
  

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll          
Öckerö Kommun, Sockenvägen 13, Öckerö  
Styrelsemöte LAG Leader södra Bohuslän   

 

9 juni 2016, kl. 16 – 21  

 

Medverkande: 

1. Christina Sjödahl, ideell sektor, Södra Skärgården 

2. Annika Alexandersson, Privat sektor, Öckerö 

3. Hanna Lavén, Ideell sektor, Tjörn 

4. Linda-Maria Hermansson, Offentlig sektor, Stenungsund 

5. Caroline Stenlund, Ideell sektor, Kungälv 

6. Malin Westman, Privat sektor, Kungälv 

7. Michael Luft, privat sektor, Orust 

8. Karin Greenberg, Offentlig Sektor, Södra Skärgården  

9. Katarina Johansson, Privat sektor, Stenungsund 

10. Arne Lernhag (ordf), Offentlig sektor, Öckerö. 

11. Elving Andersson, Offentlig sektor, Uddevalla 

12. Roland Flyckt, Offentlig Sektor, Tjörn 

13. Ulrika Winblad, Offentlig sektor, Kungälv 

14. Tomas Börgesson (vice ordf), Privat sector, Tjörn 

15. Tommy Wallhult, Ideell sektor, Öckerö 

16. Alexander Hutter, Offentlig Sektor, Orust 

Anna Levin, Verksamhetsledare 

Frida Larsson, Kommunikatör/Ekonom  
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1. Öppnande av mötet 

Arne Lernhag hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare för mötet 

LAG beslutar att Ulrika Winblad som justerare för mötet.  

3. Pitchar  

Projekten presenterade sig kort och svarade sedan på LAGs frågor.  

b. En matväg genom Bohuslän  

c. Förstudie ASF Potatisgården  

d. Transportbåtsverksamhet Västra Orust 

e. Ellös Parken – Din naturliga mötesplats  

f. Brännö Rödsten Hamn med tillfartsleder  

g. Café och kök i affären på Dyrön  

h. Marstrands Internationella Skulpturfestival.  

i. Besökscentrum 

j. Enighet och nytta i Mollösund  

k. Fiber till Stenungsunds landsbygd  

l. Uddevalla Saluhall  

 
4. Information från Verksamhetsledaren 

Hänt sedan sist 

 Terra et Mare är avslutat och kvarvarande medel är utbetalda till kommunerna.  

 Samtliga kommuner har betalt in medfinansieringen för 2016. 

 Jordbruksverket har börjat ge utbildningar för utvecklingskontoren via Skype. Dessa 
utbildningstillfällen har varit effektiva och bra. Utbildningarna har handlat om 
utvärdering, utbetalningsprocessen, IT-systemen och projektberedning. 
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Nuläge  

 Trycket är fortsatt stort. Ett drygt 30-tal projekt i kö. För att hinna ge alla sökanden 
den information de behöver, har vi bjudit in till två informationsmöten för dem. 
Dessa hålls den 21 juni och den 17 augusti. 

 Vi har jobbat med webben och bland annat lagt ut en processkarta för att förklara 
ansökningsprocessen.  

 Det kommer att vara semesterstängt under juli. 

 Orust MTB giro med lokal matmarknad. Länsstyrelsen kräver tillstånd och 
föreningen har överklagat till transportstyrelsen. Projektet har fått krav på 
kompletteringar och kan inte få myndighetsbeslut från Jordbruksverket förrän de är 
klara.  

 Utvärderingsgruppen hade möte den 18 maj för att fastställa arbetsgång. Gruppens 
primära uppgift blir att förbereda inför LAGs utvärderingsmöte i december 

 

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

5. Tillsättning av valberedningsgrupp 

På årsmötet beslutades det att LAG skulle tillsätta en grupp med uppdraget att utse 
ledamöter till valberedningen om det skulle uppstå vakans under året.  

LAG beslutar att kommungruppen i den kommun där vakansen uppstår, får i uppdrag att hitta en ny 
ledamot till platsen.  

6. Beslut om datum för extra LAG-möte 

LAG beslutar att vi behåller de mötestider vi har i höst och vid behov kan vi sätta in ett extra möte till 
våren.  

 
7. Beslut om återtagna ansökningar 

 
2016-1357 Uddevalla Saluhall. Christer Hasslebäck drar tillbaka ansökan eftersom han 
angett personnummer istället för organisationsnummer. Lägger in ny ansökan med 
företaget Milea AB organisationsnummer. 
 
2016-1346 Förstudie Potatisgården ASF. Eiwor Backelund drar tillbaka ansökan och 
ansökan utgår istället från Studieförbundet Vuxenskolan Väst Uddevalla. 
 
