421 
Tid: 13.00-17.00  

 
 
§111 Mötet öppnas 
Ordförande Nina öppnade mötet efter en presentationsrunda av alla deltagare.  
 
§112 Val av mötesfunktionärer 
- Ordförande: Nina Andersson 
- Sekreterare: Anna Olofsson Frestadius 
- Justerare: Lena Olsson och Allan Nilzén 
 
§113 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. Ingen anmälan av jäv.  
 
§114 Godkännande av föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§115 Godkännande av dagordningen. 
Godkändes med tillägg om förslag kring införande av en roterande lista med ledamöter i LAG 
avseende justering av protokoll. 
 
§116 Ekonomi 
- Leaderföreningens ekonomi och de LAG-ägda projekten  
Föredrogs av Carina och Catarina och återfinns i dagordningen bilagor. 

 Beslut: Överför kvarvarande del av pengar på strategiframtagning 2023-2027 till eget 
kapital hos Leader Sjö, Skog och Fjäll. 

 Beslut: Tillägg vid ekonomisk redovisning av upparbetade kostnader: tydliggöra 
sammanställningen med tillägg om icke upparbetade/sökta kostnader.  

Offentlig sektor  Näringslivssektor Ideell sektor  
Lena Olsson, Berg 
Elina Grubb, Härjedalen digitalt  
Nina Andersson, Krokom  
 
ERSÄTTARE: Erik Danielsson, 
Åre ideell (ersätter Kerstin Örbo, 
Åre kommun offentlig) 

Conny Wahlström, Berg  
Peter Johansson, Krokom 
Johan Lövqvist, Åre digitalt 
 
 
 
 

Anna Olofsson Frestadius, Krokom 
Margareta Lindhagen, Östersund 
Allan Nilzén, Åre 
 
 

 
Från utvecklingskontoret:  Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd Ellen Hoas Strömberg (digitalt), Annsofi 
Collin, projektledare Leader Grogrund 
 
Gäst: Sofie Werner (endast inledning §116) 
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Protokollet signeras digitalt. 

 Beslut: Kansliet uppdras att vid nästa styrelsemöte i juni presentera 
driftskostnadsprojektets utfall och prognos likt en redovisning med balans, resultat och 
likviditet.  

 

- Tillgängligt för beslut och Portföljsanalys av de prioriterade projekten 
Föredrogs av Catarina och återfinns i bilaga. 

 Beslut: Kansliet uppdras att till LAG-mötet i juni ta fram förslag till beslut avseende 
slutdatum att söka projekt för under förlängningsåren. LAG föreslår sista datum 2022-12-
31  

 Beslut: Kansliet uppdras att till LAG-mötet i juni ta fram slutredovisningsdatum för 
samtliga beviljade projekt.  

 Beslut: Kansliet uppdras att göra tillägg i projektportföljen om förväntande 
projektansökningar som är på ingång.  

 
 
Projektbeslut följer, ett projekt/sida. 
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Protokollet signeras digitalt. 

§117 Raststuga i Storlien – Projektstöd till företag 
Sökande: Askro Bildproduktion AB  
Fond: Landsbygdsfonden   
 
Föredragande gäst från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan bedömning.  
 
Projektet handlar om att göra en investering i en raststuga utanför Storlien. Den ska användas vid 
guidning, det finns tre samverkande småföretag som står bakom ansökan.  
 
Utgifter:    252 138:-  
Sökt stöd:     176 488:- (Projektstöd) 
Egen privat kontant finansiering: 75 650:-(egen finansiering) 
 

 Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja projektet med följande tillägg:  
o Ansökan beviljas under förutsättning att sökande beviljas bygglov och 

strandskyddsdispens för raststugan senast 2023-04-21  
o LAG-styrelsen är medvetna om att placering av stugan kan komma att ändras 

utifrån bygglovsförfarandet men att det inte påverkar beslutet. 
 
Se även beslutsbilaga. 
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Protokollet signeras digitalt. 

§118 Tematisk utvärdering av Sjö Skog & Fjälls strategi 2014-2022  
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Fond: Landsbygdsfonden  

Projektet handlar om att genomföra en extern utvärdering av strategi 2014-2022 och dess 
genomförande. De beräknade effekterna är att kartlägga vad som blivit bra och vad som bör 
förbättras för att kunna öka kvaliteten på arbetet utifrån förändringsteorin i strategi, och 
genomförandet av arbetet i Leaderområdet. 

Utgifter:    244 292:-  
Sökt stöd:     244 292:- (163 376:- Projektstöd/80 616:- LAG-pott) 
 

 Beslut: LAG beslöt att bevilja projektet med ett mindre förtydligande i projektplanen, 
tydligare inriktning på tema ”effekt”. Projektet behöver inte passera LAG-styrelsen på 
nytt efter förtydligandet. 
 

Se även beslutsbilaga. 
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Protokollet signeras digitalt. 

§119 Fenix - För ökad egenmakt hos gruppen UVAS och NEET  - ÄNDRING 
Sökande: Medborgarskolan Mitt 
Fond: Landsbygdsfonden  
 
Projektägaren söker extra medel för sina handledare, att arbeta längre tid i projektet. Extra sökt 
belopp för två handledare, en extra månad, sammanlagt 99 574. 

 Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ändringen. 

 
Beviljat stöd:   
 
INNAN ÄNDRING:  
Projektstöd   1 136 533:- 
LAG-pott   559 785:- 
 
_______________________________________ 
SUMMA  1 696 318:- (offentligt stöd 100%) 
 
EFTER  ÄNDRING: 
Projektstöd   1 203 250:- 
LAG-pott   592 645:- 
 
_______________________________________ 
SUMMA  1 795 895:- (offentligt stöd 100%) 
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Protokollet signeras digitalt. 

§120 Grogrund 
- Tidplan för det kommande arbetet 
Presenterades och föredrogs av Annsofi Collin.   

- Diskussion om ny förening ska bildas eller ej – förslag till årsmötet ska förberedas 
LAG-styrelsen resonerade tillsammans där en majoritet (8 av 10) förordade start av en ny 
förening. 

 Beslut: LAG:s förslag kommer att lyftas vid årsmötet den 21 april 2022 som information 
utifrån den kommande processen med Leader Grogrund där kallelse kommer ske till 
föreningsbildande av föreningen.  

 
§121 Diskussion om att gå med i konceptet LAG-ägt projekt “Vi landsbyggare”  

 Beslut: Kansliet uppdras att till juni månads möte bereda ärende genom ett LAG-ägt 
projekt utifrån bakgrund, kostnad och syfte samt ta fram förslag till beslut kring 
konceptet ”Vi Landsbyggare”. Resonemang fördes också kring att lyfta blicken på 
landsbygden ur ett europeiskt och ur ett urbant normperspektiv. Medskick från LAG-
styrelsen till kansliet: titta hur man arbetat i bland annat Sjuhärad utifrån deras 
företagstäta geografiska struktur.  

§122 Beslutspunkt återremitterad från föregående möte - antagande av verksamhetsplan 
för 2022 

 Beslut: Verksamhetsplan 2022 godkändes och antogs av LAG.  

 
§123 Nytt förslag arbetsordning 

 Beslut: Bordlades till mötet i juni.  

§124 LAG-styrelsens checklista.  

 Beslut: översyn av rutiner genomförs vid juni månads möte.   

§125 Övriga frågor. 

 Beslut: VL uppdras att till mötet i juni upprätta en lista för justering av LAG-protokoll 
med roterande ansvar av bland ledamöter   

 Beslut: förändra arbetssättet kring bedömning genom att: få in tjänsteutlåtande från 
kansliet med förslag till beslut. I detta ingår bakgrundsbeskrivning, sammanfattning av 
projektet samt förslag till poängsättning. Kansliet skall skicka ut projektidén till LAG och 
utvärdering av detta nya arbetssätt görs efter 3-4 projekt.   

 
§126 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Nina skickar ut information om omorganisation som gått ut till personalen till LAG-styrelsens 
ledamöter.  
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Protokollet signeras digitalt. 

 
§127 Kommande möten 
- 2 juni, LAG Bruksvallarna (dagen innan så är det en projektträff i Hede, möjlighet till 
övernattning) 
- 31 augusti, LAG 
- 13 oktober, LAG 
- 14-15 december: LAG 
- Nationell Leaderträff 2022, Högbo Bruk 18-19 oktober Tema “Rivstart” 
Lokal Utveckling Sverige (LUS) Medlemsmöte dagen innan, d v s 17 oktober. 
 
§127 Mötet avslutas. 

Ordförande Nina avslutade mötet.  
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BEDÖMNING BEDÖMNING UTOM POÄNG

version 3, 181116

GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Raststuga i Storlien
Sökande Askro Bildproduktion AB
Journalnummer 2022-524
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd till företag, därför att projektet primärt är till nytta för de två 

samverkande företagen. 
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, insatsområde 4 som har mål som handlar om att främja småföretagande, 
samverkan mellan förettag och en attraktiv turism.

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt
JA Landsbygdsfonden, projektet genomförs till fullo på landsbygden och 
nyttan förväntas tillfalla landsbygden.

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 5. Förbättrad infrastruktur 

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

JA, det är egentligen bara en utgift i budgeten, en enkel stuga på ofri grund. 

Projektet är lokalt förankrat JA, det finns två samarbetspartners, en ytterligare företagare samt 
markägaren, som är ett hotell i Storlien.  Ansökan berör främst dessa. De har 
valt denna plats för att den inte förväntas störa renskötseln, det är en 
sameby på norska sidan som använder området periodvis.

Projektet har minst två parter JA, se ovan.
Projektet har ett underifrånperspektiv JA, de bägge företagarna som ska använda stugan finns i området Storlien-

Handöl.
Projektet tillför nytänkande JA Nytt på platsen
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet

JA, de är ovana sökanden men projektet är inte så omfattande, och de kan 
söka Jordbruksverkets förskott på halva summan. 

