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Protokoll 
Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän 
 

Datum:  21 april 2021 
Tid:  kl. 16.00 – kl. 21.27 

Plats:  Digitalt via Zoom 

 

Tomas, Frida och Sanna träffades fysiskt på adressen: Svanvik 510, Hjälteby. 

 

Medverkande: 

Namn:  Kommun:  Sektor:   

Tommy Wallhult Öckerö  Ideell  

Maria Oskarsson Tjörn  Ideell 

Christina Sjödahl  Södra skärgården Ideell 

Liv Olausson  Stenungsund  Ideell, lämnade mötet kl. 21.13 

Krister Olsson Uddevalla  Ideell 

Susanne Jönsson Kungälv  Offentlig 

Marie Pettersson Uddevalla  Offentlig, anslöt till mötet kl. 16.36 

Rolf Persson  Tjörn  Offentlig  

Jennie Wernäng Öckerö  Offentlig 

Linda-Maria Hermansson  Stenungsund  Offentlig 

Anders Arnell Orust  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 

Lars-Gösta Alsterberg väljs till justerare. 

3. Information från verksamhetsledare 

LAG får information om att fyra av sju kommuner har hittills tagit beslut att de kommer att 
vara med och medfinansiera förlängningsåren.  

Utvecklingskontoret har under den senaste tiden deltagit på en mängd olika digitala möten, 
nätverksträffar och utbildningar. 

Det finns ett stort söktryck i Leader Södra Bohusläns område och det kommer löpande in nya 
projektidéer till utvecklingskontoret. De projekt som klarat första deadline inför LAG-mötet 
21 juni presenteras. 

Intresseföreningen för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden, Lokal Utveckling Sverige (LUS), har haft medlems- och årsmöte under april. 
För att LUS ska kunna fortsätta arbetet med att samverka med centrala aktörer behövs en 
halvtidstjänst. LUS undersöker om halvtidstjänsten skulle kunna finansieras av samtliga 
leaderområden som en direkt kostnad.   
 
4. Information om driftens ekonomi 

Årsredovisningen för 2020 är klar och signerad av LAG och revisor Mona Granath. Årets 
resultat för 2020 presenteras. Kontosaldo och status för rekvisitionerna för driften 
presenteras.  
 
5. Strategigrupp 

Det ges en kort statusuppdatering om hur strategiarbetet pågår och vilka aktiviteter som är 
genomförda.  

6. Beslut - medfinansiering förlängningsåren 2021–2022 

Jordbruksverket kommer ställa samma krav på leaderområdena om att kunna styrka 
tillgången på övrigt offentligt stöd under förlängningsåren, som under nuvarande 
programperiod, i samband med genomgången av leaderområdenas årsberättelser som ska 
lämnas in sista maj. Jordbruksverket kontrollerar då att varje leaderområde har motsvarande 
75 procent av det årliga behovet av övrigt offentligt stöd i likvida medel.  

Fyra av sju kommuner har hittills tagit beslut att de kommer att vara med och medfinansiera 
förlängningsåren.  
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Frågan diskuteras om hur vi ska hantera de projektansökningar där insatsen sker i en 
kommun som ännu inte tagit beslut om medfinansiering för förlängningsåren samt om LAG 
kan bevilja projektstöd till företag till kommuner som ännu inte tagit beslut.  

AU:s förslag till LAG är att projektansökningar i kommuner som beslutat att inte 
medfinansiera förlängningsåren behöver ha egen offentlig medfinansiering för att 
prioriteras.  

AU:s förslag till LAG är att projektansökningar i kommuner som ännu inte tagit beslut om 
medfinansiering bedöms, men att de inte prioriteras förrän kommunen beslutat om att 
medfinansiera förlängningsåren.  

AU:s förslag till LAG är att projektstöd till företag kan beviljas till kommuner som ännu inte 
tagit beslut om att medfinansiera förlängningsåren eftersom de inte innehåller offentlig 
medfinansiering.  

LAG beslutar att projektansökningar i kommuner som beslutat att inte medfinansiera 
förlängningsåren behöver ha egen offentlig medfinansiering för att prioriteras. 

LAG beslutar att projektansökningar i kommuner som ännu inte tagit beslut om 
medfinansiering bedöms, men att de inte prioriteras förrän kommunen beslutat om att 
medfinansiera förlängningsåren. 

LAG beslutar att projektstöd till företag kan beviljas även till kommuner som ännu inte tagit 
beslut om att medfinansiera förlängningsåren eftersom de inte innehåller offentlig 
medfinansiering. 

7. Beslut - utvecklingsstrategin  

Vid årsskiftet 2020/2021 fick Göteborgs stad en ny organisation då den tidigare indelningen i 
stadsdelar upphörde. Det är därför oklart vilken nämnd i Göteborgs kommun som ska ha 
ansvar för de frågor i staden som rör Leader. Göteborgs stad har ställt frågan om 
representationen för offentlig sektor i LAG kan bestå av en tjänsteman i stället för en 
politiker. En sådan förändring innebär att strategin behöver justeras i avsnittet 9.3 LAG – den 
lokala aktionsgruppen.  

Förslag till formulering:  
Offentlig sektor ska i första hand representeras av kommunalråd eller representant från 
kommunstyrelse alternativt en förtroendevald person som har god kännedom om Lokalt 
ledd utveckling genom Leadermetoden samt som tillhör den nämnd som ansvarar för 
frågor som rör Leader. I de fall det inte är möjligt kan en tjänsteperson med god kännedom 
om Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden väljas. 

