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Protokoll LAG-möte 2018-03-19 

Möte: kl. 16:00-20.30 

Plats: Kommunhuset, Sjöbo 

Närvarande: Andrea Nowag (offentlig/Ystad), Carina Almedal (privat/Tomelilla), Filip Måbring 

(privat/Sjöbo) avvek 18.10 efter § 9.1, Karin Lintrup (privat/Ystad), Lilian Schimmele 

(offentlig/Tomelilla), Linn Thiesen (ideell/Tomelilla), Madelene Johansson (offentlig/SÖSK), 

Margareta Fries (ideell/Sjöbo), Mats Genberg (privat/Simrishamn), Sofie Bredahl 

(offentlig/Simrishamn), Thorbjörn Sjunneson (offentlig/Sjöbo) avvek 16:35 under § 7.2. 

Ej närvarande: Bengt Andersson (ideell/Ystad),  Mats Carlsson (ideell/Simrishamn), Patrik 

Juhlin (privat/Ystad), Patrik Karlsson (ideell/Ystad), 

Övriga närvarande: Cornelia Berglund, Julia Falkman och Karin Dahl (personal). 

Bilagor: 

1. Medlemsförteckning 2018 per 2018-03-19 
2. Årsrapport 2017  
3. Ärenden från LAG (propositioner) 2018 
4. Underlag för arvode 2019 
5. Medlemsavgift 2019 
6. Verksamhetsplan 2018 
7. 2018-313 Bedömningsprotokoll Från SFI till arbete 2018-03-19 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande 

LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna. 

§ 3. Val av justeringsperson 

Lilian Schimmele valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 

LAG godkände dagordningen med följande tillägg/ändringar: 

§ 9.1 Ny firmatecknare 

§ 10. Projekt 

§ 10.1 Från SFI till arbete 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från 2018-03-07 lades till handlingarna. 
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§ 6. Godkännande av medlemmar i föreningen 

LAG godkände samtliga medlemmar per 2018-03-19 enligt Bilaga 1. Medlemsförteckning 2018 per 

2018-03-19. LAG beslutade att delegera ansvaret att godkänna nya medlemmar för resten av året 

till verksamhetsledaren. 

§ 7. Förberedelser inför föreningsstämman 

§ 7.1 Förslag på ordförande och sekreterare på föreningsstämman 

LAG beslutade att föreslå Sofie Bredahl till mötesordförande och Cornelia Berglund till 

sekreterare på föreningsstämman.  

 
§ 7.2 Årsrapport 2017 (verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning) 

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman att anta årsrapporten enligt Bilaga 2. Årsrapport 2017 

 
§ 7.3 Ärende från LAG 

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman propositioner enligt Bilaga 3. Ärenden från LAG 
(propositioner) 2018. 
 
§ 7.4 Förslag på arvoden och ersättning till LAG, valberedning och internrevisor för 2019 

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman förslag gällande arvode och ersättningar enligt Bilaga 

4. Arvode LAG, valberedning och internrevisor. 

 
§ 7.5 Förslag på medlemsavgift för 2019 

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman att fastställa medlemsavgiften enligt Bilaga 5. 

Medlemsavgift 2019.  

 
§ 7.6 Förslag på ledamöter till ny valberedning 

LAG gav leaderkontoret i uppdrag att tillfråga ett antal personer och organisationer om de kan 

tänka sig att ingå i valberedningen.  

 
§ 7.7 Verksamhetsplan 2018 

LAG beslutade att föreslå föreningsstämman att anta verksamhetsplan enligt Bilaga 6. 

Verksamhetsplan 2018. 

§ 8. Information från verksamhetskontoret 

§ 8.1 LAG-ägt projekt 

LAG beslutade att ge i uppdrag till leaderkontoret att under året påbörja arbetet med en ansökan 

till ett LAG-ägt paraplyprojekt. 

  

§ 9.  Övriga frågor 

9.1 Firmatecknare 

LAG beslutade att göra Cornelia Berglund, tf vik verksamhetsledare, till firmatecknare för 

föreningen. 
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§ 10. Projekt 

§ 10.1 Från SFI till arbete, 2018-313 

Projektnamn Från SFI till arbete – utbildning, matchning och coachning 

Sökande Föreningen Talenterna 

Journalnummer 2018-313 

Kontroll av jäv Ingen anmäler jäv. 