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

JA, 30% privat (egen) medfinansiering

TOTALPOÄNG 370
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 70 %
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Max belopp för Projektstöd till företag, då nyttan är relativt bred, flera 

småföretag har indirekt nytta genom samarbete om mat och logi.
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt som förväntas leda till 

målen inom strategins insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap i 
samverkan. Projektet utvecklar den småskaliga turismen i området, 
med stor respekt för natur och med minimal naturpåverkan. Sökanden 
för en dialog med damebyn som är aktiv i området och placeringen har 
valts med omsorg. Projektet förväntas ge ringar på vattnet i de 
samverkande företagen i Storlien-området.

VILLKOR FÖR BESLUT: Ansökan beviljas under förutsättning att bygglov och 
strandskyddsdispens beviljas och underlag visas upp senast 230421. 
Placeringen av stugan kan vid behov korrigeras utan att beslutet 
påverkas. 
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BEDÖMNING POÄNG EJFLU 1

Urvalskriterier
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-524 Raststuga i Storlien
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

3 10 30 Ur bilaga: Raststugan tillverkas och byggs av ett företag som tar tillvara på timmer 
och material som annars skulle gå till waste. Det här sättet att ta tillvara på 
materialet, istället för att göra förbränningsråvaror slipper man hugga ner
annan skog som man gör i ett konventionell bygge. Det sparar både naturen, 
klimatet och ger bättre ekonomi i
projektet. Det gör projektet bärkraftigt och hållbart.Vi använder befintliga leder vilket 
ger minst möjligt markslitage och bidrar ekonomiskt till lederna vi använder. Våra 
guidade turer ger gästen kunskap, historia och skapar engagemang vilket i sin tur 
skapar respekt för naturen och djuren. Vi rekommenderar alltid gästen att i första 
hand hyra utrustning istället för att köpa nytt.Vi ska uppmana och rekommendera 
gäster till ett klimatsmart resesätt, via tåg, samåkning etc.3 = I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt

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 Ur ansökan: Målgruppen för projektet är att alla ska ha möjlighet att på ett säkert 
och roligt sätt komma ut i naturen. Framförallt vill vi nå de som aldrig annars besökt 
naturen och fjället. Vi vill gärna öka andelen internationella och utlandsfödda som 
besöker vår del av Sverige. Här får dom uppleva naturen och fjället och det ger 
respekt för naturen och värdet att bevara den natur vi har.
Ur bilaga: Vi är två kvinnliga företagare som sett potentialen i varandras arbete och 
det kan skapa nya och fler ben att stå på inom befintligt företagande. En 
grundpelare hos oss är att naturen är en plats där alla har lika värde och på det här 
sättet vi jobbar kan vi göra det tillgängligt för många. Oberoende av kön, 
funktionsförmåga, ursprung, ålder, kultur har alla rätten till en fjäll- och 
naturupplevelse anpassade efter sin egen förmåga. Verksamheten är inte 
könsrelaterad eller bunden av specifik ålder och grupper av människor. Vårat fokus 
ska vara att öka människans värderingar och respekt för naturen och 
medmänniskor. Vi ska alltid vara öppen och tillmötesgående gentemot kollegor och 
gäster oavsett kön, ursprung, ålder, sexuell läggning eller funktionsvariation. 3 = 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 Ur bilaga: Att fortsätta driva och kunna öka våra företags ekonomiska hållbarhet 
fram till pension. Stärka det lokala företagandet som ett komplement till den 
gränshandel bygden har nu. Att på sikt bygga upp en hållbar turistverksamhet och 
åter sätta Storlien som en fjällort på turistkartan. Nå internationella gäster tack vare 
god infrastruktur med internationell flygplats som finns på norsk sida. Att bo och 
verka på platsen för att skattemedel ska stanna i bygden. 3 = 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

3 5 15 Ur ansökan: Strövtåg som är mitt företag kommer kunna arrangera guidningar varje 
dag, året runt. Lenas företag Flammans Skafferi kan ha nytta via en utökad 
verksamhet och andra företag i Storlien kommer att kunna hänvisa till ditt företag 
för guidning.

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 Ur ansökan: Med en rastkoja kan vi arrangera aktiviteter året runt, helt oberoende 
av väder och yttre faktorer.
Ur ansökan: För att kunna driva ett hållbart företagande, över alla årstider, behövs 
ett mål dit vi som företagare i området kan ta våra gäster till. Att inte behöva ställa 
in aktiviteter är en förutsättning för att kunna ha en verksamhet i de mer glesbygda 
delarna av Sverige. 3 = 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

0 5 0

Ej aktuellt.
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

Ej aktuellt.
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

Här anser LAG-styrelsen att prognosen i ansökan är aningen hög, men man tror att 
projektet skapar nya arbetstillfällen. Beräkningen sker därför på 0,5 ÅA. 
Kvotberäkning0,5/0,2=2,5 => 5 p

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 370
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BEDÖMNING BEDÖMNING UTOM POÄNG

version 3, 181116

GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Tematisk utvärdering av Sjö, Skog & Fjälls strategi 2014-2022
Sökande LAG Sjö, Skog & Fjäll
Journalnummer 2022-872
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att nyttan är bred och kan gynna hela leaderområdet 

indirekt.
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 Innovatoin/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond JA, EJFLU Landsbygdsfonden 

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse
JA, 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, hos LAG-styrelsen.

