Protokoll LAG-möte
Dag: onsdag 27 september 2017
Tid: kl. 13:00-17:00
Plats: Westins Adventure, Sollefteå
Närvarande:
Jonny Lundin, ordförande, Ideell sektor
Åsa Ringlöv, vice ordförande, privat sektor
Lennart Ramström, kassör, Ideell sektor
Peter Sagebro, offentlig sektor
Andreas Gylling, offentlig sektor
Peter Sundström, privat sektor
Henrik Olsson, offentlig sektor
Lena Lindström, offentlig sektor
Roger Johansson, ideell sektor
Ellen Forsberg, ideell sektor
Helena Eriksson, offentlig sektor
Caroline Jonsson, privat sektor
Amber Schosso, privat sektor
Mia Karlsson, privat sektor
Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson
Projektcoach: Eva Jilkén
Frånvarande:
Karin Sellgren, privat sektor
Agneta Ahlenius, ideell sektor

§ 1 Mötets öppnande
Ordinarie ordförande Jonny Lundin öppnar mötet. Ordföranden presenterar dagordningen
som godkänns.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
Till ordförande för dagens möte väljs Jonny Lundin, till sekreterare väljs Eva Jilkén och till
justerare Helena Eriksson.

§ 3 Föregående protokoll LAG och AU
Ordföranden Jonny Lundin går igenom föregående mötesprotokoll från LAG den 24 maj, AU
möte den 15 juni samt AU-möte den 11 september som godkänns och läggs till
handlingarna.
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§ 4 Fastställande av dokument
Verksamhetsledaren redogör för bakgrunden till ärendet. Somliga dokument från årsmötet
(riskanalys, kvalitetsrapport, delegationsordning) bör enligt Jordbruksverket fastställas av
LAG och ett protokollbeslut fattas. Verksamhetsledaren redogör för dokumenten och öppnar
för synpunkter kring dessa.
Delegationsordning: Ansvars- och arbetsfördelningen är framtagen utifrån strategin och i
enlighet med den utformning som rekommenderas av Jordbruksverket. Inga synpunkter
lämnas. LAG fastställer dokumentet.
Kvalitetsrapport/riskanalys: Har genomförts i enlighet med Jordbruksverkets
rekommendationer och andra områdens riskområden. Inga synpunkter lämnas. LAG
fastställer dokumentet.
§ 5 Ekonomirapport
Verksamhetsledaren går igenom ekonomirapporten. Totalt är 25 miljoner av 27,1
budgeterade miljoner prioriterade inom genomförande för landsbygdsfonden. Dessa fördelas
jämt mellan insatsområde 1 hållbart näringslivsutveckling respektive insatsområde attraktiva
boende och besöksmiljöer. 94 procent av budgeten är fördelad i landsbygdsfonden. Av
dessa har19 miljoner godkänts av Jordbruksverket. Av regionalfonden återstår drygt 3
miljoner kr. Verksamhetsledaren redogör för budget inkluderande inkomna
intresseanmälningar.
Verksamhetsledare redogör för den offentliga medfinansieringen 2015-2016.
Verksamhetsledaren går igenom områdesfördelning för EJFLU (27,1 Milj sek).
Verksamhetsledaren går igenom områdesfördelning för regionalfonden 3,6 Milj sek). Av
dessa återstår ca 1,4 miljoner.
Likviditet: LAG- pott är utbetald om ca 100 000 kr. Driftsbudgeten kommer inte upparbetas
utan ligger på ca 1,8 Milj sek.
Förskott: Verksamhetsledaren genomgår vilka förskott som är utbetalade
Medfinansiering: Verksamhetsledaren redogör för offentlig finansiering
Delinbetalningar: Verksamhetsledaren redogör för delutbetalningar.
Driftsrapport: Verksamhetsledaren föredrar driftsrapport 2017. Löner och arvoden ligger på
en bra nivå.
Projektrapport Landsbyggare: Verksamhetsledaren går igenom budgeten. 24 procent av
budgeten är upparbetad i augusti 2017.
Projektrapport Samverkan: 67 procent av budgeten är upparbetad i augusti.
Ekonomirapporterna läggs till handlingarna.
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§ 6 Information från verksamhetsledningen
Verksamhetsledaren informerar om aktuella frågor:
- Verksamhetsledaren informerar om att nationella leaderträffen kommer att arrangeras
i april 2018. Leaderområdena har just nu möjlighet att ansöka om att arrangera
nationella Leaderträffen. Leader Höga Kusten ingår i referensgruppen efter att ha
delarrangerat årets Leaderträff.
-

