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Protokoll 
Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän 

 

Datum:  14 december 2021 

Tid:  kl. 17.00 – 20.32 

Plats:  Digitalt via Zoom 

 

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

 

Medverkande: 

Namn:  Kommun:  Sektor:   

Maria Oskarsson Tjörn  Ideell 

Christina Sjödahl  Södra skärgården Ideell 

Hanna Nyqvist Kungälv  Ideell 

Jenny Hermansson Orust  Ideell 

Krister Olsson Uddevalla  Ideell lämnade mötet kl. 18.55 

Susanne Jönsson Kungälv  Offentlig 

Linda-Maria Hermansson Stenungsund  Offentlig 

Marie Pettersson Uddevalla  Offentlig 

Henrik Ryberg Södra skärgården Offentlig 

Malin Westman Kungälv  Privat 

Tobias Nygren Uddevalla  Privat  

Lars-Gösta Alsterberg Öckerö  Privat 

Anna-Lena Relfsson Orust  Privat 

Tomas Börgesson Tjörn  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 

Maria Oskarsson väljs till justerare. 

3. Val av ny ledamot södra skärgården  

Nämnden för demokrati och medborgarservice har huvudansvaret för Leader-
medlemskapen i Göteborgs stad. I Göteborgs Stad innefattar Leader Södra Bohuslän det 
geografiska området södra skärgården. Nämnden för demokrati och medborgarservice 
nominerar Henrik Ryberg (M) till nämndens representant i LAG-styrelsen för Leader Södra 
Bohuslän. Valberedningen föreslår Henrik Ryberg som ny LAG-styrelseledamot.  
 
LAG-styrelsen beslutar att välja Henrik Ryberg som ny LAG-styrelseledamot.  

4. Information från verksamhetsledare 

Verksamhetsledaren välkomna Henrik Ryberg som ny LAG-styrelseledamot. Hanna 
Suomalainen, praktikant, välkomnas också. Hanna studerar på SLU och gör sin praktik hos 
Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd fram till januari 2022.  

I januari börjar Julia Källestedt sin anställning hos Leader Södra Bohuslän med huvudfokus 
som projektledare i det LAG-ägda projekt Ung i Södra Bohuslän. Julia kommer även arbeta 
en viss del av anställningen i driften.  

Utvecklingskontoret kommer hålla stängt över jul- och nyårshelgerna. Detta kommer att 
kommuniceras på hemsidan och i våra sociala kanaler.   

Det är fortfarande ett högt söktryck bland nya projektidéer som kommer in till 
utvecklingskontoret.  

Nyligen avslutade projekt presenteras och en kort uppdatering kring projektens resultat ges.  

I november anordnade Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd en 
nätverksträff i Ljungskile med tema Lokal Mat. Träffen innehöll inspiratörer och 
gruppdiskussioner som mynnade ut i fem olika områden/utmaningar som kommer att följas 
upp genom nya nätverksträffar framöver. 19 januari 2022 kommer nästa nätverksträff att 
anordnas, även då, tillsammans med Leader Bohuskust i Grebbestad.   

Under hösten har utvecklingskontoret testat konceptet pop-up kontor under totalt tre 
arbetsdagar. Två dagar i Kungälv i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler och en dag i 
Uddevalla på Bohusläns museum. Det kommer bli fler tillfällen med pop-up kontor under 
2022 med syfte att skapa en ökad lokal närvaro i området.    
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5. Information om driftens ekonomi 

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

6. Beslut – driftens budget 2022 
 
Med anledning av ytterligare tilldelade medel i samband med förlängningsåren 2021–2022 
behöver driftens budget som beslutades 2020-12-02 för år 2022 ändras.  
 
