
 

 

 

 

 

Protokoll          
Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän 

Datum: 24 okt 2019 

Tid: kl. 17.00 – 20.15 

Plats: Göstahallen, Nordgårdsvägen 89, Öckerö 

 

Medverkande:  

 

Tomas Börgesson  Tjörn  privat sektor 

Tommy Wallhult   Öckerö   ideell sektor 

Caroline Stenlund  Kungälv   ideell sektor 

Christina Sjödal  Södra Skärgården  ideell sektor 

Marie Pettersson   Uddevalla  offentlig sektor 

Malin Westman  Kungälv  privat sektor 

Lars-Gösta Alsterberg  Öckerö  privat sektor 

Torsten Torstensson  Uddevalla   privat sektor 

Inger Blixt   Södra Skärgården offentlig sektor 

Linda-Maria Hermansson Stenungsund   offentlig sektor 

Anna-Lena Relfsson  Orust  privat sektor 

Susanne Jönsson  Kungälv  offentlig sektor 

Rolf Persson  Tjörn  offentlig sektor 

Carl Thorell  Uddevalla  ideell sektor  

Jens Frejrud  Södra Skärgården privat sektor   

Frida Larsson  Leader Södra Bohuslän 

Sanna Olsson  Leader Södra Bohuslän 

 
  
 

 

 

  



 

 

 

 

 

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

2) Val av justerare för mötet 
Caroline Stenlund väljs till justerare. 
 

3) Information från verksamhetsledaren 

• Nuläge kontoret 
Frida berättar att vi är i fas med arbetet med projekten och att söktrycket är 
fortfarande är högt, trots att medlen håller på att ta slut.  
 

• Avslutade projekt  
Projektet Orustmodellen är avslutat och har resulterat i flera olika typer av 
sysselsättningar för deltagarna. Projektet Från väg till vatten är avslutat och vi inväntar 
deras slutrapport.  
 

• Tillsyn 
Frida går igenom rapporten som inkommit från tillsynsbesöket som ägde rum 22 okt 
2018. Rapport är också skickad till Projektstöd- och företagsenheten på 
Jordbruksverket.  

 

• Regionala träffen  
Leader Bohuskust och gränsbygder höll i den regionala träffen som ägde rum 17–18 
oktober på Smögen. Flertalet myndigheter var inbjudna och förmedlade aktuell 
information om nuläget.  

 

• LUS – senaste nytt  
Sverige står inför att ansöka om ordförandeskapet i det europeiska 
landsbygdsnätverket ELARD. Marion Eckhardt, som idag är vice ordförande i 
ELARD, är föreslagen som ordförandesrepresentant men det krävs mer ekonomisk 
insats från samtliga leaderområden för att ett svenskt ordförandeskap ska bli aktuellt.   
 

• Budgetläget 
Landsbygdsfonden  1 751 016 kr 
- Besöksnäring   -275 494 kr 
- Lokal service    479 616 kr 
- Lokal mat    736 789 kr 
- Miljöeffektivisering    814 262 kr 
 
Regionalfonden    751 179 kr 
 
Socialfonden        7 401 kr  
 

 



 

 

 

 

• Dammen på Sundsby  
Länsstyrelsen har stoppat projektet. Projektets styrgrupp har överklagat 
Länsstyrelsens beslut och ser över andra metoder för att uppnå syfte och mål, så som 
att klippa ner växtligheten istället för att gräva.  

 

4) Information om ekonomin 

LAG får information om driftens ekonomi. Sanna går igenom driftens ekonomi för perioden 

januari till och med augusti i år samt en kort prognos för det ekonomiska läget resterande del 

av året. 

5) Uppdatering av dokument och policys 

AU:s förslag till LAG är följande:  

Dokument Ledning, styrning & delegation – uppdaterad version  

Dokument GDPR policy – oförändrad 

Dokument Inköpspolicy – oförändrad 

 

LAG tar beslut om att fastställa dokumenten enligt AU:s förslag.  

6) Val av AU 

Ledamöterna som sitter i det nuvarande AU är tillfrågade och är positiva till att sitta med i 

AU ytterligare 1 år.  

