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Protokollet signeras digitalt. 

Protokoll LAG-styrelsen 
Plats: Fjällbäcken Lodge samt digitalt 
Datum: 220602 
Tid: 08.30-13.30 
 
Närvarande:  

OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR 

Nina Andersson, Krokom 
Ingemar Eriksson, Åre 
 

Conny Wahlström, Berg 
Peter Johansson, Krokom (digitalt) 
Allan Nilzén, Åre 
 
ERSÄTTARE:  
Erik Danielson, Åre (ersätter vakant 
plats för näringsliv, Härjedalen) 

 
Jon Wagenius, Härjedalen 
Anna Olofsson Frestadius, Krokom 
(digitalt 8.30-12.00, endast §7-16) 
Johan Lövqvist, Åre 
Margareta Lindhagen, Östersund 

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

GÄSTER 
Anders Englund, tillväxtchef Bergs kommun (§14) 
Linnea Rohlin, landsbygdsutvecklare Härjedalens kommun (§15) 
Ketty Engrund projektledare (§16) 
Olov Andersson, projektledare, Lars Hedström, ledamot i Åre skärm och drakflygarklubb (§17) 

 
§7 Mötet öppnas  
Inleds med presentationsrunda. 
 
 
§8 Val av mötesfunktionärer 
- ordförande: Nina Andersson 
- sekreterare: Peter Johansson 
- justerare: Ingemar Eriksson 
 
 
§9 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
Mötet är beslutsmässigt, ingen sektor har mer än 49 % av rösterna. Ingen anmäler jäv. 
 
 
§10 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
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Protokollet signeras digitalt. 

 

§11 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 

 
§12 Ekonomi 
- Leaderföreningens ekonomi och de LAG-ägda projekten  
- Tillgängligt för beslut och Portföljsanalys av de prioriterade projekten  
Föredrogs av Carina och Catarina. 

Beslut: Ingemar och Allan tillsammans med Carina och Catarina tittar på att utveckla rutiner i 
ekonomi-presentationen på bästa vis för LAG-styrelsen. Rapport på nästa styrelsemöte. 
Beslut: Överföring på 23 055,81kr från “Samarbetsprojekt” till “Genomförandeprojekt”. 

 
§13 Info Beredningsgruppen 
Föredrogs av Nina. Beredningsgruppen har lagt projektet ”Vi landsbyggare JH” på sidan, för att 
låta de andra projekten gå före, då det finns begränsat med medel kvar att söka. Den finns 
inlämnad och är i princip redo för beslut. 
Framgent behöver det definieras hur många som krävs för att beredningsgruppen ska vara 
beslutsmässig vid t ex avslag.  
 

Beslut: Jon Wagenius väljs till beredningsgruppen. Frågan om beredningsgruppens befogenheter 
bordläggs. 
 
 
Projektbeslut följer, ett projekt/sida. 
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Protokollet signeras digitalt. 

 

§14 Projektnamn: Lokala utvecklingsplaner i Bergs kommun  
Sökande: Bergs kommun 
Journalnummer: 2022-1063 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 

 
Projektet handlar om att realisera utvecklingsarbete och stötta bygderna att identifiera hur de vill 
arbeta vidare med utvecklingsplanerna. Genom att stötta och låta medborgarna vara delaktiga i 
sin bygds utveckling ska kommunen nå de mål för hållbar utveckling som vi satt i 
Tillväxtprogrammet. Här avses såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
 
 
Utgifter:  1 029 483:-  
Stöd:   1 029 483:- (689 753:- Projektstöd/339 729:- LAG-pott) 
 
 
 
Föredragande gäst från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan bedömning. 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ansökan. Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Protokollet signeras digitalt. 

 

§15 Projektnamn: Byutvecklingsplaner i Härjedalens kommun 
Sökande: Härjedalens kommun  
Journalnummer: 2022-2091 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 

 
Härjedalens kommun söker stöd för att genomföra en process för att ta fram lokala 
byutvecklingsplaner. Det blir en ny form för kommunen att samarbeta kring byutveckling 
tillsammans med lokala aktörer som näringsliv och civilsamhälle. Stödet ska gå till att finansiera 
en processledare som tillsammans med lokala utvecklingsgrupper bjuder in medborgarna till att 
definiera platsens nuläge och behov samt utvecklingsområden med sikte på 2030. Syftet är att 
skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av en attraktiv samhällsmiljö, god samhällsservice 
och ett ökat företagande och ett starkt föreningsliv. 
 
 
Utgifter:  1 018 306:-  
Stöd:  1 018 306:- (682 265:- Projektstöd/336 041:- LAG-pott) 
 
 
Föredragande gäst från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan bedömning. 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ansökan. Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Protokollet signeras digitalt. 

 

§16 Projektnamn: Åsarna Ski Academy 
Sökande: Åsarna Utveckling Ek För 
Journalnummer: 2022-2228 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 

 
Åsarna Utveckling Ek. förening vill skapa ett skapa ett center där man kan träna i kombination 
med att man studerar, och att man även ska kunna arbeta under tiden. Sökanden vill skapa 
förutsättningar för att fler idrottare att finansiera sin elitsatsning parallellt med att utveckla och 
bygga egen kompetens för att enklare och snabbare komma in i arbetslivet efter avslutad karriär. 
Projektet kommer även att kunna fungera som en motor för nyetablering och utveckling av 
verksamheter och inflyttning. Genom att synliggöra branscher och ha ett nära samarbete kan 
projektet vara bryggan mellan anställd och företag och fler företag har möjligheten att dra nytta 
av att anställa idrottare. 
 
 
Utgifter:  3 931 739:- 
Stöd:  2 000 000:-  (1475 000:- Projektstöd/525 000:- LAG-pott) 
Annan off medf:  350 000:-  
 

Föredragande gäst från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan bedömning. 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ansökan. Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Protokollet signeras digitalt. 

 

§17 Projektnamn: 1000m 
Sökande: Åre Skärm & drakflygklubb 
Journalnummer: 2022-2302 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 

 
Syftet med projektet är att skapa en tillgänglig plats längst uppe på Åreskutans topp, som är fullt 
ändamålsenlig för skärmflygarens behov, även med hänsyn till skärmflygare med 
funktionsvariationer, och vid tandemflyg. Utöver detta så skapar man en stig/väg vilket gör att 
man skapar ett slags strövområde och rastplats. 
 
