Protokoll AU-möte
12 april 2021
Tid: 15.00-16.30
Digitalt, via teams
Deltagare:
Åsa Ringlöv, ordförande (privat mandat)
Andreas Skoglund (privat mandat)
Niklas Selin (offentligt mandat)
Kerstin Brandelius (offentligt mandat)
Felicia Edholm (verksamhetskontoret)
Maaike Smit (verksamhetskontoret)
1. Mötets öppnande
Ordförande Åsa Ringlöv öppnar mötet. Ordföranden presenterar dagordningen som
godkänns. Till ordförande väljs Åsa Ringlöv, till sekreterare väljs Maaike Smit.
2. Föregående protokoll LAG och AU
Tidigare AU och LAG-protokoll har funnits ute för påseende. Ordförande Åsa Ringlöv går
igenom dessa och de läggs till handlingarna.
3. Projektansökningar – förslag poängsättning urvalskriterier
Budget för förlängningsåren är tillgänglig i systemet:
• SEK 13 300 000 totalt.
• Drift max 25% 3 325 000. Går att justera neråt senare om vi vill.
• Genomförande SEK 9 975 000
Dessutom finns i den nationala potten för regionalfonden ungefär MSEK 10 kvar. Även viss
återflöde, kontoret återkommer kring hur mycket.
a. Hållbar turism Nätradalen
Felicia drar kort om bakgrunden till projektet samt om projektansökan.
Inspel från AU: AU anser att feedback från LAG mötet har tagits med i denna ansökan.
Allmän fråga: hur kan vi i framtiden kopiera de nya arbetssätt/ metoder som utvecklas i
projekten till andra områden? Viktigt att projektägaren ska vara med på LAG för att
redovisa lärdomar och resultat. En fråga är vilka resultat deras tidigare projekt har. Felicia
svarar att de inte har gjort klart slutrapporten men i projektet har de gjort basen för det
nya projektet. Projektet kan ses som nästa steg och bygger vidare på förra projektet. Det är
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även samma projektledare.
AU beslutar att föreslå följande poängsättning till LAG:
Urvalskriterier:
A= 3 poäng
B= 3 poäng
C= 5 poäng
D= 5 poäng
E= 3 poäng
F= 3 poäng

= TOTALT 320 POÄNG efter viktning

b. Jobba & lev i bygd
Felicia drar kort om bakgrunden till projektet samt om projektansökan. Ofta jobb med
spetskompetens som krävs.
Inspel från AU: Bra med fokus på landsbygden och inflyttning. Ofta jobb med
spetskompetens som krävs. Bra projektorganisation- kan bli framgångsrik. Frågan vad
webshoppen ska innehålla? Det är en utveckling på det arbete som du har gjort tidigare,
bra att de tar nästa steg. Fråga: är inflyttningslotsen en person eller ett webbverktyg? Svar
Felicia - det kommer projektet också att ta reda på, utveckla under projekttiden. Bra med
att de tar rygg från landsbyggare. Bra om de utvecklar någonting som kan användas i andra
områden sedan. Hur kan man göra det här lönsamt och hållbart för många år framåt?
Relativt litet område- hur många ska använda den? Viktigt att kontoret att coacha dem
under genomförandet när det gäller hållbarhet.
Urvalskriterier:
A= 3 poäng
B= 5 poäng
C= 3 poäng
D= 5 poäng
E= 5 poäng
F= 1 poäng
= TOTALT 420 POÄNG efter viktning

c. Förstudieparaply Agenda 2030 – Hållbar näringslivsutveckling
Felicia drar kort om bakgrunden till projektet samt om projektansökan.
AU beslutar att föreslå följande poängsättning till LAG:
A: 5 p
B: 1 p
C: 5 p
D: 3 p
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E: 1 p
F: 0 p
G: 5 p
Total poäng efter viktning: 190 p
d. Förstudieparaply Agenda 2030 – Attraktiva boende- och besöksmiljöer
Felicia drar kort om bakgrunden till projektet samt om projektansökan.
AU beslutar att föreslå följande poängsättning till LAG:
A: 5 p
B: 1 p
C: 5 p
D: 3 p
E: 0 p
F: 5 p
G: 1 p
Total poäng efter viktning: 190
e. Cykelsatsning Sollefteå
Felicia drar kort om projektet.

