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Protokoll  

          
Styrelsemöte LAG Leader södra Bohuslän, den 16 mars 2017 

Kl. 17.00–21.00 i Häggvallsskolans aula, Höviksnäsvägen 1, Höviksnäs 

 

Medverkande: 

1. Caroline Stenlund, Kungälv, ideell  

2. Hanna Lavén, Tjörn, ideell  

3. Katarina Johansson, Stenungsund, privat  

4. Malin Westman, Kungälv, Privat  

5. Tomas Börgesson, Tjörn, privat x 

6. Arne Lernhag, Öckerö, offentlig  

7. Christina Sjödal, Södra Skärgården, ideell  

8. Annika Alexandersson, Öckerö, privat  

9. Elving Andersson, Uddevalla, offentlig  

10. Alexander Hutter, Orust, offentlig  

11. Roland Flyckt, Tjörn, offentlig  

12. Liv Olausson, Stenungsund, ideell  

13. Michael Luft, Orust, privat  

14. Karin Greenberg, Södra Skärgården, offentlig  

15. Jens Frejrud, Södra Skärgården, privat  

Anna Levin 

Frida Larsson 



 

 

 

 

 

 

2 
 

 

  

1. Öppnande av mötet 
Arne Lernhag förklarade mötet öppnat. 

2. Val av justerare för mötet 
Annika Alexandersson valdes till justerare för mötet. 

3. Information från verksamhetsledaren 

 Årsbokslut och rapporter  
Årsbokslutet är klart och Anna Levin berättade att hon tillsammans med Krister Olsson 
på Leader Bohuskust och gränsbygd arbetar med den risk och kvalitetsrapport som 
Jordbruksverket vill ha in. Syftet med rapporten är bland annat att bedöma sårbarheten i 
föreningen.  

 Guldstjärna till LAG!  
Bra uppslutning på möten och ett otroligt engagemang från er gör arbetet roligt. LAG är 
varmt välkomna att besöka oss i vår dagliga verksamhet på utvecklingskontoret i 
Kulturhuset Fregatten, Stenungsund. 

 Projektbedömning  
De som ansöker om leaderstöd företräder i de flesta fall ideella föreningar och skriver 
ansökningarna på kvällar och helger. Få gör ansökningar inom ramen för sitt arbete eller 
är vana vid den här typen av processer. Det är viktigt att LAG har med sig detta i sin 
bedömning av projektansökningarna. Det är också viktigt att urvalskriterierna följs för att 
få rättvisa beslut. Motiveringarna behöver vara sakliga och spegla poängen.  

 Socialfonden  
En av de tre fonderna vi har att jobba med är Socialfonden. Projekt som får stöd ur 
socialfonden bedöms annorlunda jämfört med projekt inom landsbygdsfonden. Anna 
Levin gick igenom socialfondens mål och målgrupper.     

 Ledamöter LAG  
Ulrika Winblad har avsagt sig uppdraget. Valberedningen arbetar med att hitta en 
ersättare som kan väljas in till årsmötet. Ledamoten ska representera Kungälvs offentliga 
sektor och bör sitta i Kungälvs Kommunstyrelse.  

 Ordförandeposten 
Jordbruksverket har tagit tillbaka kravet om att vi behöver byta ordförande tre gånger 
under programperioden. Istället räcker det att byta ordförande en gång. En stadgeändring 
kommer att behövas för att vi ska slippa kravet.  

 Långa handläggningstider  
Det är långa handläggningstider på Jordbruksverket. Just nu är det runt 120 dagars 
väntetid innan projekten får tilldelat sig en handläggare. Vi har ännu inte hört något om 
vårt LAG-ägda projekt, Inkluderande projektsupport.  
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 Träffar  
Det har varit Regional Leader-träff i Vänersborg där vi lyssnade på representanter 
från Länsstyrelsen.    
 
Vi har haft en välbesökt informationsträff för blivande projekt med nära 30 deltagare 
i Spekeröd den 17 januari. Nästa tillfälle, dit fyra är anmälda kommer att hållas på 
kontoret den 22 mars. 
 
Landsbygdsnätverket provade ett nytt sätt att ha Nationella nätverkets årliga träff.  Vi 
som tillhör leaderområdena i västra regionen träffades på Länsstyrelsen i Göteborg 
den 8 februari och kunde följa dagens programpunkter via en skärm.  
 
Den 23 februari åkte utvecklingskontorets personal till Vara för att delta i 
Jordbruksverkets handläggarutbildning.  
 