 
Utgifter:  976 000:-  
Stöd:  626 000:- (532 800:- Projektstöd/93 200:- LAG-pott) 
 
 
Föredragande gäst från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan bedömning. 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ansökan. Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Protokollet signeras digitalt. 

 

 
§18 Info Framtidsgrupp/Grogrund 
- Tidplan för det kommande arbetet 
Conny föredrar kort processen inför Grogrund. Besked i juni om tilldelning. Process just nu med 
kommunerna kring att bli medlem i framtida Grogrund. Medfinansiering inte klar, möten pågår 
med bland annat regionen. Målsättning är en ny förening innan 15 oktober. 
 
 
§19 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Slutfas på omorganisation. Nina och Allan föredrar. 
Beslut: Styrelsen beslutar att erbjuda Ellen Hoas Ströman att vara tf VL från v.23 och fram tills 
att vi har en Kanslichef på plats. 
Beslut: Styrelsen beslutar att ge Nina, Conny och Allan i uppdrag att sköta rekryteringsprocessen 
för tjänsten som Kanslichef. 
 
 
§20 Övriga frågor.  
 
20 a. Diskussion -  Ny arbets- och delegationsordning.  
Bordlagd p g a tidsbrist, flyttas till nästa LAG-möte. 

20 b. Diskussion - Kommunikationsstrategi 2022.  
Bordlagd p g a tidsbrist, flyttas till nästa LAG-möte. 
 
 
§21 Kommande möten. 
31 augusti 
13 oktober 
14-15 december 
 
Andra viktiga datum: 
Nationell Leaderträff 2022, Högbo Bruk 18-19 oktober Tema “Rivstart”. Lokal 
Utveckling Sverige (LUS) Medlemsmöte dagen innan, d v s 17 oktober. 

Beslut: Alla styrelseledamöter anmäls att delta på nationell leaderträff. Avbokning får ske i 
efterhand för de som ändå ej kan. 

 

§22 Mötet avslutas. 
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BEDÖMNING - Byplaner Berg BEDÖMNING UTOM POÄNG

version 3, 181116

GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Lokala utvecklingsplaner i Bergs kommun
Sökande Bergs kommun
Journalnummer 2022-1063
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt.
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 2. Levande lokalsamhällen för alla
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt JA EJFLU därför att projektet ger nytta på landsbygden, hela projektet utförs 

på landsbygden.
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse JA: 

Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området 
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 har tidigare genomört dialogmöten med bygderna, vill arbeta vidare med 
detta utvecklingsarbete i bygderna, med kommunen.

Projektet har minst två parter JA kommunen, bygderna/föreningar, fler externa samarbetspartners
Projektet har ett underifrånperspektiv JA finns en efterfrågan underifrån 
Projektet tillför nytänkande JA nytt sätt att arbeta på
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 320
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 100 %
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Därför att det är ett allmännyttigt projekt utan vinstsyfte.
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till mål 

inom insatsområde 2, "Levande lokalsamhällen för alla". Projektet innebär 
samordning av ett stort geografiskt område, med fokus på att utveckla de 
lokala bygderna utifrån deras önskemål och förutsättningar. 

VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor, men LAG-styrelsen vill göra ett medskick och understryka vikten 
av att systematiskt arbeta med underifrånperspektivet. Förordar kontakt och 
erfarenhetsutbyte för ett gemensamt lärande med andra liknande initiativ, 
många kommuner arbetar med denna fråga. 
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BEDÖMNING - Byplaner Berg POÄNG EJFLU 2

Urvalskriterier
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-1063 Lokala utvecklingsplaner i Bergs kommun
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 Frågan kommer vara en av de som 
behandlas i de olika 
utvecklingsplanerna. Kommun och 
medborgare ska arbeta aktivt för att 
minska användningen av 
ickeförnyelsebara naturresurser, 
förebygga föroreningar, kontinuerligt 
minska energianvändningen och öka 
andelen förnybar energi, bevara den 
biologiska mångfalden samt bevara 
ekosystemens långsiktiga 
produktionsförmåga. I ringa 
utsträckning, beskrivs men är inte 
nog underbyggt.

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 Ansats att nå ut till fler målgrupper, 
större mångfald, anpassa mötestider 
och skapa en bredd i de olika 
arbetsgrupperna vad gäller ålder, 
kön, etnicitet och intressen. 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 Genom att arbeta för en mer attraktiv 
bygd där medborgare trivs och 
känner sig delaktiga och 
accepterade så vill fler stanna kvar 
eller flytta in. Det förbättrar i sin tur 
underlaget för fler företag att 
etablera sig och därigenom skapa 
fler arbetstillfällen. 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 Deltagande vid dialogmöten och i 
arbetet med att ta fram 
utvecklingsplanerna. Möten och 
workshops i sju kommuner med 
invånarna. Fem eller fler nya 
nätverk/mötesplatser. 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

3 20 60 Möten och aktivteter som bygger på 
samverkan och inkludering. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt

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

3 30 90 Kvotberäkning baserad på 1 
årsarbetstillfälle. 1/1=3p

AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 320
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BEDÖMNING - Byplaner Härjedalen BEDÖMNING UTOM POÄNG

version 3, 181116

GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Byutvecklingsplaner i Härjedalens kommun
Sökande Härjedalens kommun
Journalnummer 2022-2091
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt.
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 2 Levande lokalsamhällen för alla

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt
JA EJFLU därför att projektet ger nytta på landsbygden, hela projektet utförs 
på landsbygden.

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse

JA 
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området 
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 lokala grupper och processledare
Projektet har minst två parter JA kommun och föreningar
Projektet har ett underifrånperspektiv JA finns en efterfrågan underifrån 
Projektet tillför nytänkande JA nytt sätt och ny metod för samarbete och lokalutveckling
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 ca 30 %

TOTALPOÄNG 320
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 100 %
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Därför att det är ett allmännyttigt projekt utan vinstsyfte.
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till mål 

inom insatsområde 2, "Levande lokalsamhällen för alla". Projektet innebär 
samordning av ett stort geografiskt område, med fokus på att utveckla de 
lokala bygderna utifrån deras önskemål och förutsättningar. Det ger en god 
grund för en långsiktig samsyn för utvecklingen i varje bygd och hela 
kommunen. LAG-styrelsen ser positivt på det starka underifrånperspektivet. 

VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor.
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BEDÖMNING - Byplaner Härjedalen POÄNG EJFLU 2

Urvalskriterier
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-2091 Byutvecklingsplaner i Härjedalens kommun
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG-styrelsens motivering
HORISONTELLA URVALSKRITERIER
Projektet arbetar för: 
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 Projektet har ett mätbart mål, minst 
ett identifierat utvecklingsområde per 
byutvecklingsplan, samt 
genomförande, avseende den 
ekologiska hållbarheten.
I ringa utsträckning, beskrivs men är 
inte nog underbyggt.

Projektet arbetar för: 
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 Projektet ska arbeta med en breddad 
målgrupp vid framtagande av 
byutvecklingsplaner, jobba för större
mångfald i deltagandet och aktivt 
arbeta för att inte ha för homogena 
grupper i processen gällande ålder, 
kön, funktion & bakgrund. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.

Projektet arbetar för: 
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 projektet ska man ta fram byplaner 
innehållandes idéer kring 
affärsmodeller som ska stärka den 
cirkulära ekonomin och öka 
kompetensförsörjningen. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
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 Skapa mötesplatser och träffar för 
bygden, nya servicelösningar. I hög 
utsträckning, tydligt beskrivet i 
förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar 
uppföljning

Projektet arbetar för: 
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

3 20 60 Evenemang kan skapas genom 
erfarenhetsutbyten och genom det 
som kommer ut av byplanerna. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.

FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
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

3 30 90 I ansökan finns ambitioner att skapa 
arbetstillfällen, 1/1,03=0,98 dvs 3 
poäng

AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 320

 A
IC

N
T,

 P
M

DJ
, N

M
CA

, I
E 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





BEDÖMNING - Åsarna Ski Academy BEDÖMNING UTOM POÄNG

version 3, 181116

GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Åsarna Ski Academy - en miljö för träning kombinerat med studier eller 

jobb
Sökande Åsarna Utveckling Ek För
Journalnummer 2022-2228
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd därför att det har en bred nytta. 
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 i Samverkan. 
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt JA, därför att projektet utförs på 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 2. Ökad innovation och drivkraft i området 
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden 
Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa

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

JA, Huvudsyftet med satsningen är att bidra till en kompletterande 
träningsmiljö i Sverige samt nyttja projektets kraft att
arbeta aktivt med inflyttning och tillväxt i Bergs kommun.
Aktivitetsplan är bifogad.
Budget är bifogad.

Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA, Fjällgymnasiet, Bergs kommun, fastighetsbolaget i Åsarna
Projektet har ett underifrånperspektiv JA 
Projektet tillför nytänkande JA
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 265
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 59,77%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Sökande har privat finansiering med sig in i projektet i form att intäkter och 

stöd från företagspartners.
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas leda till mål 

inom insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan. Projektet 
har många nyttor, och förväntas gynna skidåkare, näringslivet i Åsarna med 
omnejd och Bergs kommun i stort, genom bland annat studier, träning och 
jobb.

VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor. 
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BEDÖMNING - Åsarna Ski Academy POÄNG EJFLU 1

Urvalskriterier
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-2228 Åsarna Ski Academy - en miljö för träning kombinerat med studier eller jobb
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG-styrelsens motivering
HORISONTELLA URVALSKRITERIER
Projektet arbetar för: 
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 Skapa förutsättningar till ökad 
tillgänglighet för studier. Detta leder till 
minskat resande.
Boende finns i direkt anslutning till 
träningsverksamheten
Samtal kring kommunens 
miljöprogram kopplat till projektets 
påverkan och på vilket sätt projektet 
kan förebygga eventuella skador på 
miljön. LAG-styrelsen resonerar även 
kring värdet av att studera på distans i 
närmiljö.  I viss utsträckning beskrivet 
och målsatt.

Projektet arbetar för: 
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: genom att arbeta 
medvetet med jämställdhet och 
mångfald skapas ett mer jämnt fördelat 
samhälle mellan kön, ålder, 
funktionsvariationer där värderingar 
och varierad bakgrund med fördel kan 
tillföra i de olika referens- och 
projektgrupperingar. I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt.

Projektet arbetar för: 
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 ansökan: projektet bidrar till att 
befintliga verksamheter har möjlighet 
att växa.
 behovet ökar exempelvis inom 
handel, livsmedel, restaurang, fritid 
och friluftsprylar samt ökat tryck på fler 
typer av boende. Fjällgymnasiet i 
Bergs kommun och Projektet ser stora 
fördelar att kunna nyttja olika delar hos 
respektive verksamhet. 
Det kan handla om att dela kostnader 
för hyra av lokaler och transporter 
samt samordna kring träning och 
tävlingsverksamhet och dra nytta av 
de resurser finns att tillgå. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
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 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt

Projektet arbetar för: 
En attraktiv besöksnäring

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

3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt

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

0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant

1 5 5 Projektet kommer att stärka Åsarna 
som plats, och då det redan är en 
bygd med koppling till turism, främst 
längdskidor, så kommer den delen att 
stärkas ytterligare med en 
skidakademi. Eftersom det är indirekt 
så blir poängsättningen: I ringa 
utsträckning, beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte projektspecifikt.

Projektet arbetar för att: 
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 I  ringa utsträckning, beskrivs men är 
inte nog underbyggt, eller inte 
projektspecifikt

Projektet arbetar för: 
Främjande av 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 Nej, inte nog beskrivet eller inte 
relevant

FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
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

3 50 150 Enligt ansökan: Uppskattning på 3 st 
ÅA. LAG-styrelsen anser att 2 ÅA är 
realistiskt, vilket ger kvot 2/2=1 =>3p

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 265
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BEDÖMNING - 1000m BEDÖMNING UTOM POÄNG

version 3, 181116

GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn 1000m - en plats för alla 
Sökande Åre Skärm- & Drakflygklubb
Journalnummer 2022-2302
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att projektet ger en bredare nytta på platsen. Projektet 

bottnar i klubbens behov av en plan startplats för skärm- och drakflyg, men 
man skapar även platsen utifrån en vilja att göra en insats för förbättrad 
miljö, och platsen kan även nyttjas av besökare till Åreskutans topp.  

INSATSOMRÅDE: 3 Attraktiva & Dynamiska Natur- & Kulturmiljöer
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, 3 Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer

PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt
JA, Landsbygdsfonden, projektet genomförs i sin helhet på landsbygden, 
nyttan tillfaller 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 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället 
Mål 5. Förbättrad infrastruktur 
Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa

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

JA, tydlig plan och rimlig och specificerad budget.

