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Protokoll          
Styrelsemöte LAG Leader södra Bohuslän   

 

Kungälvs Stadshus, Kungälv  

6 april 2016, kl. 16.30 – 20.00 

 

 

Medverkande: 

1. Elving Andersson (Uddevalla, offentlig) 

2. Hanna Lavén (Tjörn, ideell) 

3. Caroline Stenlund (Kungälv, ideell) 

4. Tomas Börgesson (vice ordf) (Tjörn, Privat) 

5. Annika Alexandersson (Öckerö, privat) 

6. Carl Thorell (Uddevalla, ideell) 

7. Liv Olausson (Stenungsund, ideell) 

8. Christina Sjödahl (Södra Skärgården, ideell) 

9. Linda-Maria Hermansson (Stenungsund, Offentlig) 

10. Ulrika Winblad (Kungälv, offentlig) 

11. Peter Ulverås (Uddevalla, privat) 

12. Katarina Johansson (Stenungsund, privat) 

13. Tommy Wallhult (Öckerö, ideell)  

14. Karin Greenberg (Södra Skärgården, offentlig) 

15. Richard Wirdeson (Orust, ideell) 

16. Malin Westman (Kungälv, privat) 

17. Alexander Hutter (Orust, offentlig) 

 

Anna Levin, Leader Södra Bohuslän 

Frida Larsson, Leader Södra Bohuslän 
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1) Öppnande av mötet 
Tomas Börgesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2) Val av sekreterare för mötet 
Lag beslutar att välja Frida Larsson som sekreterare för mötet.  

3) Val av justerare för mötet 
LAG beslutar att välja Katarina Johansson som justerare för mötet. 

4) Lägesrapport – information 

 Utbildningar 

Anna, Thomas och Frida har varit på Jordbruksverket i Jönköping för att gå kursen 
Grundkurs i uppstart och genomförande. 
Anna och Frida har gått både webbutbildning och utbildning på Jordbruksverket i 
Jönköping för att lära sig om de olika IT-stöden som man använder vid handläggning 
av projekt.  

 IT-system 

Anna berättar att IT-systemen är öppna, men att det är mycket problem med dem 
och att det i hög grad försvårar handläggningen av projekten. 

 Projektinflödet 

Projektinfödet har varit stort vilket har lett till att vi har fått sätta projektstopp för att 
kunna hinna bereda alla på ett bra sätt. Det innebär att de nytillkomna projekt som 
kommit in efter 23 februari har satts i en projektkö. Projektstoppet är fram till 9 juni. 
Därefter kontaktas projekten på nytt och handläggningsprocessen påbörjas. Just nu 
har vi 22 projekt under beredning. 

 Ekonomi 

Anna berättar att vi har 17 843 303 kronor totalt i potten under 2016 

     LAG anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. 

5) Repetition LAGs arbetssätt  
Anna går kort igenom hur LAG ska arbeta och hur projektprocessen ser ut.  

6) Beslut projekt LSB004 Drift Leader Södra Bohuslän 
Frida presenterar innehåll och budget för driftprojektet.  
 
LAG beslutar att godkänna budgeten. 
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Projektnamn:  LSB004 Drift Leader Södra Bohuslän 

Sökande:  Leader Södra Bohuslän 

Journalnummer: LSB004 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Åtgärd:  Stöd till drift 

Projekttyp:  Projektstöd 

Fond Landsbygdsfonden 

Fastställt stödbelopp  1 765 499 kronor, varav projektstöd 1 182 884 kronor och 
offentlig medfinansiering 582 615 kronor 

 

Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera projektet  

7) Beslut projekt LSB001 Orust MTB Giro med lokal matmarknad  
a) Thomas Börgesson föreslår en modell för att effektivisera processen med att bedöma 
projekten: 
 
1. När projekten är färdiga för beslut skickas de ut till alla LAG medlemmar  

2. Projekten lottas ut på de olika kommungrupperna i LAG som samarbetar och poängsätter 

projekten efter urvalskriterierna. 

3. Lottningen skall se till att kommungrupperna som huvudregel ej bereder den egna 

kommunens ärenden. 

4. Motiveringarna till respektive poängpunkt hämtas i första hand från projektets ansökan, 

men egen formulering kan också användas.  

