Protokoll
Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän
Datum:
Tid:
Plats:

15 sep 2020
kl. 17.00 – 21.13
Kungälvs stadshus, plan 2, Inlandsrummet
Ytterbyvägen 2, Kungälv

Medverkande:
Namn:
Tommy Wallhult
Maria Oskarsson
Christina Sjödahl
Anders Arnell
Susanne Jönsson
Marie Pettersson
Jennie Wernäng
Inger Blixt
Rolf Persson
Malin Westman
Lars-Gösta Alsterberg
Tomas Börgesson
Anna-Lena Relfsson

Kommun:
Öckerö
Tjörn
Södra skärgården
Orust
Kungälv
Uddevalla
Öckerö
Södra Skärgården
Tjörn
Kungälv
Öckerö
Tjörn
Orust

Frida Larsson
Sanna Olsson

Leader Södra Bohuslän
Leader Södra Bohuslän

Sektor:
Ideell
Ideell
Ideell
Offentlig
Offentlig
Offentlig (deltog via Zoom)
Offentlig (deltog via Zoom)
Offentlig
Offentlig
Privat
Privat
Privat
Privat

1. Öppnande av mötet
Tomas Börgesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Val av justerare för mötet
Malin Westman väljs till justerare.
3. Vrångö 2020
Inom paraplyprojektet Utveckling Södra Skärgården driver Christina Sjödahl delaktiviteten
Vrångö 2020. Christina presenterar Vrångö 2020 och de lyckosamma resultat som
delaktiviteten hittills nått med de event som har genomförts. Christina berättar också hur de
har hanterat de olika eventen som ägde rum under våren med anledning av Covid-19. De fick
tänka om och genomföra eventen i en annan form eller utomhus med begränsat antal
deltagare. Delaktiviteten har två event som ska genomföras innan slutdatum i december.
4. Information från verksamhetsledaren
Förra veckan deltog vi på den regionala träffen som hölls digitalt under en förmiddag. Där
diskuterades bland annat om intresseanmälan om att bilda leaderområde inför nästa
programperiod.
Den nationella träffen som äger rum i början av oktober kommer att hållas digitalt under fyra
förmiddagar. Temat för den nationella träffen är: Avslut och omstart. I och med att träffen
blir digital öppnar det upp möjligheten för fler från LAG att delta.
Vidare ges det information om våra paraplyprojekt, vilka beviljade ansökningar som vi har
samt vilka ansökningar som är under arbete.
Vi har just nu 43 projekt som är avslutade och godkända. Ett projekt har ansökt om
slututbetalning som väntar på godkännande från Jordbruksverket.
LAG får information om status för uppnådda indikatorer för de projekt som är avslutade
hittills samt en kort genomgång av leadermetodens grundprinciper.
•

Budgetläge
Landsbygdsfonden
Regionalfonden
Socialfonden
Samarbete

409 420 kr
175 kr
24 kr
0 kr

5. Information driftens ekonomi
Driftens kontosaldo presenteras samt att vilka summor som är låsta till fasträntekonton.
Rekvirering av driftens kostnader är i fas och samtliga ansökta rekvireringar är utbetalda.