Projektet är lokalt förankrat JA, utöver klubben: hos markägarsamfälligheten, Skistar och företaget 
Skysport, som använder startplatsen för sina kunder i samverkan med 
klubben.  

Projektet har minst två parter JA, klubben själva i samverkan med Skistar, Skysport, 
markägarsamfälligheten.

Projektet har ett underifrånperspektiv JA, det utgår från lokala behov, men i det finns också ett starkt engagemang 
för gäster i området, då man har starka band till bland annat 
Parasportförbundet, och i samverkan vill man vidareutveckla klubbens 
verksamhet med funktionsnedsatta. 

Projektet tillför nytänkande JA, Nytänket finns framförallt i hur man vill anlägga den nya platsen med en 
teknik som ger en ekologiskt mer naturlig miljö vid startplatsen än idag. Man 
använder rullgräs, som med tiden kommer att smälta ihop med den befintliga 
växtligheten. rR ansökan: Anläggandet av naturliga gräsytor på 1270m över 
havet med material från andra delar av Åredalen innebär en metodprövning. 
Utvärdering av liknande mindre projekt som tidigare genomfört av Åre-SDFK 
tyder på att den metod som nu kommer att användas kommer att vara 
framgångsrik. Vårt projekt kommer även att utvärderas av Skistar AB, då det 
är deras och marksamfällighetens ambition att återställa ytor på Åreskutan 
till ett naturnära tillstånd. 

Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet

JA, man anlitar en projektledare, och har Skistar som medfinansiär. 

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

JA Åre-SDFK:s ideella arbete:  -Projektledning, projektmöten 100 h
-Upphandling och avrop av material och transporter 40 h
-Planering av materialleveranser 15 h
-Transportplanering 15 h
-Anläggningsarbete promenadstråk och startplats 90 h
Delsumma 57200 SEK (260 á 220 SEK )
samt 350 000kr privat medfinansiering

TOTALPOÄNG 250
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 64,14%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Projektet har tillgång till privat medfinansiering från andra intressenter som 

också har nytta av projektet, bland annat Skistar. Det är en rimlig nivå, det är 
rimligt att de aktörer som antingen inte finns baserade i området eller som 
har kommersiella intressen i projektet, bidrar med en del av finansieringen.    

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

inom instasområde 3, Attraktiva & Dynamiska Natur & Kulturmiljöer. I detta 
projekt så arbetar man med att tillgängliggöra en plats uppe på ett fjäll, både 
på marken med promenadstråk och i luften genom att möjliggöra skärmflyg 
för fler målgrupper. Samverkan mellan föreningen och näringslivet i projektet 
förväntas leda till tjänsteutveckling och fler arbetstillfällen. Därtill så avser 
man göra en miljöinsats och återställa naturen, och sprida kunskaperna som 
förvärvas i projektet vidare till andra som kan ha nytta av dessa kunskaper. 

VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor. 
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BEDÖMNING - 1000m POÄNG EJFLU 3 

Urvalskriterier
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-2302 1000m - en plats för alla 
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG-styrelsens motivering
HORISONTELLA URVALSKRITERIER
Projektet arbetar för: 
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 Det finns en tydlig miljötanke. Ur 
ansökan: Vi har nu ambitionen att 
genomföra en 
tillgänglighetsanpassning av två av 
Åreskutans högsta startplatser och 
dess tillfartsvägar. Vi planerar en 
ekologiskt hållbar anläggning som 
långsiktigt blir en plats där den 
naturligt omgivande biotopen 
(floran och faunan) återetableras. I 
viss utsträckning beskrivet och 
målsatt.

Projektet arbetar för: 
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 ..fortsättning, ur Ansökan: 
samtidigt som vi säkrar att
startytorna för skärm- och drakflyg 
och promenadstråk är 
inkluderande och väl anpassade 
för alla. 
Tillgänglighetsanpassningen gör 
att anläggningen kan välkomna 
piloter i alla åldrar, både män och 
kvinnor, personer som använder 
rullstol eller rullator eller har andra 
typer av rörelsebegränsningar 
samt den allmänheten, inklusive 
alla besökare och turister som 
kommer till dessa vackra 
utsiktspunkt. I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt.

Projektet arbetar för: 
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 Ur bilaga "Hållbarhet" (nedkortat): 
Startplatsen anläggs på ett sådant 
sätt att långsiktigt underhåll 
minimeras.  I ringa utsträckning, 
beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte 
projektspecifikt.

INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
Förbättrad samverkan kring natur- 
och kulturresurser

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 20 60 Ur ansökan:
Nyttan för den besökande 
allmänheten är främst de 
tillgänglighetsanpassade gång- 
och promenadstråken som leder 
fram till två av Åres spännande 
utsiktspunkt. I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt

Projektet arbetar för att: 
Förbättra utbudet av produkter 
och/eller tjänster baserade på 
natur- och/eller kulturvärden

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 20 60

Framförallt så vidareutvecklas 
samarbetet med parasport. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.

FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
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

2 30 60
I ansökan: 860 för män + 860 för 
kvinnor, totalt 1 ÅA. Kvot: 1/0,6=4 
poäng LAG-styrelsen anser att 
uppskattnigen på 1 ÅA är 
realistisk, vilket ger kvot 0,5/0,
6=>0,83, 2 poäng.  

version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 250
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Protokollet signeras digitalt. 


Protokoll LAG-styrelsen 
Plats: Fjällbäcken Lodge samt digitalt 
Datum: 220602 
Tid: 08.30-13.30 
 
Närvarande:  


OFFENTLIG SEKTOR NÄRINGSLIVSSEKTOR IDEELL SEKTOR 


Nina Andersson, Krokom 
Ingemar Eriksson, Åre 
 


Conny Wahlström, Berg 
Peter Johansson, Krokom (digitalt) 
Allan Nilzén, Åre 
 
ERSÄTTARE:  
Erik Danielson, Åre (ersätter vakant 
plats för näringsliv, Härjedalen) 


 
Jon Wagenius, Härjedalen 
Anna Olofsson Frestadius, Krokom 
(digitalt 8.30-12.00, endast §7-16) 
Johan Lövqvist, Åre 
Margareta Lindhagen, Östersund 


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


GÄSTER 
Anders Englund, tillväxtchef Bergs kommun (§14) 
Linnea Rohlin, landsbygdsutvecklare Härjedalens kommun (§15) 
Ketty Engrund projektledare (§16) 
Olov Andersson, projektledare, Lars Hedström, ledamot i Åre skärm och drakflygarklubb (§17) 


 
§7 Mötet öppnas  
Inleds med presentationsrunda. 
 