2016-357 Brännö Företagshus. Karin Eriksson drar tillbaka ansökan 

LAG beslutar att dessa ansökningar ska anses återtagna. 
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8. Beslut om vem som presenterar projekten 

På AU-mötet den 23 maj diskuterades vilka som skulle presentera projekten på LAGs 
möten. Ett förslag var att kommungruppen som har bedömt projektet och ett annat 
förslag var Anna och Frida. 

LAG beslutar att Anna och Frida presenterar projekten som ska gå upp till beslut och lyfter eventuella 
frågor som kommit fram under ansökningsprocessen.   

9. Information om Utvecklingskontorets ekonomi 

Frida går igenom budgeten och hur vi ligger till mot den. 

LAG anser sig ha tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

10. Beslut projekt  

 

Projektnamn:  Leader Södra Bohuslän 

Sökande:  Leader Södra Bohuslän 

Journalnummer: 2016-1538 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Åtgärd:  Stöd till drift 

Projekttyp:  Projektstöd 

Fond Landsbygdsfonden 

Fastställt stödbelopp  1 798 183 kronor, varav projektstöd 1 182 884 kronor och 
offentlig medfinansiering 582 615 kronor 

Beslut och motivering: LAG beslutar att godkänna budget och prioritera projektet  
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Projektnamn:  En matväg genom Bohuslän 

Sökande:  Södra Bohusläns Turism AB 

Journalnummer: 2016-1180 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförandeprojekt 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde: Besöksnäring 

Fond Landsbygdsfonden 

Totalpoäng:  315 poäng 

Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera projektet då det har bra chans att leva 
vidare och genom sin koppling till lokal mat satsar de tydligt på miljö 
och klimat. Projektet ligger i tiden och efterfrågan finns. Tydlig 
koppling till besöksnäringens mål.  

Fastställt stödbelopp Projektstöd: 387 174 kr 
Stöd från LAG: 190 697 kr 
Summa stöd: 577 871 kr 

Stödnivå 100,00 %  
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Projektnamn:  Förstudie ASF Potatisgården 

Sökande:  Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

Journalnummer: 2016-1543 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Förstudie 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde: Lokal Mat 

Fond Regionalfonden 

Totalpoäng:  250 

Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera projektet då förstudien ger möjlighet att 
testa en ny metod som ger förutsättningar att skapa nya ASF företag. 
Det har också goda förutsättningar att bli ett integrationsprojekt. 

Fastställt stödbelopp Projektstöd 270 479 kr  
Stöd från LAG: 133 221 kr 
Summa stöd 403 700 kr 

Stödnivå: 100,00 % 

 



 

 

   

 

 

 

 

   7 
Leader Södra Bohuslän, Fregatten 2, 444 30 Stenungsund 

www.leadersodrabohuslan.se 

 

 

Projektnamn:  Transportbåtsverksamhet Västra Orust 

Sökande:  Käringöns Transport AB 

Journalnummer: 2016-1400 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförandeprojekt 

Projekttyp:  Projektstöd till företag 

Insatsområde: Lokal Service 

Fond Landsbygdsfonden 

Totalpoäng:  350 

Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera projektet då det bidrar till att öka 
förutsättningarna för att kunna leva och verkar i skärgården året runt. 
Projektet bidrar till inkludering då det möjliggör för personer med 
funktionsnedsättning att få uppleva skärgården. Hög egen finansiering 
och mycket ideellt arbete.  

Fastställt Stödbelopp: Privat finansiering: 132 778 kr 
Projektstöd: 200 000 kr 
Övrigt stöd från LAG 0 kr 
Summa stöd: 200 000 kr 
 

Stödnivå: 60,10 % 

 



 

 

   

 

 

 

 

   8 
Leader Södra Bohuslän, Fregatten 2, 444 30 Stenungsund 

www.leadersodrabohuslan.se 

 

 

Projektnamn:  Ellös Parken – Din naturliga mötesplats 

Sökande:  Västra Orust Byggnadsförening 

Journalnummer: 2016-1683 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Hanna Lavén lämnar rummet. 

