
 

 

 

 

 

 

Protokoll          
Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän, den 15 maj 2019, 

Kl. 17.00- 21.20 på Ljungskilegården i Ljungskile. 

 

 

Medverkande  

 

Tomas Börgesson, Tjörn, privat 

Jennie Wernäng, Öckerö, offentlig 

Tommy Wallhult, Öckerö, ideell 

Marie Pettersson, Uddevalla, offentlig 

Linda-Maria Hermansson, Stenungsund, offentlig 

Torsten Torstensson, Uddevalla, privat 

Inger Blixt, Södra Skärgården, offentligt deltar fram till kl 20.29  

Maria Oskarsson, Tjörn, ideell 

Lars-Gösta Halsterberg, Öckerö, privat 

Jenny Hermansson, Orust, ideell 

Anders Arnell, Orust, offentlig 

Susanne Jönsson, Kungälv, offentlig 

Malin Westman, Kungälv, privat 

Frida Larsson, Leader Södra Bohuslän 

Linda Blomberg, Leader Södra Bohuslän 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1) Öppnande av mötet 
Ordförande Tomas Börgesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2) Val av justerare för mötet 
Maria Oskarsson väljs till justerare. 
 

3) Information från verksamhetsledaren 
Frida Larsson ger LAG information om vad som är nytt på kontoret samt relevant 
omvärldsbevakning.  Kontoret har deltagit i ett dialogmöte i Stockholm med jordbruksverket 
för att dela med sig av våra erfarenheter samt utbyta tankar om framtiden. LAG får även 
information om aktuellt inom LUS- Lokal Utveckling Sverige arbete samt nätverket som 
initierats mellan Leader Södra Bohuslän, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen i syfte 
att öka kunskapen och samarbetet för att gemensamt skapa ett bättre stöd och vägledning 
gentemot sökande. Vi kommer vara med och nominera några av våra projekt till 
ullbaggegalan. Vidare ger Frida LAG information om aktuellt budgetstatus per fond och 
insatsområde samt hur mycket prioriterade medel. 
 

4) Information om ekonomin 

LAG får information om driftens ekonomi. Alla kommunerna har betalat in och föreningen 

har god likviditet. 

 

5) Beslut nationellt sportfiskeprojekt 

LAG har fått erbjudande om att delta i ett nationellt projekt om det sportfisketurism. AU 

föreslår att projektet avvaktar tills i höst.  

LAG beslutar att skjuta upp beslutet av det nationella sportfiskeprojektet tills i höst. 

6) Beslut Ideell tid 

Tidigare har varje avslutat projekt fysiskt skickat in sin timredovisning av den genomförda 

ideella tiden till utvecklingskontoret för arkivering i enlighet med Jordbruksverkets tidigare 

krav. Detta krav finns ej längre kvar vilket medför att projekten istället kan skicka in en 

sammanställning av ideell tid och själva spara sin timredovisning. Utvecklingskontoret har 

tidigare presenterat ett förslag till blankett för att sammanställa ideell tid. AU föreslår LAG att 

anta förslaget. 

 

LAG beslutar att anta förslaget och att projektet själva sparar sin timredovisning av ideell tid och skickar in 

en sammanställning till utvecklingskontoret i samband med slutredovisningen. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
7) Pitchar 

a) 2018-4549 Hunnebön – en skärgårdsnära mötesplats för alla.  

    Robert Eriksson presenterar projektet 

b) 2018-4631 Bra mat längs E6 2.0  

     Charlotte Berg presenterar projektet 

c) 2019-1111 Förlängning och försäljning med miljövänliga metoder inom 

grönsaksproduktion  

    Axel Isidorsson presenterar projektet 

d) 2019-1246 Grödor för ett klimat i förändring   

    Daniel Norén presenterar projektet. 

e) 2019-1413 Pilotstudie Teodling Svenshögen  

    Ingen kunde komma och presentera projektet 

f) 2019-1460 Lokalproducerade globala evenemang – hållbar framtid  

    Ola Åstradsson och Jan Torstensson 

g) 2019-1496 Återbruk Orust Steg 1 

    Christer Owe och Thomas Ivarsson presenterade projektet.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

8) Beslut projekt 
 
a) 

Projektnamn:  Hunnebön – en skärgårdsnära mötesplats för alla 

Sökande:  Donsö fiskehamnsförening 

Journalnummer: 2018-4549 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Projektstöd då denna anläggning gynnar de boende på ön 
samt är en tillgång till besökare. 

Insatsområde med 
motivering: 

Projektet passar inom insatsområdet lokal service, 
tillgänglighet och delaktighet eftersom det skapar en ny 
tillgänglig generationsöverskridande mötesplats som ökar 
samverkan i lokalsamhället. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden eftersom projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet genom att man tillför en 
mötesplats för invånare och besökare som ökar 
förutsättningar för ett aktivt fritidsliv. 

Totalpoäng:  60 poäng 

Beslut och motivering: Projektet avslås på de generella urvalskriterierna med 
motivering att LAG inte anser projektet vara ekonomisk 
hållbart. LAG bedömer att den reella kostnaden är 
väsentligt högre än projektet budget samt att ingen övrig 
finansiering är påvisad.  