Kommunnätverket ska träffas den 6 april.  
 
Lilla nätverket träffas regelbundet för att utveckla arbetssätt och utbyta erfarenheter 
inom administration, handläggning och kommunikation. Det är Frida Larsson som 
åker på dessa för att träffa kollegorna från andra områden. Anna Levin berättade om 
det nystartade VL-nätverket och att hon tillsammans med verksamhetsledarna från de 
närliggande leaderområdena kommer träffas för att utbyta erfarenheter med varandra.  

 Tillsynsbesök  
Maria Gustavsson från Jordbruksverket har haft tillsyn av LAG. Hon besökte 
utvecklingskontoret och kontrollerade våra rutiner och arbetssätt. LAG uppfyller 
kraven på varje kontrollpunkt och tillsynsbesöket är godkänt.  

 Miljöbron  
Miljöbron är en ideell förening som fungerar som en länk mellan studenter och 
näringslivet. Vi har gett dem två uppdrag, dels att marknadsföra Lokal mat och 
Miljöeffektivisering, dels att utveckla vår webb. De har hittills nappat på att utveckla 
vår webbsida.  

 Sluttider för lokal ledd utveckling 
Sista dag för LAG att lämna beslut om stöd till Jordbruksverket är 2020-10-01 

 Beslutade medel  
Vi har hittills prioriterat projekt för 7 765 199 kr vilket är 19,5 % av totala medel. 
Miljöeffektivisering och samarbete har 0 kr beslutat och övriga är fördelade mellan 
insatsområdena på följande sätt: 
 
Besöksnäring 4 584 316 kr 
Lokal mat    603 700 kr  
Lokal service  2 577 183 kr 
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 Medel per fond     Beslutade         av totalt 
Landsbygdsfonden  9 758 146 kr           43 323 265 kr 
Regionalfonden      1 365 230 kr            4 994 854 kr 
Socialfonden                                   0 kr                         3 464 577 kr   
Summa  11 123 376 kr  51 782 697 kr 

4. Om utvecklingskontorets ekonomi 
Frida Larsson berättade att 2016 års utfall för de flesta poster ligger lägre de budgeterade 
utgifterna. Schablonerna, som ska täcka omkostnaderna för personal samt indirekta 
kostnader, kommer räcka till under förutsättning att rekvisitionerna blir godkända och vi 
slipper avdrag. Hon berättade att första rekvisitionen är gjord men att 
handläggningstiderna även här är långa vilket innebär att vi ännu inte vet om utgifterna 
blir godkända. Rekvirering kommer att ske löpande.  

5. Val av ny ledamot till AU 
Utgår då ersättare för Ulrika Winblad per automatik även blir ledamot i AU.  
 

6. Val av ny ledamot till valberedningen 
Nils Hernborg väljs till ny ledamot i valberedningen 

 

7. Pitchar 

a. 2016-7182 Utveckling Ljungskile - besöksmål och ort (2.0) 
 

b. 2017-520 ”Förnybart all Inclusive” – Orust, som avser Sol-El, Vind-El, Bil-
El, Båt-El 
 

c. 2017-654 Förstudie Orust Mejeri 
 

d. 2017-338 Förstudie Grönt Orust – Ekoprofilerad besöksnäring  
 

e. 2017-760 Kompetens- och organisationsutveckling – Södra Bohuslän 
Turism 
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Beslut projekt 
 

a) Projektnamn:  Utveckling Ljungskile - besöksmål och ort (2.0) 

Sökande:  Ljungskile Samhällsförening 

Journalnummer: 2016-7182 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd, då nyttan tillfaller flera aktörer. 

Insatsområde med 
motivering: 

Projektet ska via samverkan bygga upp en gemensam 
plattform för att gynna och utveckla Ljungskiles potential 
som besöksmål vilket stämmer väl överens med målet inom 
Leader Södra Bohusläns insatsområde besöksnäring. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då det bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet.   

Totalpoäng:  225 poäng 

Beslut och motivering: 
 

Prioriteras under förutsättning att projektet godtar en 

stödnivå om 70 %. Det är tydligt att Ljungskile har behov av 

lokal samverkan för att tydliggöra sin profil, för att 

formulera sin särart och hitta fler besöksanledningar. Det är 

positivt att samhällsföreningen initierat och vill driva denna 

process. Kostnaderna i projektet är dock hög i relation till 

skapade arbetstillfällen. Merparten av kostnaderna till 

projektledare, konsulter och administrativ personal genererar 

inte några nya arbetstillfällen. Indirekt kan projektet i 

förlängningen mycket väl leda till fler arbetstillfällen, men 

inte i det direkta. 

