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Protokoll 

Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän 

 

Datum:  2 dec 2020 
Tid:  kl. 17.00 – 20.50 

Plats:  Digitalt via Zoom 

 

Medverkande: 

Namn:  Kommun:  Sektor:   

Tommy Wallhult Öckerö  Ideell  

Maria Oskarsson Tjörn  Ideell 

Christina Sjödahl  Södra skärgården Ideell 

Krister Olsson Uddevalla  Ideell (lämnade mötet kl. 19.31) 

Susanne Jönsson Kungälv  Offentlig 

Marie Pettersson Uddevalla  Offentlig  

Jennie Wernäng Öckerö  Offentlig  

Inger Blixt   Södra Skärgården  Offentlig  

Rolf Persson  Tjörn  Offentlig  

Malin Westman Kungälv  Privat 

Lars-Gösta Alsterberg Öckerö  Privat 

Tomas Börgesson Tjörn  Privat 

Jens Frejrud  Södra Skärgården Privat 

Frida Larsson  Leader Södra Bohuslän 

Sanna Olsson  Leader Södra Bohuslän  
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1. Öppnande av mötet 

Tomas Börgesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare för mötet 

Inger Blixt väljs till justerare. 

3. Information från verksamhetsledaren 

Jordbruksverket har gått ut med information att det högst troligt blir två förlängningsår 
(2021–2022) av nuvarande programperiod. Förlängningsåren innebär att budget tillkommer 
och att Leaderområdena ska vara bemannade fram till och med år 2025. Utvecklingskontoret 
kommer att arbeta med de projektidéer som redan finns och de som kommer in med givna 
förutsättningar att tilldelade medel ännu inte är beslutade. 
 

Jordbruksverket har även gått ut med information kring arbetet inför strategiarbetet för nästa 

programperiod 2023–2027. Jordbruksverket har lanserat en första version av mall för lokala 

utvecklingsstrategier och handbok för Leader 2023–2027. Strategin för nästa programperiod 

ska vara klar att skickas in i oktober 2021. Utbildning inför strategiskrivandet kommer att ske 

22 januari för leaderområdena i Västra Götaland. Strategiarbetet kommer att göras 

tillsammans med Leader Bohuskust och Gränsbygd efter beslut från respektive LAG grupp 

att inleda arbetet mot ett gemensamt leaderområde tillsammans i nästa programperiod.  

I oktober deltog utvecklingskontoret tillsammans med LAG-ledamot Malin Westman på den 

digitala nationella leaderträffen. Under fyra förmiddagar genomförde Landsbygdsnätverket 

träffen. Årets tema: Avslut och omstart. Leaderträffen blev startskottet för programperioden 

2023–2027. Det var första gången som Leaderträffen genomfördes som en digital konferens 

med de utmaningar det innebär. Konferensen var mycket givande och det finns material att ta 

del av i efterhand på Landsbygdsnätverket hemsida.   

Leadernätverket Västra Götaland som bildades tidigare i år är igång och har planerade digitala 

möten. Representanterna från Leader Södra Bohuslän är LAG-ledamot Malin Westman och 

verksamhetsledare Frida Larsson.  

I paraplyprojektet Utveckling Södra Skärgården har en ny delaktivitet beviljats – Äng och 

blommor.  

Just nu är det 44 projekt som är avslutade och godkända. Ytterligare fyra projekt är avslutade 

och väntar på godkännande.  

Vidare ges information om några utav de pågående projekten Det är flera av de pågående 

projekten som har skickat in ansökningar om att förlänga slutdatum. De allra flesta av dem är 

med anledning av Covid-19.  
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Måluppföljning – insatsområden  

Insatsområdet Besöksnäring överträffar målen förutom gällande arbetstillfällen. 

Insatsområdet Lokal mat överträffar målen förutom gällande arbetstillfällen. 

Insatsområdet Lokal service, tillgänglighet och delaktighet uppnår målen och enligt prognos 

förväntas även arbetstillfällena uppnås.   

Insatsområdet Miljöeffektivisering kommer troligtvis inte uppnå de satta målen. 