LAG beslutar att anta den föreslagna formuleringen till avsnitt 9.3 LAG – den lokala 
aktionsgruppen i utvecklingsstrategin.  
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8. Beslut - gränsdragning projektbudget överskridande 1,5 miljoner 

På LAG-mötet den 8 feb 2021 beslutade LAG att införa en riktlinje på max 1,5 miljoner i stöd. 
Riktlinjen behöver förtydligas och AU:s förslag till LAG är att stödet kan överskrida 1,5 miljon 
om insatsen genomförs inom flera kommuners geografiska område.  

LAG beslutar att stödbeloppet kan överskrida 1,5 miljon om insatsen genomförs med tydlig 
verksamhet i flera kommuners geografiska område.  

9. Fastställande av per capsulam beslut - fördelning mellan åtgärder 

Följande per capsulam beslut togs den 8 mars 2021 då 13 LAG medlemmar röstade för 
fördelningen mellan åtgärderna för budget under förlängningsåren. 

Beslut – fördelning mellan åtgärderna för budget under förlängningsåren.  

Leader Södra Bohuslän äskade 16 969 697 kronor för förlängningsåren. Förslaget är att dessa 
fördelas mellan drift och genomförande och att driften utgör 23 % och genomförandet 
därmed 77 %. 

LAG beslutar att fördela budget enligt följande:  
• Genomförande – 13 066 667 kr  
• Drift – 3 903 030 kr 

LAG beslutar att fastställa tidigare per capsulam beslut från den 8 mars 2021. 
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10. Fastställande av per capsulam beslut - mötestider 2021 

Följande per capsulam beslut togs den 11 mars 2021 då 11 LAG medlemmar röstade för att 
anta mötestiderna för 2021.  

Beslut – mötestider 

Leader Södra Bohuslän har tidigare beslutat om mötestider för 2021, men då vi behöver 
invänta ett beslut från Göteborgs stad behöver årsmötet för föreningen att senareläggas till 
den 27 maj. Övriga mötestider är som tidigare beslutat. 

 

Förslag: Mötestider 2021   

    

Datum Tid  Beskrivning  

2021-01-26 kl. 9.30-11.30 AU  

2021-02-08 kl. 17-18 LAG extrainsatt 

2021-03-30 kl. 9.30-11.30 AU 

2021-04-21 kl. 16-20 LAG beslutsmöte 

2021-05-27 kl. 18-19 Årsmöte 

2021-06-09 kl. 9.30-11.30 AU 

2021-06-21 kl. 17-21 LAG beslutsmöte 

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 

   

 
LAG beslutar att anta mötestiderna enligt ovanstående förslag. 

LAG beslutar att fastställa tidigare per capsulam beslut från den 11 mars 2021. 
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11. Pitchar  

a. 2018–1071 Jungfruvikens bastu Klädesholmen 

Under pitchen framkommer det att det kommer finnas separerade bastutider för män 

och kvinnor samt speciella avsatta bastutider för personer med funktionshinder. 

b. 2021–269 Våffelcafé och värmestuga för besökande på Dyrön 

Under pitchen framkommer det att Dyröns befintliga restauranger ser projektet som ett 
komplement till deras verksamhet och inte som konkurrens.  

c. 2020–2963 Mejeriet – mötesplats för handel & kunskap 

Under pitchen framkommer det att redan pågår handel med lokala produkter.  

d. 2020–2995 Projektplan Öppnande av Kustartilleriets befästning i folkmun kallad 

Fortet Hyppeln2 

e. 2020–3278 Göteborgs skärgårdsled Etapp 1 

f. 2020–3445 Digitalisering av livsmedelsbutik Tempo Diseröd 

g. 2021–177 Good old future 

h. 2021–231 Kalvsund – Utegym för alla 

i. 2021–267 Samarbetsprojektet ”kajakäventyr” för att främja lokal besöksnäring, 
handel mm året runt 

Under pitchen framkommer det att finns samarbete inom kajakuthyrningsverksamheten 
med andra kajakuthyrare i området.  

j. 2019–3971 Lage (Lagra och ge) Återbruk av möbler i kommunal regi 
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12. Beslut projekt 

a.  

Projektnamn:  Jungfruvikens bastu Klädesholmen 

Sökande:  Klädesholmens Bastuförening 

Journalnummer: 2018–1071 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet gynnar en bred allmänhet och 
är öppen att boka och besöka för alla.  

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service då projektet bidrar till att en ny 
generationsöverskridande, tillgänglighetsanpassad och 
inkluderande mötesplats skapas. Projektet bidrar på så 
vis till Mål 2: En levande och socialt hållbar del av 
Bohuslän. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet. 

Totalpoäng:  305 p 

Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera projektet då det bidrar till att 
stärka den lokala attraktionskraften. Projektet är 
nytänkande då det möjliggör bad i havet för en 
målgrupp som annars inte har den här möjligheten på 
den här platsen och är därmed en tillgängliggörande 
insats. Projektet skapar en mötesplats för befolkningen 
vilket är viktigt för en bygd. Bidrar till 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: 850 000 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 621 329 kr  
Totalt: 1 471 329 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 1 471 329 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet är till nytta för 
allmänheten.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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b.  

Projektnamn:  Lage (Lagra och ge) Återbruk av möbler i kommunal regi 

Sökande:  Stenungsunds Kommun   

Journalnummer: 2019–3971 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Ja, Linda-Maria Hermansson anmäler jäv och lämnar det 
digitala mötesrummet.  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd – se motivering i rutin 207.  

Insatsområde med 
motivering: 

Miljöeffektivisering – Då projektet handlar om 
återanvändning och avfallshantering samt gynnar ett 
ekologiskt kretslopp. På så vis bidrar projektet till att nå 
strategins Mål 3: En miljömässig hållbar del av 
Bohuslän.  