Åtgärd:  Genomförandeprojekt 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde: Lokal Service 

Fond Landsbygdsfonden 

Totalpoäng:  55 p 

Beslut och motivering: LAG beslutar att avslå projektet. Målsättningen är för låg i 
förhållande till budget. Väldigt hög investeringsnivå i förhållande till 
egna insatser. Insatsområden som till exempel nya företag lokal mat 
och integration är väldigt vagt beskrivna och framstår mer som 
önsketänkande än välgrundade förutsättningar. Projektet behöver 
konkretiseras på flera punkter och eventuellt fokusera på några 
områden.   
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Projektnamn:  Brännö Rödsten Hamn med tillfartsleder 

Sökande:  Brännö Bys Samfällighetsförening  

Journalnummer: 2016-1804 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Förstudie 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde: Lokal service 

Fond Landsbygdsfonden 

Totalpoäng:  220 p 

Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera projektet då man genom att samla en 
mängd olika intressenter kan hitta lösningar på ett gammalt problem.  

 

Fastställt stödbelopp 

 

Projektstöd 160 298  

Stöd från LAG 78 952 

Summa stöd 239 250 kr 

Stödnivå: 100,00 % 
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Projektnamn:  Café och kök i affären på Dyrön 

Sökande:  Dyröns fiskares Andelsförening utan personlig ansvarighet 

Journalnummer: 2016- 1875 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförandeprojekt 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde: Lokal Service 

Fond Landsbygdsfonden 

Totalpoäng:  335 poäng 

Beslut och motivering: 
 

LAG prioriterar projektet då det är ett bra sätt att utveckla en mindre 

lönsam befintlig verksamhet till rimliga kostnader. Man får med detta 

ut stora positiva effekter för boende och verksamma i samhället samt 

för besökare. 

Fastställt stödbelopp Projektstöd: 347 038 kr  
Stöd från LAG: 170 929 kr 
Summa stöd: 517 967 kr , 100 % 

Stödnivå: 100,00 % 
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Projektnamn:  Marstrands Internationella Skulpturfestival 

Sökande:  Stiftelsen Strandverket på Marstrand 

Journalnummer: 2016- 2737 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande  

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde: Besöksnäring 

Fond Landsbygdsfonden 

Totalpoäng:  30 p 

Beslut och motivering: LAG beslutar att avslå projektet då det har hög kostnad till svag 
effekt. Det leder inte till nya arbetstillfällen och det är ovisst om det blir 
en fortsatt verksamhet. Riskerar att bli engångsföreteelse.  
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Projektnamn:  Ett besökscentrum för Bohus fästning och Bohuslän 

Sökande:  Bagahus AB 

Journalnummer: 2016-3238 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Ulrika Winblad lämnar rummet 

Åtgärd:  Förstudie 

Projekttyp:  Genomförande  

Insatsområde: Besöksnäring 

Fond Landsbygdsfonden 

Totalpoäng:  0 poäng 

Beslut och motivering: LAG beslutar att avslå projektet då detta är en kommunal 
angelägenhet som ska finansieras av kommunen. Projektet saknar 
lokal förankring.  
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Projektnamn:  Enighet och nytta i Mollösund 

Sökande:  Föreningen Mollösund 

Journalnummer: 2016- 1034 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde: Besöksnäring 

Fond Landsbygdsfond 

Totalpoäng:  210 

Beslut och motivering: LAG beslutar att avslå projektet då nyttan i förhållande till stödet är 
lågt. Beröringspunkter till det lokala samhället är för få. Projektet 
leder inte till året runt verksamhet. Ungdomars delaktighet är låg. 
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Projektnamn:  Fiber till Stenungsunds landsbygd 

Sökande:  Stenungsunds Kommun 

Journalnummer: 2016-1374 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Linda Marie Hermansson lämnar rummet 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde: Lokal Service 

Fond Landsbygdsfonden 

Totalpoäng:  215 poäng 

Beslut och motivering: 
 

LAG beslutar att prioritera projektet då det är ett lämpligt sätt att få 

igång en viktig resurs som har stor betydelse för utvecklingen av 

landsbygden. Stor nytta för många på lång sikt i fortsättningsskedet 

efter förstudien. 

Fastställt stödbelopp: Projektstöd: 341 700,  
Stöd från LAG: 168 300 kr  
Summa stöd: 510 000 kr 

Stödnivå: 100,00 % 
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Projektnamn:  Uddevalla Saluhall 

Sökande:  MiLea Aktiebolag 

Journalnummer: 2016-3694 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Förstudie 

Projekttyp:  Projektstöd för företag 

Insatsområde: Lokal Mat 

Fond regionalfond 

Totalpoäng:  420 

Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera projektet då vi ser en framtid med en 
mötesplats som också skapar grund för företag och nya arbetstillfällen. 

Fastställt stödbelopp Projektstöd 200 000 kr, Privat insats 299 160 kr 
Stöd från LAG 0 kr 
Summa stöd: 200 000 kr  

Stödnivå: 40,07 % 
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11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

12. Mötet avslutas 

Arne Lernhag tackar för förtroendet och avslutar mötet. 

