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Protokoll 
Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän 

 

Datum:  16 september 2021 

Tid:  kl. 17.00 – 20.36 

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 

Hanna Nyqvist Kungälv  Ideell 

Lina Amandusson Stenungsund  Ideell 

Susanne Jönsson Kungälv  Offentlig 

Anders Arnell Orust  Offentlig 

Jennie Wernäng Öckerö  Offentlig 

Rolf Persson  Tjörn  Offentlig 

Malin Westman Kungälv  Privat 

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  

Carl Dahlberg  ansluten mellan kl. 17.20 – 17.40 
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1. Öppnande av mötet 

Tomas Börgesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare för mötet 

Tobias Nygren väljs till justerare. 

3. Information från verksamhetsledare 

Angående medfinansieringen av förlängningsåren 2021–2022 har samtliga kommuner som 
ingår i Leader Södra Bohuslän geografiska område beslutat att vara med och medfinansiera 
förlängningsåren. Medfinansieringen för år 2021 är fakturerad och betald av samtliga 
kommuner.  

Den 1 oktober kommer LAG-styrelserna från Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust 
och gränsbygd träffas för att diskutera utvecklingsstrategin och besluta om en version som 
kommer att skickas in senast den 15 oktober till Jordbruksverket.  

Regeringen tog den 26 augusti 2021 beslut om extra tilldelning i budget för förlängningsåren 
2021-2022 inom landsbygdsfonden. Det totala beloppet för extra tilldelning som fördelas till 
Leader är 45 miljoner kronor för åren 2021 och 2022. Till denna extra tilldelning kommer 
ingen medfinansiering av övrigt offentligt stöd att krävas. Leader Södra Bohuslän har fått 
som förslag på tilldelning av budget 1 154 138 kr.  

LAG-styrelsen beslutar att begära den föreslagna tilldelningen av budget på summan 
1 154 138 kr. 

Rekrytering av projektledare till LAG-ägda projektet Ung i Södra Bohuslän pågår och 
intervjuer sker löpande. Projektet beräknar få formellt beslut från Jordbruksverket under 
november månad.  

LUS (Lokal Utveckling Sverige) betydelse har genom åren förstärks och deras arbete under 
2020 har uppgått till minst en halvtidstjänst i arbetet med Jordbruksverkets olika 
arbetsgrupper samt arbetet med den kommande programperioden. För att kunna fortsätta 
arbetet har varje leaderområde fått ta ställning till om att vara med och bidra finansiellt till 
en halvtidstjänst till kansliet. Leader Södra Bohuslän har ställt sig positiva till det 
budgetförslag som LUS presenterat.  
 
En uppföljning av projekten presenteras där fördelningen av projekt och projektmedel 
mellan de olika insatsområdena och kommuner redovisas likaså uppföljning av indikatorerna 
i de olika insatsområdena. Olika slutdatum för programperioden presenteras också.  
 
Vidare ges information om budgetstatus i Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  
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4. Information om driftens ekonomi 

Kontosaldo, status för ansökta och utbetalda rekvireringar och uppföljning av budget 
presenteras.  

5. Strategin 2023–2027 
 
Carl Dahlberg som är processledare för arbetet med utvecklingsstrategin 2023–2027 redogör 
hur arbetet med strategin fortgår. Inspels- och synpunktsperioden är avslutad och ca 35 svar 
har inkommit. Den 22 september kommer strategin att skickas ut till LAG-styrelserna för 
Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd inför det gemensamma 
styrelsemötet den 1 oktober. Tidsplan för det fortsatta arbetet med strategin presenteras.  
 
6. Utvärdering 
 
AU:s förslag till LAG-styrelsen är att beställa en utvärdering av leaderföreningen under 2022. 
Omfattningen och prisnivån av utvärderingen blir avgörande för genomförandet. Viktigt att 
utreda innan beställning av utvärderingen är vad som ska utvärderas och vem som får nytta 
av utvärderingen. 
 
LAG-styrelsen beslutar att bemyndiga utvärderingsgruppen att ta fram ett anbudsförslag 
inför beställning av utvärdering som ska presenteras på LAG-styrelsemötet den 14 december 
2021.  
 