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då ansökan handlar om hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet och har fokus på 
miljöanpassad klimatvänlig utveckling vilket är i enlighet 
med utvecklingsstrategins handlingsplan. 

Totalpoäng:  0 p 

Beslut och motivering: LAG beslutar att avslå ansökan på grundläggande villkor 
då nyttan i för hög omfattning tillfaller enbart 
Stenungsunds kommun. Den lokala förankringen och 
det ideella engagemanget är för svagt. Projektet är inte 
tillräckligt tillgängligt för allmänheten och anses därmed 
inte tillräckligt allmännyttigt för att vara ett 
leaderprojekt. 
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c.  

Projektnamn:  Mejeriet – mötesplats för handel & kunskap 

Sökande:  Orust Kretslopps Akademi 

Journalnummer: 2020–2963 

 
Ansökan återremitteras.  
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d.  

Projektnamn:  Projektplan Öppnande av Kustartillerits befästning i 
folkmun kallad Fortet Hyppeln2 

Sökande:  Hyppelns Öråd  

Journalnummer: 2020–2995 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet ska skapa ett besöksmål som 
troligtvis kommer gynna Hyppeln som destination och 
de verksamma aktörer som finns på Hyppeln. 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring då projektet bidrar till att skapa en ny 
natur- och havsnära besöksanledning på ön Hyppeln 
genom att öppna upp fortet till ett militärt museum 
samt byggnation av en altan som är öppen för alla att 
besöka. Projektet bidrar på så vis till Mål 1: En kreativ 
och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet. 

Totalpoäng:  235 p 

Beslut och motivering: LAG prioriterar ansökan då projektet bidrar till att skapa 
en ny natur- och havsnära besöksanledning på ön 
Hyppeln genom att öppna upp fortet till ett militärt 
museum samt byggnation av en altan som är öppen för 
alla att besöka. Projektet bidrar på så  
vis till Mål 1: En kreativ och ekonomiskt hållbar del av 
Bohuslän. Projektet visar på en god lokal förankring och 
ett tydligt underifrånperspektiv då de flesta av öns 
föreningar är med i projektet och ideella krafter är 
engagerade.  

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

Projektstöd: 751 108 kr 
Övrig offentligt stöd från LAG: 369 948 kr  
Totalt: 1 121 056 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 1 121 056 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet är till nytta för 
allmänheten. 

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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e.  

Projektnamn:  Göteborgs skärgårdsled Etapp 1 

Sökande:  Öckerö Kommun 

Journalnummer: 2020–3278 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Ja, Jennie Wernäng anmäler jäv och lämnar det digitala 
mötesrummet.  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då nyttan tillfaller en bred allmänhet. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service då kommunen tillsammans med 
civilsamhället förbättrar infrastrukturen genom att 
etablera en vandringsled. En vandringsled som man kan 
ta sig till med kollektivtrafik bidrar till inkludering 
genom att det tillgängliggör naturen för människor som 
inte på egen hand hade hittat ut till Öckerö och kunnat 
hitta stigarna. Det bidrar till strategins Mål 2: En 
levande och socialt hållbar del av Bohuslän. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då ansökan handlar om hållbar 
landsutveckling i allmänhet och med särskilt fokus på 
grundläggande tjänster inom fritid. 

Totalpoäng:  210 p 

Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan då anläggandet av 
vandringsleden ökar den lokala attraktionskraften och 
invånarnas livskvalitet genom att man tillför 
fritidsutbud.  Projektet bidrar till att öka möjligheterna 
för företag inom besöksnäringen att anställa, dessa jobb 
är inte sällan instegsjobb och projektet bidrar således 
till inkludering i samhället.   

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

Projektstöd: 310 842 kr 
Övrig offentligt stöd från LAG: 275 651 kr  
Totalt: 586 493 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 586 493 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet kommer till nytta för 
flera och är till för allmänheten. 

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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f.  

Projektnamn:  Digitalisering av livsmedelsbutik Tempo Diseröd 

Sökande:  Diseröd livs AB 

Journalnummer: 2020–3445 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd till företag då utgifterna avser investeringar 
som tillfaller företagaren även om nyttan tillfaller fler 
än företagaren. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service, tillgänglighet och delaktighet då en 
digitalisering av butiken bidrar till en innovativ lösning 
på lokal angelägenhet. Det vill säga att kunna ha längre 
öppettider i butiken. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då det handlar om hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet och bidrar till stärkt 
konkurrenskraft för livsmedelsbutiken. 

Totalpoäng:  120 p 

Beslut och motivering: LAG prioriterar ansökan då den bidrar till strategins Mål 
2: En levande och socialt hållbar del av Bohuslän då 
utökad service underlättar för människor att leva på 
platsen och digitaliseringen ökar möjligheterna för 
butiken att vara kvar och service bibehålls. 

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

Projektstöd: 200 000 kr 
Övrig privat finansiering: 7 000 kr  
Egen privat finansiering: 198 509 kr 
Totalt: 405 509 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 200 000 kr  
Stödnivån är 49,32 % då projektet har hög 
innovationsgrad på lokal nivå. 

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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g.  

Projektnamn:  Good old future 

Sökande:  Magdalena Maria Jamieson 

Journalnummer: 2021–177 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd till företag då utgifterna avser främst 
investeringar som tillfaller projektägaren men 
projektets syfte är att fylla ett socialt och 
marknadsmässigt behov för Ucklum som ort. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service då projektet skapar en ny mötesplats för 
mångkulturella möten genom café, gårdsbutik och 
musik- och kulturevenemang. Projektet skapar goda 
förutsättningar för ökad delaktighet i området och 
bidrar på så vis till Mål 2: En levande och hållbar del av 
Bohuslän. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet och social delaktighet. 