Kontroll av beslutsmässighet 9 av 15 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  2. Kommunikation och tillgänglighet 

Motivering till insatsområde  Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i 
insatsområde 2, Kommunikation och tillgänglighet, delmål 2.1, 
2.3 och 2.4. Projektets syfte är att möta en av samhällets 
utmatningar – reell integration. Detta genom att skapa fler 
jobb, minskade klyftor och ökad sammanhållning bland 
befolkningen. Projektets syfte går väl i linje med 
insatsområde 2. 

Fond Socialfonden 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla målen i Regional- och 
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling genom 
att bidra till att stärka individers ställning på 
arbetsmarknaden samt öka övergångarna till arbete för 
personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Villkor  1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 
2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan. 
3. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella 
urvalskriterier. 
4. Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att projektet 
uppfyller tillräckligt med indikatorer i förhållande till sökt 
stöd. 
5. Ansökan har en rimlig och realistisk budget. 

Totalpoäng för urvalskriterier 300 

LAG-beslut   Bifall 

Motivering till LAG-beslut Projektet fick 300 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna 
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finns i Bilaga 2. 2018-313 Bedömningsprotokoll Från SFI till 
arbete 2018-03-19 

LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala 
utvecklingsstrategi då insatserna bidrar till inkludering som 
i sin tur leder till ökad social hållbarhet i samhället samt 
förhöjd livskvalité för deltagarna. Projektets kompetens-
höjande åtgärder ökar deltagarnas chanser till arbete.  

 

Ändringar i ansökan LAG gör följande ändring av ansökan: 
I budgeten ska semestersättning med 12 % strykas och 
ersättas med 0,8 % semestertillägg på projektledare och 
projektassistent. 

Villkor för stöd LAG har inte angett några villkor för stöd. 

Projektstöd (EU/stat) 1 788 298 SEK 

Övrigt offentligt stöd, 
Arbetsförmedlingen  

377 040 SEK 

Övrig offentlig medfinansiering, 
LAG (ingående kommuner) 

503 763 SEK 

Totalt stödbelopp 2 669 101 SEK 

TOTAL FINANSIERING 2 669 101 SEK 

Stödnivå (%)  100 % 

Motivering till stödnivå Stödnivån för projektet är 100 % då nyttan tillfaller en 
bred målgrupp; både företag, arbetslösa och samhället. 

Ideell insats Ideellt arbete: 762 300 SEK  

 

Rekommendationer från LAG till projektgruppen: Samarbeta med kommunerna i sydöstra 

Skåne och med befintliga pågående arbetsmarknadsrelaterade projekt i leaderområdet. Förlägg 

med fördel företagspresentationer på flera olika platser samt i flera av leaderområdets kommuner. 

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 11. Nästa möte 

Nästa LAG-möte är den 19 april kl 16.00 på kommunhuset i Tomelilla. 

§ 12. Mötets avslutande 

Ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet avslutat. 
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Protokollförare  Justeringsperson 

   

Cornelia Berglund, sekreterare  Karin Dahl, vik verksamhetsledare 

   

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Sofie Bredahl, ordförande  Lilian Schimmele, ledamot 
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Föreningens ändamål
Föreningen LEADER Sydöstra Skåne, 802496-4218, är en ideell förening med syftet att bedriva allmännyttig 
verksamhet för utveckling av leaderområdet i enlighet med den antagna lokala utvecklingsstrategin. 

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd till projekt som går i linje med den 
lokala utvecklingsstrategin och som bidrar till att dess mål uppfylls.

Det är föreningens styrelse, LAG, med representanter från ideell, privat och offentlig sektor, som beslutar vilka 
projekt som kommer att få stöd.

Verksamheten finansieras med medel från EU, staten och medverkande kommuner. Stödet från EU kom-
mer från de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden.

LEADER Sydöstra Skåne omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. För projekt inom 
Havs- och fiskerifonden finns ett utökat leaderområde som omfattar ovanstående kommuner samt kommu-
nerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Jordbruksverket är förvaltande och utbetalande myndighet och har det övergripande ansvaret för genomför-
andet.

Föreningens organisation
Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Föreningsstämman utser ordförande och leda-
möterna i LAG, valberedning samt internrevisorer. 