 

LAG tar beslut om att välja följande AU ledamöter: Tomas Börgesson (ordförande), Hjalmar Holmstedt, 

Christina Sjödahl, Susanne Jönsson, Tommy Wallhult, Anders Arnell och Marie Pettersson.   

7) Beslut Valberedningens arvode  

AU föreslår att valberedningens arvode sänks från 995 kr per år till 500 kronor per år. AU 

föreslår också att arvodet för arbetet som valberedningens sammankallande utför höjs till 3 

470 kronor per år. Dessa medel ska ansökas om hos utvecklingskontoret på särskild blankett. 

 

LAG beslutar att valberedningens arvode sänks från 995 kr per år till 500 kr per år. LAG beslutar att 

arvodet för arbetet som valberedningen sammankallande utför höjs till 3 470 kr per år.   

8) Beslut ändring i finansieringsplanen  

AU:s förslag till LAG är att flytta 697 450 kr från genomförandeåtgärden till 

samarbetsåtgärden. Summan motsvarar projektet Bra mat längs E6s budget.  

 

LAG beslutar att flytta 697 450 kr från genomförandeåtgärden till samarbetsåtgärden.  

 

  



 

 

 

 

9) Beslut byta åtgärd – Bra mat längs E6 
Efter dialog med Jordbruksverket behöver projektet Bra mat längs E6 behöver byta åtgärd till 
samarbetsåtgärden.  
 
LAG beslutar att projektet Bra mat längs E6 byter åtgärd från genomförandeåtgärden till 
samarbetsåtgärden.  

Projektnamn:  Bra mat längs E6 2.0 

Sökande:  SÖDRA BOHUSLÄN TURISM AB 

Journalnummer: 2018–4631 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande Samarbete 

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 2019-09-30.  
Inger Blixt var ej närvarande vid beslutet 

 

10) Beslut omfördelning av medel mellan insatsområden  

AU föreslår att LAG fattar beslut om att kvarstående medel kan användas i samtliga 

insatsområden och behandlas som en pott.  

 

LAG beslutar att kvarstående medel kan användas i samtliga insatsområden. Beslutet verkställs den 25 

oktober 2019.  

11) Beslut ELARD – för eller emot ett svenskt ordförandeskap 
Den 30 oktober 2019 är sista ansökan till ett svenskt ordförandeskap i ELARD. Beslut 
behöver tas om LAG vill vara med och finansiera ett svenskt ordförandeskap. Att vara för 
ordförandeskapet innebär en kostnad om maximalt 10 000 kr/år utöver medlems- och 
serviceavgifter. Det aktuella ordförandeskapet stäcker sig över 2 år – 2020/2021.  
 
LAG beslutar att ställa sig positiva till ett svenskt ordförandeskap i ELARD och anta kostnaden på 
maximalt 10 000 kr per år för att bidra till finansieringen. 
 

12) Pitchar 

a) 2017–4007 Åretruntanläggning Björkö 

Mikael Wigerud och Ulf Wigerud presenterar projektet.  

b) 2017–5047 Aktivitetsbaserad mötesplats för alla  

Marcus Göthe och Anita Magnusson presenterar projektet.  

c) 2019–2659 Hunnebön – en skärgårdsnära mötesplats för alla  

Sigrid Haggbom presenterar projektet.  

d) 2019–3387 Ett år i omställning 

Emilie Cederquist, Joakim Wenner och Anderas Hansen presenterar projektet.  

e) 2019–3285 Friluftsmat i småskalig köksväxtproduktion 

Kristina Gunnarsson presenterar projektet. 

 

Samtliga projekt fick 10 minuter för att presentera sin idé. LAG ledamöterna fick även 

möjlighet att ställa frågor till projekten.  

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

8) Beslut projekt 

a) 

Projektnamn:  Åretruntanläggning Björkö – möjliggöra idrott och 
gemenskap i skärgården hela året 

Sökande:  IFK Björkö 

Journalnummer: 2017–4907 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Då projektet gynnar en hel ö och en bred allmänhet då 
anläggningen kommer vara öppen för alla bedöms det vara 
ett projektstöd. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service då projektet arbetar förutsättningsskapande 
för generationsöverskridande och inkluderande aktiviteter. 
Det skapas en mötesplats och bidrar till ökad delaktighet i 
samhället. På så vis bidrar projektet till att uppnå mål 2: En 
levande och socialt hållbar del av Bohuslän. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då det handlar om 
landsbygdsutveckling i allmänhet med fokus på social 
delaktighet vilket är prioriterat enligt strategin. 