 

 

  

 

Arne Lernhag Frida Larsson  Ulrika Winblad 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 



LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

Ja

Ja

Ja

Ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

Ja

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? Nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? Ja

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

Ja

JaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?
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En Matväg genom Bohuslän Bilaga 9. Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier 165 Godkänd

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

25

Lever vidare som en del av Södra Bohuslän Turism

30
Förväntat utfall positivt i förhållande till insats

25

30

Se punkt 1

0
Få beröringspunkter med lokalsamhället

30
En svag 3:a. Enda kopplingen i utbildningsinsatsen.

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

25
Lokala företagareoch odlare, Utbildning för deltagare

Koppling till lokal mat

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter
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En Matväg genom Bohuslän Bilaga 9. Urvalskriterier

1.1 Besöksnäring

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng LAG:s motivering

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej (Ansökan har ingen relevans eller saknas information för kriteriet)

3 Projektet bidrar till nya hållbara besöksanledningar

5 Projektet bidrar nya hållbara besöksanledningar och nyskapade 

arbetstillfällen

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya turistiska produkter

5 Projektet bidrar till nya turistiska produkter och nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom besöksnäringen

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom besöksnäringen 

0 Nej

3 Projektet gynnar tätort eller samverkan stad-land

5 Projektet gynnar tätort med över 20 000 invånare

Socialfonden (ESF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till att arbetslösa och långtidsarbetslösa är i sysselsättning 

efter avslutad åtgärd

0 Nej

3 Ja

0 Nej

3 Ja

150 Godkänd

*SMF=Små och medelstora företag, sysselsätter färre än 250 anställda Avslagsnivå för insatsområdet: 30 p 

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

5 bokningsbara produkter online

Projektet bidrar till nya, hållbara 

besöksanledningar; aktiviteter, sevärdheter och 

evenemang

30 90

En tydlig rutt med bokningsbara produkter

3010Projektet bidrar till nya turistiska produkter hos 

kommersiella aktörer

30

20

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta inom 

besöksnäringen för att stärka deras ställning på 

arbetsmarknaden

1

2

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom 

besöksnäringen
Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

Grön= landsbygdsfonden, blå=regionalfonden,  röd=socialfonden, svart= egna kriterier

Summering insatsområdet 1.1 Besöksnäring

Generellt urvalskriterium för insatsområdet

Projektet bidrar till förlängning  eller utveckling av 

nya säsonger

30
5 bokningsbara produkter året runt

10

10

20
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LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

Ja

Ja

Ja

Ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

Ja

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? Nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? Nej

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

Ja

JaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?
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Bilaga 9. Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier

100

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

0

3

3

0

3

5

3

25

0

15

0

Om modellen fungerar bra finns det en plan för hur den ska 

användas. 

15
Projktet riktar sig mest till invandrarkvinnor för att öka deras 

möjligehter att komma in på arbetsmarknaden.

30 I projektet använder man sig av metoder för möten och 

samtal som säkereställer att alla, oavsett bakgrund eller 

personlig lärstil, kommer till tals. Man tänker även inkludera 

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

15 Hållbarhet är en röd tråd genom projektet som använder sig 

av ekologiska närproducerade råvaror. Deltagare i projektet 

får lära sig ekologisk matproduktion och miljötänkande. 

Lokal Service 

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter

72

Förstudie ASF Potatisgården



Bilaga 9. Urvalskriterier

1.2 Lokal mat

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej

3 Projektet bidrar till ökad samverkan/ nya nätverk

5 Projektet bidrar till ökad samverkan/ nya nätverk och nyskapade 

arbetstillfällen 
0 Nej

3 Projektet bidrar till nya initiativ

5 Projektet bidrar till nya initiativ och nyskapade arbetstillfällen 

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya produkter

5 Projektet bidrar till nya produkter och till nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet gynnar tätort eller samverkan stad-land

5 Projektet gynnar tätort med över 20 000 invånare

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom lokal mat

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom lokal mat

Socialfonden (ESF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till att arbetslösa och långtidsarbetslösa är i sysselsättning 

efter avslutad åtgärd
0 Nej

3

150 Godkänd

100 Godkänd

250

Summering generella urvalskriterier

Total poäng

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

25

Ja

Projektet bidrar till ökad lokal samverkan för 

breddad verksamhet inom lokal mat

25 0

Projektet bidrar till utvecklad ökad, hållbar lokal 

produktion av mat

15

0

Projektet kommer att använda sig av lokalt 

producerade råvaror fån landsbygden som man 

sedan förädlar och säljer i staden.

