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Protokoll 
Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän 
 

Datum:  21 juni 2021 

Tid:  kl. 17.00 – 21.35 

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 

Jenny Hermansson Orust  Ideell 

Hanna Nyqvist Kungälv  Ideell 

Krister Olsson Uddevalla  Ideell 

Lars Ekberg  Södra Skärgården Offentlig, adjungerad ledamot 

Marie Pettersson Uddevalla  Offentlig 

Linda-Maria Hermansson  Stenungsund  Offentlig 

Susanne Jönsson Kungälv  Offentlig 

Tobias Nygren Uddevalla  Privat 

Carl-Johan Hultqvist Stenungsund  Privat  

Lars-Gösta Alsterberg Öckerö  Privat 

Anna-Lena Relfsson Orust  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 

Anna-Lena Relfsson väljs till justerare. 

3. Information från verksamhetsledare 

Informationen inleds med välkomnande av de LAG styrelseledamöter som är nya sedan 
årsmötet i april.   

LAG-styrelsen får information om att sex 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. Under de senaste månaderna har Frida presenterat 
leaderföreningen och dess verksamhet för kommunstyrelserna i kommunerna Öckerö, 
Kungälv, Stenungsund, Orust och Uddevalla.  

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-
styrelsemötet 16 september presenteras. 

Det diskuteras om det bör införas en gräns på antal projekt som bedöms under ett LAG-
styrelsemöte. En målsättning är att maximalt sju projekt bedöms vid ett LAG-styrelsemöte.  

Utvecklingskontoret fick i uppdrag av arbetsutskottet att undersöka möjligheten till 
alternativ för det fysiska kontor som leaderföreningen hyr idag. Olika co-working platser 
presenteras och diskuteras.  

Vidare ges information om budgetstatus i Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  
 
4. Information om driftens ekonomi 

Kontosaldo presenteras samt status för ansökta och utbetalda rekvireringar. 
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5. Fastställande av per capsulam beslut: Budget för förberedande stöd – etapp 1 

Följande per capsulam beslut togs 2021-06-01 då 15 ledamöter från LAG-styrelsen röstade 
för att godkänna Budget för förberedande stöd - etapp 1. 
 

Typ av ansökan: Ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi 
Stöd till förberedande stöd – etapp 1 

Sökande: Leader Södra Bohuslän 

Journalnummer: 2016–1538 

Är LAG beslutsmässig: Ja 

Projekttyp: Projektstöd 

Fastställt stödbelopp: Sökt projektstöd: 259 411 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 127 771 kr 
Totalt: 387 182 kr 

Beslut med motivering:  LAG-styrelsen beslutar att fastställa tidigare per capsulam 
beslut från den 1 juni 2021. 

 
6. Beslut - val av AU 
 
Val av ledamöter till AU sker årligen. AU utgörs av sju ledamöter ur LAG-styrelsen, en 
ledamot från varje kommun. Samtliga tre sektorer (offentlig, privat och ideell) ska vara 
representerade i AU. 
 
Följande personer är tillfrågade och positiva att vara med i AU ytterligare ett år:  
Tomas Börgesson Privat sektor  Tjörn 
Christina Sjödahl  Ideell sektor  Södra skärgården 
Tommy Wallhult  Ideell sektor  Öckerö 
Anders Arnell Offentlig sektor Orust 
Marie Petersson Offentlig sektor  Uddevalla 
Susanne Jönsson Offentlig sektor Kungälv 
Vakant     Stenungsund 
 
LAG-styrelsen beslutar att välja ledamöter till AU enligt ovanstående.  
LAG-styrelsen beslutar vidare att uppdra åt, och bemyndiga presidiet att utse ledamot till den 
vakanta platsen för Stenungsund i AU. 
 
7. Utvecklingsstrategi 2023–2027 

Det ges en kort statusuppdatering om hur strategiarbetet pågår och vilka aktiviteter som är 
pågående och kommande. Strategin kommer att skickas ut för remissrunda efter 
midsommar. I september kommer ett extrainsatt LAG-styrelsemötet behöva hållas för att 
fastställa strategin innan den ska skickas in till Jordbruksverket i oktober. 
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8. Pitchar  

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

Under pitchen framkom det att det finns för få odlare på Orust samt att de som odlar 

skulle behöva öka volymerna.  

 

b. 2020–3354 SIKTAR Styrsö Idrott Kultur Träning Aktivitet Rehab 

 

c. 2021–90 Servicenoder / Energy spot 

 

d. 2021–283 Digitalisering av livsmedelsbutik Tempo Mollösund 

 

e. 2021–1008 Rhododendronpark för alla! 

 

f. 2021–1309 Rönnängs nya mötesplats 

 

g. 2021–1326 Hönö Klåva Hamn 100 år 

 
h. 2021–146 Ung i Södra Bohuslän   
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9. Beslut projekt 

a.  