Övrigt att notera Inger Blixt var ej närvarande vid beslutet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) 

 
Projektnamn:  Bra mat längs E6 2.0 

Sökande:  SÖDRA BOHUSLÄN TURISM AB 

Journalnummer: 2018-4631 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Projektet ligger inom projekttypen "projektstöd" då det är 
destinationsutvecklande samt utvecklar branschen inom 
lokalproducerade livsmedel. Nyttan tillfaller både lokala 
producenter som får nya försäljningskanaler och 
allmänheten som får ökad tillgång till lokalproducerad mat. 

Insatsområde med 
motivering: 

Projektet passar inom insatsområdet Lokal mat eftersom 
det ger nya produkter och en breddad verksamhet av 
lantbruket samt nya lösningar för miljömässigt hållbar 
produktion av mat, en utveckling av närproducerade 
livsmedel med minskad klimatpåverkan. Det bidrar också 
till ett resurseffektivt samhälle med minskad 
klimatpåverkan. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden eftersom det är en utveckling av 
jordbrukssektorn och en hållbar landsbygdsutveckling med 
fokus på miljöanpassad och klimatvänlig utveckling. 

Totalpoäng:   300 poäng 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det bidrar till nya lösningar för 
miljömässigt bra produktion av mat. Projektet bidrar också 
till utveckling av närproducerade produkter med minskad 
klimatpåverkan och utvecklar ett nytt sätt för att 
distribuera lokal mat till kund. Projektet skapar genom sin 
samverkan de mervärden som den enskilda aktören har 
svårt att åstadkomma på egen hand. 

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

Projektstöd: 467 292 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 230 158 kr 
Totalt: 697 450 kr 
Fastställt stödbelopp 697 450 kr:  kr. Stödnivån är 100 % 
med motiveringen att projektet är förutsättningsskapande  
samt har en hög innovationsgrad på lokal nivå. 

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

övrigt att notera Projektet prioriteras under förutsättningar att det även blir 
prioriterat av Leader Bohuskust och gränsbygd den 16 maj 
samt att sökande finner finansiering för investeringarna av 
moduler och tillverkningskök senast 20190930.  
Inger Blixt var ej närvarande vid beslutet 

 

 

 



 

 

 

 

c) 
  

Projektnamn:  Förlängning och försäljning med miljövänliga metoder 
inom grönsaksproduktion 

Sökande:  John Axel Isidorsson 

Journalnummer: 2019-1111 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Stödet är projektstöd till företag då det främst gynnar ett 
företag. 

Insatsområde med 
motivering: 

Projektet passar inom insatsområdet Lokal mat eftersom 
det bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad 
livsmedelsförsörjning genom utveckling av 
närproducerade livsmedel och en breddad verksamhet 
inom lantbruket samt bidrar utvecklar lösningar för 
miljömässigt hållbar produktion av mat. 

Fond med motivering: Projektet ligger i Landsbygdsfonden eftersom att det är en 
utveckling av jordbrukssektorn och en hållbar 
landsbygdsutveckling. En miljöanpassad och klimatvänlig 
utveckling. 

Totalpoäng:  400 poäng 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det ska utreda möjligheterna att 
förlänga säsongen för grönsaksproducenter och 
dokumentera, samt kommunicera detta. Det bidrar till att 
utveckla den traditionella grönsaksproduktionen genom 
längre säsong och därmed till ökad lokal 
livsmedelsförsörjning. Projektet bedöms vara långsiktigt 
hållbart. 

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

Projektstöd: 199 715 kr 
Övrig privat finansiering: 42 675 kr 
Egen privat finansiering: 256 898 kr 
Totalt: 499 288 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 199 715 kr. Stödnivån är 40 % med 
motiveringen att projektet är till nytta för ett företag som 
verkar inom jordbruksverksamhet.  

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

Övrigt att notera Inger Blixt var ej närvarande vid beslutet 

 

 

 

 



 

 

 

 

d) 

Projektnamn:  Grödor för ett klimat i förändring   

Sökande:  Daniel Alexander Norén 

Journalnummer: 2019-1246 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Ansökan är projektstöd till företag då det främst gynnar ett 
företag.  

Insatsområde med 
motivering: 

Projektet passar inom insatsområdet Lokal mat eftersom 
det ger nya produkter och en breddad verksamhet av 
lantbruket samt nya lösningar för miljömässigt hållbar 
produktion av mat, en utveckling av närproducerade 
livsmedel med minskad klimatpåverkan. 

Fond med motivering: 
Projektet ligger i landsbygdsfonden eftersom det är en 
utveckling av jordbrukssektorn och hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet. Projektet bidrar till 
stärkt konkurrenskraft och miljöanpassad och klimatvänlig 
utveckling i enlighet strategins prioritering. 

Totalpoäng:  275 poäng 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då de bidrar till att hitta nya sätt att 
producera vår mat som inte belastar klimatet lika hårt som 
dagens matproduktion. Projektet fokuserar på att 
återuppväcka gamla svenska grödor samt sprida kunskap 
inom området. 
 