Föreningens styrelse, LAG (Lokal Aktionsgrupp), tar beslut om föreningens strategiska inriktning och om 
lokala projekt ska tilldelas projektstöd. Styrelsen har också arbetsgivaransvar för anställda i föreningen.

Den operativa verksamheten sköts av föreningens verksamhetskontor med anställd personal. 

Föreningen köper in ekonomitjänster av Ystad kommuns ekonomiavdelning som hanterar bokföring, utbetal-
ning från föreningens bankkonto samt underlag för ekonomiska rapporter. Föreningens lönehantering sköttes 
under 2017 av C Ahlberg Consultning AB.

Föreningens bildande 
Föreningen registrerades hos Skatteverket den 2015-07-24. 

LEADER Sydöstra Skåne fick den 2015-12-21 startbesked från Jordbruksverket vilket innebär att leader- 
området och den lokala utvecklingsstrategin godkändes och arbetet med att driva lokalt ledd utveckling 
genom leadermetoden kunde starta. 

Föreningsstämman
Under 2017 hölls föreningsstämman 25 april på Österlens Folkhögskola i Tomelilla. På stämman närvarade 
18 röstberättigade medlemmar och 11 åhörare och man valde ledamöter till LAG, ordförande, revisor och 
revisorssuppleant samt en valberedning och dess sammankallande.
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Föreningens styrelse, LAG
Föreningens styrelse, LAG (Lokal Aktionsgrupp) ska bestå av totalt 15 ledamöter över 18 år. De fyra kommu-
nerna i leaderområdet ska representeras med vardera tre ledamöter; en från offentlig sektor, en från privat 
sektor och en från ideell sektor. Därutöver ska en ledamot representera Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 
(SÖSK) och det ska finnas två ledamöter med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn. 
Vidare ska en jämn köns- och åldersfördelning eftersträvas och minst en ledamot ska vara under 26 år.

Under 2017 har nedanstående ledamöter suttit i LAG:

Namn Sektor Kommun/organisation/kompetens Avgick Valdes in
Sofie Bredahl Offentlig Simrishamn

Mats Genberg Privat Simrishamn 2017-04-25

Mats Carlsson Ideell Simrishamn 2017-04-25

Thorbjörn Sjunneson Offentlig Sjöbo

Lennart Holst Privat Sjöbo 2017-04-12

Filip Måbring Privat Sjöbo 2017-09-27

Margareta Fries Ideell Sjöbo

Lilian Schimmele Offentlig Tomelilla

Carina Almedal Privat Tomelilla 2017-04-25

Linn Thiesen Ideell Tomelilla

Andrea Nowag Offentlig Ystad

Ulrika Fausö Privat Ystad 2017-04-25

Karin Lintrup Privat Ystad 2017-04-25

Sven-Anders Sölveborn Ideell Ystad 2017-04-25

Patrik Karlsson Ideell Ystad 2017-04-25

Madelene Johansson Offentlig SÖSK

Patrik Juhlin Privat Havs- och fiskeri

Olle Viberg Ideell Havs- och fiskeri 2017-04-25

Bengt Andersson Ideell Havs- och fiskeri 2017-04-25

Föreningsstämman valde Sofie Bredahl till ordförande och styrelsen har inom sig utsett Carina Almedal till 
vice ordförande och Thorbjörn Sjunneson till kassör.

LAG har under 2017 haft åtta protokollförda möten:
1. 2017-03-01, Tomelilla
2. 2017-03-21, Simrishamn 
3. 2017-04-20, Ystad 
4. 2017-04-25 (konstituerande möte i samband med föreningsstämman), Tomelilla 
5. 2017-06-07, Sjöbo 
6. 2017-08-23, Ystad 
7. 2017-09-27, Tomelilla 
8. 2017-11-30, Simrishamn 

Verksamhetskontoret har under 2017 tagit fram en pärm med stödmaterial till LAG samt haft en utbildning 
för samtliga LAG-ledamöter.
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Presidium
LAG har under 2017 haft ett presidium som bestått av ordförande, vice ordförande och kassör. 
Verksamhetskontorets personal har varit adjungerade till presidiemötena. Presidiet har fungerat som ett boll-
plank till verksamhetskontoret.