5. På LAG-mötet har man då ett ifyllt förslag att utgå ifrån.  

6. Diskussionen i LAG blir i form av eventuella avvikelser från förslaget, samt en 

beslutsmotivering 

LAG beslutar att använda den här modellen tillsvidare. 
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b)  

Projektnamn:  LSB001 Orust MTB Giro med lokal matmarknad 

Sökande:  Svanesunds Gymnastikförening  

Journalnummer: LSB001 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförandeprojekt 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde: Besöksnäring 

Fond Landsbygdsfonden 

Totalpoäng:  235 poäng 

Fastställt stödbelopp: Projektstöd: 230 138 kr  
Övrigt offentligt stöd: 113 352 kr 
Summa stöd: 343 490 kr 

Beslut med motivering: LAG beslutar att prioritera projektet och beviljar stöd för 100 procent 
av projektets utgifter. 
Projektet syftar till att etablera ett återkommande evenemang, som 

bygger på samarbete mellan två föreningar med goda 

arrangemangserfarenheter. Projektet bidrar till ökad delaktighet och 

avser skapa nya relationer i lokalsamhället där nya grupper barn, 

ungdomar och asylsökande inkluderas. Både cykel och närproducerad 

mat är miljömässigt hållbara och projektet har som syfte att skapa en 

ny återkommande besöksanledning i Södra Bohuslän. 

 

8) Projekt för beslut 160609 
a) Anna redogjorde för de 22 projektidéer som är under beredning. 
 
LAG anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. 
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b) Rimlighetsbedömning 
Anna informerar LAG om att alla utgifter i projektens budget ska rimlighetsbedömas och 
föreslår att AU rimlighetsbedömer projekten. 
 
LAG beslutar att AU rimlighetsbedömer.  
 

9) Beslut om modell för slututvärdering och styrgrupp för utvärdering  
I utvecklingsstrategin finns en översiktlig plan för utvärdering som LAG ska följa. Enligt den 
ska en modell för slututvärdering väljas och valet av modell ska rapporteras in till 
Jordbruksverket så snart som möjligt.  
 

AU har följande förslag: 

 Att det bildas en styrgrupp på tre personer som påbörjar arbetet med utvärderingen. 

 Att LAG beslutar att avropa slututvärdering från SJVs upphandlade utvärdering med 
viss reservation eftersom vi inte fått prisuppgifter från SJV ännu.   

 
i) LAG beslutar att Karin Greenberg, Christina Sjödal och Katarina Johansson bildar styrgrupp för 

arbetet med utvärderingen. 
ii)  LAG beslutar att vi avropar från Jordbruksverkets slututvärdering med reservation då vi ännu inte 

vet kostnaderna. 

10)  Horisontella mål – hur löser vi indikatorerna?  

LAG föreslår att vi avvaktar och ser hur Jordbruksverket och övriga LAG-grupper hanterar detta.  

11) Beslut om projektstöd till företag 
Anna berättar om problematiken kring att bedöma om ett företag ska behandlas som ett 
projekt eller projektstöd till företag. Det är svårt med gränsdragningen och det finns 
uppenbara risker för att marknaden snedvrids när företag kan beviljas mer än 200 000 kronor 
i stöd.  
 
LAG beslutar att företag högst kan söka 200 000 kronor 

12) Beslut om maxtid för projekt  
AU föreslår LAG att projekten max får löpa över tre år.  
 

LAG beslutar att projekten får löpa över max tre år.  
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13) Datum miljöutbildning/nationell nätverksträff/utbildning horisontella mål 

 Miljöutbildning för LAG hålls den 5 september i Kungälv. 

 Den Nationella nätverksträffen hålls i Varberg den 28-29 september. Anna, Frida och 
Arne kommer att delta på den. 

 Utbildning horisontella mål i Stockholm i höst 
 

14) Övriga frågor  

a) Fakturera kommuner medfinansiering 
I Samband med återbetalningen till kommunerna från Terra et Mare kommer Leader Södra 
Bohuslän att fakturera medfinansieringen.  

b) Nästa LAG 9 juni på Öckerö 
Nästa LAG hålls på Öckerö den 9 juni. 

c) Semesterstängt v 27- v 30 
Vi kommer att stänga kontoret för semester under veckorna 27-30. 

d) LAG-möte 3 oktober vilken kommun  
Elving erbjuder oss att hålla vårt LAG möte i Uddevalla. 

LAG anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. 
 

15) Mötet avslutas  

Tomas Börjesson tackar för förtroendet och avslutar mötet. 

 

 

 

Tomas Börjesson, ordförande Frida Larsson, sekreterare 

 

 

 

Katarina Johansson, justerare 