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

Projektstöd: 199 629 kr 
Övrig privat finansiering: 22 000 kr 
Egen privat finansiering: 277 443 kr 
Totalt: 499 072 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 199 629 kr. Stödnivån är 40% med 
motiveringen att projektet handlar om ett företag ska 
utveckla sin produktion av grödor som är anpassade till ett 
klimat i förändring. 

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

Övrigt att notera Inger Blixt var ej närvarande vid beslutet 



 

 

 

 

e) 

Projektnamn:  Pilotstudie Teodling Svenshögen 

Sökande:  Eva Camilla Johansson Bäclund 

Journalnummer: 2019-1413 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Ansökan är projektstöd till företag då det främst gynnar ett 
företag.  

Insatsområde med 
motivering: 

Projektet passar inom insatsområdet Lokal mat eftersom 
det bidrar till en utveckling av närproducerade livsmedel 
med minskad klimatpåverkan. 

Fond med motivering: 
Ansökan ligger rätt i landsbygdsfonden eftersom det är en 
utveckling av jordbrukssektorn och en hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet. 

Totalpoäng:   210 poäng 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det bidrar till en utveckling av 
närproducerade livsmedel med minskad klimatpåverkan. 
Det bidrar också till utökade nätverk inom branschen lokal 
mat och främjande av entreprenörskap i enlighet med 
strategins mål. 

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

Projektstöd: 105 966 kr 
Egen privat finansiering: 45 414 kr 
Totalt: 151 380 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 105 966 kr. Stödnivån är 70 % då 
det är projektstöd till företag och att det är 
förutsättningskapande med hög innovationsgrad.  

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

Övrigt att notera Inger Blixt var ej närvarande vid beslutet 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

f) 

Projektnamn:  Lokalproducerade globala evenemang – hållbar framtid 

Sökande:  SÖDRA BOHUSLÄN TURISM AB 

Journalnummer: 2019-1460 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Ansökan är projektstöd då nyttan av projektet tillfaller en 
bransch av lokala matproducenter. 

Insatsområde med 
motivering: 

Projektet passar inom insatsområdet Lokal mat eftersom 
det bidrar till stärkt samverkan mellan lokala producenter 
och restauranger, samt gynnar lokala producenters 
möjligheter att nå ut med sina produkter.   

Fond med motivering: 
Landsbygdsfonden eftersom det bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling genom att vara 
förutsättningsskapande för lokala producenter och öka den 
lokala matens konkurrenskraft. 

Totalpoäng:   70 poäng 

Beslut och motivering: Ansökan avslås då LAG bedömer att projektet kommer att 
genomföras även utan stöd och därmed föreligger dödvikt. 
Eventet då projektet ska genomföras ligger nära i tiden i 
anslutning till datum för beslut från LAG. 
Jordbruksverkets formella beslut kommer att komma efter 
att projektet redan är genomfört vilket visar att sökande är 
beredd på att genomföra projektet på egen risk. 

Övrigt att notera Inger Blixt var ej närvarande vid beslutet 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

g) 

Projektnamn:  Återbruk Orust Steg 1 

Sökande:  Orust Kretslopps Akademi 
 

Journalnummer: 2019-1496 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Ansökan är projektstöd då nyttan av projektet tillfaller 
allmänheten och miljön då det skapas nya produkter av 
material som annars hade slängts. 

Insatsområde med 
motivering: 

Miljöeffektivisering, då projektet handlar om att skapa 
förutsättningar för att hitta och testa nya hållbara lösningar 
för återanvändning, avfallshantering och hållbara 
transporter, samt att projektet främjar innovation och 
entreprenörskap, vilket är helt i enlighet med 
utvecklingsstrategin. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden, då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet och 
miljöanpassad och klimatvänlig utveckling i synnerhet. 

Totalpoäng:  360 poäng 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det bidrar till att uppnå målen i 
strategin för insatsområdet Miljöeffektivisering. Projektet 
handlar om att skapa förutsättningar för att hitta och testa 
nya hållbara lösningar för återbruk och avfallshantering 
inom främst textil och bygg. Just idén av upparbetning och 
redesign ger karaktär åt projektet. Genom att generera 
mervärden till produkterna blir de attraktiva för köpare 
och får ett delvis nytt användande. Vilket bidrar till 
energieffektivisering och kretslopp.   

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

Projektstöd: 830 388 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 376 997 kr 
Offentliga resurser från kommun: 32 000 kr 
Egen privat finansiering: 531 165 kr 
Totalt: 1 770 550 kr 
 
Totalt stöd är 1 239 385 kr. Projektet anses vara 

förutsättningskapande och gynna en bredare allmänhet 

och kan få en stödnivå mellan 40-100 procent. För att 
säkerställa det lokala engagemanget och förankringen i 
projektet fastställer LAG stödnivån till 70 %.  

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

 



 

 

 

 

 

 

 

9) Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

10) Mötets avslutande 

Tomas tackar alla medverkande och förklarar mötet avslutat kl 21.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare  Justerare 

Tomas Börgesson Linda Blomberg Maria Oskarsson 

 

 

 