Prioritetsordning för handläggning av projekt (ansökan om stöd) har nyligen justerats.
Projekt i samarbetsåtgärder, regional- och socialfonden som har varit LAG-klara i mer
än 2 månader ska prioriteras samt övriga projekt i snabbspåret.

-

Verksamhetsledaren framför önskemål om att rekrytera en projektassistent på minst
50 % (inledningsvis projektanställning om 1 år). Detta för att växla upp arbetet i
projekten och bidra till handläggning och administration. För verksamheten är det
viktigt att komplettera verksamheten och förstärka kansliet.
BESLUT: LAG fattar beslut om att leaderkontoret kan ta processen vidare och gå ut
med en ansökan.

-

Inbjudan och uppmaning till LAG gällande kompetensutveckling:
Jämställdhetsutbildning i praktiken; kvalitetssäkra jämställd styrning och ledning 14
december i Härnösand. Mot bakgrund av att LAG enligt strategin ska utbildas i
jämställdhet. Arvode utgår till LAG:s medlemmar. Anmälan samordnas av Leaderkontoret.

-

Havs- och fiskerifonden. Mittland handlägger ansökningar. Örnsköldsviks kommun
beviljats projekt vid Moälven. Återstår medel för Höga Kusten att söka. LAG
uppmanas att animera och hitta möjliga projekt när träffar företagare och aktörer i
närings- och föreningslivet. Medskick att se möjligheter.

§ 7 information om LAG:s projekt
Projektcoachen, Eva Jilkén och verksamhetsledaren redogör för nuläge
kommunikationsstrategi och de två lagägda projekten.
§ 8 Genomgång av Steg 2 ansökningar
- Bygdsam Nätradalen
Verksamhetsledaren redogör för ansökan.
Frågan om jäv ställdes, ingen ledamot ansågs jävig.
LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 1 landsbygdsfonden
Projektet får 280 poäng utifrån urvalskriterierna.
(Landsbygdsfonden- insatsområde 1)
A= 5 poäng
B = 3 poäng
C= 3 poäng
D= 3 poäng
E= 3 poäng
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F = 0 poäng
G = 5 poäng
= TOTALT 280 POÄNG
LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.
LAG tillstyrker projektet, poängsättningen och beslutsunderlaget.

Mötet beslöt att
prioritera
följande projekt:

Projektsökande

1. Insatsområde
2. Åtgärd
3. Projekttyp

Fond

Po
äng

Fastställt stödbelopp/
stödnivå

2017-3674
Lokal utveckling
i Nätradalen,
High Coast Art
Valley

Bygdsam
Nätradalen
ekonomisk
förening

1. 1
2. Genomförande
3. Projektstöd

Landsbygdsf
onden

280

Projektstöd:
597 944 kr/ 67%
Stöd från LAG:
205 264 kr/ 23%
Privat finansiering:
89 245 kr/ 10%
Projektomslutning:
892 453 kr

Beslut och motivering:
LAG beslutar att prioritera projektet. Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för
Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden gällande uppsatta mål inom
landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där
projektet bidrar till att utveckla förutsättningarna för besöksnäringen inom kultur och natur.
Stödnivån 90% beviljas eftersom projektet utvecklar ett hållbart stöd för lokal utveckling för området och
därmed att nya företag startas. Dessutom är projektet viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv som
sammanfogar flera besöksmål såsom Nätra/Sidensjö, Trysunda och Ulvön.