 
§8 Val av mötesfunktionärer 
- ordförande: Nina Andersson 
- sekreterare: Peter Johansson 
- justerare: Ingemar Eriksson 
 
 
§9 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
Mötet är beslutsmässigt, ingen sektor har mer än 49 % av rösterna. Ingen anmäler jäv. 
 
 
§10 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
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Protokollet signeras digitalt. 


 


§11 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 


 
§12 Ekonomi 
- Leaderföreningens ekonomi och de LAG-ägda projekten  
- Tillgängligt för beslut och Portföljsanalys av de prioriterade projekten  
Föredrogs av Carina och Catarina. 


Beslut: Ingemar och Allan tillsammans med Carina och Catarina tittar på att utveckla rutiner i 
ekonomi-presentationen på bästa vis för LAG-styrelsen. Rapport på nästa styrelsemöte. 
Beslut: Överföring på 23 055,81kr från “Samarbetsprojekt” till “Genomförandeprojekt”. 


 
§13 Info Beredningsgruppen 
Föredrogs av Nina. Beredningsgruppen har lagt projektet ”Vi landsbyggare JH” på sidan, för att 
låta de andra projekten gå före, då det finns begränsat med medel kvar att söka. Den finns 
inlämnad och är i princip redo för beslut. 
Framgent behöver det definieras hur många som krävs för att beredningsgruppen ska vara 
beslutsmässig vid t ex avslag.  
 


Beslut: Jon Wagenius väljs till beredningsgruppen. Frågan om beredningsgruppens befogenheter 
bordläggs. 
 
 
Projektbeslut följer, ett projekt/sida. 
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Protokollet signeras digitalt. 


 


§14 Projektnamn: Lokala utvecklingsplaner i Bergs kommun  
Sökande: Bergs kommun 
Journalnummer: 2022-1063 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 


 
Projektet handlar om att realisera utvecklingsarbete och stötta bygderna att identifiera hur de vill 
arbeta vidare med utvecklingsplanerna. Genom att stötta och låta medborgarna vara delaktiga i 
sin bygds utveckling ska kommunen nå de mål för hållbar utveckling som vi satt i 
Tillväxtprogrammet. Här avses såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
 
 
Utgifter:  1 029 483:-  
Stöd:   1 029 483:- (689 753:- Projektstöd/339 729:- LAG-pott) 
 
 
 
Föredragande gäst från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan bedömning. 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ansökan. Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
 







LAG-möte  
220602 


4 


Protokollet signeras digitalt. 


 


§15 Projektnamn: Byutvecklingsplaner i Härjedalens kommun 
Sökande: Härjedalens kommun  
Journalnummer: 2022-2091 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 


 
Härjedalens kommun söker stöd för att genomföra en process för att ta fram lokala 
byutvecklingsplaner. Det blir en ny form för kommunen att samarbeta kring byutveckling 
tillsammans med lokala aktörer som näringsliv och civilsamhälle. Stödet ska gå till att finansiera 
en processledare som tillsammans med lokala utvecklingsgrupper bjuder in medborgarna till att 
definiera platsens nuläge och behov samt utvecklingsområden med sikte på 2030. Syftet är att 
skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av en attraktiv samhällsmiljö, god samhällsservice 
och ett ökat företagande och ett starkt föreningsliv. 
 
 
Utgifter:  1 018 306:-  
Stöd:  1 018 306:- (682 265:- Projektstöd/336 041:- LAG-pott) 
 
 
Föredragande gäst från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan bedömning. 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ansökan. Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Protokollet signeras digitalt. 


 


§16 Projektnamn: Åsarna Ski Academy 
Sökande: Åsarna Utveckling Ek För 
Journalnummer: 2022-2228 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 


 
Åsarna Utveckling Ek. förening vill skapa ett skapa ett center där man kan träna i kombination 
med att man studerar, och att man även ska kunna arbeta under tiden. Sökanden vill skapa 
förutsättningar för att fler idrottare att finansiera sin elitsatsning parallellt med att utveckla och 
bygga egen kompetens för att enklare och snabbare komma in i arbetslivet efter avslutad karriär. 
Projektet kommer även att kunna fungera som en motor för nyetablering och utveckling av 
verksamheter och inflyttning. Genom att synliggöra branscher och ha ett nära samarbete kan 
projektet vara bryggan mellan anställd och företag och fler företag har möjligheten att dra nytta 
av att anställa idrottare. 
 
 
Utgifter:  3 931 739:- 
Stöd:  2 000 000:-  (1475 000:- Projektstöd/525 000:- LAG-pott) 
Annan off medf:  350 000:-  
 


Föredragande gäst från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan bedömning. 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ansökan. Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Protokollet signeras digitalt. 


 


§17 Projektnamn: 1000m 
Sökande: Åre Skärm & drakflygklubb 
Journalnummer: 2022-2302 
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU 


 
Syftet med projektet är att skapa en tillgänglig plats längst uppe på Åreskutans topp, som är fullt 
ändamålsenlig för skärmflygarens behov, även med hänsyn till skärmflygare med 
funktionsvariationer, och vid tandemflyg. Utöver detta så skapar man en stig/väg vilket gör att 
man skapar ett slags strövområde och rastplats. 
 
 
Utgifter:  976 000:-  
Stöd:  626 000:- (532 800:- Projektstöd/93 200:- LAG-pott) 
 
 
Föredragande gäst från projektet presenterade projektet och besvarade frågor innan bedömning. 
 
Beslut: LAG-styrelsen beslöt att bevilja ansökan. Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Protokollet signeras digitalt. 


 


 
§18 Info Framtidsgrupp/Grogrund 
- Tidplan för det kommande arbetet 
Conny föredrar kort processen inför Grogrund. Besked i juni om tilldelning. Process just nu med 
kommunerna kring att bli medlem i framtida Grogrund. Medfinansiering inte klar, möten pågår 
med bland annat regionen. Målsättning är en ny förening innan 15 oktober. 
 