Totalpoäng:   255 poäng  

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det bidrar till att utveckla en ny 
mötesplats, tillgänglig för alla året runt vilket är i enlighet 
med strategins Mål 2 En levande och socialt hållbar del av 
Bohuslän.  

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

Projektstöd: 274 005 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 205 611 kr 
Egen privat finansiering: 22 259 kr 
 
Totalt: 501 875 kr 
Fastställt stödbelopp 479 616 kr.  
Stödnivån är 95,56 % då projektet är allmännyttigt men 
LAG har begränsad budget för insatsområdet.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 

Övrigt att notera  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

b) 
  

Projektnamn:  
Aktivitetsbaserad mötesplats för alla  

Sökande:  Åstols Idrottssällskap 

Journalnummer: 2017–5047 

 

     Ansökan återremitteras 

 



 

 

 

 

   
c) 

Projektnamn:  
Hunnebön – en skärgårdsnära mötesplats för alla 

Sökande:  
Donsö fiskehamnsförening 

Journalnummer: 
2019–2659 

 
     Ansökan återremitteras   



 

 

 

 

d) 

Projektnamn:  
Ett år i omställning  

Sökande:  
Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

Journalnummer: 
2019–3387 

Är LAG beslutsmässig:  
Ja 

Föreligger jäv:  
Nej 

Åtgärd:  
Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Ansökan är projektstöd då projektet gynnar ett område 
och en bred allmänhet och är nätverksskapande. 

Insatsområde med 
motivering: 

Miljöeffektivisering då projektet bidrar till initiativ som ska 
inspirera invånare på Tjörn att ställa om till ett hållbart 
levnadssätt samt att projektet främjar innovation och 
entreprenörskap helt i enlighet med strategins mål 3: En 
miljömässigt hållbar del av Bohuslän 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet genom att inspirera till 
och verka för en omställning till ett hållbart Tjörn och i 
förlängningen ett hållbart Sverige. 

Totalpoäng: 
245 poäng  

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det har en stark organisation och 
bred lokal förankring, samt ett tydligt 
underifrånperspektiv. Det bidrar till strategins mål 3” En 
miljömässigt hållbar del av Bohuslän” genom att verka för 
omställning till ett hållbart samhälle. Omställning Tjörn 
bedöms utvecklas till en hållbar organisation då det 
kommer att ingå i den befintliga omställningsrörelsens 
nätverk och har därmed möjligheter att sprida projektets 
effekter och ge ringar på vattnet både under och efter 
projekttiden.  

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

Projektstöd: 402 780 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 302 243 kr 
Totalt: 705 023 kr  
 
Fastställt stödbelopp: 705 023 kr.  
Stödnivån är 100 % då projektet är till nytta för 
allmänheten.  

Finns det pengar till 
ansökan Ja 

Övrigt att notera 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

e) 

Projektnamn:  
Friluftsmat i småskalig köksväxtproduktion 

Sökande:  
Stenungsunds Kommun 

Journalnummer: 
2019–3285  

Är LAG beslutsmässig:  
Ja 

Föreligger jäv:  Ja, Linda-Maria Hermansson anmäler jäv och lämnar 
rummet.  
Anna-Lena Relfsson lämnar rummet.  

Åtgärd:  
Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Ansökan är projektstöd då det gynnar en bred målgrupp; 
deltagare i arbetsrehabiliteringen, småskaliga 
trädgårdsföretag, konsumenter av friluftsmat, andra 
grupper med intresse för 
matupplevelser. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal mat, då projektet verkar för att en utveckling av 
närproducerade livsmedel. I projektet vill man utveckla 
metoder för att minska svinn för odlare av ätliga 
trädgårdsväxter genom att torka råvaror som riskerar att 
bli över och använda dessa i tillverkning av 
torrmatsportioner. Detta kan bli en kompletterande nisch 
för livsmedelssektorns småproducenter.   