Projektet har minst två parter JA, LAG-styrelsen i samverkan med finansiärerna. Dessa ska aktivt bidra till 
process och ta emot resultatet.

Projektet har ett underifrånperspektiv JA LAG-styrelsen har ett underifrånperspektiv. 
Projektet tillför nytänkande JA, Det handlar om att få fram ny kunskap om förändringsteorin för att öka 

kvaliteten i arbetet. Det var ett delvis nytt grepp inför denna programperiod, 
och det finns mycket att lära.  

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 260
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 100%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Att utvärdera tematiskt är ett allmännyttigt syfte, därför 100% i stöd. 
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till 

mål inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning. Flera nyheter har tillkommit i denna 
programperiod: flerfondslösning, förändringsteori och tydligare 
målstyrning sida vid sida med sättet som LAG-styrelsen prioriterar 
projekten. Det är angeläget att genomföra en extern utvärdering för att 
kunna ta tillvara de bästa lösningarna. 

VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor. 
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BEDÖMNING POÄNG EJFLU 4

Urvalskriterier
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-872 Tematisk utvärdering av Sjö, Skog & Fjälls strategi 2014-2022
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

3 10 30 Indikatorer är bland annat "kompetenshöjning" samt "projekt 
som bidrar till ekologisk hållbarhet". Urvalskriterier kopplade 
till ekonomisk hållbarhet har används som verktyg. 
Indikatorerna följs upp utanför denna utvärdering, i denna 
utvärdering följs indikatorerna och urvalskriterieverktyget som 
sådant upp. Även (samma för alla hållbarhetskriterier) "Detta 
projekt handlar om att göra en utvärdering. Där handlar det 
framförallt om en kunskapshöjning och att arbeta för ökad 
medvetenhet och kompetens, även inom hållbarhetsfrågor."  3 
= I viss utsträckning beskrivet och målsatt

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 Indikatorer är bland annat "kompetenshöjning", samt "projekt 
som bidrar till social hållbarhet" (särskilt utpekat: jämställhet, 
mångfald, funktionsvariation). Urvalskriterier kopplad till social 
hållbarhet har används som verktyg. Indikatorerna följs upp 
utanför denna utvärdering, i denna utvärdering följs 
indikatorerna och urvalskriterieverktyget som sådant upp.  3 = 
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 Indikatorer är bland annat "kompetenshöjning", "projekt med 
samverkan med aktörer utanför leaderområdet", "projekt som 
främjat internationalisering" samt "projekt som bidrar till 
ekonomisk hållbarhet". Urvalskriterier kopplad till ekonomisk 
hållbarhet har används som verktyg. Indikatorerna följs upp 
utanför denna utvärdering, i denna utvärdering följs 
indikatorerna och urvalskriterieverktyget som sådant upp.  3 = 
I viss utsträckning beskrivet och målsatt

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

5 30 150 Se ansökan "nytänkande": Programperioden har innehållit 
flera nyheter:
* Starkare fokus på målstyrning i allmänhet
* En styrning på EU-fondernas mål i synnerhet
* Flerfondslösning med möjlighet att bevilja stöd ur tre olika 
EU-fonder med olika fokus, inriktningar och mål
* Införandet av ett strikt bedömningssystem för LAG-styrelsen 
med poängsättning av olika aspekter av projekten och 
fördefinierade avslagsnivåer (jämfört med förra 
programperioden där det inne fanns någon tydlig struktur för 
hur ett LAG-styrelsebeslut kunde utformas, utan en motivering 
räckte).
*Interventionslogik och förändringsteori infördes som begrepp 
inom arbetet.
Sammantaget så är det flera olika aspekter som innebär stor 
skillnad jämfört med tidigare programperioder, trots att det 
hela tiden varit Leadermetoden som legat till grund. Dessa 
behöver utvärderas för en bättre förståelse av vad som lett till 
vad i genomförandet: slump eller medvetna satsningar.5 = I 
hög utsträckning, tydligt beskrivet i förhållande till det man ska 
göra, specificerade mål, mätbar uppföljning

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

0 10 0 Ej aktuell

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

1 10 10 Se ovan, "nytänkande".  1 = I ringa utsträckning, beskrivs men 
är inte nog underbyggt, eller inte projektspecifikt

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

1 10 10 Därtill görs en utblick i övriga Sverige och EU om det finns ny 
relevant forskning på Leadermetoden  som på något sätt kan 
förbättra ett genomförande av en Leaderstrategi, kopplat till 
förändringsteorin. Det finns dels nationell forskning genom 
Jordbruksverket, men även i andra medlemsländer forskas  
det på Leader som metod och inom vilka utvecklingsområden 
där man kan förvänta sig att metoden är effektiv. Som källa 
används ENRDs portalsidor: https://enrd.ec.europa.eu/leader-
clld/leader-toolkit/implementing-lags-and-local-strategies-1_en 
samt Leadernätverken som nås via LUS och ELARD.  1 = I 
ringa utsträckning, beskrivs men är inte nog underbyggt, eller 
inte projektspecifikt

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

Inga nya arbetstillfällen
version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 260
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Protokoll LAG-styrelsemöte  
Plats: Grönt Center lokal Sunnan samt digitalt   
Datum: 220421 
Tid: 13.00-17.00  


 
 
§111 Mötet öppnas 
Ordförande Nina öppnade mötet efter en presentationsrunda av alla deltagare.  
 
