Möte: kl. 16:00-21.30
Plats: Kommunhuset, Sjöbo
Närvarande: Andrea Nowag (offentlig) (avvek kl. 16.45-17.25 under § 8.2 pga. jäv), Bengt
Andersson (ideell), Carina Almedal (privat), Karin Lintrup (privat) (kom kl. 16.27 under § 7 och
avvek kl. 21.00 under § 8.2), Lilian Schimmele (offentlig) (avvek kl. 16.45-17.25 under § 8.2 pga.
jäv), Linn Thiesen (ideell), Madelene Johansson (offentlig), Margareta Fries (ideell), Mats Carlsson
(ideell) (avvek kl. 16.45-17.25 under § 8.2 pga. jäv), Mats Genberg (privat), Patrik Karlsson
(ideell), Thorbjörn Sjunneson (offentlig).
Ej närvarande: Sofie Bredahl (offentlig) och Patrik Juhlin (privat).
Övriga närvarande: Kristin Persson och Julia Falkman (personal).

1. Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne, 2017-06-07
2. Bedömningsprotokoll Österlens sköna vattendrag, SJV 2017-206, 2017-06-07
3. Bedömningsprotokoll Nötodling Österlen (Jona Elfdahl), SJV 2017-1126, 2017-06-07

Vice ordförande Carina Almedal förklarade mötet öppnat.

LAG ansåg att mötet var utlyst i enighet med stadgarna.

Patrik Karlsson valdes till justeringsperson.

§ 8.3 YINK – Ystad Inkubator, 2017-2099 har utgått. . LAG godkände dagordningen med
ovanstående ändring.

Föregående mötesprotokoll från 2017-04-20 och 2017-04-25 (konstituerande LAG-möte) lades
till handlingarna.

Verksamhetsledaren föredrog föreslagen Delegationsordning som LAG godkände, se Bilaga 1.
Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne.

Arbetsgruppen som arbetat med revidering av urvalskriterierna redogjorde genom Andrea
Nowag för sitt nya förslag. Beslut gällande urvalskriterierna på nästa LAG-möte, 2017-08-23.
LAG ombedes att skicka in synpunkter och förslag på ändringar till leaderkontoret senast den
2017-08-06.

Projektnamn

Österlens sköna vattendrag

Sökande

Tomelilla kommun

Journalnummer

2017-206

Kontroll av jäv

Mats Carlsson, Andrea Nowag och Lilian Schimmele
anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

9 av 14 ledamöter är närvarande med representation från
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 %
representation.

Åtgärd

Genomförande

Projekttyp

Projektstöd

Insatsområde

3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt, delmål
3.1 Förbättrad vattenkvalitet och skydd av den biologiska
mångfalden och delmål 3.3 Ökad kunskap och intresse för
hållbarhetsfrågor och naturen. Projektets syfte är att skapa
förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet i vattendragen
genom att sprida kunskap och skapa engagemang öka
möjligheten till beteendeförändring hos privatpersoner,
organisationer, markägare och företag. Projektets syfte går
väl i linje med insatsområde 3.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i
Landsbygdsprogrammet genom att öka medvetenheten
och kunskapen och därmed skapa förutsättningar för bättre
vattenkvalitet i vattendragen.

Villkor

1. Projektägaren är en organisation.
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
3. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
4. Ansökan har en kostnadseffektiv och realistisk budget.

5. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier.
Totalpoäng för urvalskriterier

384

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick 384 poäng och kom över avslagsnivån på
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 2. Bedömningsprotokoll Österlens sköna vattendrag,
2017-206, 2017-06-07
LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga och hållbara
åtgärder som kan skapa förutsättningar för förbättrad
vattenkvalitet i området, ett hållbart kretsloppstänkande
samt en ökad medvetenhet och ett intresse kring
vattenfrågor.

Ändringar i ansökan

LAG beslutar att flytta indikator 3.3 Samarbete med
universitet/högskolor till indikator 3.1 Samarbete med
universitet/högskolor.

Villkor för stöd

LAG har inte angett några villkor för stöd.

Projektstöd (EU/stat)

1 006 319 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

495 650 SEK

Totalt stödbelopp

1 501 970 SEK

TOTAL FINANSIERING

1 501 970 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån för projektet är 100 % då nyttan av projektet
tillfaller en bred allmänhet och skapar förutsättningar för
bättre vattenkvalitet i vattendragen.

Ideell insats

Ideellt arbete: 458 480 SEK
Ideell resurs: 0 SEK

Rekommendationer från LAG till projektgruppen: Kontakta gärna WinWater för eventuellt
samarbete. http://winwater.se/

Projektnamn

Nötodling Österlen (Jona Elfdahl)

Sökande

Jona Elfdahl (enskild firma)

Journalnummer

2017-1126

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

12 (11) av 14 ledamöter är närvarande med representation
från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att
LAG är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 %
representation. Karin Lintrup avvek från mötet kl. 21.00
under denna punkt, men det påverkade inte LAG:s
beslutsmässighet.