Presidiet har under 2017 haft tre möten:
1. 2017-04-06 
2. 2017-08-17 
3. 2017-11-13 

Arbetsutskott
LEADER Sydöstra Skåne har ett arbetsutskott, AU Fiske, vars främsta uppgift är att utreda och bereda 
projektärenden i Havs- och fiskerifonden inför ordinarie LAG-möten. Leaderområdet i denna fond är ett ut-
ökat leaderområde, som också innefattar kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. AU 
Fiske består därför av ledamöter från LAG i LEADER Sydöstra Skåne och Skånes Ess samt ledamöter från 
Länsstyrelsen Skåne, alla med kompetens inom havs- och fiskerifrågor. Personal från båda leaderområdena 
har också deltagit vid utskottets möten. AU Fiske rekommenderar ett beslut till LAG som tar stor hänsyn till 
rekommendationen vid sin prioritering av projektet.

Under 2017 har nedanstående personer suttit i AU Fiske:

Namn Sektor Kommun/organisation Leaderområde
Patrik Juhlin Privat Ystad LEADER Sydöstra Skåne

Bengt Andersson Ideell Ystad LEADER Sydöstra Skåne

Agne Andersson Ideell Östra Göinge Skånes Ess

Therese Skoug Ideell Östra Göinge Skånes Ess

Lars Molin Offentlig Länsstyrelsen i Skåne -

Arbetsutskottet för Havs- och fiskerifonden har under 2017 haft tre möten:
1. 2017-06-12, Ystad 
2. 2017-08-14, Ystad 
3. 2017-11-06, Ystad 

Valberedning
Föreningens valberedning ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter, en från varje ingående kommun 
i leaderområdet, med representation från offentlig, privat och ideell sektor.

Under 2017 har nedanstående ledamöter suttit i valberedningen:

Namn Sektor Kommun/organisation
Lotte Kolare (sammankallande) Privat Ystad

Ylva Wallström Offentlig Sjöbo

Marina Hansson Offentlig Tomelilla

Hans-Erik Nilsson Ideell Ystad

Jimmy Touré Ideell Simrishamn
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Verksamhetskontoret har under 2017 tagit fram en valberedningsmanual, haft en utbildning för samt haft 
återkommande möten med valberedningen.

Valberedningen har under 2017 haft tre möten:
1. 2017-09-18 
2. 2017-10-31 
3. 2017-12-06

Internrevisorer
Under 2017 har föreningen haft nedanstående internrevisorer:

Namn Mandat Kommun
Ann-Margret Assarsson Internrevisor Sjöbo

Per Håkansson Ersättare Sjöbo

Verksamhetskontoret
Verksamhetskontoret har under 2017 bestått av fyra anställda, en verksamhetsledare, en vikarierande verk-
samhetsledare, en handläggare samt en kommunikatör.

Namn Roll Anställningsgrad Om anställningen
Kristin Persson Verksamhetsledare 100 % Föräldraledig fr.o.m. 2017-09-18

Karin Dahl Vikarierande verksamhetsledare 100 % Vikariat fr.o.m. 2017-08-14

Cornelia Berglund Handläggare 50 % Anställd fr.o.m. 2017-06-12

Julia Falkman Kommunikatör 75 %

Under 2017 har ordförande samt delar av presidiet tillsammans med anställd personal haft tre arbetsplats-
träffar (APT):

1. 2017-04-06 
2. 2017-08-17 
3. 2017-11-13 

Under året har samtlig anställd personal tillsammans med delar av presidiet haft såväl medarbetarsamtal som 
lönesamtal.

Verksamhetsplanering ägde rum den 15 december på Svabeholms kursgård tillsammans med delar av 
presidiet.
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Uppföljning
Den lokala utvecklingsstrategin
Under 2017 har anställd personal tillsammans med LAG reviderat delar av den lokala utvecklingsstrategin:

• Rubriken i delmål 2.1 ändrades. 
• Texten i delmål 3.2 ändrades. 
• Stycket Horisontella mål skrevs om i sin helhet. 
• Texten under kapitel 7.4 Urvalsprocessen skrevs om. 
• Text under stycket 9.3 LAG – den lokala aktionsgruppen ändrades. 
• Bilaga 7. Definition av egna indikatorer skrevs om. 
• En tillsatt arbetsgrupp från LAG reviderade under åtta mötestillfällen Bilaga 8. Urvalskriterier för   
LEADER Sydöstra Skåne.