Det finns också en stor osäkerhet kring effekten av 

insatserna efter projekttidens slut. Vi upplever att det finns 

en övertro på vad en varumärkesplattform bidrar till. Vår 

erfarenhet är att det är de lokala ideella krafterna i 

samverkan med kommun och företag som måste driva 

denna typ av samhällsutveckling framåt.  
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Fastställt stödbelopp, 
uppdelat på projektstöd 
övrigt offentligt stöd egen 
finansiering. stödnivå, ev 
egen insats och motivering 

Projektstöd: 308 148 kr 
Från LAG: 151 775 kr 
Privata medel: 197 110 kr 

Totalt: 657 033 kr 

70 % stöd för att säkerställa den lokala förankringen..  
Att övriga aktörer såsom lokala företag och föreningar under 

projekttiden får bidra till budgeten säkerställer att projektet 

blir en gemensamt skapad och ägd angelägenhet. Att 

produkten blir gemensamt värnad och använd av de som 

varit med i processen, tidsmässigt och ekonomiskt.  

 

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 
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b) Projektnamn:  ”Förnybart all Inclusive” – Orust, som avser Sol-El, 
Vind-El, Bil-El, Båt-El 

Sökande:  Orust Kretslopps Akademi 

Journalnummer: 2017-520 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Alexander Hutter lämnar rummet.  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd, då projektet syftar till att utveckla landsbygden 
och nyttan tillfaller många. 

Insatsområde med 
motivering: 

Miljöeffektivisering, då projektet handlar om att skapa 
samarbete mellan företag så att en slutkund kan köpa färdiga 
paket av produkter och tjänster för att energieffektivisera 
sin, bil, båt eller bostad. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden, då projektet handlar om allmän 
landsbygdsutveckling i allmänhet och miljöanpassad 
klimatvänlig utveckling. 

Totalpoäng:  220 poäng 

Beslut och motivering: 
Projektet prioriteras då det ökar tillgängligheten och 
investeringsviljan för förnybar energi.  
Genom detta fyller projektet ett behov av förenkling kring 
investering i förnybar energi.  
Projektet bidrar till målen för miljö och klimat och skapar 
innovativa lösningar för  
miljömässigt hållbara produkter 

Fastställt stödbelopp, 
uppdelat på projektstöd 
övrigt offentligt stöd egen 
finansiering. stödnivå, ev 
egen insats och motivering 

Projektstöd: 213 442 kr 
Från LAG: 105 128 kr  

Totalt stöd: 318 570 kr 

100 % stöd då projektet gynnar en bredare allmänhet.  

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 
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c) Projektnamn:  Förstudie Orust Mejeri 

Sökande:  Studieförbundet vuxenskolan Väst 

Journalnummer: 2017-654 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Ja, Alexander Hutter lämnar rummet 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd, då projektet syftar till att utveckla landsbygden 
och nyttan tillfaller många. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal mat, då projektet är en förstudie med målet att utreda 
vilka förutsättningar som behövs för att kunna starta ett 
lokalt mejeri på Orust. Det bidrar således till nya produkter 
och nya nätverk inom lokal mat.  

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet handlar om hållbar 
landsbygdsutveckling genom att man undersöker 
förutsättningarna för att starta ett mejeri på Orust. 

Totalpoäng:  170 poäng 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det uppfyller grundläggande villkor, 
generella, samt insatsspecifika urvalskriterier så långt det är 
möjligt för en förstudie. Det finns goda förutsättningar för 
att projektet kan leda fram till en utveckling av 
närproducerade livsmedel på Orust och Tjörn vilket är en 
övergripande målsättning för insatsområdet Lokal mat.   

Fastställt stödbelopp, 
uppdelat på projektstöd 
övrigt offentligt stöd egen 
finansiering. stödnivå, ev 
egen insats och motivering 

Projektstöd: 262 400 kr 
Från LAG: 129 241 kr  

Totalt stöd: 391 641 kronor 

100 % stödnivå då nyttan av projektet gynnar flertalet 
företag samt konsumenterna i området.  