7. LAG-styrelsemöte december 

LAG-styrelsen diskuterar kring hur leaderföreningen kan säkerställa uppfyllanden av Leader 
Södra Bohusläns utvecklingsstrategi för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i den 
nuvarande programperioden.  
 
LAG-styrelsen beslutar att använda mötet den 14 december 2021 för uppföljning av hur väl 
projekten möter strategins mål.   

Projektbeslut inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kommer därmed inte tas vid 
LAG-styrelsemötet den 14 december 2021 och flyttas fram till början av 2022. Beslut om 
mötestider för 2022 kommer tas på LAG-styrelsemötet den 14 december 2021. 

 
8. Utlysning  

 

AU:s förslag till LAG-styrelsen är att under en begränsad tidsperiod utlysa medel till Kungälvs 
kommun. Anledningen till det är att fördelningen av beslutade projektmedel är ojämn över 
området. Diskussioner förs om hur det kan säkerställas att kommunerna får igen minst 
satsad medfinansiering. 
 
LAG-styrelsen beslutar att bordlägga beslutet till nästa LAG-styrelsemöte.  
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9. Pitchar  
 
a. 2019–3788 Hållbar ridanläggning reducerat klimatavtryck  

 

b. 2021–2034 Slussens strandpromenad 

 

c. 2021–2522 Livstidsförlängning av Hälsö hamn 

 

d. 2021–2524 Morlandas mittpunkt 

 

e. 2021–2598 Rossö badplats - Oasen på Orust 
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10. Beslut projekt 

a.  

Projektnamn:  Hållbar ridanläggning reducerat klimatavtryck 

Sökande:  Tjörns Ridklubb 

Journalnummer: 2019–3788 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet kommer sprida resultatet 
genom att hela projektet dokumenteras för att 
inspirera andra anläggningar att göra liknande 
miljösatsningar.  

Insatsområde med 
motivering: 

Miljöeffektivisering då projektet främjar omställning till 
ett hållbart samhälle både genom minskade 
klimatpåverkande utsläpp och smart vattenförsörjning. 
Projektet bidrar på så vis till strategins Mål 3: En 
miljömässigt hållbar del av Bohuslän. 

Fond med motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling då projektet 
bidrar till hållbar miljöanpassad och klimatvänlig 
utveckling av landsbygden. Det kan också bidra till 
utveckling av jordbrukssektorn då metoderna som 
testas skulle kunna appliceras i jordbruksverksamheter. 

Totalpoäng:  130 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att bifalla ansökan då projektet 
främjar omställning till ett hållbart samhälle både 
genom minskade klimatpåverkande utsläpp och smart 
vattenförsörjning. Projektet bidrar på så vis till 
strategins mål 3: En miljömässigt hållbar del av 
Bohuslän. 

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

Projektstöd: 792 957 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 703 187 kr 
Övrig privat finansiering: 75 000 kr  
Totalt: 1 571 144 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 1 496 144 kr  
Stödnivån är 95,23 % då projektet är till nytta för 
många.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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b.  

Projektnamn:  Slussens strandpromenad 

Sökande:  Ströms Samfällighetsförening 

Journalnummer: 2020–2034 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet gynnar en bred allmänhet 
genom att strandpromenaden är tillgänglig för alla.  

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service då projektet genom samverkan mellan 
privat, offentlig och ideell sektor hittar en ny lösning på 
en gemensam angelägenhet och bidrar till ökad 
inkludering för personer med funktionsvariation samt 
tillgängliggör naturen. 

Fond med motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling då projektet 
främjar hållbar landsbygdsutveckling i allmänhet och 
social delaktighet i synnerhet genom att ge fler 
möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till badplatsen. 

Totalpoäng:  310 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att bifalla ansökan, då projektet 
genom samverkan mellan privat och ideell sektor hittar 
en ny lösning på en gemensam angelägenhet och bidrar 
till ökad inkludering för personer med 
funktionsvariation samt tillgängliggör naturen. 