§112 Val av mötesfunktionärer 
- Ordförande: Nina Andersson 
- Sekreterare: Anna Olofsson Frestadius 
- Justerare: Lena Olsson och Allan Nilzén 
 
§113 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. Ingen anmälan av jäv.  
 
§114 Godkännande av föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§115 Godkännande av dagordningen. 
Godkändes med tillägg om förslag kring införande av en roterande lista med ledamöter i LAG 
avseende justering av protokoll. 
 
§116 Ekonomi 
- Leaderföreningens ekonomi och de LAG-ägda projekten  
Föredrogs av Carina och Catarina och återfinns i dagordningen bilagor. 


 Beslut: Överför kvarvarande del av pengar på strategiframtagning 2023-2027 till eget 
kapital hos Leader Sjö, Skog och Fjäll. 


 Beslut: Tillägg vid ekonomisk redovisning av upparbetade kostnader: tydliggöra 
sammanställningen med tillägg om icke upparbetade/sökta kostnader.  


Offentlig sektor  Näringslivssektor Ideell sektor  
Lena Olsson, Berg 
Elina Grubb, Härjedalen digitalt  
Nina Andersson, Krokom  
 
ERSÄTTARE: Erik Danielsson, 
Åre ideell (ersätter Kerstin Örbo, 
Åre kommun offentlig) 


Conny Wahlström, Berg  
Peter Johansson, Krokom 
Johan Lövqvist, Åre digitalt 
 
 
 
 


Anna Olofsson Frestadius, Krokom 
Margareta Lindhagen, Östersund 
Allan Nilzén, Åre 
 
 


 
Från utvecklingskontoret:  Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd Ellen Hoas Strömberg (digitalt), Annsofi 
Collin, projektledare Leader Grogrund 
 
Gäst: Sofie Werner (endast inledning §116) 
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Protokollet signeras digitalt. 


 Beslut: Kansliet uppdras att vid nästa styrelsemöte i juni presentera 
driftskostnadsprojektets utfall och prognos likt en redovisning med balans, resultat och 
likviditet.  


 


- Tillgängligt för beslut och Portföljsanalys av de prioriterade projekten 
Föredrogs av Catarina och återfinns i bilaga. 


 Beslut: Kansliet uppdras att till LAG-mötet i juni ta fram förslag till beslut avseende 
slutdatum att söka projekt för under förlängningsåren. LAG föreslår sista datum 2022-12-
31  


 Beslut: Kansliet uppdras att till LAG-mötet i juni ta fram slutredovisningsdatum för 
samtliga beviljade projekt.  


 Beslut: Kansliet uppdras att göra tillägg i projektportföljen om förväntande 
projektansökningar som är på ingång.  


 
 
Projektbeslut följer, ett projekt/sida. 
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§117 Raststuga i Storlien – Projektstöd till företag 
Sökande: Askro Bildproduktion AB  
Fond: Landsbygdsfonden   
 
Föredragande gäst från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan bedömning.  
 
Projektet handlar om att göra en investering i en raststuga utanför Storlien. Den ska användas vid 
guidning, det finns tre samverkande småföretag som står bakom ansökan.  
 
Utgifter:    252 138:-  
Sökt stöd:     176 488:- (Projektstöd) 
Egen privat kontant finansiering: 75 650:-(egen finansiering) 
 


 Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja projektet med följande tillägg:  
o Ansökan beviljas under förutsättning att sökande beviljas bygglov och 


strandskyddsdispens för raststugan senast 2023-04-21  
o LAG-styrelsen är medvetna om att placering av stugan kan komma att ändras 


utifrån bygglovsförfarandet men att det inte påverkar beslutet. 
 
Se även beslutsbilaga. 
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§118 Tematisk utvärdering av Sjö Skog & Fjälls strategi 2014-2022  
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Fond: Landsbygdsfonden  


Projektet handlar om att genomföra en extern utvärdering av strategi 2014-2022 och dess 
genomförande. De beräknade effekterna är att kartlägga vad som blivit bra och vad som bör 
förbättras för att kunna öka kvaliteten på arbetet utifrån förändringsteorin i strategi, och 
genomförandet av arbetet i Leaderområdet. 


Utgifter:    244 292:-  
Sökt stöd:     244 292:- (163 376:- Projektstöd/80 616:- LAG-pott) 
 


 Beslut: LAG beslöt att bevilja projektet med ett mindre förtydligande i projektplanen, 
tydligare inriktning på tema ”effekt”. Projektet behöver inte passera LAG-styrelsen på 
nytt efter förtydligandet. 
 