60 Genom att undersöka hur man kan utveckla ett 

ASF med omgivande nätverk av etablerade företag 

som stöd och samarbetspartners. Samtidigt lär sig 

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom lokal mat

Projektet bidrar till nya produkter inom lokal mat

0

20

3

3

Grön= landsbygdsfonden, blå=regionalfonden,  röd=socialfonden, svart= egna kriterier

Summering insatsområdet 1.2 Lokal mat

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta inom 

besöksnäringen för att stärka deras ställning på 

arbetsmarknaden

25 0

010

30 90Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

3

4

5

74

Förstudie ASF Potatisgården



LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

Ja/Nej
Ja

Ja/Nej
Ja

Ja/Nej
Ja

Ja/Nej
ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område? JA

Ja/Nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)?NWJ Ja/Nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? Ja/Nej

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

Ja/Nej

Ja/Nej
Ja

Har projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Ja

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71

Transportbåtsverksamhet Västra Orust



Bilaga 9. Urvalskriterier

Transportbåtsverksamhet på Västra Orust

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier

190

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

25

Ekonomisk hållbarhet utifrån flera inriktningar i 

verksamheten - turism och transport

50
Stor effekt i förhållande till insats.

25

30

Tydlig plan för fortsättning finns.

15
Samverkar med lokala företag och föreningar

30 Företaget beräknar 2 arbetstillfällen - 1 kvinna 1 man.  

Projektet underlättar för reörelsehindrade att besöka 

skärgården. 

3

3

3

5

15
Bidrar i tillräcklig utsträckning till miljömålet utifrån att 

möjliggöra samtransporter. 

Finns en tydlig koppling tilll andra insatsområden - 

besöksnäring 

3

5 5

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut
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Transportbåtsverksamhet på Västra Orust Bilaga 9. Urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng  summa LAG:s motivering

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej

3

Projektet innebär ett initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 

5
Projektet innebär flera initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 
0 Nej

3 Projektet bidrar till innovativa lösningar

5 Projektet bidrar till innovativa lösningar och nyskapade arbetstillfällen

0 Nej

3 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare

5 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare samt 

bidrar till nyskapade arbetstillfällen
0 Nej

3 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv

5 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv och till 

nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom lokal service

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom lokal service 

0 Nej

3 Projektet gynnar tätort eller samverkan stad-land

5 Projektet gynnar tätort med över 20 000 invånare

Socialfonden (ESF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till att arbetslösa och långtidsarbetslösa är i sysselsättning 

efter avslutad åtgärd
0 Nej

3 Ja

0 Nej

3 Ja

Godkänd

Godkänd

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

45

Handikappanpassning på båten ger förutsättning 

för personer med funktionsnedsättning att komma 

till Kärringön och Gullholmen vid tillfällen då 

ordinarie trafik inte klarar det. 

Projektet bidra till möjligheten att bo och leva i 

området och skapar ytterligare ett arbetstillfälle.

0

50

Ökar tillgängligheten i skärgården och skapar 

ytterligare ett arbetstillfälle

0

Projektet bidrar till att öka delaktighet och 

inkludering i samhället

2.1 Lokal service, tillgänglighet och delaktighet

35 0

15 3

5

0

50

Projektet bidrar till att skapa nya möteplatser för 

landsbygdens aktörer och invånare. 
Projektet skapar inga mötesplatser

10 0

Projektet bidrar till innovativa lösningar på 

gemensamma lokala angelägenheter

10

160

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom lokal service

Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, 

kultur- och friluftsliv

10 5

10

0

Grön= landsbygdsfonden, blå=regionalfonden,  röd=socialfonden, svart= egna kriterier

Summering insatsområdet 1.2 Lokal service

Generellt urvalskriterium för insatsområdet

Projektet bidrar till  förutsättningar för ökat antal 

helårsboende

5

Summering generella urvalskriterier

3

Total poäng

25

Projektet underlättar att för de som bor på 

Käringön samt kan leda till arbetstillfällen. 

6

7

8

9

Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

190

350

15

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta inom 

besöksnäringen för att stärka deras ställning på 

arbetsmarknaden.

20

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

75



LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

JA

Ja

Ja

Ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

Nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? ja

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? ja

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

Ja

jaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71

EllösParken- Din naturliga mötesplats



Bilaga 9. Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier

55 Avslag

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

0

3

0

0

3

5

0

25

Mycket investeringar i förhållande till andra insatser och 

ingen affärsplan om hur ekonomin kan se ut efter projkektet.