• Budgetläge  
Landsbygdsfonden  209 546 kr 
Regionalfonden  0 kr 
Socialfonden   0 kr 
Samarbete  0 kr 

4. Uppföljning med gruppdiskussioner  

Under november skickades en enkät ut från utvecklingskontoret till samtliga LAG-ledamöter 
som en del av arbetet med uppföljning av verksamheten. 13 av 21 svar inkom och dessa svar 
sammanställdes, kategoriserades och förslag på förbättringar togs fram av 
utvärderingsgruppen. Utifrån de förslag som togs fram skapades diskussionsfrågor. Dessa 
frågor diskuterades under mötet i mindre grupper. Varje grupp redovisade sedan vad de 
kommit fram till utifrån diskussionsfrågorna. Sammanställning av gruppdiskussionerna finns i 
Bilaga 2. 

5. Information driftens ekonomi 

Driftens kontosaldo presenteras samt vilka summor som är låsta till fasträntekonton.  
Rekvirering av driftens kostnader är i fas och samtliga ansökta delutbetalningar för driften är 
utbetalda. 
 

6. Beslut budget 

Driftens budget för åren 2021–2023 presenteras. Budgetarnas summa minskar successivt med 
åren för att motsvara den förväntade arbetsbördan samt att inte överskrida de beslutade 
medlen till driften för programperioden. Budgetarna kommer troligtvis att behöva justeras 
när de tilldelade medlen för förlängningsåren är beslutade. AU föreslår driftens budgetar för 
2021–2023. 

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: 2 376 970 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 1 170 747 kr 
Totalt: 3 547 717 kr 

Beslut med motivering:  LAG beslutar att godkänna budgetarna för 2021–2023 och prioritera 
projektet då budgetarna behövs för att uppnå syfte och mål och 
genomförandet av programmet.  
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7. a) Beslut representanter 
 
Inför arbetet med framtagandet av strategi inför nästa programperiod har Leader Södra 
Bohuslän och Leader Bohuskust och Gränsbygd kommit fram till att en strategigrupp ska 
bildas med två representanter från varje område tillsammans med en processledare. 
Strategigruppen ska ta fram förslag på hur processen med strategiarbetet ska se ut. Förslaget 
är att LAG-ledamöterna Christina Sjödahl och Marie Pettersson ska vara Leader Södra 
Bohuslän representanter.  
 
LAG beslutar att välja Christina Sjödahl och Marie Pettersson till strategigruppen.  
 
b) Delegation beslut kopplade till strategin  
 
Förslag presenterar att ge delegation till presidiet att kunna ta beslut som är kopplade till 
strategiarbetet 2023–2027.  
 
LAG beslutar att ge presidiet delegation att kunna ta beslut kopplade till strategiarbetet.  
 

8. Beslut urvalskriterier 

AU föreslår att ta bort det grundläggande villkoret:  
Har relevant insatsområde och fond finansiering som täcker sökta medel?  
Det skulle innebära att projekten får chans att bli bedömda även om det inte finns medel 
kvar.  

LAG beslutar att stryka det grundläggande villkoret: har relevant insatsområde och fond finansiering som 
täcker sökta medel och uppdatera utvecklingsstrategin. Kontrollen om det finns medel kvar görs ändå men i ett 
senare läge.  

9. Beslut mötestider 2021 
 
AU föreslår de presenterade mötestiderna för 2021 enligt Bilaga 1. 
 
LAG beslutar att anta de föreslagna mötestiderna för 2021.  
 
 
 

10. Pitchar 

a) 2020–1851 Sail Arena Marstrand 

b) 2020–2963 Mejeriet - mötesplats för handel & kunskap 
 

  



 

 

5 

 

 
11. Beslut – projekt 

a. 

Projektnamn:  Sail Arena Marstrand 

Sökande:  -----   

Journalnummer: 2020–1851 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Projektstöd till företag då nyttan tillfaller främst ett fåtal 
företag.  

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring då projektet syftar till att bygga upp nya 
hållbara besöksanledningar nära havet och kusten genom 
att starta ett ungdomsprogram inom kölbåtssegling och 
korpserie i sprintkappsegling. Projektet syftar också till att 
generera arbetstillfällen och projektet bidrar på så vis till 
Mål 1: En kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet handlar om hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet. 