Projektnamn:  Mejeriet – mötesplats för handel & kunskap 

Sökande:  Orust Kretslopps Akademi 

Journalnummer: 2020–2963 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då det gynnar Orust som område samt en 
bred allmänhet genom skapandet av mötesplatsen. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service då projektet ökar den lokala 
attraktionskraften för platsen genom att man utvecklar 
en ny mötesplats samt att man vill bygga upp ett 
kunskaps- och handelscentrum. Det bidrar till 
medborgarnas möjligheter till livslångt lärande och 
kompetensutveckling samt ger lokala företag en 
handelsplats. Projektet har även kopplingar till lokal 
mat, då man verkar för en utveckling av 
närproducerade produkter genom de nätverk som ska 
bildas tack vare projektet. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då det handlar om hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet. Projektet har särskilt 
fokus på klimatvänlig utveckling. 

Totalpoäng:  70 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att avslå ansökan. Ansökan 
avslås då poängbedömningen ej uppnår 
godkännandenivå för generella urvalskriterier. Ansökan 
är otydlig och projektidén är svårt att särskilja från 
ordinarie verksamhet och andra pågående projekt. 
Behovet projektet enligt ansökan ska möta är brist på 
försäljningskanaler, enligt pitchen är problemet att det 
odlas för små volymer och att det finns för få odlare. 
Ansökan möter därmed inte något tydligt behov. Planen 
för projektets fortsättning är otydlig. 
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b.  

Projektnamn:  SIKTAR Styrsö Idrott Kultur Träning Aktivitet Rehab 

Sökande:  Styrsö Bollklubb 

Journalnummer: 2020–3354 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Ja, Jens Frejrud anmäler jäv och lämnar det digitala 
mötesrummet.  

Åtgärd:  Genomförande 

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

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service, tillgänglighet och delaktighet då projektet 
bidrar till att skapa en ny generationsöverskridande 
mötesplats. Projektet skapar goda förutsättningar för 
att kunna bo och verka i området och 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 samt grundläggande 
tjänster inom fritid. 

Totalpoäng:  240 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att prioritera ansökan då det 
bidrar till att skapa en ny mötesplats som är tillgänglig 
för alla och som också skapar goda förutsättningar för 
fler aktiviteter på Styrsö. 

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

Projektstöd: 832 175 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 568 086 kr 
Egen privat finansiering: 117 399 kr  
Totalt: 1 517 660 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 1 400 261 kr  
Stödnivån är 92,26 % då projektet är till nytta för 
allmänheten.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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a.  

Projektnamn:  Servicenoder / Energy spot 

Sökande:  Södra Bohuslän Turism AB 

Journalnummer: 2021–90 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet gynnar en bred allmänhet av 
besökare och lokalbefolkning och noderna är öppna och 
tillgängliga för alla. 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring då projektet vill skapa nya 
besöksanledningar med en ny service riktad mot 
naturturister och naturintresserad lokalbefolkning 
genom att placera servicehubbar och på så vis bidrar 
projektet till Mål 1: En kreativ och ekonomiskt hållbar 
del av Bohuslän.   

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

Totalpoäng:  55 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att avslå ansökan. Projektet 
avser testa ett koncept i praktiken och kan därför inte 
bedömas som en förstudie likväl är det ett sätt att 
undersöka förutsättningar för en affärsidé. Affärsidén 
saknar lokal förankring men går som idé ut på att 
erbjuda lokala aktörer och producenter en möjlighet till 
att informera och sälja sina produkter. Vi bedömer att 
den lokala förankringen saknas och att efterfrågan inte 
utretts grundligt nog. Vi bedömer också att det saknas 
relation mellan insatsen och effekt. 
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b.  

Projektnamn:  Ung i Södra Bohuslän 

Sökande:  Leader Södra Bohuslän 

Journalnummer: 2021–146 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Ja, LAG-ägt projekt.  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då insatsen är till nytta för många och 
gynnar ungdomar i södra Bohuslän genom samverkan 
och nätverkskapande aktiviteter. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service, tillgänglighet och delaktighet då projektet 
vill få ungdomar att bli mer delaktiga i lokalsamhället 
och den lokala utvecklingen. Projektet bidrar på så vis 
till Mål 2: En levande och socialt hållbar del av 
Bohuslän. 

Fond med motivering: Landsbygdefonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet med särskilt fokus på 
social delaktighet bland unga. 