0 Väldigt få förväntade nya arbetstillfällen (timmar) i 

förhållande till de stora investeringarna.

15

0

Plan finnes om än lite luddig

15 Skapar en ny mötesplats för bofasta och besökare

0 Inga sådana effekter.

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

0 Inga sådana effekter.

Lokal service och besöksnäring 

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter

72

EllösParken - Din naturliga mötesplats



Brännö Rödsten Hamn med tillfartsleder

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

Ja

ja

ja

ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

ja

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? ja

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov 

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

nej

jaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71



Brännö Rödsten Hamn med tillfartsleder Bilaga 9. Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier

115

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter

0 Förstudien ger inga sådan effekter. 

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

0 Inga sådan effekter genom förstudie

Lokal Service och besöksnäring

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10 0

25

En förstudie som kan leda till konkreta resultat.

30 Förstudien torde kunna genomföras

15

30

Förstudien syftar till att få fram ett antal konkreta åtgärder

15 Genom förstudien skapas mötesforum för boende, 

myndigehter och andra

3

3

0

3

3

5
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Brännö Rödsten Hamn med tillfartsleder Bilaga 9. Urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng  summa LAG:s motivering

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej

3

Projektet innebär ett initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 

5
Projektet innebär flera initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 
0 Nej

3 Projektet bidrar till innovativa lösningar

5 Projektet bidrar till innovativa lösningar och nyskapade arbetstillfällen

0 Nej

3 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare

5 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare samt 

bidrar till nyskapade arbetstillfällen
0 Nej

3 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv

5 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv och till 

nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom lokal service

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom lokal service 

0 Nej

3 Projektet gynnar tätort eller samverkan stad-land

5 Projektet gynnar tätort med över 20 000 invånare

Socialfonden (ESF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till att arbetslösa och långtidsarbetslösa är i sysselsättning 

efter avslutad åtgärd
0 Nej

3 Ja

0 Nej

3 Ja

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

220

0

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta inom 

besöksnäringen för att stärka deras ställning på 

arbetsmarknaden.

20

25 0

6

7

8

9

Grön= landsbygdsfonden, blå=regionalfonden,  röd=socialfonden, svart= egna kriterier

Summering insatsområdet 1.2 Lokal mat

Generellt urvalskriterium för insatsområdet

Projektet bidrar till  förutsättningar för ökat antal 

helårsboende

5

Summering generella urvalskriterier

Total poäng

105

115

Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, 

kultur- och friluftsliv

10 0

Inga sådana effekter av förstudien.

0

10 0

0

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom lokal service

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Nytt angreppssätt för att lösa "gamla" problem.

Projektet bidrar till att öka delaktighet och 

inkludering i samhället

2.1 Lokal service, tillgänglighet och delaktighet

35 0

Projektet bidrar till att skapa nya möteplatser för 

landsbygdens aktörer och invånare. 

Förstudien bygger på dialog mellan olika 

intressenter.

10 30

Projektet bidrar till innovativa lösningar på 

gemensamma lokala angelägenheter

45

Förstudien i sig skapar mötesplatser och dialog

15 3

3

3

3010

75



Café och Kök i Affären på Dyrön

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

ja

ja

ja

ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? ja

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov 

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

nej

jaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71



Café och Kök i Affären på Dyrön Bilaga 9. Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier

150

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter

0 Nej, inget direkt bidrag. 

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

15 Ja, genom att man erbjuder lagad mat kan man ta tillvara på 

varor som annars hade blivit svinn. 

Kopplingar till besöksnäring finns

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10 0

25

Bidrar till ökad lönsamhet för befintlig hållbar verksamhet.

30 Ja, rimliga medel ger stora effekter på många plan. 

25

30

Bra och realistisk plan för fortsättning. 

25

Ja, det blir en mötesplats

3

5

3

3

5

5

72



Café och Kök i Affären på Dyrön Bilaga 9. Urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng  summa LAG:s motivering

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej

3

Projektet innebär ett initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 

5
Projektet innebär flera initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 
0 Nej

3 Projektet bidrar till innovativa lösningar

5 Projektet bidrar till innovativa lösningar och nyskapade arbetstillfällen

0 Nej

3 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare

5 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare samt 

bidrar till nyskapade arbetstillfällen
0 Nej

3 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv

5 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv och till 

nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom lokal service

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom lokal service 

0 Nej

3 Projektet gynnar tätort eller samverkan stad-land

5 Projektet gynnar tätort med över 20 000 invånare

Socialfonden (ESF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till att arbetslösa och långtidsarbetslösa är i sysselsättning 

efter avslutad åtgärd
0 Nej

3 Ja

0 Nej

3 Ja

Godkänd

Godkänd

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

335

0

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta inom 

besöksnäringen för att stärka deras ställning på 

arbetsmarknaden.