 
§19 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Slutfas på omorganisation. Nina och Allan föredrar. 
Beslut: Styrelsen beslutar att erbjuda Ellen Hoas Ströman att vara tf VL från v.23 och fram tills 
att vi har en Kanslichef på plats. 
Beslut: Styrelsen beslutar att ge Nina, Conny och Allan i uppdrag att sköta rekryteringsprocessen 
för tjänsten som Kanslichef. 
 
 
§20 Övriga frågor.  
 
20 a. Diskussion -  Ny arbets- och delegationsordning.  
Bordlagd p g a tidsbrist, flyttas till nästa LAG-möte. 


20 b. Diskussion - Kommunikationsstrategi 2022.  
Bordlagd p g a tidsbrist, flyttas till nästa LAG-möte. 
 
 
§21 Kommande möten. 
31 augusti 
13 oktober 
14-15 december 
 
Andra viktiga datum: 
Nationell Leaderträff 2022, Högbo Bruk 18-19 oktober Tema “Rivstart”. Lokal 
Utveckling Sverige (LUS) Medlemsmöte dagen innan, d v s 17 oktober. 


Beslut: Alla styrelseledamöter anmäls att delta på nationell leaderträff. Avbokning får ske i 
efterhand för de som ändå ej kan. 


 


§22 Mötet avslutas. 


 


 
 


 







BEDÖMNING - Byplaner Berg BEDÖMNING UTOM POÄNG


version 3, 181116


GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Lokala utvecklingsplaner i Bergs kommun
Sökande Bergs kommun
Journalnummer 2022-1063
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt.
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 2. Levande lokalsamhällen för alla
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt JA EJFLU därför att projektet ger nytta på landsbygden, hela projektet utförs 


på landsbygden.
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse JA: 


Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området 
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 har tidigare genomört dialogmöten med bygderna, vill arbeta vidare med 
detta utvecklingsarbete i bygderna, med kommunen.


Projektet har minst två parter JA kommunen, bygderna/föreningar, fler externa samarbetspartners
Projektet har ett underifrånperspektiv JA finns en efterfrågan underifrån 
Projektet tillför nytänkande JA nytt sätt att arbeta på
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 320
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 100 %
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Därför att det är ett allmännyttigt projekt utan vinstsyfte.
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till mål 


inom insatsområde 2, "Levande lokalsamhällen för alla". Projektet innebär 
samordning av ett stort geografiskt område, med fokus på att utveckla de 
lokala bygderna utifrån deras önskemål och förutsättningar. 


VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor, men LAG-styrelsen vill göra ett medskick och understryka vikten 
av att systematiskt arbeta med underifrånperspektivet. Förordar kontakt och 
erfarenhetsutbyte för ett gemensamt lärande med andra liknande initiativ, 
många kommuner arbetar med denna fråga. 







BEDÖMNING - Byplaner Berg POÄNG EJFLU 2


Urvalskriterier
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-1063 Lokala utvecklingsplaner i Bergs kommun
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 Frågan kommer vara en av de som 
behandlas i de olika 
utvecklingsplanerna. Kommun och 
medborgare ska arbeta aktivt för att 
minska användningen av 
ickeförnyelsebara naturresurser, 
förebygga föroreningar, kontinuerligt 
minska energianvändningen och öka 
andelen förnybar energi, bevara den 
biologiska mångfalden samt bevara 
ekosystemens långsiktiga 
produktionsförmåga. I ringa 
utsträckning, beskrivs men är inte 
nog underbyggt.


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 Ansats att nå ut till fler målgrupper, 
större mångfald, anpassa mötestider 
och skapa en bredd i de olika 
arbetsgrupperna vad gäller ålder, 
kön, etnicitet och intressen. 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 Genom att arbeta för en mer attraktiv 
bygd där medborgare trivs och 
känner sig delaktiga och 
accepterade så vill fler stanna kvar 
eller flytta in. Det förbättrar i sin tur 
underlaget för fler företag att 
etablera sig och därigenom skapa 
fler arbetstillfällen. 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 Deltagande vid dialogmöten och i 
arbetet med att ta fram 
utvecklingsplanerna. Möten och 
workshops i sju kommuner med 
invånarna. Fem eller fler nya 
nätverk/mötesplatser. 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


3 20 60 Möten och aktivteter som bygger på 
samverkan och inkludering. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt


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


3 30 90 Kvotberäkning baserad på 1 
årsarbetstillfälle. 1/1=3p


AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 320
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version 3, 181116


GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Byutvecklingsplaner i Härjedalens kommun
Sökande Härjedalens kommun
Journalnummer 2022-2091
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt.
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 2 Levande lokalsamhällen för alla


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt
JA EJFLU därför att projektet ger nytta på landsbygden, hela projektet utförs 
på landsbygden.


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: bidrar till måluppfyllelse


JA 
Mål 2. Ökad innovation och drivkraft i området 
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 lokala grupper och processledare
Projektet har minst två parter JA kommun och föreningar
Projektet har ett underifrånperspektiv JA finns en efterfrågan underifrån 
Projektet tillför nytänkande JA nytt sätt och ny metod för samarbete och lokalutveckling
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 ca 30 %


TOTALPOÄNG 320
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 100 %
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Därför att det är ett allmännyttigt projekt utan vinstsyfte.
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas bidra till mål 


inom insatsområde 2, "Levande lokalsamhällen för alla". Projektet innebär 
samordning av ett stort geografiskt område, med fokus på att utveckla de 
lokala bygderna utifrån deras önskemål och förutsättningar. Det ger en god 
grund för en långsiktig samsyn för utvecklingen i varje bygd och hela 
kommunen. LAG-styrelsen ser positivt på det starka underifrånperspektivet. 


VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor.







BEDÖMNING - Byplaner Härjedalen POÄNG EJFLU 2


Urvalskriterier
Insatsområde: Levande lokalsamhällen för alla
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-2091 Byutvecklingsplaner i Härjedalens kommun
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG-styrelsens motivering
HORISONTELLA URVALSKRITERIER
Projektet arbetar för: 
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 Projektet har ett mätbart mål, minst 
ett identifierat utvecklingsområde per 
byutvecklingsplan, samt 
genomförande, avseende den 
ekologiska hållbarheten.
I ringa utsträckning, beskrivs men är 
inte nog underbyggt.


Projektet arbetar för: 
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 Projektet ska arbeta med en breddad 
målgrupp vid framtagande av 
byutvecklingsplaner, jobba för större
mångfald i deltagandet och aktivt 
arbeta för att inte ha för homogena 
grupper i processen gällande ålder, 
kön, funktion & bakgrund. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.


