
 

 

 

 

 

 

Protokoll          
Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän 

Datum:  10 dec 2019 

Tid:  kl. 17.15 – 19.30 

Plats:  BohusAssuransens lokaler, Svanvik 510, Hjälteby  

  

 

Medverkande: 

Tomas Börgesson  Tjörn  privat sektor  

Anna-Lena Relfsson Orust   privat sektor  

Lars-Gösta Alsterberg  Öckerö  privat sektor 

Hjalmar Holmstedt Stenungsund  privat sektor   

Christina Sjödahl Södra Skärgården ideell sektor 
Tommy Wallhult  Öckerö   ideell sektor  
Liv Olausson  Stenungsund  ideell sektor 
Maria Oskarsson Tjörn  ideell sektor 
Rolf Persson   Tjörn  offentlig sektor  
Marie Pettersson  Uddevalla  offentlig sektor  
Susanne Jönsson Kungälv  offentlig sektor  
Inger Blixt   Södra Skärgården  offentlig sektor  
 
Frida Larsson  Leader Södra Bohuslän 
Sanna Olsson  Leader Södra Bohuslän  

  



 

 

 

 

 

 

1. Öppnande av mötet 

Tomas Börgesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare för mötet 

Lars-Gösta Alsterberg väljs till justerare. 

3. Information från verksamhetsledaren 

• Nyheter 
Flera lokaltidningar har i olika utgåvor tagit upp projekten som blev prioriterade på 
LAG-mötet den 24 okt. 
Leader Södra Bohuslän nominerade projektet Fjordguiderna till Ullbaggegalan som ägde 
rum 13 nov i Åre. Detta resulterade i att projektet vann en Ullbagge i kategorin ”Nya 
affärsmöjligheter i blå näringar”. Det är första gången en Ullbagge tillfaller ett projekt 
från Bohuslän!  
Frida kommer att vara regional ambassadör för informationskampanjen om 
leadermetoden tillsammans med tre andra representanter från andra leaderområden i 
regionen. 
Frida berättar om projektet Ellösparken som också har en bio som under flertalet 
gånger den senaste tiden varit fullsatt.  
Projektet Event 365 har varit på besök på kontoret och berättat om deras pågående 
och framgångsrika julevents på Hönö-Klåva.  
 

• Avslutade godkända projekt  
Just nu är 36 projekt avslutade varav 32 projekt även är godkända. Många goda 
effekter har påvisats i dessa projekt.  
 

• Budgetläge  
Landsbygdsfonden  494 000 kr 
Regionalfonden  461 000 kr 
Socialfonden       7 401 kr 
 

• Nuläge - Leader Södra Bohusläns resultat  
1.1 Besöksnäring – överträffar målen förutom gällande arbetstillfällen  
1.2 Lokal mat – kommer troligtvis uppnå målen förutom gällande arbetstillfällen  
2.1 Lokal service – uppnår målen förutom gällande arbetstillfällen  
3.1 Miljöeffektivisering – kommer troligtvis inte uppnå de satta målen  

4. Information driftens ekonomi 

Sanna informerar om nuläge för driftens ekonomi. Två miljoner har låsts till ett 
fasträntekonto i sex månader. Driftens ekonomi håller sig inom budget för perioden januari 
till november med en positiv prognos för den sista månaden detta år.   
 

 
 
 
  



 

 

 

 

 
 
 
5. Beslut - budget driften 2020 

Ett förslag på budget för driften för år 2020 presenteras samt en plan för hur budgeten 
troligtvis kommer att fördelas fram till och med april 2023. Nya poster i nästa års budget är 
LAG-arvode för externa möten samt serviceavgift till LUS. Posten för de regionala träffarna 
har utökat till att vara två tillfällen med övernattningar i stället för ett tillfälle. I övrigt är den 
föreslagna budgeten snarlik tidigare års budgetar.  
 

Projektnamn: Leader Södra Bohuslän 

Sökande: Leader Södra Bohuslän 

Journalnummer: 2016–1538 

Är LAG beslutsmässig: Ja 

Åtgärd: Stöd till drift 

Projekttyp: Projektstöd 

Fastställt stödbelopp: Sökt projektstöd: 1 020 249 kr  
Övrigt offentligt stöd från LAG: 502 510 kr 
Totalt: 1 530 959 kr  

Beslut med motivering:  LAG beslutar att godkänna budget för 2020 och prioritera projektet då 
budgeten behövs för att uppnå syfte och mål och genomförandet av 
programmet. 

 

6. Beslut - mötestider för 2020 

LAG får information om de föreslagna mötestiderna.  