Totalpoäng:  335 p 

Beslut och motivering: LAG prioriterar projektet då det kan bli en värdefull 
plats för bygden som har få samlingsplatser att mötas 
på. Intäkterna är visserligen låga men vi bedömer att 
det kompenseras av sökandes engagemang. Projektet 
skapar goda förutsättningar för ökad delaktighet i 
området och bidrar på så vis till Mål 2: En levande och 
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: 39 150 kr  
Egen privat finansiering: 63 705 kr 
Totalt: 302 855 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 200 000 kr  
Stödnivån är 66,04 % då projektets utgifter avser främst 
investeringar som tillfaller projektägaren men 
projektets syfte är att fylla ett socialt och 
marknadsmässigt behov för Ucklum som ort, vilket 
motiveras med en högre stödnivå.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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h.  

Projektnamn:  Kalvsund – Utegym för alla 

Sökande:  Kalvsunds Idrottsförening 

Journalnummer: 2021–231 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då utegymmet gynnar hela ön och kommer 
vara tillgängligt för allmänheten. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service då projektet bidrar till att en ny 
generationsöverskridande mötesplats skapas. Projektet 
bidra på så vis till Mål 2: En levande och hållbar del av 
Bohuslän. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet med syftet att skapa 
grundläggande tjänster inom fritid vilket är prioriterat 
enligt strategin. 

Totalpoäng:  305 p 

Beslut och motivering: LAG prioriterar ansökan då projektet bidrar till att en ny 
generationsöverskridande mötesplats skapas. Projektet 
bidra på så vis till Mål 2: En levande och hållbar del av 
Bohuslän. Projektet visar ett tydligt 
underifrånperspektiv och en god lokal förankring. 
Föreningen har fler medlemmar än vad ön har 
fastboende. 

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

Projektstöd: 97 150 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 47 850 kr 
Totalt: 145 000 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 145 000 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet är allmännyttigt.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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i.  

Projektnamn:  Samarbetsprojektet ”kajakäventyr” för att främja lokal 
besöksnäring, handel mm året runt 

Sökande:  Kuhlin Konsult AB 

Journalnummer: 2021–267 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd till företag då utgifterna som avser 
investeringar tillfaller företagaren även om nyttan 
tillfaller fler än företagaren. 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring då projektet genom de olika 
paddelaktiviteterna och samverkan med andra lokala 
aktörer bidrar till en hållbar kust- och havsturism. 
Projektet skapar nya besöksanledningar och bidrar på 
så vis till Mål 1: En kreativ och ekonomiskt hållbar del av 
Bohuslän.  

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landskapsutveckling i allmänhet. 

Totalpoäng:  440 p 

Beslut och motivering: LAG prioriterar ansökan då den genom 
paddelaktiviteterna och samverkan med andra lokala 
aktörer bidrar till en hållbar kust- och havsturism. 
Projektet skapar nya besöksanledningar och bidrar på 
så vis till Mål 1: En kreativ och ekonomiskt hållbar del av 
Bohuslän. Projektet bidrar till utveckling av nya 
säsonger och ger möjligheter till nya arbetstillfällen. 

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

Projektstöd: 200 000 kr 
Övrig privat finansiering: 81 800 kr  
Egen privat finansiering: 6 700 kr 
Totalt: 288 500 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 200 000 kr  
Stödnivån är 69,32 % då projektet förväntas vara 
effektivt i förhållande till måluppfyllnad. 

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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j.  

Projektnamn:  Våffelcafé och värmestuga för besökande på Dyrön 

Sökande:  Dyröns fiskares Andelsförening utan personlig 
ansvarighet  

Journalnummer: 2021–269 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet vill skapa nytta övergripande 
hos både besökare och bofasta. 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring då projektet bidrar till att en ny typ av 
service, i form av ett obemannat våffelcafé och 
värmestuga, erbjuds till vandrare och andra besökare 
utanför sommarsäsongen. Projektet bidrar till Mål 1: En 
kreativ och social hållbar del av Bohuslän. 

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

Totalpoäng:  220 p 

Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan då projektet har ett 
tydligt underifrånperspektiv och kommer på ett 
innovativt sätt bidra till fler besökare samt en 
förlängning/utveckling utav nya säsonger. Projektet 
bidrar 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: 79 323 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 39 070 kr 
Totalt: 118 393 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 118 393 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet förväntas vara effektivt 
i förhållande till måluppfyllnad. 

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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13. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  
  

14. Mötet avslutas 

Tomas tackar alla medverkande och förklarar mötet avslutat. 
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Protokoll 
Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän 
 


Datum:  21 april 2021 
Tid:  kl. 16.00 – kl. 21.27 


Plats:  Digitalt via Zoom 


 


Tomas, Frida och Sanna träffades fysiskt på adressen: Svanvik 510, Hjälteby. 


 


Medverkande: 


Namn:  Kommun:  Sektor:   


Tommy Wallhult Öckerö  Ideell  


Maria Oskarsson Tjörn  Ideell 


Christina Sjödahl  Södra skärgården Ideell 


Liv Olausson  Stenungsund  Ideell, lämnade mötet kl. 21.13 


Krister Olsson Uddevalla  Ideell 


Susanne Jönsson Kungälv  Offentlig 


Marie Pettersson Uddevalla  Offentlig, anslöt till mötet kl. 16.36 


Rolf Persson  Tjörn  Offentlig  


Jennie Wernäng Öckerö  Offentlig 


Linda-Maria Hermansson  Stenungsund  Offentlig 


Anders Arnell Orust  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 


Lars-Gösta Alsterberg väljs till justerare. 