Se även beslutsbilaga. 
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§119 Fenix - För ökad egenmakt hos gruppen UVAS och NEET  - ÄNDRING 
Sökande: Medborgarskolan Mitt 
Fond: Landsbygdsfonden  
 
Projektägaren söker extra medel för sina handledare, att arbeta längre tid i projektet. Extra sökt 
belopp för två handledare, en extra månad, sammanlagt 99 574. 


 Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ändringen. 


 
Beviljat stöd:   
 
INNAN ÄNDRING:  
Projektstöd   1 136 533:- 
LAG-pott   559 785:- 
 
_______________________________________ 
SUMMA  1 696 318:- (offentligt stöd 100%) 
 
EFTER  ÄNDRING: 
Projektstöd   1 203 250:- 
LAG-pott   592 645:- 
 
_______________________________________ 
SUMMA  1 795 895:- (offentligt stöd 100%) 
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§120 Grogrund 
- Tidplan för det kommande arbetet 
Presenterades och föredrogs av Annsofi Collin.   


- Diskussion om ny förening ska bildas eller ej – förslag till årsmötet ska förberedas 
LAG-styrelsen resonerade tillsammans där en majoritet (8 av 10) förordade start av en ny 
förening. 


 Beslut: LAG:s förslag kommer att lyftas vid årsmötet den 21 april 2022 som information 
utifrån den kommande processen med Leader Grogrund där kallelse kommer ske till 
föreningsbildande av föreningen.  


 
§121 Diskussion om att gå med i konceptet LAG-ägt projekt “Vi landsbyggare”  


 Beslut: Kansliet uppdras att till juni månads möte bereda ärende genom ett LAG-ägt 
projekt utifrån bakgrund, kostnad och syfte samt ta fram förslag till beslut kring 
konceptet ”Vi Landsbyggare”. Resonemang fördes också kring att lyfta blicken på 
landsbygden ur ett europeiskt och ur ett urbant normperspektiv. Medskick från LAG-
styrelsen till kansliet: titta hur man arbetat i bland annat Sjuhärad utifrån deras 
företagstäta geografiska struktur.  


§122 Beslutspunkt återremitterad från föregående möte - antagande av verksamhetsplan 
för 2022 


 Beslut: Verksamhetsplan 2022 godkändes och antogs av LAG.  


 
§123 Nytt förslag arbetsordning 


 Beslut: Bordlades till mötet i juni.  


§124 LAG-styrelsens checklista.  


 Beslut: översyn av rutiner genomförs vid juni månads möte.   


§125 Övriga frågor. 


 Beslut: VL uppdras att till mötet i juni upprätta en lista för justering av LAG-protokoll 
med roterande ansvar av bland ledamöter   


 Beslut: förändra arbetssättet kring bedömning genom att: få in tjänsteutlåtande från 
kansliet med förslag till beslut. I detta ingår bakgrundsbeskrivning, sammanfattning av 
projektet samt förslag till poängsättning. Kansliet skall skicka ut projektidén till LAG och 
utvärdering av detta nya arbetssätt görs efter 3-4 projekt.   


 
§126 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Nina skickar ut information om omorganisation som gått ut till personalen till LAG-styrelsens 
ledamöter.  
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§127 Kommande möten 
- 2 juni, LAG Bruksvallarna (dagen innan så är det en projektträff i Hede, möjlighet till 
övernattning) 
- 31 augusti, LAG 
- 13 oktober, LAG 
- 14-15 december: LAG 
- Nationell Leaderträff 2022, Högbo Bruk 18-19 oktober Tema “Rivstart” 
Lokal Utveckling Sverige (LUS) Medlemsmöte dagen innan, d v s 17 oktober. 
 
§127 Mötet avslutas. 


Ordförande Nina avslutade mötet.  


 







BEDÖMNING BEDÖMNING UTOM POÄNG


version 3, 181116


GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Raststuga i Storlien
Sökande Askro Bildproduktion AB
Journalnummer 2022-524
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd till företag, därför att projektet primärt är till nytta för de två 


samverkande företagen. 
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, insatsområde 4 som har mål som handlar om att främja småföretagande, 
samverkan mellan förettag och en attraktiv turism.


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt
JA Landsbygdsfonden, projektet genomförs till fullo på landsbygden och 
nyttan förväntas tillfalla landsbygden.


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 5. Förbättrad infrastruktur 


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


JA, det är egentligen bara en utgift i budgeten, en enkel stuga på ofri grund. 


Projektet är lokalt förankrat JA, det finns två samarbetspartners, en ytterligare företagare samt 
markägaren, som är ett hotell i Storlien.  Ansökan berör främst dessa. De har 
valt denna plats för att den inte förväntas störa renskötseln, det är en 
sameby på norska sidan som använder området periodvis.


Projektet har minst två parter JA, se ovan.
Projektet har ett underifrånperspektiv JA, de bägge företagarna som ska använda stugan finns i området Storlien-


Handöl.
Projektet tillför nytänkande JA Nytt på platsen
Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet


JA, de är ovana sökanden men projektet är inte så omfattande, och de kan 
söka Jordbruksverkets förskott på halva summan. 