Den nya reviderade lokala utvecklingsstrategin antogs av LAG den 2017-11-30 och godkändes av 
Jordbruksverket den 2017-12-12, en ny version publicerades den 2017-12-19.

Kvalitetsgranskning
Under hösten 2017 fick verksamhetskontoret ett tillsynsbesök från Jordbruksverket. Under tillsynsbesöket be-
handlades leadermetoden, organisationen, beslutsprocess, valberedning, handläggningskontroll, ev. klago-
mål, kontrasignering, förvaltningslagens krav på dokumentation samt öppenhet och sekretess. Summeringen 
från tillsynsbesöket beskriver att LEADER Sydöstra Skåne har kommit väl igång med sin organisation samt 
projektverksamhet och att inga större kompletteringar behöver göras.

Information och kommunikation
Verksamhetskontoret har under året följt kommunikationsplanen, som är en bilaga till den lokala utvecklings-
strategin och som löper över hela programperioden.

Stödmaterial
Stödmaterial till projektgrupperna i deras olika faser och till LAG är fortfarande under ständig utveckling, så 
även under 2017. Det material som tagits fram av Jordbruksverket eller verksamhetskontoret delas ut vid 
utbildningar för projektgrupperna, samt finns för nedladdning på webben.

Informationsinsatser
Under maj månad i samband med EU:s informationssatsning Mitt Europa (Europe in My Region) genom-
fördes fyra evenemang under namnet ”Projekt Power” tillsammans med Europa Direkt Sydöstra Skåne och 
Socialfondsprojektet UNG SLUSS. Evenemanget gick ut på arrangera föreläsningar och workshops kring 
EU och dess möjligheter i UNG SLUSS lokaler i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad för dess deltagare, 
personer mellan 16 och 24 år. Totalt deltog cirka 40 personer.

Den 13 februari gästade verksamhetskontoret SÖSK kommittén för att informera om verksamheten och dess 
resultat.

Press och media
Verksamheten eller projekten i LEADER Sydöstra Skåne har under året omnämnts upp emot 30 gånger i 
Ystads Allehanda, Skånska Dagbladet, Österlenmagasinet och Lokaltidningen.
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Projektgrupper och projekt
Intresseanmälningar (exkl. driftprojektet)

2016 2017
Antal inkomna intresseanmälningar 44 14

Antal inkomna projektansökningar (inkl. återremitterade ansökningar) 11 8

Antal projektansökningar som fått bifall i LAG 7 7

 
Projektansökningar
Under året behandlades nedanstående åtta projektansökningar i LAG, datum och beslut inom parentes:

1. Marinpedagogisk verksamhet (MPV) i Ystads kommun (2016-12-19 Återremittering, 2017-03-01 Bifall) 
2. Mountainbikeleder Skånsk MTB (2017-03-01 Bifall) 
3. Österlens sköna vattendrag (2017-06-07 Bifall) 
4. Nötodling Österlen (2017-06-07 Bifall) 
5. Samarbetsprojekt säl och skarv (2017-08-23 Bifall) 
6. FXH – Future Experience Hub (2017-09-27 Bifall) 
7. Utveckling av fiskerinäringen i södra Östersjön (2017-11-30 Bifall) 
8. Mobilt kulinariskt centrum (2017-11-30 Avslag)

För mer information om beviljade projekt se www.leadersydostraskane.se

Möten och utbildningar
Under året har verksamhetskontoret haft närmre 40 individuella möten med olika projektgrupper.

Följande utbildningar för projektgrupper har erbjudits under 2017 med totalt 32 deltagare:
• Ansökan om projektstöd, 7 st
• Projektstart, 5 st
• Ansökan om utbetalning, 3 st 

Samverkansaktiviteter
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående samverkansaktiviteter, da-
tum inom parentes:

• Möte kring kommunikation tillsammans med SÖSK, Europa Direkt samt ingående kommuners kom-
munikationsansvariga (2017-01-25, 2017-10-25)
• Möte kring gröna näringar tillsammans med LRF Skåne (2017-01-25)
• Möte för kommunikatörer i Skånes leaderområden (2017-01-31, 2017-03-28, 2017-06-19)
• EU-projektanalysmöte (EPA-möte) med ingående kommuners EU-samordnare, utvecklingschefer eller 
liknande (2017-02-01, 2017-03-09, 2017-04-26, 2017-06-09, 2017-08-21, 2017-10-10, 2017-12-05)
• Länsstyrelsen i Skånes partnerskap (2017-02-08, 2017-04-27, 2017-06-16)
• Nätverk för leaderområdena i region syd, Skåne och Halland (2017-03-08, 2017-05-23, 2017-06-14, 
2017-09-15, 2017-12-12)
• Möte med kommunikationsstrateg Region Skåne (2017-03-13)
• Möten med föreningen Lokal utveckling i Sveriges (LUS) (2017-05-15)
• Landsbygdsnätverkets nationella leaderträff (2017-05-16 – 2017-05-17)
• Möte med kommunikationsansvarig Länsstyrelsen Skåne (2017-06-13)
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• Möte med Landsbygdsnätverkerts operativa arbetsgrupp – kommunikation (2017-09-12)
• Möte Leader Skåne och Länsstyrelsen Skåne (2017-12-11)
• Möte med SÖSK:s projekt Ystads roll som regional kärna (2017-10-26)
• Möte med Ystads kommuns EU-strateg (2017-11-07)
• Möte med Marint Centrum (2017-12-01)

Konferenser
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående konferenser eller seminarier, 
arrangör och datum inom parentes:

• Informationsseminarium om Investeringsplanen för Europa (Europa Direkt 2017-03-21)
• Kick off för SÖSK:s projekt Ystads roll som regional kärna (2017-05-22)
• Den Första Samhällsnivån – Lokal demokrati, planering och finansiering för hållbar utveckling 
(Röstånga Utvecklings AB 2017-06-16)
• Konferensen Östersjöfiske2020 (Marint centrum, Simrishamns kommun 2017-11-17)
• Ystads roll som regional kärna (2017-11-24) 

Kompetensutveckling
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående utbildningar eller kurser, 
arrangör och datum inom parentes:
• Ändring av beslut (Jordbruksverket 2017-01-19)
• Aktuella fondutlysningar (Europa Direkt/Kommunförbundet Skåne 2017-02-01)
• Handläggning (Jordbruksverket 2017-03-01)
• Nya IT-funktioner (Jordbruksverket 2017-03-30)
• Skåne-Blekinge programmet (Europa Direkt/Tillväxtverket 2017-04-04)
• Att tillvarata det ideella engagemanget i föreningslivet (Volontärbyrån 2017-05-23)
• Handläggningssystem, BLIS (Jordbruksverket 2017-08-24)
• Handläggningssystem, BLIS (Jordbruksverket 2017-09-01)
• Ansökan om utbetalning (Jordbruksverket 2017-09-19)
• Handläggning (Jordbruksverket 2017-11-28 – 2017-11-29)
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RESULTATRÄKNING

(Kr) 2017 2015/2016

Offentlig medfinansiering Not 1 2 140 737 3 211 107

Medlemsavgifter samt övriga intäkter Not 2 247 235 0

Valutakursvinster/Förluster 0 -46

Periodiserad intäktskorrigering - 622 613 -1 572 349

Summa intäkter 1 765 359 1 638 712

Externa kostnader Not 3 -457 123 -500 036

Personalkostnader Not 4 -1 308 161 -1 138 543

Summa kostnader -1 765 284 -1 638 579

Verksamhetens nettoresultat 75 133

Dröjsmålsräntor -75 -133

Summa finansiella poster -75 -133

ÅRETS RESULTAT 0 0
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BALANSRÄKNING

(Kr) 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Övriga kortfristiga fordringar Not 5 16 941 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 1 610 527 764 751

Summa kortfristiga fordringar 1 627 468 764 751

Kassa och bank 2 299 248 1 814 811

Summa omsättningstillgångar 3 926 716 2 579 562

SUMMA TILLGÅNGAR 3 926 716 2 579 562

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 0 0

Årets resultat 0 0

Summa eget kapital 0 0

Kortfristiga skulder

Särskild löneskatt pensionskostnad 17 039 0

Preliminär källskatt 19 559 15 519

Lagstadgade sociala avgifter 24 047 27 993

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 7 3 866 071 2 536 050

Summa kortfristiga skulder 3 926 716 2 579 562

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 926 716 2 579 562
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NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER MM 
Årsrapporten har upprättas enligt god redovisningssed och bokföringslagen. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