Projektet arbetar för: 
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 projektet ska man ta fram byplaner 
innehållandes idéer kring 
affärsmodeller som ska stärka den 
cirkulära ekonomin och öka 
kompetensförsörjningen. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
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 Skapa mötesplatser och träffar för 
bygden, nya servicelösningar. I hög 
utsträckning, tydligt beskrivet i 
förhållande till det man ska göra, 
specificerade mål, mätbar 
uppföljning


Projektet arbetar för: 
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


3 20 60 Evenemang kan skapas genom 
erfarenhetsutbyten och genom det 
som kommer ut av byplanerna. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.


FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
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


3 30 90 I ansökan finns ambitioner att skapa 
arbetstillfällen, 1/1,03=0,98 dvs 3 
poäng


AVSLAGSNIVÅ: 200 SUMMA: 320







BEDÖMNING - Åsarna Ski Academy BEDÖMNING UTOM POÄNG


version 3, 181116


GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn Åsarna Ski Academy - en miljö för träning kombinerat med studier eller 


jobb
Sökande Åsarna Utveckling Ek För
Journalnummer 2022-2228
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd därför att det har en bred nytta. 
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 i Samverkan. 
PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt JA, därför att projektet utförs på 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 2. Ökad innovation och drivkraft i området 
Mål 3. Ökad samverkan mellan lokala bygder och omvärlden 
Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa


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


JA, Huvudsyftet med satsningen är att bidra till en kompletterande 
träningsmiljö i Sverige samt nyttja projektets kraft att
arbeta aktivt med inflyttning och tillväxt i Bergs kommun.
Aktivitetsplan är bifogad.
Budget är bifogad.


Projektet är lokalt förankrat JA
Projektet har minst två parter JA, Fjällgymnasiet, Bergs kommun, fastighetsbolaget i Åsarna
Projektet har ett underifrånperspektiv JA 
Projektet tillför nytänkande JA
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 265
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 59,77%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Sökande har privat finansiering med sig in i projektet i form att intäkter och 


stöd från företagspartners.
BESLUT I LAG-STYRELSEN: BIFALL
BESLUTSMOTIVERING: LAG-styrelsen väljer att prioritera detta projekt, som förväntas leda till mål 


inom insatsområde 1 Passionerat entreprenörskap i samverkan. Projektet 
har många nyttor, och förväntas gynna skidåkare, näringslivet i Åsarna med 
omnejd och Bergs kommun i stort, genom bland annat studier, träning och 
jobb.


VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor. 







BEDÖMNING - Åsarna Ski Academy POÄNG EJFLU 1


Urvalskriterier
Insatsområde: Passionerat entreprenörskap i samverkan
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-2228 Åsarna Ski Academy - en miljö för träning kombinerat med studier eller jobb
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG-styrelsens motivering
HORISONTELLA URVALSKRITERIER
Projektet arbetar för: 
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 Skapa förutsättningar till ökad 
tillgänglighet för studier. Detta leder till 
minskat resande.
Boende finns i direkt anslutning till 
träningsverksamheten
Samtal kring kommunens 
miljöprogram kopplat till projektets 
påverkan och på vilket sätt projektet 
kan förebygga eventuella skador på 
miljön. LAG-styrelsen resonerar även 
kring värdet av att studera på distans i 
närmiljö.  I viss utsträckning beskrivet 
och målsatt.


Projektet arbetar för: 
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: genom att arbeta 
medvetet med jämställdhet och 
mångfald skapas ett mer jämnt fördelat 
samhälle mellan kön, ålder, 
funktionsvariationer där värderingar 
och varierad bakgrund med fördel kan 
tillföra i de olika referens- och 
projektgrupperingar. I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt.


Projektet arbetar för: 
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 ansökan: projektet bidrar till att 
befintliga verksamheter har möjlighet 
att växa.
 behovet ökar exempelvis inom 
handel, livsmedel, restaurang, fritid 
och friluftsprylar samt ökat tryck på fler 
typer av boende. Fjällgymnasiet i 
Bergs kommun och Projektet ser stora 
fördelar att kunna nyttja olika delar hos 
respektive verksamhet. 
Det kan handla om att dela kostnader 
för hyra av lokaler och transporter 
samt samordna kring träning och 
tävlingsverksamhet och dra nytta av 
de resurser finns att tillgå. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
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 I viss utsträckning beskrivet och 
målsatt


Projektet arbetar för: 
En attraktiv besöksnäring


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


3 = I viss 
utsträckning 
beskrivet och 
målsatt


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


0 = Nej, inte nog 
beskrivet eller inte 
relevant


1 5 5 Projektet kommer att stärka Åsarna 
som plats, och då det redan är en 
bygd med koppling till turism, främst 
längdskidor, så kommer den delen att 
stärkas ytterligare med en 
skidakademi. Eftersom det är indirekt 
så blir poängsättningen: I ringa 
utsträckning, beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte projektspecifikt.


Projektet arbetar för att: 
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 I  ringa utsträckning, beskrivs men är 
inte nog underbyggt, eller inte 
projektspecifikt


Projektet arbetar för: 
Främjande av 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 Nej, inte nog beskrivet eller inte 
relevant


FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
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


3 50 150 Enligt ansökan: Uppskattning på 3 st 
ÅA. LAG-styrelsen anser att 2 ÅA är 
realistiskt, vilket ger kvot 2/2=1 =>3p


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 180 SUMMA: 265







BEDÖMNING - 1000m BEDÖMNING UTOM POÄNG


version 3, 181116


GRUNDLÄGGANDE FAKTA
Projektnamn 1000m - en plats för alla 
Sökande Åre Skärm- & Drakflygklubb
Journalnummer 2022-2302
PROJEKTTYP: Genomförande
PROJEKTSTÖD ELLER PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG: Projektstöd, därför att projektet ger en bredare nytta på platsen. Projektet 


bottnar i klubbens behov av en plan startplats för skärm- och drakflyg, men 
man skapar även platsen utifrån en vilja att göra en insats för förbättrad 
miljö, och platsen kan även nyttjas av besökare till Åreskutans topp.  