3. Information från verksamhetsledare 


LAG får information om att fyra av sju kommuner har hittills tagit beslut att de kommer att 
vara med och medfinansiera förlängningsåren.  


Utvecklingskontoret har under den senaste tiden deltagit på en mängd olika digitala möten, 
nätverksträffar och utbildningar. 


Det finns ett stort söktryck i Leader Södra Bohusläns område och det kommer löpande in nya 
projektidéer till utvecklingskontoret. De projekt som klarat första deadline inför LAG-mötet 
21 juni presenteras. 


Intresseföreningen för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden, Lokal Utveckling Sverige (LUS), har haft medlems- och årsmöte under april. 
För att LUS ska kunna fortsätta arbetet med att samverka med centrala aktörer behövs en 
halvtidstjänst. LUS undersöker om halvtidstjänsten skulle kunna finansieras av samtliga 
leaderområden som en direkt kostnad.   
 
4. Information om driftens ekonomi 


Årsredovisningen för 2020 är klar och signerad av LAG och revisor Mona Granath. Årets 
resultat för 2020 presenteras. Kontosaldo och status för rekvisitionerna för driften 
presenteras.  
 
5. Strategigrupp 


Det ges en kort statusuppdatering om hur strategiarbetet pågår och vilka aktiviteter som är 
genomförda.  


6. Beslut - medfinansiering förlängningsåren 2021–2022 


Jordbruksverket kommer ställa samma krav på leaderområdena om att kunna styrka 
tillgången på övrigt offentligt stöd under förlängningsåren, som under nuvarande 
programperiod, i samband med genomgången av leaderområdenas årsberättelser som ska 
lämnas in sista maj. Jordbruksverket kontrollerar då att varje leaderområde har motsvarande 
75 procent av det årliga behovet av övrigt offentligt stöd i likvida medel.  


Fyra av sju kommuner har hittills tagit beslut att de kommer att vara med och medfinansiera 
förlängningsåren.  
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Frågan diskuteras om hur vi ska hantera de projektansökningar där insatsen sker i en 
kommun som ännu inte tagit beslut om medfinansiering för förlängningsåren samt om LAG 
kan bevilja projektstöd till företag till kommuner som ännu inte tagit beslut.  


AU:s förslag till LAG är att projektansökningar i kommuner som beslutat att inte 
medfinansiera förlängningsåren behöver ha egen offentlig medfinansiering för att 
prioriteras.  


AU:s förslag till LAG är att projektansökningar i kommuner som ännu inte tagit beslut om 
medfinansiering bedöms, men att de inte prioriteras förrän kommunen beslutat om att 
medfinansiera förlängningsåren.  


AU:s förslag till LAG är att projektstöd till företag kan beviljas till kommuner som ännu inte 
tagit beslut om att medfinansiera förlängningsåren eftersom de inte innehåller offentlig 
medfinansiering.  


LAG beslutar att projektansökningar i kommuner som beslutat att inte medfinansiera 
förlängningsåren behöver ha egen offentlig medfinansiering för att prioriteras. 


LAG beslutar att projektansökningar i kommuner som ännu inte tagit beslut om 
medfinansiering bedöms, men att de inte prioriteras förrän kommunen beslutat om att 
medfinansiera förlängningsåren. 


LAG beslutar att projektstöd till företag kan beviljas även till kommuner som ännu inte tagit 
beslut om att medfinansiera förlängningsåren eftersom de inte innehåller offentlig 
medfinansiering. 


7. Beslut - utvecklingsstrategin  


Vid årsskiftet 2020/2021 fick Göteborgs stad en ny organisation då den tidigare indelningen i 
stadsdelar upphörde. Det är därför oklart vilken nämnd i Göteborgs kommun som ska ha 
ansvar för de frågor i staden som rör Leader. Göteborgs stad har ställt frågan om 
representationen för offentlig sektor i LAG kan bestå av en tjänsteman i stället för en 
politiker. En sådan förändring innebär att strategin behöver justeras i avsnittet 9.3 LAG – den 
lokala aktionsgruppen.  


Förslag till formulering:  
Offentlig sektor ska i första hand representeras av kommunalråd eller representant från 
kommunstyrelse alternativt en förtroendevald person som har god kännedom om Lokalt 
ledd utveckling genom Leadermetoden samt som tillhör den nämnd som ansvarar för 
frågor som rör Leader. I de fall det inte är möjligt kan en tjänsteperson med god kännedom 
om Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden väljas. 


LAG beslutar att anta den föreslagna formuleringen till avsnitt 9.3 LAG – den lokala 
aktionsgruppen i utvecklingsstrategin.  
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8. Beslut - gränsdragning projektbudget överskridande 1,5 miljoner 


På LAG-mötet den 8 feb 2021 beslutade LAG att införa en riktlinje på max 1,5 miljoner i stöd. 
Riktlinjen behöver förtydligas och AU:s förslag till LAG är att stödet kan överskrida 1,5 miljon 
om insatsen genomförs inom flera kommuners geografiska område.  


LAG beslutar att stödbeloppet kan överskrida 1,5 miljon om insatsen genomförs med tydlig 
verksamhet i flera kommuners geografiska område.  


9. Fastställande av per capsulam beslut - fördelning mellan åtgärder 


Följande per capsulam beslut togs den 8 mars 2021 då 13 LAG medlemmar röstade för 
fördelningen mellan åtgärderna för budget under förlängningsåren. 


Beslut – fördelning mellan åtgärderna för budget under förlängningsåren.  