-Seniorer i Nordingrå
Verksamhetsledaren redogör för ärendet. Projektsökanden har enbart lämnat en
intresseanmälan pga. tidsbrist. AU medgav att ta upp ansökan direkt till steg 2 på LAG. Detta
med anledning av projektets betydelse för att skapa förutsättningar för ett seniorboende på
landsbygden i Höga Kusten.
Kramfors kommun lyfter fram att de varit med och stöttat projektet genom att bland annat
bekosta en teknisk undersökning. Undersökningen visar att det är byggbart. De fortsätter
arbetet med en plan för strandskydd. Kommunen ser mycket positivt på satsningen eftersom
den är nyskapande och är ett gott exempel på att det går att bygga på landsbygden samt
möjliggör för inflyttning till landsbygden.
Diskussion följer kring projektet.
Frågan om jäv ställdes, ingen ledamot ansågs jävig.
LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 2 Regionalfonden
Projektet får 275 poäng utifrån urvalskriterierna.
Regionalfonden insatsområde 2 då projektet har inriktning nya organisationsformer för
service eftersom det handlar om att man vill skapa en metod för att skapa ett bra och tryggt
seniorboende i Landsbygden som kan sätta fart på flyttkedjan i ett område där det är brist på
attraktiva boenden för människor som vill flytta till bygden.
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Urvalskriterier:
A= 1 poäng
B = 0 poäng
C= 3 poäng
D= 3 poäng
E= 3 poäng
F = 0 poäng
= TOTALT 215 POÄNG
LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.
LAG tillstyrker projektet, poängsättningen och beslutsunderlaget.

Mötet beslöt att
prioritera
följande projekt:

Projektsökande

1. Insatsområde
2. Åtgärd
3. Projekttyp

Fond

Po
äng

Fastställt stödbelopp/
stödnivå

2017-3974
Seniorboende i
Nordingrå

Seniorboende
vid
Vågsfjärden

1. 2
2. Genomförande
3. Projektstöd

Regionalfond
en

275

Projektstöd:
259 625 kr/ 67%
Stöd från LAG:
89 125 kr/ 23%
Privat finansiering:
38 750 kr/ 10%
Projektomslutning:
387 500 kr

Beslut och motivering:
LAG beslutar att prioritera projektet. Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för
Leader-området, gällande uppsatta mål inom regionalfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2:
Attraktiva boende- och besöksmiljöer där projektet bidrar till att skapa attraktiva och aktiva bygder samt
bidrar till att skapa förutsättningar för ett seniorboende på landsbygden där kommersiella
byggentreprenörer vanligtvis inte satsar.
Stödnivån 90% beviljas eftersom projektet är nyskapande genom att initiativet kommer från seniorerna
själva, seniorboendet ska byggas från grunden och är ett gott exempel på att det går att bygga nytt på
landsbygden samt möjliggör för inflyttning till landsbygden.
Medskick görs om pågående liknande projekt i befintliga byggnader, som projektet kan dra fördel i
utformningen av seniorboendet.

- Solatum
Verksamhetsledare redogör för nuläget. Projektsökanden har justerat sin ansökan och
skickat in en ny ansökan som fokuserar på ett område. Helena Eriksson, Lennart Ramström
och verksamhetsledaren har träffat projektägaren igen och coachat dem kring de delar som
de behöver lyfta fram enligt tidigare rekommendationer från AU och LAG.
Sollefteå kommun och Helena Eriksson betonar att det är viktigt att ett eventuellt beslut
villkoras av en avsiktsförklaring från fastighetsägaren som ska sälja fastigheten där
satsningen ska göras. Hon har varit i kontakt med bolagets VD och ordföranden, som ska
inkomma med en sådan. Efter samtal med bolaget framkommer att frågan är etablerad och
styrelsen är engagerad i projektet.
Diskussion följer kring nytänkande att bygga på landsbygden, riskerna som kan vara
involverade och möjligheterna att utveckla befintliga men tomma boenden.
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Frågan om jäv ställdes, en ledamot ansågs sig Jävig, Helena Eriksson, Sollefteå kommun
och deltog ej beslutet.
LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 1 Landsbygdsfonden
Projektet får 210 poäng utifrån urvalskriterierna.
(Landsbygdsfonden – insatsområde 1)
Urvalskriterier:
A= 3 poäng
B = 5 poäng
C= 3 poäng
D= 3 poäng
E= 1 poäng
F = 0 poäng
G = 5 poäng
= TOTALT 210 POÄNG
LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.
LAG tillstyrker projektet, poängsättningen och beslutsunderlaget.
Mötet beslöt att
prioritera
följande projekt:

Projektsökande

1. Insatsområde
2. Åtgärd
3. Projekttyp

Fond

Po
äng

Fastställt stödbelopp/
stödnivå

2017-3415
Bredbandsbuller
by - bosättning
och utveckling
av landsbygd

Solatum
Hus&Hem
AB

1. 1
2. Genomförande
3. Projektstöd

Landsbygdsf
onden

210

Projektstöd:
847 000 kr/ 67%
Stöd från LAG:
253 000 kr/ 23%
Övrig offentlig
finansiering:
199 688 kr/ 10%
Projektomslutning:
1 299 688 kr

Beslut och motivering:
LAG beslutar att prioritera projektet. Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för
Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom
insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där projektet bidrar till där projektet bidrar till att skapa
förutsättningar som underlättar bosättning och sysselsättning på landsbygden och främjar därmed
inflyttning till kommunen och breddar underlag till såväl kommersiell service som offentligservice.
Stödnivån 90% beviljas eftersom projektet genom att projektet ska bidra till byggande av moderna och
attraktiva bostäder på landsbygden, som kan leda till leda till en inflyttning av kreativa och välutbildade
människor till landsbygden.

- Jan Öberg
Verksamhetsledaren redogör för ärendet, som pågått sedan två år. Projektägaren har fått
feedback på att förstudien är intressant samt att boende liknande den stugby som är
planerad är prioriterat i området. Feedback har även lämnats att det har funnits utmaningar
att rymma projektet inom ramen för strategin, eftersom utmaningen med förstudien är att den
enbart gynnar företagaren. Projektägaren har uppmanats att lämna in en steg 2, men att
tydliggöra samverkan och nyttan för andra. Verksamhetsledaren redogör för AU:s synpunkter
om att ansökan kan vara fråga om företagsstöd.
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Henrik Olsson måste avlägsna sig från mötet på grund av tidsskäl.
Peter Sagebro måste avlägsna sig från mötet på grund av tidsskäl.
Diskussion följer kring ärendet och i vilken mån den passar in i Leaders strategi och
leadermetoden.
BESLUT: Ärendet avslås. Verksamhetsledaren ges i uppdrag att tillsammans med Lena
Lindström ta en avslutande dialog med projektsökanden för att förklara varför ansökan inte
når upp till beslutspoängen.
Poängsättningen prövas.
Frågan om jäv ställdes, ingen ledamot ansågs jävig.
LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 1 Landsbygdsfonden
Projektet får 135 poäng utifrån urvalskriterierna.
(Landsbygdsfonden – insatsområde 1)
Urvalskriterier:
A= 1 poäng
B = 0 poäng
C= 1 poäng
D= 1 poäng
E= 3 poäng
F = 0 poäng
G = 0 poäng
= TOTALT 135 POÄNG (150 avslagsnivå)