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

Projektstöd: 413 896 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 367 039 kr 
Övrig privat finansiering: 125 000 kr  
Totalt: 905 935 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 780 935 kr  
Stödnivån är 86,2 % då projektet är till nytta för 
allmänheten.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
 

 

  



 

 

7 
 

 

a.  

Projektnamn:  Livstidsförlängning av Hälsö hamn 

Sökande:  Hälsö Fiskehamnsförening utan personlig ansvarighet 

Journalnummer: 2021–2512 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet skapar förutsättningar för att 
utveckla en destination på sikt genom framtagandet av 
förstudien samt att förstudiens resultat kommer också 
att spridas andra hamnar i närområdet som står inför 
liknande utmaningar. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service då projektet bidrar till en lösning på en 
gemensam angelägenhet. Hamnen är en viktig del av 
områdets infrastruktur och för att hålla friluftslivet 
levande. Projektet bidrar till strategins Mål 2: En 
levande och socialt hållbar del av Bohuslän. 

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

Totalpoäng:  25 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att avslå ansökan då den tänkta 
förstudien inte visar på tydliga samarbeten som är en 
viktig del av leadermetoden. Nyttan av förstudien 
tillfaller främst en enskild aktör. Nytänkandet i 
förstudien är svagt då förstudien främst går ut på att 
besiktiga hamnen. Miljötänket i projektet är passivt. 
Ansökan visar heller inte på att man i förstudien arbetar 
aktivt med jämställdhet och icke-diskriminering.    
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b.  

Projektnamn:  Morlandas mittpunkt 

Sökande:  Morlanda Gymnastik- och Idrottsförening 

Journalnummer: 2021–2524 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Anna-Lena Relfsson anmäler jäv och lämnar det digitala 
mötesrummet.  

Åtgärd:  Genomförande 

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

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service tillgänglighet och delaktighet då projektet 
syftar till att öka områdets attraktionskraft genom att 
utveckla en idrottsplats till en social 
generationsöverskridande mötesplats för alla.   

Fond med motivering: Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling då projektet 
bidrar till hållbar landsbygdsutveckling i allmänhet med 
fokus på social delaktighet och grundläggande tjänster 
inom fritid. 

Totalpoäng:  290 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att prioritera projektet då 
projektet syftar till att öka områdets attraktionskraft 
och möte sociala behov genom att utveckla en 
idrottsplats till en social generationsöverskridande 
mötesplats för alla. 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: 795 000 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 705 000 kr  
Övrig privat finansiering: 1 565 292 kr 
Totalt: 3 065 292 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 1 500 000 kr  
Stödnivån är 48,93 % då projektet bidrar med egna 
medel.  

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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c.  

Projektnamn:  Rossö badplats - Oasen på Orust 

Sökande:  Rossö Badförening  

Journalnummer: 2021–2598 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej  

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då projektet gynnar en bred allmänhet i och 
med att bryggan är tillgänglig för alla. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service tillgänglighet och delaktighet då projektet 
syftar till att skapa ett större fritidsutbud och 
tillgängliggör naturen. Projektet bidrar till strategins 
Mål 2: En levande och socialt hållbar del av Bohuslän. 

Fond med motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling då projektet 
bidrar till hållbar landsbygdsutveckling i allmänhet och 
grundläggande tjänster inom fritid i synnerhet. 

Totalpoäng:  265 p 

Beslut och motivering: LAG-styrelsen beslutar att prioritera projektet då man 
till en ringa investering i bryggor förväntas få ett gott 
utfall. Föreningen återupptar simskoleverksamhet och 
badbryggorna underlättar för bad under en längre 
säsong.  Projektet skapar ett större fritidsutbud och 
tillgängliggör naturen. Projektet 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: 79 636 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 39 224 kr 
Övrig privat finansiering: 19 500 kr 
Egen privat finansiering: 12 471 kr  
Totalt: 150 831 kr 
 
Fastställt stödbelopp: 118 860 kr  
Stödnivån är 78,8 % då projektet är tillgängligt för 
allmänheten. 

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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11. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

 
  

12. 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 Tobias Nygren 
 