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


JA, 30% privat (egen) medfinansiering


TOTALPOÄNG 370
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 70 %
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Max belopp för Projektstöd till företag, då nyttan är relativt bred, flera 


småföretag har indirekt nytta genom samarbete om mat och logi.
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt som förväntas leda till 


målen inom strategins insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap i 
samverkan. Projektet utvecklar den småskaliga turismen i området, 
med stor respekt för natur och med minimal naturpåverkan. Sökanden 
för en dialog med damebyn som är aktiv i området och placeringen har 
valts med omsorg. Projektet förväntas ge ringar på vattnet i de 
samverkande företagen i Storlien-området.


VILLKOR FÖR BESLUT: Ansökan beviljas under förutsättning att bygglov och 
strandskyddsdispens beviljas och underlag visas upp senast 230421. 
Placeringen av stugan kan vid behov korrigeras utan att beslutet 
påverkas. 
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Urvalskriterier
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-524 Raststuga i Storlien
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


3 10 30 Ur bilaga: Raststugan tillverkas och byggs av ett företag som tar tillvara på timmer 
och material som annars skulle gå till waste. Det här sättet att ta tillvara på 
materialet, istället för att göra förbränningsråvaror slipper man hugga ner
annan skog som man gör i ett konventionell bygge. Det sparar både naturen, 
klimatet och ger bättre ekonomi i
projektet. Det gör projektet bärkraftigt och hållbart.Vi använder befintliga leder vilket 
ger minst möjligt markslitage och bidrar ekonomiskt till lederna vi använder. Våra 
guidade turer ger gästen kunskap, historia och skapar engagemang vilket i sin tur 
skapar respekt för naturen och djuren. Vi rekommenderar alltid gästen att i första 
hand hyra utrustning istället för att köpa nytt.Vi ska uppmana och rekommendera 
gäster till ett klimatsmart resesätt, via tåg, samåkning etc.3 = I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt


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 Ur ansökan: Målgruppen för projektet är att alla ska ha möjlighet att på ett säkert 
och roligt sätt komma ut i naturen. Framförallt vill vi nå de som aldrig annars besökt 
naturen och fjället. Vi vill gärna öka andelen internationella och utlandsfödda som 
besöker vår del av Sverige. Här får dom uppleva naturen och fjället och det ger 
respekt för naturen och värdet att bevara den natur vi har.
Ur bilaga: Vi är två kvinnliga företagare som sett potentialen i varandras arbete och 
det kan skapa nya och fler ben att stå på inom befintligt företagande. En 
grundpelare hos oss är att naturen är en plats där alla har lika värde och på det här 
sättet vi jobbar kan vi göra det tillgängligt för många. Oberoende av kön, 
funktionsförmåga, ursprung, ålder, kultur har alla rätten till en fjäll- och 
naturupplevelse anpassade efter sin egen förmåga. Verksamheten är inte 
könsrelaterad eller bunden av specifik ålder och grupper av människor. Vårat fokus 
ska vara att öka människans värderingar och respekt för naturen och 
medmänniskor. Vi ska alltid vara öppen och tillmötesgående gentemot kollegor och 
gäster oavsett kön, ursprung, ålder, sexuell läggning eller funktionsvariation. 3 = 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 Ur bilaga: Att fortsätta driva och kunna öka våra företags ekonomiska hållbarhet 
fram till pension. Stärka det lokala företagandet som ett komplement till den 
gränshandel bygden har nu. Att på sikt bygga upp en hållbar turistverksamhet och 
åter sätta Storlien som en fjällort på turistkartan. Nå internationella gäster tack vare 
god infrastruktur med internationell flygplats som finns på norsk sida. Att bo och 
verka på platsen för att skattemedel ska stanna i bygden. 3 = 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


3 5 15 Ur ansökan: Strövtåg som är mitt företag kommer kunna arrangera guidningar varje 
dag, året runt. Lenas företag Flammans Skafferi kan ha nytta via en utökad 
verksamhet och andra företag i Storlien kommer att kunna hänvisa till ditt företag 
för guidning.


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 Ur ansökan: Med en rastkoja kan vi arrangera aktiviteter året runt, helt oberoende 
av väder och yttre faktorer.
Ur ansökan: För att kunna driva ett hållbart företagande, över alla årstider, behövs 
ett mål dit vi som företagare i området kan ta våra gäster till. Att inte behöva ställa 
in aktiviteter är en förutsättning för att kunna ha en verksamhet i de mer glesbygda 
delarna av Sverige. 3 = 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


0 5 0


Ej aktuellt.
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


Ej aktuellt.
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


Här anser LAG-styrelsen att prognosen i ansökan är aningen hög, men man tror att 
projektet skapar nya arbetstillfällen. Beräkningen sker därför på 0,5 ÅA. 
Kvotberäkning0,5/0,2=2,5 => 5 p


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 370







BEDÖMNING BEDÖMNING UTOM POÄNG


version 3, 181116


GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Tematisk utvärdering av Sjö, Skog & Fjälls strategi 2014-2022
Sökande LAG Sjö, Skog & Fjäll
Journalnummer 2022-872
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att nyttan är bred och kan gynna hela leaderområdet 


indirekt.
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 Innovatoin/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond JA, EJFLU Landsbygdsfonden 


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse
JA, 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, hos LAG-styrelsen.