20

25 0

6

7

8

9

Grön= landsbygdsfonden, blå=regionalfonden,  röd=socialfonden, svart= egna kriterier

Summering insatsområdet 1.2 Lokal mat

Generellt urvalskriterium för insatsområdet

Projektet bidrar till  förutsättningar för ökat antal 

helårsboende

5

Summering generella urvalskriterier

Total poäng

185

150

Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, 

kultur- och friluftsliv

10 30
Vet man att man kan gå in någonstans och köpa 

det man behöver, är man mer benägen att ge sig 

ut till Dyrön och vandra etc

3

10 0

0

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom lokal service

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Idag finns ingenstans för boende, besökande och 

de som är på ön för att arbeta att köpa frukost 

eller lunch. Projektet bidrar till att lösa dessa 

angelägenheter. 

Projektet bidrar till att öka delaktighet och 

inkludering i samhället

2.1 Lokal service, tillgänglighet och delaktighet

35 0

Projektet bidrar till att skapa nya möteplatser för 

landsbygdens aktörer och invånare. Genom projektet skapar man en ny mötesplats, ett 

café. För att driva Cafét behövs det personal, vilket 

leder till nya arbetstillfällen. 

10 50

Projektet bidrar till innovativa lösningar på 

gemensamma lokala angelägenheter

75 Genom projektet skapas en ny mötesplats där alla 

kan träffas. Inte minst för äldre och ensamma. 

Man vill kunna anställa fler personer. 

15 5

3

5

3010

75



Marstrands internationella Skulpturfestival

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

Nej

Nej

Ja

Ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

Nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? Nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? Nej

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov 

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

Nej

JaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71



Ett besökscentrum för Bohus fästning och Bohuslän

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

ja

Nej
Det är en kommunal angelägenhet

ja

Nej
Saknar lokal förankring

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

ja

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? Nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? ja

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov 

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

nej

jaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71



LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

ja

ja

ja

ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

ja

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? ja

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

ja

jaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71

Enighet och nytta i Mollösund



Bilaga 9. Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier

60 Avslag

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter

0 Nej

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

0 Bidrar inte i tillräcklig utrsträckning till målet för miljö och 

klimat.

Nej. Kopplingen till mat och lokal service är svag

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10 0

0

Tveksam 3:a. Endast affärsmodellen ses som hällbar över tid

0 Nej. Allför stora erparationskostnader av befintliga 

anläggningar

15

30

Se punkt 1

15 Kulturutbildning av ungdomar

3

3

0

0

3

0

72

Enighet och nytta i Mollösund



LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

ja

ja

ja

ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? ja

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

nej

jaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71

Fiber till Stenungsunds  landsbygd



Bilaga 9. Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier

125

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

3

5

5

3

3

0

0

0

Realistiska och bra fortsättningsmöjligheter efter förstudien

30 Ja, rimliga medel ger stora effekter i fortsättningsskedet.

15

30

Realistisk plan för fortsättning.

25 Ja, då alla berörda i fortsättningen kan få in information på 

enklare sätt i sina hem

0 Inget direkt bidrag

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

25 Ja, fler arbetar hemifrån i nästa skede.

Nej

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter

72

Fiber till Stenungsunds  landsbygd



Bilaga 9. Urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng  summa LAG:s motivering

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej

3

Projektet innebär ett initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 

5
Projektet innebär flera initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 
0 Nej

3 Projektet bidrar till innovativa lösningar

5 Projektet bidrar till innovativa lösningar och nyskapade arbetstillfällen

0 Nej

3 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare

5 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare samt 

bidrar till nyskapade arbetstillfällen
0 Nej

3 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv

5 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv och till 

nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom lokal service

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom lokal service 

0 Nej

3 Projektet gynnar tätort eller samverkan stad-land

5 Projektet gynnar tätort med över 20 000 invånare

Socialfonden (ESF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till att arbetslösa och långtidsarbetslösa är i sysselsättning 

efter avslutad åtgärd
0 Nej

3 Ja

0 Nej

3 Ja

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

3

45

Bättre tillgång till internet ger möjlighet till att 

aktivt delta i samhällsdebatten, titta på 

direktsända kommunfullmäktigemöten, få tillgång 

till all världens kulturutbud i sitt eget hem. 

