LAG-möte 12 oktober
Tid: 15:00-16:00
Plats: Digitalt
Närvarande:
Roger Johansson, ideellt mandat
Henrik Olsson, offentligt mandat
Mia Karlsson, offentligt mandat
Hans Rosengren, ideellt mandat
Kerstin Brandelius, offentligt mandat
Peter Sundström, privat mandat
Niklas Selin, offentligt mandat
Åsa Ringlöv, privat mandat
Linnea Egnor Byström, offentligt mandat
Andreas Gylling, offentligt mandat
Andreas Skoglund, privat mandat
Ellen Forsberg, ideellt mandat
Felicia Edholm, verksamhetskontoret
Jenny Edvinsson, verksamhetsledare
Frånvarande:
Pernilla Söderlind, privat mandat
Sofia Olsson, Ideellt mandat

1. Mötets öppnande
Ordföranden Åsa Ringlöv öppnar mötet. Ordföranden presenterar dagordningen som godkänns.
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare
Till ordförande för dagens möte väljs Åsa Ringlöv, till sekreterare väljs Felicia Edholm och till
justerare Hans Rosengren.
3. Föregående protokoll LAG och AU
Föregående LAG-protokoll har skickats ut på förhand. Detta godkänns och läggs till handlingarna.

Föregående AU-protokoll har skickats ut på förhand. Detta godkänns och läggs till handlingarna.
4. Fyllnadsval ledamot Kramfors offentligt mandat

Beslut: LAG godkänner fyllnadsvalet av Andreas Gylling.
5. Projektansökningar
Kerstin: Kommer ytterligare medfinansiering från kommunerna krävas i projektet?
Svar: Nej, det är ordinarie ”pott”. Alltså inget extra utöver de regionala finansieringar som kommer
att tillkomma under 2021 och 2022.
Kerstin: Är det tilltänkt någon projektledare?
Svar: Projektledning osv. kommer ske av anställda på leaderkontoret. Ej bestämt vem/vilka detta
ska vara; ordinarie/ny personal osv.
-

BO LEVA VERKA HÖGA KUSTEN, journalnr: 2020-2993

Jenny går igenom projektansökan, aktivitetsplan och budget samt urvalskriterier.
Urvalskriterier:
A= 5 poäng
B= 3 poäng
C= 5 poäng
D= 3 poäng
E= 3 poäng
F= 5 poäng

Poäng efter viktning
25
30
25
15
180
75

= TOTALT 350 POÄNG
Mötet beslöt att
prioritera
följande projekt:

Projektsökande

1. Insatsområde 2.
Åtgärd
3. Projekttyp

Fond

Poä

Fastställt stödbelopp/

ng

stödnivå

BO LEVA

Lokalt Ledd

VERKA HÖGA

Utveckling Höga

KUSTEN

Kusten

1. 2
2. Projektstöd

Regional-

350

fonden

Projektstöd: 690 583 kr /
67%
Stöd från LAG:

3. Genomförande

340 138 kr/ 33%
Projektomslutning:
1 030 721 kr

Beslut och motivering:
LAG beslutar att prioritera projektet eftersom det bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för
Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom regionalfonden. Särskilt inom insatsområde 2: attraktiva boendeoch besöksmiljöer, där projektet tydligt bidrar till att stärka Höga Kusten som plats att bo, leva och verka.
Projektet uppfyller de ställda urvalskriterierna och fokuserar på frågor som är efterfrågade hos LAG och i
strategin. Projektet har en tydlig förankring i trepartnerskapet och vill skapa nya organisationsformer för ökad
service i området. Båda dessa faktorer är tydligt utpekade i strategin och styrker därför beslutet att prioritera
projektet. Stödnivån 100% beviljas eftersom projektet är LAGs eget projekt.

BESLUT:
LAG är beslutsmässiga, se närvarande först i protokollet. LAG är jäviga i beslut om projektet då det
är LAGs egen ansökan om projektstöd. LAG prioriterar och godkänner projektet BO LEVA
VERKA HÖGA KUSTEN, jornalnr. 2020-2993.
-

Kapitalförsörjning Höga Kusten journalnr: 2020-2994

Jenny går igenom projektansökan, aktivitetsplan och budget samt urvalskriterier.
Urvalskriterier:
A= 3 poäng
B= 0 poäng
C= 5 poäng
D= 3 poäng
E= 5 poäng
F= 3 poäng

Poäng efter viktning
15
0
25
15
300
45

= TOTALT 400 POÄNG
Mötet beslöt att
prioritera
följande projekt:

Projektsökande

1. Insatsområde 2.
Åtgärd
3. Projekttyp

Fond

Poä

Fastställt stödbelopp/

ng

stödnivå

Kapitalförsörjnin

Lokalt Ledd

g Höga Kusten

Utveckling Höga
Kusten

1. 1
2. Projektstöd
3. Genomförande

Regionalfonden

400

Projektstöd: 317 186 kr /
67%
Stöd från LAG:
156 226 kr/ 33%
Projektomslutning:
473 412 kr

Beslut och motivering:
LAG beslutar att prioritera projektet eftersom det bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för
Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom regionalfonden. Särskilt inom insatsområde 1: hållbar
näringslivsutveckling, där projektet bidrar till att ta ett bredare grepp om kapitalförsörjning som på sikt kan leda
till ett innovativt och mer diversifierat företagande i området. Projektet uppfyller de ställda urvalskriterierna
och fokuserar på frågor som är efterfrågade hos LAG och i strategin. Projektet har en tydlig förankring i
trepartnerskapet och vill se över hur vi kan uppnå ökat entreprenörskap och företagande kopplat till ny teknik.
Båda dessa faktorer är tydligt utpekade i strategin och styrker därför beslutet att prioritera projektet. Stödnivån
100% beviljas eftersom projektet är LAGs eget projekt.

BESLUT:
LAG är beslutsmässiga, se närvarande först i protokollet. LAG är jäviga i beslut om projektet då det
är LAGs egen ansökan om projektstöd. LAG prioriterar och godkänner projektet
Kapitalförsörjning Höga Kusten, jornalnr. 2020-2994.

6. Avslut LAG-möte
Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Åsa Ringlöv, ordförande

Hans Rosengren, justerare

Felicia Edholm, sekreterare