Åtgärd

Genomförande

Projekttyp

Projektstöd för företag

Insatsområde

1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader och
indikatorer inom delmålen 1.1 Samverkan mellan näringar för
utveckling av besöksnäringen och nya lokala marknader, 1.2 System
och metoder för kompetensöverföring och samarbeten inom/mellan
privat, ideell och offentlig sektor och 1.3 Ökad lokal förädling,
produktutveckling samt diversifiering bland jordbruks- och
fiskeföretag genom samarbete testa att odla nötter genom att
skapa en skolträdgård. Projektet kommer att bidra till att
nya produkter och arbetstillfällen skapas. Projektet går väl i
linje med den lokala utvecklingsstrategin och bidrar till att
målen inom insatsområde 1 uppfylls.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i
Landsbygdsprogrammet inom lokalt ledd utveckling
genom att bidra till företagsutveckling och ekonomiskt
tillväxt på landsbygden.

Villkor

1. Projektägaren är en enskild firma (företag).
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
3. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
4. Ansökan har en kostnadseffektiv och realistisk budget.
5. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier.

Totalpoäng för urvalskriterier

247

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick 247 poäng och kom över avslagsnivån på
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 3. Bedömningsprotokoll Nötodling Österlen (Jona
Elfdahl), SJV 2017-1126, 2017-06-07
LAG anser att projektet är intressant och nytänkande då
metodiken inte är prövad i Sverige innan och att det är en
ny unik produkt (nötter) som ska produceras i
leaderområdet. Vidare anser LAG att projektet kan bidra
till lokal kunskapsspridning kring hur nötodling och hållbar
kultivering kan se ut, vilket kan öka intresset för lokalt
odlade nötter.

Ändringar i ansökan

LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd.

Villkor för stöd
Projektstöd (EU/stat)

200 000 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

0 SEK

Totalt stödbelopp

200 000 SEK

Egen privat finansiering

181 302 SEK

TOTAL FINANSIERING

381 302 SEK

Stödnivå (%)

52 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån för projektet är 52 % då nyttan av projektet i
första hand tillfaller ett enskilt företag som sedan
samarbetar med skola för att utveckla en skolträdgård för
nötodling. Till företag som söker stöd kan 40-70 % av
projektets stödberättigade utgifter beviljas i projektstöd
och stödnivån är inom det tillåtna spannet.

Ideell insats

Ideellt arbete: 132 000 SEK
Ideell resurs: 40 000 SEK

Rekommendation från LAG: Observera att det är stödmottagaren som är ansvarig för att
behålla investering i fem år efter ansökan om slututbetalning. Av detta skäl kan det vara lämpligt
att den enskilda firman (stödmottagaren) tecknar ett avtal med personen som den äger fastigheten
tillsammans med, för att säkerställa att de kan behålla investeringen enligt ovanstående regel.

Verksamhetsledaren informerar om att:





En handläggare har rekryterats och kommer att anställas samt att rekryteringen av en
vikarierande verksamhetsledare pågår.
Arbetet med riskanalys samt kvalitetsrapport är klart. Årsberättelsen/tillsynen till
Jordbruksverket skickas in efter detta möte.
Leaderkontoret kommer att ha semesterstängt vecka 28-30.
Lönerevisionen är på gång, vi inväntar uppdaterat kollektivavtal.

Nästa LAG-möte är den 23 augusti kl. 17.00 på Tobaksgatan 11 i Ystad.

Mötesordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat.
Protokollförare

Justeringsperson

Julia Falkman, sekreterare

Kristin Persson, verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Carina Almedal, mötesordförande

Patrik Karlsson, ledamot

Bedömningsprotokoll Österlens sköna vattendrag
Journalnummer
Fond
Insatsområde

2017-206
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

UrvalsPoäng Viktning Summa Motivering
kriterie

G1

5

4

20

G2
G3
G4

5
2
3

2
4
4

10
8
12

G5

5

4

20

G6
G7
G8

5
3
3

4
20
6
18
4
12
TOTALT 120

Kommuner, företag och föreningar står bakom ansökan. Projektet har en bred förankring även hos boende i verksamhetsområdet eftersom de oftast
är markägare och medlemmar i vattenråden.
Projektägaren har tidigare erfarenheter av EU-projekt och inom projektet finns en rad kompetenser nämnda och fler därutöver.
Jämställdhet är ej primärt för projektet, men plan för likabehandling finns.
Nyttan av rent vatten påverkar oss alla. Projektet involverar boende huvudsakligen i närområdet.
Projektets syfte är att bidra till långsiktiga hållbara åtgärder i området. En ökad medvetenhet hos företag och allmänhet påverkar förhoppningsvis
vattenkvaliteten. Projektet kommer att uppmuntra och underlätta för företag/markägare att genomföra åtgärder som påverkar våra vattendrag som
också kan gynna vår biologiska mångfald.
Alla tre sektorer står bakom projektidén genom kommuner, vattenråd, markägare och ideella organisationer.
Det finns liknande projekt på andra håll i landet, men ej i verksamhetsområdet.
Projektet innebär en initial samverkan mellan olika aktörer, men innebär troligen framöver även en samverkan mellan olika näringar.