6. Beslut – ledning styrning och delegation, bilaga 1
Utifrån åtgärdsplanen från Jordbruksverket behöver dokumentet ledning, styrning och delegation
uppdateras. LAG får ta del av den uppdaterade versionen.
LAG beslutar att anta den uppdaterade versionen av dokumentet ledning, styrning och delegation.
7. Beslut – Redogörelse: bedömning av ansökningar, bilaga 2
Utifrån åtgärdsplanen från Jordbruksverket behöver Leader Södra Bohuslän lämna en
redogörelse för hur vi säkerställer att vi följer Jordbruksverkets fastställda rutiner för
rimlighetsbedömning. LAG får ta del av redogörelsen.
LAG beslutar att anta redogörelsen.
8. Beslut – villkor ansökningsblankett paraplyprojekt
I ansökningsblanketten för delaktiviteter för de två paraplyprojekt som Leader Södra
Bohuslän driver finns ett villkor som säger att delaktiviteterna ska delta i en kvällsträff med
erfarenhetsutbyte under projekttiden.
Med anledning av Covid-19 är det svårt att genomföra dessa kvällsträffar och förslaget är
därmed att stryka villkoret för att istället kunna genomföra kvällsträffar när det är lämpligt
och möjligt.
LAG beslutar att vi stryker villkoret angående kvällsträffar för erfarenhetsutbyte i ansökningsblanketten för
delaktiviteter.
9. Beslut – slopad begränsning av projekttid
Enligt beslut från LAG den 6 april 2016 ska projektens projekttid vara maximalt tre år.
Förslaget är att häva det tidigare beslutet om en maximal projekttid på tre år.
LAG beslutar att vi häver beslutet om en maximal projekttid på tre år.
10. Beslut - Leadernätverk i Västra Götaland
Leaderområdena i Västra Götaland har diskuterat tillsammans och ser ett behov av att skapa
ett nätverk för att kommunicera med gemensam röst gentemot regionala organisationer.
LAG får ta del av förslaget på struktur för nätverket.
LAG beslutar att anta förslaget om att bilda ett leadernätverk i Västra Götaland.

11. Pitchar
a. 2017–2806 Vi sätter Kungälv på kartan
Ann Haraldsson pitchar projektet på plats.
b. 2017–5142 Äventyr och informellt lärande i naturen
Sebastian Näslund pitchar projektet på plats.
Under pitchen framkommer det att det finns ett samarbete med lokala producenter av lokal
mat. Den lokala maten är tänkt att köpas in och serveras under aktiviteterna.

c. 2020–1325 Vätgas Uddevalla
Peeter Päts pitchar projektet på plats.
d. 2020–2043 Vindskydd
Håkan Johnsson pitchar projektet via Zoom.
Under pitchen framkommer det att projektet har en ny samarbetspartner: Bohusläns
Ornitologiska Förening. Föreningen är positiva till projektet.
Det framkommer också att det inte finns någon fastställd skötsel-/underhållsplan av
vindskyddet samt vem som ska ansvara för detta. Klädesholmens Samhällsförening har inte
utrymme att ta hand om underhållet av Vindskyddet. Underhållet är i sådana fall tänkt att
skötas av Håkan Johnsson.

12. Beslut – projekt
a.
Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Är LAG beslutsmässig:
Föreligger jäv:
Åtgärd:
Projekttyp med motivering:
Insatsområde med
motivering:
Fond med motivering:

Totalpoäng:
Beslut och motivering:

Berättelsen om Marstrand (Vi sätter Kungälv på kartan)
Södra Bohuslän Turism AB
2017–2806
Ja
Nej
Genomförande
Projektstöd då projektet ska gynna Kungälv som destination
och företag som är verksamma där.
Besöksnäring då projektet vill utveckla en ny affärsmodell för
att skapa nya hållbara besöksanledningar till Kungälv och
bidrar på så vis till mål 1 i strategin: En kreativ och
ekonomiskt hållbar del av Bohuslän.
Landsbygdsfonden då projektet handlar om hållbar
landsbygdsutveckling i allmänhet genom stärkt
konkurrenskraft för Kungälv som besöksmål och företagen i
området.
0p
Ansökan avslås då den lokala förankringen är bristfällig. Det
är inte tillräckligt tydligt att initiativet kommer ifrån företagen
som projektet ska gynna. Svagt partnerskap mellan
projektägare och företagarföreningarna i projektet. Otydligt
hur projektet ska vara ekonomiskt hållbart efter projekttidens
slut.

b.
Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Är LAG beslutsmässig:
Föreligger Jäv:
Åtgärd:
Projekttyp med
motivering:
Insatsområde med
motivering:

Äventyr och informellt lärande i naturen
Hästekasen Öst AB
2017–5142
Ja
Nej
Genomförande
Projektstöd till företag då nyttan tillfaller främst ett
företag.
Besöksnäring då projektet genom den nya
besöksanledningen vill utveckla unika aktiviteter för främst
tonåringar och unga vuxna.