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till utveckling av 
jordbrukssektorn och hållbar landsbygdsutveckling i 
allmänhet genom miljöanpassat och klimatvänligt 
utvecklande av att ta fram torkad mat för friluftsliv och 
samtidigt skapa meningsfulla arbetsuppgifter för personer i 
rehabilitering. 

Totalpoäng: 
310 poäng 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det bidrar till en utveckling av 
närproducerade livsmedel genom produktutveckling, 
breddad verksamhet för lokala producenter, samt 
nätverksskapande mellan lokala företag och kommunens 
arbetsrehabilitering.  Det bidrar till att uppfylla strategins 
Mål 1 ”En kreativ och ekonomisk hållbar del av Bohuslän” 
och insatsområdet lokal mat. 

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

Projektstöd: 91 064 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 68 334 kr 
Övrig privat finansiering: 900 kr 
Totalt: 160 298 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 159 398 kr. Stödnivån är 99,44 % då 
projektet gynnar en bred målgrupp; deltagare i 
arbetsrehabilitering småskaliga trädgårdsföretag, 
konsumenter av friluftsmat, andra grupper med intresse 
för matupplevelser. Det finns inget vinstsyfte i projektet 



 

 

 

 

och det drivs av en kommun, vilket i sig visar på att 
projektet är allmännyttigt.  

Finns det pengar till 
ansökan Ja 

Övrigt att notera 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

9) Beslut Café Svea – utökad budget 

LAG beslutar att utöka Café Sveas budget med 289 777 kr. 

Projektnamn:  Café SVEA 

Sökande:  Potatisgårdens vänner 802497–1536 

Journalnummer: 2017–571 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Ja, Marie Pettersson lämnar rummet.  
Torsten Torstensson lämnar rummet.  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då det gynnar en bredare allmänhet 

Insatsområde med 
motivering: 

Projektet ligger inom insatsområdet” Lokal mat” då 
projektet ska verkar för att få fram nya internationella 
maträtter på marknaden, baserat på främst lokala råvaror.  

Fond med motivering: Detta projekt ryms inom regionalfonden då projektet 
handlar om stadsutveckling samtidigt som det ska stärka 
och utveckla nyföretagandet i Uddevalla, främst hos 
utlandsfödda kvinnor. Kopplingen stad och land finns 
också med då syftet är att nyttja lokal mat inom den 
framtida caféverksamhet. 

Totalpoäng:  230 poäng 

Beslut och motivering: Beslut 2018-05-15 
Projektet prioriteras då det har tydligt underifrånperspektiv 
och god förankring med relevanta samarbetspartners. 
Målgruppen har klara identifierade behov och det finns 
bred erfarenhetsbas att initiera och driva ASF. Projektet 
stärker kopplingen mellan stad och land och verkar för en 
utveckling av nya närproducerade livsmedelsprodukter. 
 
Beslut 2019-10-24 
Projektet Café Svea behöver utöka budget med 289 777 kr. 
De behöver utöka budget för att anställa kulturella 
vägledare på omfattningen 50 % under ett års tid för att 
uppnå projektets syfte och mål. 

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

Projektstöd: 395 766 kr 
Offentligt stöd från LAG: 194 929 kr 
Projektbudget 590 695 kr 
Totalt: 590 695 kronor. 
Fastställt stödbelopp 590 695 kr. Stödnivån är 100 % med 
motiveringen att projektet förväntas vara effektiv i 
förhållande till måluppfyllnad. 
 
Projektstöd: 589 916 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 290 556 kr 
Totalt: 880 472 kr 
 
Fastställt stödbelopp 880 472 kr. Stödnivån är 100 % med 



 

 

 

 

motiveringen att projektet förväntas vara effektiv i 
förhållande till måluppfyllnad. 

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

10) Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

11) Mötets avslutande 

Tomas tackar alla medverkande och förklarar mötet avslutat kl. 20.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare  Justerare 

Tomas Börgesson Sanna Olsson  Caroline Stenlund  

 

 

 