Leader Södra Bohuslän äskade 16 969 697 kronor för förlängningsåren. Förslaget är att dessa 
fördelas mellan drift och genomförande och att driften utgör 23 % och genomförandet 
därmed 77 %. 


LAG beslutar att fördela budget enligt följande:  
• Genomförande – 13 066 667 kr  
• Drift – 3 903 030 kr 


LAG beslutar att fastställa tidigare per capsulam beslut från den 8 mars 2021. 
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10. Fastställande av per capsulam beslut - mötestider 2021 


Följande per capsulam beslut togs den 11 mars 2021 då 11 LAG medlemmar röstade för att 
anta mötestiderna för 2021.  


Beslut – mötestider 


Leader Södra Bohuslän har tidigare beslutat om mötestider för 2021, men då vi behöver 
invänta ett beslut från Göteborgs stad behöver årsmötet för föreningen att senareläggas till 
den 27 maj. Övriga mötestider är som tidigare beslutat. 


 


Förslag: Mötestider 2021   


    


Datum Tid  Beskrivning  


2021-01-26 kl. 9.30-11.30 AU  


2021-02-08 kl. 17-18 LAG extrainsatt 


2021-03-30 kl. 9.30-11.30 AU 


2021-04-21 kl. 16-20 LAG beslutsmöte 


2021-05-27 kl. 18-19 Årsmöte 


2021-06-09 kl. 9.30-11.30 AU 


2021-06-21 kl. 17-21 LAG beslutsmöte 


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 


   


 
LAG beslutar att anta mötestiderna enligt ovanstående förslag. 


LAG beslutar att fastställa tidigare per capsulam beslut från den 11 mars 2021. 
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11. Pitchar  


a. 2018–1071 Jungfruvikens bastu Klädesholmen 


Under pitchen framkommer det att det kommer finnas separerade bastutider för män 


och kvinnor samt speciella avsatta bastutider för personer med funktionshinder. 


b. 2021–269 Våffelcafé och värmestuga för besökande på Dyrön 


Under pitchen framkommer det att Dyröns befintliga restauranger ser projektet som ett 
komplement till deras verksamhet och inte som konkurrens.  


c. 2020–2963 Mejeriet – mötesplats för handel & kunskap 


Under pitchen framkommer det att redan pågår handel med lokala produkter.  


d. 2020–2995 Projektplan Öppnande av Kustartilleriets befästning i folkmun kallad 


Fortet Hyppeln2 


e. 2020–3278 Göteborgs skärgårdsled Etapp 1 


f. 2020–3445 Digitalisering av livsmedelsbutik Tempo Diseröd 


g. 2021–177 Good old future 


h. 2021–231 Kalvsund – Utegym för alla 


i. 2021–267 Samarbetsprojektet ”kajakäventyr” för att främja lokal besöksnäring, 
handel mm året runt 


Under pitchen framkommer det att finns samarbete inom kajakuthyrningsverksamheten 
med andra kajakuthyrare i området.  


j. 2019–3971 Lage (Lagra och ge) Återbruk av möbler i kommunal regi 
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12. Beslut projekt 


a.  


Projektnamn:  Jungfruvikens bastu Klädesholmen 


Sökande:  Klädesholmens Bastuförening 


Journalnummer: 2018–1071 


Är LAG beslutsmässig:  Ja 


Föreligger Jäv:  Nej 


Åtgärd:  Genomförande 


Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet gynnar en bred allmänhet och 
är öppen att boka och besöka för alla.  


Insatsområde med 
motivering: 


Lokal service då projektet bidrar till att en ny 
generationsöverskridande, tillgänglighetsanpassad och 
inkluderande mötesplats skapas. Projektet bidrar på så 
vis till Mål 2: En levande och socialt hållbar del av 
Bohuslän. 


Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet. 


Totalpoäng:  305 p 


Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera projektet då det bidrar till att 
stärka den lokala attraktionskraften. Projektet är 
nytänkande då det möjliggör bad i havet för en 
målgrupp som annars inte har den här möjligheten på 
den här platsen och är därmed en tillgängliggörande 
insats. Projektet skapar en mötesplats för befolkningen 
vilket är viktigt för en bygd. Bidrar till 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: 850 000 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 621 329 kr  
Totalt: 1 471 329 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 1 471 329 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet är till nytta för 
allmänheten.  


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 
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b.  


Projektnamn:  Lage (Lagra och ge) Återbruk av möbler i kommunal regi 


Sökande:  Stenungsunds Kommun   


Journalnummer: 2019–3971 


Är LAG beslutsmässig:  Ja 


Föreligger Jäv:  Ja, Linda-Maria Hermansson anmäler jäv och lämnar det 
digitala mötesrummet.  


Åtgärd:  Genomförande 


Projekttyp med motivering:  Projektstöd – se motivering i rutin 207.  


Insatsområde med 
motivering: 


Miljöeffektivisering – Då projektet handlar om 
återanvändning och avfallshantering samt gynnar ett 
ekologiskt kretslopp. På så vis bidrar projektet till att nå 
strategins Mål 3: En miljömässig hållbar del av 
Bohuslän.  


Fond med motivering: Landsbygdsfonden då ansökan handlar om hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet och har fokus på 
miljöanpassad klimatvänlig utveckling vilket är i enlighet 
med utvecklingsstrategins handlingsplan. 


Totalpoäng:  0 p 


Beslut och motivering: LAG beslutar att avslå ansökan på grundläggande villkor 
då nyttan i för hög omfattning tillfaller enbart 
Stenungsunds kommun. Den lokala förankringen och 
det ideella engagemanget är för svagt. Projektet är inte 
tillräckligt tillgängligt för allmänheten och anses därmed 
inte tillräckligt allmännyttigt för att vara ett 
leaderprojekt. 
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c.  


