
 

 

  

 

 

       

 

 

Protokoll 
Arbetsutskottet Leader Södra Bohuslän 
15 juni 2016 9.30-11.30 på Utvecklingskontoret i Stenungsund 

 

 

Medverkande:  

Arne Lernhag,  

Tomas Börgesson,  

Christina Sjödahl,  

Alexander Hutter, 

Ulrika Winblad,  

Katarina Johansson,  

Anna Levin   

Frida Larsson 

  



 

 

  

 

 

       

 

 

1. Öppnande av mötet 

Arne Lernhag förklarar mötet öppnat 

2. Val av justerare  
AU väljer Ulrika Winblad till justerare. 

3. Utvärdering/Uppföljning av beslutsprocessen 
Modellen med kommungrupper som bedömer projekten fungerade bra och det var lagom 
att få ut underlag för bedömningar två veckor innan. För att det ska bli ännu mera effektivt 
inför nästa möte ska kommungrupperna skicka in sina bedömningar till utvecklingskontoret 
i förväg, senast två arbetsdagar innan LAG mötet. Utvecklingskontoret förbereder dessa 
dokument inför LAG mötet och man slipper då lägga mötestid på att fylla i poängen för 
urvalskriterierna, utan kan ägna sig åt att diskutera dessa istället. För att det ska bli tydligt för 
LAG-ledamöterna hur Excelfilen ska fyllas i, åtar sig utvecklingskontoret att skriva en tydlig 
instruktion för denna.  
 
För att slippa maila många stora filer uppmanas alla LAG ledamöter att skaffa sig en 
Dropbox så att alla underlag för bedömningarna kan delas på det sättet istället. 

När utvecklingskontoret fått in alla bedömningar från kommungrupperna, skickar Frida ut 
dessa till hela LAG så att den som vill kan förbereda sig genom att ta del av bedömningarna 
innan LAG-mötet. 
 
De grundläggande kriterierna ska vara uppfyllda och ifyllda av utvecklingskontoret innan 
projekten får gå upp till beslut. Dessa ska däremot fortfarande diskuteras på mötet ifall LAG 
har en annan uppfattning än vad utvecklingskontoret har haft.  
 
Det är kommungrupperna som ska formulera motiveringen till beslut och de måste då tänka 
på att motiveringen ska vara kopplad till urvalskriterierna. Vid prioritering, vad som är till 
projektets fördel och vid avslag vad som varit till projektets nackdel 
 
Det var bra att vi lyckades hålla oss inom tiden på mötet och vi siktar på att klara av ungefär 
11-12 projekt varje gång. Håller vi uppe farten på det sättet så undviker vi att samla på oss 
projekt som inte kommer upp till beslut i tid och vi slipper ha extra möten. Det är bättre att 
vid behov ha mötet 30-60 min längre än att behöva sätta in ett extra.  

Diskussionsklimatet på mötet var mycket gott och bidrog till att diskussionerna höll bra 
kvalitet. Alla projekt fick den tid de behövde trots ett tight tidschema.  

Pitcharna upplevdes som meningsfulla och vi fortsätter att bjuda in projekten på det här 
viset. 

  



 

 

  

 

 

       

 
 
 

4. Övriga frågor 

 Kommande möten/Träffar 
5 september LAG möte med Miljökunskapsutbildning (ej projektbeslut) i Kungälv 
21 september AU möte på Utvecklingskontoret i Stenungsund 
3 oktober  LAG möte i Uddevalla 
21 november  AU möte på Utvecklingskontoret i Stenungsund 
8 december  LAG möte 
 

 Var står vi när det gäller ansökningar 
Anna berättar om att alla som vill kan söka nu och att de som står i projektkön har 
blivit inbjudna till två informationsträffar, en i juni och en i augusti. Syftet med dessa 
är att ge projekten information om hur de ska gå till väga och vad de ska tänka på vid 
ansökan. Det är ett sätt för oss att styra in dem rätt i ansökningsprocessen. I samband 
med anmälan till dessa träffar har de fyllt i ett formulär med fem frågor, så att de 
börjar att formulera sig kring sin idé och vi får bättre förutsättningar att hjälpa dem på 
rätt sätt.  
 

 Vakanta platser i LAG och Valberedning 
Mats Lindblom, representant för privat sektor i Södra Skärgården, har valt att avgå.  
Vi har också en vakant plats i valberedningen som ska tillsättas. På mötet den 5 
september har vi möjlighet att välja in nya ledamöter så att LAG är fulltaligt inför 
beslutsmötet i oktober.  

5. Mötet avslutas 
Arne Lernhag tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat.  

 

 

 

Arne Lernhag Frida Larsson Ulrika Winblad 
Ordförande  Sekreterare  Justerare 

 