Totalpoäng:  265 p  

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att prioritera ansökan. Ansökan 
prioriteras då den på ett tydligt vis bidrar till att öka 
ungas inkludering i samhället och bidrar till strategins 
Mål 2: En levande och socialt hållbar del av Bohuslän. 
Unga är en målgrupp som under perioden inte tagit del 
av eller ingått i leaderprojekt i tillräcklig utsträckning 
under perioden och bör därför prioriteras. Projektet 
bidrar genom delaktiviteterna till att öka tillgången till 
natur-, kultur och friluftsliv vilket är i enlighet med 
insatsområdet Lokal service, tillgänglighet och 
delaktighet.   

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

Projektstöd: 855 075 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 421 157 kr  
Totalt: 1 276 232 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 1 276 232 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet är till nytta för 
allmänheten.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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c.  

Projektnamn:  Digitalisering av livsmedelsbutik Tempo Mollösund 

Sökande:  Msund Livs AB 

Journalnummer: 2021–283 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Ja, Jenny Hermansson anmäler jäv och lämnar det 
digitala mötesrummet.  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektet gynnar i och för sig allmänheten då en 
digitalisering kan bidra till att butiken kommer finnas 
kvar. Dock bedöms ansökan vara ett projektstöd till 
företag då det är i huvudsak företaget som gynnas 
direkt. 

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 samt bibehålla öppettider året om. 

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

Totalpoäng:  175 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att prioritera ansökan då det 
ökar servicen lokalt, minskar behovet av bilresande och 
kan bidra till att öka attraktiviteten och incitamentet för 
fler helårsboende i en liten ort som Mollösund. 

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

Projektstöd: 156 372 kr 
Övrig privat finansiering: 2 000 kr 
Egen privat finansiering: 67 874 kr  
Totalt: 226 246 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 156 372 kr  
Stödnivån är 69,12 % då projektet är till nytta för 
lokalsamhället.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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d.  

Projektnamn:  Rhododendronpark för alla! 

Sökande:  Runes Rhododendronpark 

Journalnummer: 2021–1008 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd till företag då utgifterna främst avser en 
investering tillfaller företagaren. 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring då projektet bidrar till en utveckling av en 
hållbar besöksanledning genom att skapa en 
tillgänglighetsanpassad toalett för parkens besökare. 
Projektet gör det möjligt att bredda verksamheten och 
bidrar på så vis till Mål: 1 En kreativ och ekonomisk 
hållbar del av Bohuslän. 

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

Totalpoäng:  225 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att prioritera ansökan då den 
bidrar till att tillgänglighetsgöra en besöksattraktion 
samt gör det möjligt att utveckla och bredda 
verksamheten. Bidrar på så vis till Mål: 1 En kreativ och  
ekonomisk hållbar del av Bohuslän. 

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

Projektstöd: 200 000 kr 
Egen privat finansiering: 172 000 kr  
Totalt: 372 000 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 200 000 kr  
Stödnivån är 53,76 % då det finns tillgång till privat 
medfinansiering.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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e.  

Projektnamn:  Rönnängs nya mötesplats 

Sökande:  Rönnängs Fotbollsförening 

Journalnummer: 2021–1309 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

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

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service då projektet handlar om att skapa en 
generationsöverskridande mötesplats som är tillgänglig 
för alla, där hälsa och rörelse står i fokus. Projektet vill 
öka den lokala attraktionskraften och bidrar på så vis till 
Mål 2: En levande och socialt hållbar del av Bohuslän. 

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

Totalpoäng:  360 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att prioritera ansökan då 
mötesplatsen kommer vara tillgänglig för alla, oavsett 
förutsättningar och intressen. Projektet ökar på så vis 
den lokala attraktionskraften och inkluderingen i 
lokalsamhället. och bidrar därmed till 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: 348 176 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 171 491 kr  
Totalt: 519 667 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 519 667 kr  
Stödnivån är 100 % då projektet är till nytta för 
allmänheten.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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f.  

Projektnamn:  Hönö Klåva Hamn 100 år 

Sökande:  Hönö Klåva fiskehamn, ekonomisk förening 

Journalnummer: 2021–1326 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet gynnar en destination och en 
bred allmänhet. 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring då projektet skapar nya lösningar för en 
hållbar besöksanledning där värdefull historia bevaras 
och görs tillgänglig för alla, både besökare och invånare. 
Projektet vill öka tillgången till det kulturhistoriska arvet 
och bidrar på så vis till Mål 1: En kreativ och ekonomisk 
hållbar del av Bohuslän.   

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet handlar om hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet samt grundläggande 
tjänster inom kultur. 

Totalpoäng:  60 p 

Beslut och motivering: Projektet avslås på grund av bristande lokal förankring. 
Ett samarbete med andra aktörer på platsen, 
exempelvis fiskemuséet, borde ha inletts. Projektet 
avslås också på grund av att stora delar av budget går 
till att ta fram en bok vilket inte ses som innovativt och 
bedöms sakna efterfrågan som turistisk produkt.  
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2. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  
  

3. 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 Anna-Lena Relfsson 
 