Projektnamn:  Mejeriet – mötesplats för handel & kunskap 


Sökande:  Orust Kretslopps Akademi 


Journalnummer: 2020–2963 


 
Ansökan återremitteras.  
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d.  


Projektnamn:  Projektplan Öppnande av Kustartillerits befästning i 
folkmun kallad Fortet Hyppeln2 


Sökande:  Hyppelns Öråd  


Journalnummer: 2020–2995 


Är LAG beslutsmässig:  Ja 


Föreligger Jäv:  Nej 


Åtgärd:  Genomförande 


Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet ska skapa ett besöksmål som 
troligtvis kommer gynna Hyppeln som destination och 
de verksamma aktörer som finns på Hyppeln. 


Insatsområde med 
motivering: 


Besöksnäring då projektet bidrar till att skapa en ny 
natur- och havsnära besöksanledning på ön Hyppeln 
genom att öppna upp fortet till ett militärt museum 
samt byggnation av en altan som är öppen för alla att 
besöka. Projektet bidrar på så vis till Mål 1: En kreativ 
och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän. 


Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet. 


Totalpoäng:  235 p 


Beslut och motivering: LAG prioriterar ansökan då projektet bidrar till att skapa 
en ny natur- och havsnära besöksanledning på ön 
Hyppeln genom att öppna upp fortet till ett militärt 
museum samt byggnation av en altan som är öppen för 
alla att besöka. Projektet bidrar på så  
vis till Mål 1: En kreativ och ekonomiskt hållbar del av 
Bohuslän. Projektet visar på en god lokal förankring och 
ett tydligt underifrånperspektiv då de flesta av öns 
föreningar är med i projektet och ideella krafter är 
engagerade.  


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


Projektstöd: 751 108 kr 
Övrig offentligt stöd från LAG: 369 948 kr  
Totalt: 1 121 056 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 1 121 056 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet är till nytta för 
allmänheten. 


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 
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e.  


Projektnamn:  Göteborgs skärgårdsled Etapp 1 


Sökande:  Öckerö Kommun 


Journalnummer: 2020–3278 


Är LAG beslutsmässig:  Ja 


Föreligger Jäv:  Ja, Jennie Wernäng anmäler jäv och lämnar det digitala 
mötesrummet.  


Åtgärd:  Genomförande 


Projekttyp med motivering:  Projektstöd då nyttan tillfaller en bred allmänhet. 


Insatsområde med 
motivering: 


Lokal service då kommunen tillsammans med 
civilsamhället förbättrar infrastrukturen genom att 
etablera en vandringsled. En vandringsled som man kan 
ta sig till med kollektivtrafik bidrar till inkludering 
genom att det tillgängliggör naturen för människor som 
inte på egen hand hade hittat ut till Öckerö och kunnat 
hitta stigarna. Det bidrar till strategins Mål 2: En 
levande och socialt hållbar del av Bohuslän. 


Fond med motivering: Landsbygdsfonden då ansökan handlar om hållbar 
landsutveckling i allmänhet och med särskilt fokus på 
grundläggande tjänster inom fritid. 


Totalpoäng:  210 p 


Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan då anläggandet av 
vandringsleden ökar den lokala attraktionskraften och 
invånarnas livskvalitet genom att man tillför 
fritidsutbud.  Projektet bidrar till att öka möjligheterna 
för företag inom besöksnäringen att anställa, dessa jobb 
är inte sällan instegsjobb och projektet bidrar således 
till inkludering i samhället.   


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


Projektstöd: 310 842 kr 
Övrig offentligt stöd från LAG: 275 651 kr  
Totalt: 586 493 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 586 493 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet kommer till nytta för 
flera och är till för allmänheten. 


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 
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f.  


Projektnamn:  Digitalisering av livsmedelsbutik Tempo Diseröd 


Sökande:  Diseröd livs AB 


Journalnummer: 2020–3445 


Är LAG beslutsmässig:  Ja 


Föreligger Jäv:  Nej 


Åtgärd:  Genomförande 


Projekttyp med motivering:  Projektstöd till företag då utgifterna avser investeringar 
som tillfaller företagaren även om nyttan tillfaller fler 
än företagaren. 


Insatsområde med 
motivering: 


Lokal service, tillgänglighet och delaktighet då en 
digitalisering av butiken bidrar till en innovativ lösning 
på lokal angelägenhet. Det vill säga att kunna ha längre 
öppettider i butiken. 


Fond med motivering: Landsbygdsfonden då det handlar om hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet och bidrar till stärkt 
konkurrenskraft för livsmedelsbutiken. 


Totalpoäng:  120 p 


Beslut och motivering: LAG prioriterar ansökan då den bidrar till strategins Mål 
2: En levande och socialt hållbar del av Bohuslän då 
utökad service underlättar för människor att leva på 
platsen och digitaliseringen ökar möjligheterna för 
butiken att vara kvar och service bibehålls. 


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


Projektstöd: 200 000 kr 
Övrig privat finansiering: 7 000 kr  
Egen privat finansiering: 198 509 kr 
Totalt: 405 509 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 200 000 kr  
Stödnivån är 49,32 % då projektet har hög 
innovationsgrad på lokal nivå. 


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 
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g.  


Projektnamn:  Good old future 


Sökande:  Magdalena Maria Jamieson 


Journalnummer: 2021–177 


Är LAG beslutsmässig:  Ja 


Föreligger Jäv:  Nej  


Åtgärd:  Genomförande 


Projekttyp med motivering:  Projektstöd till företag då utgifterna avser främst 
investeringar som tillfaller projektägaren men 
projektets syfte är att fylla ett socialt och 
marknadsmässigt behov för Ucklum som ort. 