§ 9 Intresseanmälningar
- Mittnätverket Vendela
Verksamhetsledaren redogör för intresseanmälan. Projektet har en omfattning om ca
500 000 kr och vill förstärka samverkan mellan de fyra kvinnliga nätverken i Höga Kusten
genom en samverkansplattform.
Verksamhetsledaren redogör för inspel från AU.
Diskussion följer.
BESLUT: Verksamhetsledaren ges i uppdrag att ge medskick till projektägaren.
Förankringsprocessen saknas i dagsläget. Det rör sig förmodligen mer om en eventuellt
medfinansiering snarare än projektstöd, eftersom aktiviteterna inte skiljer sig inte från
ordinarie verksamhet. För att kunna vara intressant att stödja satsningen anser LAG:s
ledamöter att verksamhetsutvecklingen även behöver innefatta män.
- Peckas Naturodlingar
Lennart Ramström och ordföranden redogör för bakgrunden. Peckas Naturodlingar har en
verksamhet inom akvaponi inkluderande en odlingsanläggning för fisk och tomat. Det är en
småskalig idé som utvecklats som en försöksverksamhet under 25 år. Idag är det en
affärsidé som är på väg att etableras över Sverige. Det finns en utvecklingsdel som kan vara
intressant att ta vidare inom ramen för Leader. Däremot finns det inte möjlighet att stödja
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företag i den nivån som ansökan är baserad på. Den övre gränsen för företagsstöd är
200 000 kr. Insatsområden 1 regionalfonden. Uppmaningen kvarstår.

BESLUT: Det är svårt att stödja företag, men eftersom det återstår medel i regionalfonden
vore roligt att kunna stimulera den ingången som har med projektstöd för företag att göra.
LAG är därför positiva till ansökan. Verksamhetsledaren samt Lennart Ramström ges i
uppdrag att föra en fortsatt diskussion med Peckas Naturodlingar kring möjligheter utifrån
kriterier och budget.
-

Verksamhetsledaren redogör för att Digital 2020 inte har återkommit. Lena Lindström
ska undersöka om ansökan fortfarande är aktuell.

§ 10 Information från LAG
-

-

-

Företagardagarna arrangeras den 19 oktober Örnsköldsvik. Tema; entreprenörskap
för hela bygden.
Landsbygdsriksdagen 18 - 20 maj 2018. Planering pågår regionalt och nationellt.
Framtidsbygget i Kramfors kommun. Man har genomfört medborgardialoger kring
service och genomför nu fokusgrupper. Arbetet ska resultera i en serviceplan.
LUS, två projektledare har anställts på 20 %. Matprojekt, för att skapa kortare
livsmedelskedja inom Sollefteåkommun pågår och Sollefteå blir nya projektägare.
Sollefteå kommun, fokus på evenemang som Landsbygdskonferensen. Ny
medarbetare, utvecklingsstrateg som ska arbeta med finansiering av projekt. Kerstin
Brandelius.
Invigning av träffpunkt Nora genomfördes i maj.
LRF Jämtland, verksamhetsplaneringsdagar i Hammarstrand, som kommer handla
mycket om livsmedelsstrategin.
HKT. Kommer att filma High Coast Art Valley. Varit intensiv sommar för
besöksnäringen med rekordsiffror. Arbetat vidare med varumärket och förankrat
detta. Flaggar för vecka 44, då genomförs eldveckan. Vecka 30 2018 kommer Oringen, stor möjlighet för entreprenörer.
Västernorrlands idrottsförbund: Arbetar med förändringsresa, som märks i föreningar
kring samarbete och nytänkande föreningsarbete. Har Interreg-projekt kring
energismarta idrottsföreningar, för att hjälpa idrottsföreningar att göra
energibesparingar. Ett projekt genomförs idag i Örnsköldsvik som ska få ungdomar
att stanna kvar, genom ett projekt som utbildar inom ledarskap samt genomför praktik
i Storlien.

§ 11 Möteskalender
Planerande möten:
-

LAG 6 december (kl 10-16) Örnsköldsvik
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-

AU 15 november

I uppdrag till verksamhetsledare och ordförande att ta fram schema för våren 2018 och
kommunicera detta till LAG.
§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 13 Mötet av avlutas med företagspresentation och gemensam aktivitet
§ 14 Avslut
Mötets ordförande avslutar mötet.

Jonny Lundin
Ordförande

Eva Jilkén
Sekreterare

Helena Eriksson
Justerare
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