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 
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d) Projektnamn:  Förstudie Grönt Orust – Ekoprofilerad besöksnäring 

Sökande:  Södra Bohuslän Turism  

Journalnummer: 2017-338 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Ja, Alexander Hutter lämnar rummet 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd, då projektet syftar till att utveckla landsbygden 
och nyttan tillfaller många. 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring då förstudien bidrar till utveckling av nya 
miljömässigt hållbara ekoprofilerade besöksanledningar. 

Fond med motivering: Ryms inom landsbygdsfonden då det handlar om hållbar 
utveckling av landsbygden i allmänhet. Miljöanpassad och 
klimatvänlig utveckling ska prioriteras vilket stämmer väl 
överens med ansökan. 

Totalpoäng:  245 poäng 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då förstudien ska kartlägga lokala 
aktörer för att bygga nätverk för att skapa ett event med 
miljö och hållbarhets profil. Tanken är att eventet ska utgöra 
ett modellarbete till en fortsatt samverkan, vilket stämmer 
överens med målen för strategin och insatsområdet 
besöksnäring.  

Fastställt stödbelopp, 
uppdelat på projektstöd 
övrigt offentligt stöd egen 
finansiering. stödnivå, ev 
egen insats och motivering 

Projektstöd: 162 477 kr 
Från LAG: 80 026 kr 

Totalt stöd: 242 503 kr 

100 % stöd då nyttan av projektet kommer att gynna flertalet 
aktörer.  

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

10 
 

Projektnamn:  Kompetens- och organisationsutveckling – Södra 
Bohuslän Turism 

Sökande:  Södra Bohuslän Turism AB 

Journalnummer: 2017-760 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd, då nyttan av kompetens- och 
organisationsutvecklingen hos personalen kommer alla 
Södra Bohusläns Turisms 500 medlemsföretag till gagn. De 
anställda i Södra Bohuslän Turism kommer efter avslutat 
projekt att kunna se och möta behoven hos regionens 
företag på ett bättre sätt och på så sätt bidra till tillväxt i de 
enskilda företagen. 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring, då projektet genom dess kompetenshöjande 

insatser bidrar till utvecklingen av nya besöksmål och nya 

turistiska produkter. 

Fond med motivering: Socialfonden, då projektet handlar om att 
kompetensutveckla befintlig personal och därmed stärka 
individens ställning på arbetsmarknaden, vilket stämmer väl 
överens med prioriteringen i 7.3 Handlingsplan i 
utvecklingsstrategin.  

Totalpoäng:  190 poäng 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras med villkor. Individerna på företaget 
ska kompetensutvecklas i sina yrkesroller så att deras 
kunskaper stärks gentemot dem de verkar för. 

LAG:s villkor Projektet prioriteras under förutsättningen att aktiviteten 
projektledning lyfts ur då projektledaren, tillika VD för 
företaget, redan arbetar 100 % och ingen ersättare för denne 
planeras under projekttiden.  Vi anser därmed att denna 
aktivitet även hade genomförts utan stöd. 

Fastställt stödbelopp, 
uppdelat på projektstöd 
övrigt offentligt stöd egen 
finansiering. stödnivå,  

Projektstöd: 341 244 kr 
Från LAG: 168 076 kr 

Totalt stöd: 509 320 kr 
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ev egen insats och 
motivering 100 % stöd då nyttan av projektet kommer att gynna flertalet 

aktörer.  

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

Notering Karin Greenberg vill föra följande till protokollet: 

"Projektledaren blev under mötet, utan föregående 

information, uppringd av en LAG-ledamot och fick 

möjlighet att ytterligare beskriva sitt ärende och svara på 

frågor. Det påverkade bedömningen i ärendet. Normalt 

låter vi personalen på Leader Södra Bohusläns 

utvecklingskontor sköta dessa kompletterande frågor om 

pitchen varit oklar, medan vi i LAG hänskjuter ärendet till 

nästa möte." 
 

 
8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

9. Mötet avslutas 
Arne Lernhag tackade för förtroendet och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Arne Lernhag  Frida Larsson  Annika Alexandersson 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 

 



Utveckling Ljungskile - besöksmål och ort (2.0) Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-16) 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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Utveckling Ljungskile - besöksmål och ort (2.0) Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

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

75

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

Ljungskileborna kommer i och med projektet få göra sin röst hörd 

kring vad de vill lyfta fram med sin ort i relation till besökande. I 

workshops med elever så kommer även ungdomsgruppens åsikter bli 

viktiga för framtidsplaneringen på ett intressant sätt. 

Saknar tydlig  framtidsplanering i ansökan för att kunna göra 

bedömning.