UrvalsPoäng Viktning Summa Motivering
kriterie

S1

5

S2
S3
S4

2
5
3

25

125

22
44
16
80
5
15
TOTALT 264

Projektets främsta fokus är vattenkvaliteten i nämnda vattendrag, men projektet påverkar även större områden då dessa vattendrag mynnar ut och
påverkar den biologiska mångfalden i större områden.
Projektet avser att i första hand skapa en helhetssyn, för att kunna skapa bättre förutsättningar för ett hållbart kretsloppstänkande.
Projektets syfte och fokus är att skapa ett intresse kring vattenfrågor samt att öka förståelsen och höja kunskapsnivån kring dessa frågor.
Projektet avser att samarbeta med Lunds Universitet och Högskolan Kristianstad.

Maxpoäng Poäng

SUMMERING

160
340
SUMMA 500

Generella urvalskriterier (G)
Specifika urvalskriterier (S)

120
264
384

Bedömningsprotokoll Nötodling Österlen (Jona Elfdahl)
Journalnummer
Fond
Insatsområde

2017-1126
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
1. Närproducerat och nya lokala marknader

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1
G2

2
2

4
2

8
4

G3

2

4

8

G4

2

4

8

G5

3

4

12

G6

3

4

12

G7

5

6

30

G8

3

4

12

TOTALT

94

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

S1
S2

2
2

15
12

30
24

S3

3

11

33

S4

2

8

16

S5
S6
S7

2
2
3

6
10
6
TOTALT

12
20
18
153

Motivering

Projektet är främst förankrat hos berörda parter.
Projektägarna har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna driva ett leaderprojekt.
Projektet har inte fokus på dessa frågor men det finns beskrivet hur jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering ska beaktas.
Tillgänglighetsanpassande åtgärdar är planerade. Projektet kan vara en del i integrationsarbetet.
Projektet bedöms som lärande inom ett relativt nydanande och outforskat område för Sverige, med fokus på kunskapsspridning. Projektet involverar dock inte så
många och saknar koppling till närboende. Lokala företag och organisationer kan dra nytta av projektets erfarenheter liksom att ett ökat intresse för lokalt odlade
nötter kan göra att fler väljer att plantera nötträd.
Genom ett i princip självförsörjande bevattningssystem samt icke-användande av gödning och besprutning har miljömässig och klimatanpassade hållbarhetsaspekter
beaktats. Projektet avser att bygga upp en skolträdgård vilket innebär möjlighet till lärande som är en del i den sociala hållbarheten.
Initiativet kommer ifrån privat sektor, projektidén är utvecklad tillsammans med ideell sektor och representanter från offentlig sektor finns med i projektgruppen.
Projektidén är intressant och nytänkande. Metodiken är inte prövad i Sverige och det är en ny produkt (nötter) som ska produceras i leaderområdet. Även
användandet av biokol och svampmycel i nötodling är innovativt.
Projektet innebär samarbete mellan högskola, näringsliv och kultur som även kan bidra till lokal kunskapsspridning kring hur nötodling och hållbar kultivering kan
ske.

Motivering

Projektet leder till utveckling av den lokala marknaden med en ny produkt och bedöms lägga grunden för en lokal marknad med närproducerat.
Projektet bidrar till kompetensöverföring, vilket innebär att målet uppfylls i tillräcklig utsträckning.
Projektet stödjer utveckling av lokalt unika produkter och skapar möjligheter för kunskapsbyggande och kunskapsutbyten samt omställning bland andra odlare. En
ny produkt inom jordbruksnäringen utvecklas och bidrar till att möta konsumenters behov och önskemål.
Projektet bidrar till ökad framtidstro för aktörer genom hållbara nya odlingsmöjligheter. Projektet kan leda till ekonomisk tillväxt i nya och befintliga företag, dock i
en begränsad marknad.
Med ett lyckat projektresultat finns förutsättningar för nya småskaliga företagsverksamheter.
Projektet leder till förutsättningar för att skapa en halvtidstjänst.
Skolträdgården kommer att vara en efterfrågad tjänst, och så småningom även avkastningen från nötproduktionen.

SUMMERING

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier (G)

160
340

94
153

500

247

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