15 3

0

3

010

Projektet bidrar till att öka delaktighet och 

inkludering i samhället

2.1 Lokal service, tillgänglighet och delaktighet

35 0

Projektet bidrar till att skapa nya möteplatser för 

landsbygdens aktörer och invånare. Fiberföreningar kan leda till att personer som inte 

annars hade mötts träffas. Internet är framtidens 

bygdegård. 

10 30

Projektet bidrar till innovativa lösningar på 

gemensamma lokala angelägenheter

0

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom lokal service

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, 

kultur- och friluftsliv

10 00

10 0

Fler kan jobba hemifrån vilket kan innebära att 

man inte måste flytta dit jobben finns. 

Grön= landsbygdsfonden, blå=regionalfonden,  röd=socialfonden, svart= egna kriterier

Summering insatsområdet 2.1 Lokal service, delaktighet och tillgänglighet

Generellt urvalskriterium för insatsområdet

Projektet bidrar till  förutsättningar för ökat antal 

helårsboende

5

Summering generella urvalskriterier

Total poäng

90

125

6

7

8

9

215

15

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta inom 

besöksnäringen för att stärka deras ställning på 

arbetsmarknaden.

20

25 0

75

Fiber till Stenungsunds  landsbygd



LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

ja

ja

ja

ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? ja

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

ja

jaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71

Uddevalla Saluhall



Bilaga 9. Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier

170

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

0

25

Projektet redan uppstartat, m beviljat bygglov, samt inskickat 

begäran om starttillstånd. Många intressenter och flera 

potentiella hyresgäster vidtalade. Lokalen hyrs redan av 

företaget som ska driva projektet. Idag bedrivs café i 

lokalerna.

30 Projektet förväntas generera både mötesplats och 

arbetstillfällen för relativt små medel. Hög privat finansiering 

i projektet. 
25

50

Projektet är planerat att slutföras redan vid årsskiftet 2016. 

Därefter ska lokalerna fyllas med hyresgäster som ska bedriva 

verksamheter i saluhallen. Saluhallen har redan blivit ett 

begrepp för Uddevallaborna. Långsiktig handlingsplan är 

framtagen. Målet med projektet är mycket tydligt, vilket 

också borgar för framgång.

25 Saluhallen ska fungera som en mötesplats med växande 

entreprenörskap och engagemang bland stadens och den 

omgivande landsbygdens befolkning. Samarbete påbörjat 

med arbetsmarknadens parter.

0

5

5

3

3

15 Inriktning lokalproducerat, närodlat och samordnade 

transporter bidrar till bra miljö.

Lokal mat, besöksnäring, lokal service

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5 5

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

72

Uddevalla Saluhall



Bilaga 9. Urvalskriterier

1.2 Lokal mat

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej

3 Projektet bidrar till ökad samverkan/ nya nätverk

5 Projektet bidrar till ökad samverkan/ nya nätverk och nyskapade 

arbetstillfällen 
0 Nej

3 Projektet bidrar till nya initiativ

5 Projektet bidrar till nya initiativ och nyskapade arbetstillfällen 

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya produkter

5 Projektet bidrar till nya produkter och till nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet gynnar tätort eller samverkan stad-land

5 Projektet gynnar tätort med över 20 000 invånare

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom lokal mat

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom lokal mat

Socialfonden (ESF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till att arbetslösa och långtidsarbetslösa är i sysselsättning 

efter avslutad åtgärd
0 Nej

3

250

170

420

Summering generella urvalskriterier

Total poäng

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

25

Ja

Projektet bidrar till ökad lokal samverkan för 

breddad verksamhet inom lokal mat

25 0

Projektet bidrar till utvecklad ökad, hållbar lokal 

produktion av mat

15

0

Uddevalla har stora behov av att utveckla staden 

och skapa genuina och attraktiva mötesplatser, då 

det är svår konkurrens med flera stora 

köpcentrum i närheten. Lokala aktörer från 

landsbygden runt Uddevalla får chans att 

marknadsföra sig på en välbesökt plats, samt bra 

nätverkstillfällen
100 Det kommer att krävas personal till driften av 

lokalerna, samt bemanning i de lokala aktörernas 

verksamheter i saluhallen.

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom lokal mat

Projektet bidrar till nya produkter inom lokal mat

0

20

5

5

010

30 150Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Grön= landsbygdsfonden, blå=regionalfonden,  röd=socialfonden, svart= egna kriterier

Summering insatsområdet 1.2 Lokal mat

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta inom 

besöksnäringen för att stärka deras ställning på 

arbetsmarknaden

25 0

3

4

5

74

Uddevalla Saluhall
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