 

 Mötestider 2020    

      

 Datum Tid  Beskrivning  

 2020-03-31 kl. 9-30-11.30 AU 

 2020-04-22 kl. 16-20  LAG beslutsmöte  

 2020-04-22 kl. 20-21 Årsmöte 

       

 2020-08-25 kl. 9-30-11.30 AU  

 2020-09-15 kl. 17-21 LAG beslutsmöte 

       

 2020-11-17 kl. 9-30-11.30 AU  

 2020-12-02 kl. 17-21 LAG uppföljningsmöte 

       

 

LAG beslutar att anta de föreslagna mötestiderna. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Beslut – beslutshandlingar paraplyprojekten 

Förslag på besluthandlingar för våra två paraplyprojekt presenteras.  

LAG beslutar att anta de förslagna beslutshandlingarna. 

8. Beslut – villkor Bra mat längs E6 

2019-05-15 prioriterades projektet Bra mat längs E6 med följande villkor:  
Projektet prioriterades 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. På LAG-mötet 22 aug 2019 beslutades det 
om att skjuta fram datumet till 2020-01-31.  

För att kunna få myndighetsbeslut från Jordbruksverket behöver villkoret strykas.  

LAG beslutar att stryka villkoret för projektet Bra mat längs E6 som var beslutat på LAG-mötet 2019-
05-15.  

9. Beslut - nytt mål för 2017–3876 Skapa och driva en fritidsbank  

Projektet 2017–3876 Skapa och driva en fritidsbank har följande syfte och mål: 

- Syftet med detta projekt är att invånarna på Öckerö ska få ett ökat utbud av utrustning till 
olika fritidsaktiviteter samtidigt som personer som står utanför arbetsmarknaden ökar 
sina chanser att få arbete eller sysselsättning.  

- Målet i projektet är dels att anpassa en befintlig lokal för projektets verksamhet och att 
personer utanför arbetsmarknaden ska få anpassad arbetsträning 

- Aktiviteterna består i att anpassa en lokal till en fritidsbank. Aktiviteterna är också att 
personer utanför arbetsmarknaden under handledning får rusta upp begagnad 
fritidsutrustning och låna ut till invånarna.  

Då man har valt att låta fastighetsägaren anpassa lokalen istället för projektägaren så behöver 
målet och aktiviteterna förändrats. Nytt mål är följande: 

- Målet i projektet att personer utanför arbetsmarknaden ska få anpassad arbetsträning 
- Aktiviteterna består i att personer utanför arbetsmarknaden under handledning får rusta 

upp begagnad fritidsutrustning och låna ut till invånarna.  

LAG beslutar att justera målet och aktiviteterna enligt ovan. Syftet kvarstår.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

10. Pitchar 

a. 2017–5047 Aktivitetsbaserad mötesplats för alla  
Marcus Göthe och Anita Magnusson, tillsammans med fem andra boende på Åstol, 
pitchar projektet.   
 

b. 2019–546 Lekplats vid badstranden i Svanesund 
Jan W Kjellberg pitchar projektet. 
 

c. 2019–2659 Hunnebön – en skärgårdsnära mötesplats för alla 
Ingen representant pitchar projektet. 
 

d. 2018–3687 Gustafsberg – platsens berättelser 
Nathalie Kereki Bohlin pitchar projektets ansökan om ändring. 
 

e. 2017–5234 Fisken i fokus 
Ingen representant pitchar projektets ansökan om ändring. 

 

Samtliga projekt fick 10 minuter för att presentera sin idé. LAG ledamöterna fick även möjlighet 
att ställa frågor till projekten. 
 

  



 

 

 

 

 

 

11. Beslut – projekt 
a. 

Projektnamn:  Aktivitetsbaserad mötesplats för alla  

Sökande:  Åstols IS 

Journalnummer: 2017–5047 

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 
projektstöd. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service då det bidrar till en levande och socialt hållbar 
del av Bohuslän genom en ny mötesplats, tillgänglig och 
anpassad för alla. Projektet bidrar också till ökat engagemang 
och är generationsöverskridande då man tillsätter 
arbetsgrupper sammansatta av människor i olika åldrar. 

Fond med motivering: Projektet bidrar till hållbar landsbygdsutveckling i allmänhet 
med syftet att öka gemenskap, trivsel, glädje och livskvalitet 
vilket gynnar social delaktighet hos befolkningen som är 
prioriterade områden inom fonden enligt strategin. 

Totalpoäng:  290 poäng  

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det bidrar till att utveckla en ny 
generationsöverskridande mötesplats i form av utegym, 
boulebana och beachvolleyplan som syftar till ökad aktivitet 
och rörelse 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: 215 181 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 190 819 kr 
Egen privat finansiering: 33 355 kr 
 
Totalt: 439 355 kr 
Fastställt stödbelopp: 406 000 kr 
Stödnivån är 92,41 % då projektet är allmännyttigt men LAG 
har begränsad budget för insatsområdet.  