Tidigare beslutad budget för 2022: 1 646 455 kr 
Nytt förslag på budget för 2022:  2 096 186 kr 
Skillnad/ökning av budget:  449 731 kr 
 

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:                                  1 103 124 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG:          453 331 kr 
Totalt:                                                     1 646 455 kr 
 
Sökt projektstöd:                                  1 404 444 kr 
Övrigt offentligt stöd från LAG:          691 742 kr 
Totalt:                                                     2 096 186 kr 
 

Beslut med motivering:  LAG beslutar att godkänna budgetändringen för 2022 och 
prioritera projektet då budget behövs för att uppnå syfte och 
mål och genomförandet av programmet.  

 
 
7. Beslut – mötestider 2022 

AU föreslår de presenterade mötestiderna för 2022 enligt Bilaga 1.  

LAG beslutar att anta de föreslagna mötestiderna för 2022 enligt Bilaga 1. 
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8. Förslag – Leader Bohusläns bildande 

Utvecklingsstrategin för Leader Bohuslän lämnades in 15 oktober 2021 och nu har även de 
första kompletteringarna åtgärdats efter Jordbruksverkets kontroll att strategin var komplett 
och att villkoren var uppfyllda. Nästa steg är att Jordbruksverkets urvalskommitté bedömer 
och poängsätter strategierna för att sedan meddela om budgetfördelning och prioritering i 
juni 2022. Om Leader Bohuslän blir prioriterat ska bildandet av föreningen och styrelsen var 
gjord senast 15 oktober 2022 och i samband med det skickas ansökan in om att starta 
leaderområde.  

Ett förslag som tagits fram av Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygds 
gemensamma arbetsgrupp presenterades och diskuterades.  

LAG-styrelsen beslutar att bemyndiga presidiet uppdrag att fortsätta utreda frågan om 
bildandet av föreningen Leader Bohuslän tillsammans med Leader Bohuskust och gränsbygd.   
 
9. Beslut – mobiliseringsprojekt 

Ett förslag som diskuteras är att starta ett mobiliseringsprojekt under hösten 2022 med en 
anställd projektledare/processledare. Mobiliseringsprojektet skulle kunna innehålla en 
nomineringskampanj av potentiella LAG-styrelseledamöter inför den extra insatta 
föreningsstämman för Leader Bohuslän i januari 2023 där ledamöter ska väljas in i LAG-
styrelsen. Att ta fram arbetssätt för utvecklingskontoret och LAG-styrelseledamöterna är 
andra uppdrag som skulle kunna ingå i mobiliseringsprojektet. Finansieringen skulle kunna 
utgöras av de pengar som blivit över från Förberedande stöd Steg 1 från båda 
Leaderföreningarna samt Förberedande stöd Steg 2 som kommer kunna sökas någon gång 
under 2022.  
 
LAG-styrelsen beslutar att stryka punkten från dagordningen.  
 
10. Beslut – upphandlingsunderlag utvärdering  
 
Utvärderingsgruppen som består av några representanter från LAG-styrelsen samt 
verksamhetsledaren har tagit fram ett förslag på upphandlingsunderlag inför beställning av 
utvärdering av leaderföreningen. Tre områden av frågeställningar har tagits fram av 
utvärderingsgruppen och diskuteras under mötet. Antal projekt som ska utvärderas, prisnivå 
och tidsperiod diskuteras också.  
 
LAG beslutar att använda förslaget som underlag vid upphandling av utvärdering.  
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11. Uppföljning 

Uppföljningen börjar med att två filmer från nyligen avslutade projekt visas upp.  

Uppföljningen fortsätter med presentation av uppfyllda indikatorer och utdelade medel, 
både kommunvis och per insatsområde. Det finns en del utmaningar med uppföljning av 
projekten då det förutom indikatorer och medel finns många mjuka värden och effekter som 
projekten levererar som kan vara svåra att mäta.   

Vidare ges information om budgetstatus i Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  
 
Uppföljningen fortsatte med gruppdiskussioner som sammanfattats i Bilaga 2.  