Insatsområde med 
motivering: 


Lokal service då projektet skapar en ny mötesplats för 
mångkulturella möten genom café, gårdsbutik och 
musik- och kulturevenemang. Projektet skapar goda 
förutsättningar för ökad delaktighet i området och 
bidrar på så vis till Mål 2: En levande och hållbar del av 
Bohuslän. 


Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet och social delaktighet. 


Totalpoäng:  335 p 


Beslut och motivering: LAG prioriterar projektet då det kan bli en värdefull 
plats för bygden som har få samlingsplatser att mötas 
på. Intäkterna är visserligen låga men vi bedömer att 
det kompenseras av sökandes engagemang. Projektet 
skapar goda förutsättningar för ökad delaktighet i 
området och bidrar på så vis till Mål 2: En levande och 
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: 39 150 kr  
Egen privat finansiering: 63 705 kr 
Totalt: 302 855 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 200 000 kr  
Stödnivån är 66,04 % då projektets utgifter avser främst 
investeringar som tillfaller projektägaren men 
projektets syfte är att fylla ett socialt och 
marknadsmässigt behov för Ucklum som ort, vilket 
motiveras med en högre stödnivå.  


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 
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h.  


Projektnamn:  Kalvsund – Utegym för alla 


Sökande:  Kalvsunds Idrottsförening 


Journalnummer: 2021–231 


Är LAG beslutsmässig:  Ja 


Föreligger Jäv:  Nej  


Åtgärd:  Genomförande 


Projekttyp med motivering:  Projektstöd då utegymmet gynnar hela ön och kommer 
vara tillgängligt för allmänheten. 


Insatsområde med 
motivering: 


Lokal service då projektet bidrar till att en ny 
generationsöverskridande mötesplats skapas. Projektet 
bidra på så vis till Mål 2: En levande och hållbar del av 
Bohuslän. 


Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet med syftet att skapa 
grundläggande tjänster inom fritid vilket är prioriterat 
enligt strategin. 


Totalpoäng:  305 p 


Beslut och motivering: LAG prioriterar ansökan då projektet bidrar till att en ny 
generationsöverskridande mötesplats skapas. Projektet 
bidra på så vis till Mål 2: En levande och hållbar del av 
Bohuslän. Projektet visar ett tydligt 
underifrånperspektiv och en god lokal förankring. 
Föreningen har fler medlemmar än vad ön har 
fastboende. 


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


Projektstöd: 97 150 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 47 850 kr 
Totalt: 145 000 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 145 000 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet är allmännyttigt.  


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 
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i.  


Projektnamn:  Samarbetsprojektet ”kajakäventyr” för att främja lokal 
besöksnäring, handel mm året runt 


Sökande:  Kuhlin Konsult AB 


Journalnummer: 2021–267 


Är LAG beslutsmässig:  Ja 


Föreligger Jäv:  Nej 


Åtgärd:  Genomförande 


Projekttyp med motivering:  Projektstöd till företag då utgifterna som avser 
investeringar tillfaller företagaren även om nyttan 
tillfaller fler än företagaren. 


Insatsområde med 
motivering: 


Besöksnäring då projektet genom de olika 
paddelaktiviteterna och samverkan med andra lokala 
aktörer bidrar till en hållbar kust- och havsturism. 
Projektet skapar nya besöksanledningar och bidrar på 
så vis till Mål 1: En kreativ och ekonomiskt hållbar del av 
Bohuslän.  


Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landskapsutveckling i allmänhet. 


Totalpoäng:  440 p 


Beslut och motivering: LAG prioriterar ansökan då den genom 
paddelaktiviteterna och samverkan med andra lokala 
aktörer bidrar till en hållbar kust- och havsturism. 
Projektet skapar nya besöksanledningar och bidrar på 
så vis till Mål 1: En kreativ och ekonomiskt hållbar del av 
Bohuslän. Projektet bidrar till utveckling av nya 
säsonger och ger möjligheter till nya arbetstillfällen. 


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


Projektstöd: 200 000 kr 
Övrig privat finansiering: 81 800 kr  
Egen privat finansiering: 6 700 kr 
Totalt: 288 500 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 200 000 kr  
Stödnivån är 69,32 % då projektet förväntas vara 
effektivt i förhållande till måluppfyllnad. 


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 
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j.  


Projektnamn:  Våffelcafé och värmestuga för besökande på Dyrön 


Sökande:  Dyröns fiskares Andelsförening utan personlig 
ansvarighet  


Journalnummer: 2021–269 


Är LAG beslutsmässig:  Ja 


Föreligger Jäv:  Nej 


Åtgärd:  Genomförande 


Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet vill skapa nytta övergripande 
hos både besökare och bofasta. 


Insatsområde med 
motivering: 


Besöksnäring då projektet bidrar till att en ny typ av 
service, i form av ett obemannat våffelcafé och 
värmestuga, erbjuds till vandrare och andra besökare 
utanför sommarsäsongen. Projektet bidrar till Mål 1: En 
kreativ och social hållbar del av Bohuslän. 


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


Totalpoäng:  220 p 


Beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan då projektet har ett 
tydligt underifrånperspektiv och kommer på ett 
innovativt sätt bidra till fler besökare samt en 
förlängning/utveckling utav nya säsonger. Projektet 
bidrar 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: 79 323 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 39 070 kr 
Totalt: 118 393 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 118 393 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet förväntas vara effektivt 
i förhållande till måluppfyllnad. 


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 
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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 Lars-Gösta Alsterberg 
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