Fond med motivering:

Landsbygdsfonden då projektet handlar om hållbar
landsbygdsutveckling i allmänhet och stärkt
konkurrenskraft för orten som besöksmål.
235 p
Projektet prioriteras då det bidrar till nya hållbara
besöksanledningar genom att skapa en turistisk produkt
inom temat: aktiv semester.
Projektstöd: 199 874 kr
Övrig privat finansiering: 40 000 kr
Egen privat finansiering: 45 660 kr
Totalt: 285 534 kr

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

Fastställt stödbelopp: 199 874 kr.
Stödnivån är 70 % då andra företagare i området kan dra
nytta av projektets resultat.

c.
Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Är LAG beslutsmässig:
Föreligger jäv:
Åtgärd:
Projekttyp med motivering:
Insatsområde med
motivering:

Fond med motivering:

Totalpoäng:
Beslut och motivering:

Vätgas Uddevalla
Uddevalla kommun
2020–2043
Ja
Marie Petersson anmäler jäv och lämnar det digitala
mötesrummet under bedömningen.
Genomförande
Projektstöd då nyttan av projektets resultat kommer att
tillfalla Uddevalla som område. Projektets resultat kommer
också att vara tillgänglig i en elektronisk rapport.
Miljöeffektivisering då projektet ska resultera i ett koncept
för nya lösningar för förnybar energi och
energieffektivisering samt miljömässigt hållbara transporter,
helt i enlighet med strategins mål ” En miljömässigt hållbar
del av Bohuslän.
Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar
landsbygdsutveckling i allmänhet då det handlar om
miljöanpassad och klimatvänlig utveckling genom att ta fram
ett vätgaskoncept för Uddevalla.
0p
Ansökan avslås då leadermetoden inte genomsyrar projektet i
tillräcklig utsträckning. Den lokala förankringen är svag,
ideell insats saknas och det finns ingen visad koppling till
föreningslivet. De aktörer som är nämnda är främst
kommunen och kommunala bolag.

d.
Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Är LAG beslutsmässig:
Föreligger jäv:
Åtgärd:
Projekttyp med motivering:
Insatsområde med
motivering:
Fond med motivering:
Totalpoäng:
Beslut och motivering:

Vindskydd
Klädesholmen Samhällsförening
2020–2043
Ja
Nej
Genomförande
Projektstöd då vindskyddet är öppet och tillgängligt för
allmänheten. Vindskyddet gynnar orten och dess befolkning
och besökare.
Lokal service då projektet bidrar till att en ny mötesplats i
form av ett vindskydd skapas som leder till ökad
tillgänglighet till att se och uppleva naturlivet i området runt
Klädesholmen.
Landsbygdsfonden då projektet bidrar till
landsbygdsutveckling i allmänhet.
0p
Ansökan avslås då leadermetoden inte genomsyrar projektet i
tillräcklig utsträckning. Ansökan visar inte tillräcklig lokal
förankring. I ansökan nämns att projektet ska vara till nytta
för flera målgrupper men det behöver styrkas med utlåtelser
från dessa grupper. Samarbetet och nätverkandet med andra
aktörer är för svagt, för mycket hänger på enskild individ.
Nytänkandet i projektet är otillräckligt. Bristfällig skötselplan
efter projektets slut.

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
14. Mötet avslutas
Tomas tackar alla medverkande och förklarar mötet avslutat kl. 21.13

Protokollet signeras av följande personer digitalt med BankID, se försättsblad för elektroniska signaturer.
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