INSATSOMRÅDE: 3 Attraktiva & Dynamiska Natur- & Kulturmiljöer
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, 3 Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer


PASSAR PROJEKTET I STRATEGIN: inom en EU-fond samt
JA, Landsbygdsfonden, projektet genomförs i sin helhet på landsbygden, 
nyttan tillfaller 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 4. Föredömlig inkludering av alla i samhället 
Mål 5. Förbättrad infrastruktur 
Mål 6. Förbättrad friskhet och hälsa


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


JA, tydlig plan och rimlig och specificerad budget.


Projektet är lokalt förankrat JA, utöver klubben: hos markägarsamfälligheten, Skistar och företaget 
Skysport, som använder startplatsen för sina kunder i samverkan med 
klubben.  


Projektet har minst två parter JA, klubben själva i samverkan med Skistar, Skysport, 
markägarsamfälligheten.


Projektet har ett underifrånperspektiv JA, det utgår från lokala behov, men i det finns också ett starkt engagemang 
för gäster i området, då man har starka band till bland annat 
Parasportförbundet, och i samverkan vill man vidareutveckla klubbens 
verksamhet med funktionsnedsatta. 


Projektet tillför nytänkande JA, Nytänket finns framförallt i hur man vill anlägga den nya platsen med en 
teknik som ger en ekologiskt mer naturlig miljö vid startplatsen än idag. Man 
använder rullgräs, som med tiden kommer att smälta ihop med den befintliga 
växtligheten. rR ansökan: Anläggandet av naturliga gräsytor på 1270m över 
havet med material från andra delar av Åredalen innebär en metodprövning. 
Utvärdering av liknande mindre projekt som tidigare genomfört av Åre-SDFK 
tyder på att den metod som nu kommer att användas kommer att vara 
framgångsrik. Vårt projekt kommer även att utvärderas av Skistar AB, då det 
är deras och marksamfällighetens ambition att återställa ytor på Åreskutan 
till ett naturnära tillstånd. 


Det finns ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra 
projektet


JA, man anlitar en projektledare, och har Skistar som medfinansiär. 


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


JA Åre-SDFK:s ideella arbete:  -Projektledning, projektmöten 100 h
-Upphandling och avrop av material och transporter 40 h
-Planering av materialleveranser 15 h
-Transportplanering 15 h
-Anläggningsarbete promenadstråk och startplats 90 h
Delsumma 57200 SEK (260 á 220 SEK )
samt 350 000kr privat medfinansiering


TOTALPOÄNG 250
AVSLAGSNIVÅ: är projektet på eller över avslagsnivå JA
STÖDNIVÅ I % inräknat allt offentligt stöd: 64,14%
MOTIVERING STÖDNIVÅ: Projektet har tillgång till privat medfinansiering från andra intressenter som 


också har nytta av projektet, bland annat Skistar. Det är en rimlig nivå, det är 
rimligt att de aktörer som antingen inte finns baserade i området eller som 
har kommersiella intressen i projektet, bidrar med en del av finansieringen.    


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


inom instasområde 3, Attraktiva & Dynamiska Natur & Kulturmiljöer. I detta 
projekt så arbetar man med att tillgängliggöra en plats uppe på ett fjäll, både 
på marken med promenadstråk och i luften genom att möjliggöra skärmflyg 
för fler målgrupper. Samverkan mellan föreningen och näringslivet i projektet 
förväntas leda till tjänsteutveckling och fler arbetstillfällen. Därtill så avser 
man göra en miljöinsats och återställa naturen, och sprida kunskaperna som 
förvärvas i projektet vidare till andra som kan ha nytta av dessa kunskaper. 


VILLKOR FÖR BESLUT: Inga villkor. 







BEDÖMNING - 1000m POÄNG EJFLU 3 


Urvalskriterier
Insatsområde: Attraktiva & dynamiska natur- & kulturmiljöer
Fond: Landsbygdsfonden EJFLU
Journalnummer: 2022-2302 1000m - en plats för alla 
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Summa LAG-styrelsens motivering
HORISONTELLA URVALSKRITERIER
Projektet arbetar för: 
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 Det finns en tydlig miljötanke. Ur 
ansökan: Vi har nu ambitionen att 
genomföra en 
tillgänglighetsanpassning av två av 
Åreskutans högsta startplatser och 
dess tillfartsvägar. Vi planerar en 
ekologiskt hållbar anläggning som 
långsiktigt blir en plats där den 
naturligt omgivande biotopen 
(floran och faunan) återetableras. I 
viss utsträckning beskrivet och 
målsatt.


Projektet arbetar för: 
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 ..fortsättning, ur Ansökan: 
samtidigt som vi säkrar att
startytorna för skärm- och drakflyg 
och promenadstråk är 
inkluderande och väl anpassade 
för alla. 
Tillgänglighetsanpassningen gör 
att anläggningen kan välkomna 
piloter i alla åldrar, både män och 
kvinnor, personer som använder 
rullstol eller rullator eller har andra 
typer av rörelsebegränsningar 
samt den allmänheten, inklusive 
alla besökare och turister som 
kommer till dessa vackra 
utsiktspunkt. I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt.


Projektet arbetar för: 
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 Ur bilaga "Hållbarhet" (nedkortat): 
Startplatsen anläggs på ett sådant 
sätt att långsiktigt underhåll 
minimeras.  I ringa utsträckning, 
beskrivs men är inte nog 
underbyggt, eller inte 
projektspecifikt.


INSATSOMRÅDESSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
Förbättrad samverkan kring natur- 
och kulturresurser


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 20 60 Ur ansökan:
Nyttan för den besökande 
allmänheten är främst de 
tillgänglighetsanpassade gång- 
och promenadstråken som leder 
fram till två av Åres spännande 
utsiktspunkt. I viss utsträckning 
beskrivet och målsatt


Projektet arbetar för att: 
Förbättra utbudet av produkter 
och/eller tjänster baserade på 
natur- och/eller kulturvärden


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 20 60


Framförallt så vidareutvecklas 
samarbetet med parasport. I viss 
utsträckning beskrivet och målsatt.


FONDSPECIFIKA URVALSKRITERIER:
Projektet arbetar för: 
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


2 30 60
I ansökan: 860 för män + 860 för 
kvinnor, totalt 1 ÅA. Kvot: 1/0,6=4 
poäng LAG-styrelsen anser att 
uppskattnigen på 1 ÅA är 
realistisk, vilket ger kvot 0,5/0,
6=>0,83, 2 poäng.  


version 3, 181116 AVSLAGSNIVÅ: 174 SUMMA: 250
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