Totalpoäng:  420 p 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det syftar till att bygga upp nya 
hållbara besöksanledningar nära havet och kusten genom 
att starta ett ungdomsprogram inom kölbåtssegling och 
korpserie i sprintkappsegling. Projektet förväntas också 
generera arbetstillfällen och bidrar på så vis till Mål 1: En 
kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän. 

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

Projektstöd: 200 000 kr 
Övrig privat finansiering: 100 000 kr  
Egen privat finansiering: 25 000 kr 
Totalt: 325 000 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 200 000 kr  
Stödnivån är 61,54 % då projektet förväntas vara effektivt 
i förhållande till måluppfyllnad. 

 
  



 

 

6 

 

 
b. 
 

Projektnamn:  Mejeriet - mötesplats för handel & kunskap 

Sökande:  Orust Kretslopps Akademi 

Journalnummer: 2020–2963 

 
Ansökan återremitteras.  

 
 
12. Beslut omfördelning i stödnivå 

Punkten stryks.  
 

13. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  
  

14. Mötet avslutas 

Tomas tackar alla medverkande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ordförande  Tomas Börgesson 

Sekreterare  Sanna Olsson 

Justerare Inger Blixt  
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Bilaga 1  
 

     

 Förslag: Mötestider 2021    

        

 Datum Tid  Beskrivning   

 2021-03-30 kl. 9.30-11.30 AU  

 2021-04-21 kl. 16-20 LAG beslutsmöte  

 2021-04-21 kl. 20-21 Årsmöte  

 2021-08-26 kl. 9.30-11.30 AU  

 2021-09-16 kl. 17-21 LAG beslutsmöte  

 2021-11-23 kl. 9.30-11.30 AU  

 2021-12-14 kl. 17-21 LAG besluts- & uppföljningsmöte  
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Bilaga 2 

Sammanställning av gruppdiskussioner  

1. Lokaler  

Frågor:  
- Vilka möteslokaler har varit bra?  
- Ska vi vara på olika platser?  
- Ska vi välja ut några möteslokaler och som vi varierar emellan?  

Den samlade uppfattningen från samtliga grupper var att det är positivt att vi har haft möten i 
hela området. Att få studiebesök av olika projekt eller att vara i en möteslokal knutet till ett 
projekt var enligt grupperna viktigare än lokalens faciliteter. Att ha möten i hela området skulle 
kunna innebära lång resväg för de sökande som ska pitcha sitt projekt och då skulle möjligheten 
kunna ges att genomföra pitchen digitalt. Samma möjlighet skulle även kunna ges till LAG-
ledamöter när man inte har möjlighet att delta fysiskt eller om det är för få med på LAG-mötet 
och att vi inte är beslutsmässiga.  

 

2. Förändringsförslag för arbetet med bedömningar, pitchar och urvalskriterier 
 
Förslag från utvärderingsgruppen: 
- Sökande bestämmer på förhand den tid de behöver till pitchen.  
- LAG får ett kompendium med frågor som de kan ställa och dessa är kopplade till strategin, 
urvalskriterierna och leadermetoden 
- Sökande får i förväg reda på vilka frågor som kan komma behöva svar och kan då förbereda sig. 
- Ta fram en mall som motsvarar våra urvalskriterier – sökande får motivera varför de uppnår 
kriterierna.  
- Några ledamöter, gärna från varje kommun får i uppdrag att ställa en mer utmanande fråga för 
att få ut mer av pitcharna.   

Frågor:  
- Hur får projekten samma chans?  

I denna diskussionsfråga var uppfattningen från grupperna mer skilda åt. Det framkom att för 
vissa hade det underlättat med ett frågekompendium och att ha det som ett stöddokument när 
man läser ansökan. För många var det viktigt att pitchen blir ett spontat och kreativt inslag men 
samtidigt få det inte blir ett huvudnummer.  

Det diskuterades också om pitcharna skulle ha en mer flexibel tidsram men samtidigt är det 
svårare att göra det rättvist mellan projekten. En annan viktig del var att vi hela tiden måste stäva 
efter likvärdiga och objektiva bedömningar av projekten och ett förslag skulle kunna vara att vi 
anordnar mer kontinuerliga utbildningar för LAG om det som rör bedömningen av projekten.  

 

 
 