0

3

3

3 15

0

15

30

15

0

3

0

Ansökan visar att projektledare och administrativ stödperson har 

lämpliga kvalifikationer för uppdraget.

0

Projektbeskrivningen innehåller inte någon detaljinfo som möjliggör 

bedömning av detta, men det är inte omöjligt att det kommer idéer 

kring ”grön turism” eller liknande. 

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

0

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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Utveckling Ljungskile - besöksmål och ort (2.0) Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

1.1 Besöksnäring

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng  summa 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 

arbetstillfällen0 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

75

225

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

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

3

20

10

10

20

Projektet bidrar till nya, hållbara 

besöksanledningar; aktiviteter, sevärdheter och 

evenemang

30 90

3010 3

3

0

Se motivering ovan 

I projektet kommer olika aktörer ifrån besöksnäringen 

träffas och diskutera besöksanledningar, vilket troligt 

leder till att man tillsammans hittar nya turistiska paket 

och produkter.

Ljungskile har idag en otydlig ”besöksprofil”, i projektet 

kommer den tydliggöras och man kommer sträva efter 

att finna så många besöksanledningar som möjligt med 

en så lång ”säsong” som möjligt. 

0

Projektet bidrar till nya turistiska produkter hos 

kommersiella aktörer

30

30

0

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta för att 

stärka deras ställning på arbetsmarknaden

Summering generella urvalskriterier

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

0

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

Total poäng

73



Förnybart All-Inclusive" - Orust som avser Sol-El, Vind-El, El-Bil, El-båtBilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-16) 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/Nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? 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 1,2,3

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



Förnybart All-Inclusive" - Orust som avser Sol-El, Vind-El, El-Bil, El-båt Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

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

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

30 Styrelsen är jämställd, och de ideella resurserna är jämnlika. 

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

25 Projektet väcker frågan ang förnybar energi och ökar tillgängligheten 

för allmänheten, vilket leder till ökad användning av förnybar energi. 

Vi ser inte någon tydlig koppling till något annat insatsområde än 

Miljöeffektivisering. (projektet skulle kunna ha en koppling till 

besäksnäring - Samsö)

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10 3

0

Vi ser ingen hållbar ekonomisk fortsättning på projektet. 

30 Projektet kommer genom deras träffar att öka intresset och 

tillgängligheten för förnybar energi.

0

0

Finner ingen tydlig plan på hur projektet ska fortgå efter projektets 

slult. 

15 Projektet inkluderar lokala företag i lokalsamhället. Projektet ska 

inkludera nyanlända företagare till deras träffar.

0

3

5

3

0

0

72



Förnybart All-Inclusive" - Orust som avser Sol-El, Vind-El, El-Bil, El-båt Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

3.1 Miljöeffektivisering

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

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej

3 Projektet bidrar till att skapa innovativa lösningar för förnybar energi och 

energieffektivisiering
5 Projektet bidrar till att skapa innovativa lösningar för förnybar energi och 

energieffektivisiering samt till nyskapade arbetstillfällen
0 Nej

3 Projektet bidrar till att skapa innovativa lösningar för miljömässigt hållbara 

transporter
5 Projektet bidrar till att skapa innovativa lösningar för miljömässigt hållbara 

transporter samt till nyskapade arbetstillfällen
0 Nej

3 Projektet bidrar innovativa lösningar inom ekologiskt och biologiskt 

kretslopp
5 Projektet bidrar innovativa lösningar inom ekologiskt och biologiskt 

kretslopp samt till nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom miljöeffektivisering

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom miljöeffektivisering

0 Nej

3 Projektet gynnar tätort eller samverkan stad-land

5 Projektet gynnar tätort med över 20 000 invånare

120

100

220

Summering generella urvalskriterier

Total poäng

Projektet bidrar till innovativa lösningar för sol-El 

och Vind-El.

Projektet bidrar till inovativa lösningar för El-båt 

och El-bil. 

Projektet bidrar inte till några innovativa 

lösningar för biologiskt eller ekologiskt kretslopp. 

Projektet bidrar till att skapa innovativa lösningar 

för förnybar energi och energieffektivisering

Projektet bidrar till att skapa innovativa lösningar 

för miljömässigt hållbara transporter. 

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom 

miljöeffektivisering

75

45

3

12

25

15

10

10

11

35

Projektet bidrar till att skapa innovativa lösningar 

inom ekologiskt och biologiskt kretslopp

3

0 0

0

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

Summering insatsområdet 1.2 Lokal mat

015Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

76



Förstudie Orust Mejeri Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-16) 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/Nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? 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, nr 3

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



Förstudie Orust Mejeri Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

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

95

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 Det är en förstudie, där ett eventuellt framtida projekt kommer att 

bidra till målet. 