Finns det pengar till 
ansökan: Ja 

Övrigt att notera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
b.  

Projektnamn:  Lekplats vid badstranden i Svanesund för barn 1–8 år  

Sökande:  Föreningen Svanesund 

Journalnummer: 2019–546 

 
Ansökan återremitteras.  

c.  

Projektnamn:  Hunnebön – en skärgårdsnära mötesplats för alla 

Sökande:  Donsö fiskehamnsförening 

Journalnummer: 2019–2659 

 
Ansökan återremitteras. 

  



 

 

 

 

 

 

12. Beslut – ansökan om ändring   

Projektnamn:  Gustafsberg – Platsens berättelser 

Sökande:  Destination Uddevalla  

Journalnummer: 2018–3687 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Carl Thorell anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i 
beslutet. 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då nyttan tillfaller en destination och ett område. 

Insatsområde med 
motivering: 

Projektet ligger inom besöksnäring då det bidrar till att stärka 
besöksnäringen i Uddevalla tätort genom att utveckla ett 
befintligt besöksmål. 

Fond med motivering: Projektet fokuserar på stadsutveckling och syftar till 
näringslivsutveckling i Uddevalla tätort i enlighet med 
regionalfondens prioriteringar i Leader Södra Bohusläns 
handlingsplan. 

Totalpoäng:  315 poäng 

Beslut och motivering: Beslut 2018-12-10 
Projektet prioriteras då det bedöms ha starka förutsättningar 
att öka antalet besökare till Gustavsberg och därmed skapa 
förutsättningarför att skapa nya arbetstillfällen. Gustavsberg 
är väl bevarat men ligger lite avskilt vilket medför att tydlig 
skyltning behövs.  
 
Beslut 2019-12-10 
Projektets ansökan om ändring godkänns för att tillgänggöra 
och tydliggöra Gustafsberg genom vandringsslingan som 
kommer att skapas. Projektets nya aktiviteter kommer att 
skapa fler reseanledningar till Gustafsberg vilket gynnar både 
lokalt och regionalt näringsliv. Projektet utökar budget med 
460 252 kr.  

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

Projektstöd: 419 953 kr 
Offentliga resurser från kommun: 20 000 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 285 351 kr 
Total budget 725 304 kr 
Fastställt stödbelopp 705 304 kronor 
 
Projektstöd: 794 323 kr 
Offentliga resurser från kommun: 20 000 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 371 233 kr 
Total budget: 1 185 556 kr  
Fastställt stödbelopp: 1 165 556 kr 
Stödnivån är 100 % då det är ett allmännyttigt projekt. 

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

13. Beslut – ansökan om ändring  

Projektnamn:  Fisken i fokus- Bäveån 

Sökande:  Uddevalla kommun 

Journalnummer: 2017–5234 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då nyttande tillfaller allmänheten 

Insatsområde med 
motivering: 

Projektet passar väl in i insatsområdet Lokal service, 
tillgänglighet och delaktighet då ansökan innehåller insatser 
som ska öka delaktigheten och skapa nya mötesplatser och 
höja livskvalitén hos befolkningen, det ska skapa nya hållbara 
nätverk som främjar entreprenörskap samt bilder ihop ideell, 
offentlig och privat sektor. 

Fond med motivering: Detta projekt ryms inom regionalfonden då projektet handlar 
om att utveckla området kring Bäveån och skapa ett mer 
levande centrum, vilket gynnar utvecklingen av företagande 
och entreprenörskap. 

Totalpoäng:  165 poäng 

Beslut och motivering: Beslut 2018-03-14 
Projektet prioriteras då förstudien leder till en ökad möjlighet 
för fiskeintresserade att tillgodogöra sig fisken i Bäveån. Det 
gör naturområdet lättillgängligt och trivsamt som 
strövområde både för Uddevallabor och turister. Projektet 
gynnar även näringslivet i Uddevalla.  
 
Beslut 2019-12-10 
Projektets ansökan om ändring godkänns. Ändringen består 
av förändrade budgetposter, samt en ökning av budget med 1 
148 kr. Syfte och mål påverkas ej.  

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

Sökt projektstöd: 498 908 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 245 731 kr 
Total budget: 744 639 kr 
 
Projektstöd: 499 677 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 246 110 kr  
Total budget: 745 787 kr  
Fastställt stödbelopp: 745 787 kr  
Stödnivån är 100 % då det är ett allmännyttigt projekt. 

Finns det pengar till 
ansökan:  

Ja 

 

 



 

 

 

 

 

 

14. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

15. Mötet avslutas 
Tomas tackar alla medverkande och förklarar mötet avslutat kl. 19.30. 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare  Justerare 

Tomas Börgesson Sanna Olsson  Lars-Gösta Alsterberg  