12. Beslut – strategi för att uppfylla målen med utvecklingsstrategin 
 
För att säkerställa att Leader Södra Bohuslän uppfyller målen med utvecklingsstrategin 
under nuvarande programperiod presenteras två förslag på åtgärder i form av utlysningar 
under en begränsad tidsperiod.  

Utlysning 1 
Kommun:   Kungälv 
Medel:  1 000 000 kr 
Max stödbelopp: 500 000 kr 
Insatsområden: Samtliga 
Tid:   15 dec 2021 – 16 maj 2022 

Utlysning 2  
Kommun:   Samtliga  
Medel:  1 500 000 kr 
Max stödbelopp: 500 000 kr 
Insatsområden: Lokal mat & Miljöeffektivisering 
Tid:   15 dec 2021 – 16 maj 2022 

LAG-styrelsen beslutar att anta de föreslagna utlysningarna. 

 

Följande personer digitalt med BankID, se försättsblad för elektroniska signaturer.  

Ordförande  Tomas Börgesson 

Sekreterare  Sanna Olsson 

Justerare Maria Oskarsson 
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Bilaga 1 
 

Datum Tid  Beskrivning  

2022-02-11 9.30 11.30 AU 

2022-02-28 16.00 20.00 LAG beslutsmöte 

2022-02-28 20.00 20.30 Årsmöte 

2022-02-28 20.30 21.00 Medlemsmöte - beslut om bildande  

2022-04-29 9.30 11.30 AU 

2022-05-16 17.00 21.00 LAG beslutsmöte 

2022-09-15 9.30 11.30 AU 

2022-10-05 17.00 21.00 LAG beslutsmöte 

2022-11-22 9.00 
 

LAG avslutningskonferens och beslutsmöte 

2022-11-23 
 

efter frukost LAG avslutningskonferens 
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Bilaga 2  
Sammanfattning gruppdiskussioner  
 

A. Vad är den största nyttan med Leader?  
 
Underifrånperspektivet. 
Att få utveckla lokala idéer. 
Skapa lokal nytta. 
Möjlighet att ge stöd till investeringar som finns kvar över tid. 
Att skapa nya besökanledningar till landsbygden som uppskattas av både lokalbefolkningen 
och besökare.  
Att få stöd i processen från det lokala utvecklingskontoret. 
Testa och förverkliga idéer som aldrig hade fått vingar.  
Demokrati på gräsrotsnivå i praktiken. 
Möjligheten till 100 % stödnivå. 
Gemenskapen det bidrar till i bygden.  
Leader projekt ger ofta ringar på vattnet och skapar sidoeffekter.  

B. Hur visar vi på nyttan med Leader? 
I vilken form ska den mätas?  
Hur kan vi kommunicera den? 

 
Sprida goda exempel på projekt som lever vidare och vilka långsiktiga effekter som det kan 
ge.  
Skapa levande material, exempelvis videoklipp om olika projekt, för att sprida nyttan med 
Leader.  
Utnyttja större kommunikationsaktörer, exempelvis kommunerna, Västsvenska Turistrådet, 
som kan lyfta olika projekt i deras kanaler.  
Göra löpande utskick till föreningar för att sprida kunskap om vad Leader är och vilka idéer 
Leader kan stötta.  
 

C. Hur kan en LAG-styrelseledamot bidra till arbetet med Leader?  
 
Utnyttja de nätverk som man har för att sprida information om Leader.   
Vara aktiv på våra sociala kanaler.  
Som kommunrepresentant ta möjlighet att kommunicera med föreningarna och få ut 
kunskapen i förvaltningarna - engagera/informera.  
Göra årligt evenemang där man bjuder in alla näringslivschefer, kultur- och fritidschef, 
föreningar och företag. 
Med ett tydligt uppdrag samt tillgång till marknadsföringsmaterial som ledamot är det 
lättare att sprida arbetet med Leader.  
Profilkläder. 
Låt Leader vara en glad och ljus kraft som bidrar till utveckling!  
 