Ja, lokal mat och lokal service

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10 0

25

Förstudien har många intressenter som verkar vara aktiva och 

drivande. Behovet och efterfrågan är stort på Orust av att 

närproducera sina mejeriprodukter. 

0 Vi upplever att det är ett förhållandevis dyrt projekt till förväntade 

effekter. 

15

30

Ja

25 Det verkar vara många inkopplade i förstudien. Många olika 

intresseorganisationer, både stora och mindre, samt en del som täcker 

över större område. 

3

5

5

0

3

5

72



Förstudie Orust Mejeri Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

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

75

95

170

3

4

5

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

Summering insatsområdet 1.2 Lokal mat

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta för att 

stärka deras ställning på arbetsmarknaden

25 0

010

30 0Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom lokal mat

Projektet bidrar till nya produkter inom lokal mat

0

20

0

Nej, det är en förstudie

0

0

Projektet bidrar till ökad lokal samverkan för 

breddad verksamhet inom lokal mat

25 75
Det är många som påverkas i lokalsamhället 

exempelvis bönder, markägare som är aktiva i 

förstudien.

Projektet bidrar till utvecklad ökad, hållbar lokal 

produktion av mat

15

Nej, det är en förstudie

3

0

Summering generella urvalskriterier

Total poäng

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

25

Ja

74



Förstudie Grönt Orust – Ekoprofilerad besöksnäring Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-16) 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/Nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? 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, 1  och 4

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



Förstudie Grönt Orust – Ekoprofilerad besöksnäring Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

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

3

3

5

0

3

0

15

Projektet är en förstudie

50 Förstudien har i sin aktivitetsplan visat på en god relation 

mellan sökta medel och förväntade effekter.

0

30

Den finns inte ännu det är vad de vill komma fram till i 

projektet

15 Förstudien kommer att bidra till delaktighet i lokalsamhället

0

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

15 Förstudien har fokus på att undersöka förutsättningar för ett 

event med fokus på klimat, miljö och hållbarhet.

Det finns en 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

72



Förstudie Grönt Orust – Ekoprofilerad besöksnäring Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

1.1 Besöksnäring

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng  summa 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

120

125

245

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

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

3

20

Summering generella urvalskriterier

Projektet bidrar till nya, hållbara 

besöksanledningar; aktiviteter, sevärdheter och 

evenemang

30 90 Detta är en förstudie som ska undersöka 

möjligheter intresse och engagemang för att via 

samverkan mellan olika lokala aktörer skapa 

förutsättningar för ett event. Eventet är tänkt 

både som en ny besöksanledning och en grund för 

fortsatt samverkan. 

010

0

Projektet bidrar till nya turistiska produkter hos 

kommersiella aktörer

3

0

30

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

Total poäng

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta för att 

stärka deras ställning på arbetsmarknaden

30

0

Förstudiens intention är att förlänga säsongen. 

10

10

20

0

0

73



Kompetens- och organisationstutveckling - Södra Bohuslän TurismBilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-16) 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/Nej

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

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



Kompetens- och organisationstutveckling - Södra Bohuslän Turism Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

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

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

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

0 Inte i tillräcklig utsträckning

Ja lokal mat och lokal service

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10 0

25

Under förutsättningar att aktiviteten projektkontoret och 

projektledning tas bort

30 Under förutsättningar att aktiviteten projektkontoret och 

projektledning tas bort

0

30

Nej, saknas

15 Ja, då det stärker personalen som i sin tur bildrar till 

inkludering genom att de sprider sin kunskap till 

medlemsföretagen 

3

3

0

3

0

5
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Kompetens- och organisationstutveckling - Södra Bohuslän Turism Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

1.1 Besöksnäring

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng  summa 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

90

100

190

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

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

30

0

Ja vi bedömer att så är fallet

10

10

20

0

60

Ja vi bedömer att så är fallet

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

Total poäng

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta för att 

stärka deras ställning på arbetsmarknaden

1

2

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom 

besöksnäringen

0

Projektet bidrar till nya turistiska produkter hos 

kommersiella aktörer

30

Summering generella urvalskriterier

Projektet bidrar till nya, hållbara 

besöksanledningar; aktiviteter, sevärdheter och 

evenemang

30 0

010

3

3

20

73
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