BUDGET
• Total omfattning 5,7 MSEK, tänkt stöd från Leader 1,7 MSEK
• Fördelning
o Sollefteå kommun 1 000 000 SEK
o Företagarnas (privat) 564 500 SEK
o Region Västernorrland 2 504 000 SEK
o Leader Höga Kusten 1 704 933 SEK

Kerstin Brandelius är jävig som medarbetare i Sollefteå kommun.
Inspel från AU: Kan projektet ha fokus som ´pilot´ och ta fram en handbok så att även
mindre anläggningar skulle kunna använda modellen för att skapa sådana anläggningar? Då
kan man undvika att det blir snedvriden konkurrens. Projektet handlar till största delen om
investeringar. Tidigare har vi sett ett tak av MSEK 3 för projekt, Leaders andel i projektet
ligger under detta tak. Det är ett bra projekt som ger en infrastruktursatsning, om vi kan gå
in med MSEK 1,7 och får mycket uppväxling genom andra finansieringskällor är det bra.
Viktigt att kontoret följer upp och stöttar när det gäller utbyte, utvecklingen av modellen så
att det kan spridas till andra områden också. Finns ingen projektledare anställd en, de
kommer att tillsätta en person redan nu under sommaren för det arbete som behöver sker
snabbt. Sedan kommer de att anställa en halvtid. Det finns en risk att projektet drar över
budgeten. Vi får kanske vara beredda på att vi behöver öka budgeten senare. De ville få in
ansökan snabbt, och komplettera sedan när de t.ex. har fått in flera offerter för bygget
m.m.
3

AU beslutar att föreslå följande poängsättning till LAG i Insatsområde 1:
A: 3 p
B: 1 p
C: 5 p
D: 5 p
E: 3 p
F: 0 p
G: 5 p
Total poäng efter viktning: 270 p
4. Intresseanmälningar
a. Myller Kultur & Händelser
•

•
•
•

Känns nästan som företagsstöd? Om det vore ett företag som hade sagt att de
skulle leverera sådana tjänster, vad hade vi sagt då? Även om det är en ekonomisk
förening. Vem står som avsändare? Vem äger plattformen efter projektet? Uppdrag
till kontoret: kolla upp detta innan LAG. Försök att ha en uppdaterat variant på LAG.
Bra med samverkan, långsiktigheten, digitala showrummet. De har tagit åt sig av
feedbacken, mycket mer utvecklat. Fokus på Nordingrå som nav.
Väldigt optimistisk när det gäller resultat.
Bra med fokus på kultur och näringslivet.

5. Info från verksamhetskontoret
• Intervjuer (tim)anställning kommunikatör
• Sommarjobbare maj-sept.: Joel Öhlén
• Strategi för förlängningsåren (Maaike)
• Lägesuppdatering: strategiprocess för nästa (Maaike)
6. Kommande LAG-möte
Åsa och Felicia går igenom agenda till LAG-möte 22 april separat.
7. Årsmöte
•
•
•

Senast torsdag 15/4 skickar vi ut kallelse och dagordning för årsmöte
En vecka innan årsmöte ska alla handlingar finnas på hemsidan
På LAG mötet behöver vi kopplat till detta
o Föreslå ändring av stadgar (ta bort säte), beslutas sedan under punkt 15.
Förslag från styrelsen eller medlemmar på årsmötet

8. Avslut möte
Förslag på nästa LAG-möte med fokus på strategi 18 maj, 09.00-14.00
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