Projektet har minst två parter JA, LAG-styrelsen i samverkan med finansiärerna. Dessa ska aktivt bidra till 
process och ta emot resultatet.


Projektet har ett underifrånperspektiv JA LAG-styrelsen har ett underifrånperspektiv. 
Projektet tillför nytänkande JA, Det handlar om att få fram ny kunskap om förändringsteorin för att öka 


kvaliteten i arbetet. Det var ett delvis nytt grepp inför denna programperiod, 
och det finns mycket att lära.  


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 260
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 100%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Att utvärdera tematiskt är ett allmännyttigt syfte, därför 100% i stöd. 
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till 


mål inom insatsområde 4 Innovation/Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning. Flera nyheter har tillkommit i denna 
programperiod: flerfondslösning, förändringsteori och tydligare 
målstyrning sida vid sida med sättet som LAG-styrelsen prioriterar 
projekten. Det är angeläget att genomföra en extern utvärdering för att 
kunna ta tillvara de bästa lösningarna. 


VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor. 
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Urvalskriterier
Insatsområde: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-872 Tematisk utvärdering av Sjö, Skog & Fjälls strategi 2014-2022
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


3 10 30 Indikatorer är bland annat "kompetenshöjning" samt "projekt 
som bidrar till ekologisk hållbarhet". Urvalskriterier kopplade 
till ekonomisk hållbarhet har används som verktyg. 
Indikatorerna följs upp utanför denna utvärdering, i denna 
utvärdering följs indikatorerna och urvalskriterieverktyget som 
sådant upp. Även (samma för alla hållbarhetskriterier) "Detta 
projekt handlar om att göra en utvärdering. Där handlar det 
framförallt om en kunskapshöjning och att arbeta för ökad 
medvetenhet och kompetens, även inom hållbarhetsfrågor."  3 
= I viss utsträckning beskrivet och målsatt


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 Indikatorer är bland annat "kompetenshöjning", samt "projekt 
som bidrar till social hållbarhet" (särskilt utpekat: jämställhet, 
mångfald, funktionsvariation). Urvalskriterier kopplad till social 
hållbarhet har används som verktyg. Indikatorerna följs upp 
utanför denna utvärdering, i denna utvärdering följs 
indikatorerna och urvalskriterieverktyget som sådant upp.  3 = 
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 Indikatorer är bland annat "kompetenshöjning", "projekt med 
samverkan med aktörer utanför leaderområdet", "projekt som 
främjat internationalisering" samt "projekt som bidrar till 
ekonomisk hållbarhet". Urvalskriterier kopplad till ekonomisk 
hållbarhet har används som verktyg. Indikatorerna följs upp 
utanför denna utvärdering, i denna utvärdering följs 
indikatorerna och urvalskriterieverktyget som sådant upp.  3 = 
I viss utsträckning beskrivet och målsatt


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


5 30 150 Se ansökan "nytänkande": Programperioden har innehållit 
flera nyheter:
* Starkare fokus på målstyrning i allmänhet
* En styrning på EU-fondernas mål i synnerhet
* Flerfondslösning med möjlighet att bevilja stöd ur tre olika 
EU-fonder med olika fokus, inriktningar och mål
* Införandet av ett strikt bedömningssystem för LAG-styrelsen 
med poängsättning av olika aspekter av projekten och 
fördefinierade avslagsnivåer (jämfört med förra 
programperioden där det inne fanns någon tydlig struktur för 
hur ett LAG-styrelsebeslut kunde utformas, utan en motivering 
räckte).
*Interventionslogik och förändringsteori infördes som begrepp 
inom arbetet.
Sammantaget så är det flera olika aspekter som innebär stor 
skillnad jämfört med tidigare programperioder, trots att det 
hela tiden varit Leadermetoden som legat till grund. Dessa 
behöver utvärderas för en bättre förståelse av vad som lett till 
vad i genomförandet: slump eller medvetna satsningar.5 = I 
hög utsträckning, tydligt beskrivet i förhållande till det man ska 
göra, specificerade mål, mätbar uppföljning


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


0 10 0 Ej aktuell


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


1 10 10 Se ovan, "nytänkande".  1 = I ringa utsträckning, beskrivs men 
är inte nog underbyggt, eller inte projektspecifikt


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


1 10 10 Därtill görs en utblick i övriga Sverige och EU om det finns ny 
relevant forskning på Leadermetoden  som på något sätt kan 
förbättra ett genomförande av en Leaderstrategi, kopplat till 
förändringsteorin. Det finns dels nationell forskning genom 
Jordbruksverket, men även i andra medlemsländer forskas  
det på Leader som metod och inom vilka utvecklingsområden 
där man kan förvänta sig att metoden är effektiv. Som källa 
används ENRDs portalsidor: https://enrd.ec.europa.eu/leader-
clld/leader-toolkit/implementing-lags-and-local-strategies-1_en 
samt Leadernätverken som nås via LUS och ELARD.  1 = I 
ringa utsträckning, beskrivs men är inte nog underbyggt, eller 
inte projektspecifikt


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


Inga nya arbetstillfällen
version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 260
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