NOTER
(Kr) 2017-12-31 2016-12-31

Not 1 Offentlig medfinansiering

Simrishamns kommun 510 885 766 328

Sjöbo kommun 498 624 747 936

Tomelilla kommun 352 030 528 046

Ystads kommun 779 198 1 168 797

Totalt 2 140 737 3 211 107

Not 2 Medlemsavgifter samt övriga intäkter

Medlemsavgifter 3 600 0

Avslut Leader Ystad-Österlenregionen 243 635 0

Totalt 247 235 0

Not 3 Externa kostnader

Lämnade projektbidrag 177 872 0

Administration 219 766 395 018

Resor och hotell 21 736 14 802

Arrangemang och marknadsföring 3 916 39 034

Trycksaker 755 22 781

Konsultarvode 23 360 17 494

Övriga kostnader 9 718 10 907

Totalt 457 123 500 036

Not 4 Personalkostnader

Lön o sociala kostnader, tjänstemän 796 767 692 878

Arvode, ordförande o vice ordförande 13 334 10 500

Sammanträdesersättningar 99 232 111 151

Arbetsutskott 4 200 2 100

Valberedning 6 673 10 415

Övriga personalrelaterade kostnader 387 955 311 499

Totalt 1 308 161 1 138 543

Not 5 Övriga kortfristiga fordringar

Fordringar hos anställda 14 248 0

Esko Taanila 2 693 0

Totalt 16 941 0

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fora 0 1 082

Fordran pågående projekt 1 610 527 763 669

Totalt 1 610 527 764 751
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NOTER FORTS.

NOTER
(Kr) 2017-12-31 2016-12-31

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Arvode 0 36 722

Collectum 0 33 638

First Card 1 085 3 094

Löneadministration 1 244 1 244

Ers lön J Falkman 0 68 123

Revisionskostnader 18 000 15 000

LAG sammanträdesersättningar 24 141 42 211

Tomelilla Kommun 362 0

Ystads Kommun, administrativa tjänster 15 750 0

Skuld pågående projekt 3 805 489 2 336 018

Totalt 3 866 071 2 536 050
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UNDERSKRIFTER

Styrelsen och revisorernas underskrift av föreningens årsrapport 2017

Sofie Bredahl Carina Almedal

Thorbjörn Sjunneson Mats Genberg

Mats Carlsson Filip Måbring

Margareta Fries Lilian Schimmele

Linn Thiesen Andrea Nowag

Karin Lintrup Patrik Karlsson

Madelene Johansson Patrik Juhlin

Bengt Andersson

Anders Persson 

Auktoriserad revisor, Mazars

Ann-Margret Assarsson 

Föreningens internrevisor



info@leadersydostraskane.se

www.leadersydostraskane.se

www.facebook.com/leadersydostraskane



 
 

I nuvarande stadgar måste medlem skicka in ansökan och betala medlemsavgift senast två 

månader före föreningsstämman för att få rösträtt på den samma. Detta dels för att LAG ska 

hinna godkänna alla medlemmar på ett LAG-möte. Detta anses dock vara en lite väl tidigt satt 

deadline. Handlingarna till stämman ska ut tre veckor innan föreningsstämman, vilket innebär att 

LAG bör ha ett möte cirka fem veckor före föreningsstämman, vilket i sin tur innebär att det bör 

räcka med en deadline för medlemskap sex veckor innan föreningsstämman. 

Styrelsen föreslår  

att under § 12 Röstning, första stycket ändra 

från ”För rösträtt på föreningsstämman krävs inkommen medlemsansökan, samt hos mottagaren registrerad 

medlemsavgift för innevarande kalenderår, senast två månader före stämman.” 

till ”För rösträtt på föreningsstämman krävs inkommen medlemsansökan, samt hos mottagaren registrerad 

medlemsavgift för innevarande kalenderår, senast sex veckor före stämman.” 

Den tidigare funktionen kassör i styrelsens presidium har visat sig vara överflödig då 

leaderkontoret handhar ekonomin tillsammans med professionella externa aktörer. Flertalet 

leaderområden i Sverige har ingen kassör i föreningen av ovanstående skäl. 

Styrelsen föreslår  

att under § 14 Styrelse, LAG, åttonde stycket, ändra 

från ”LAG utser inom sig ett presidium som består av minst tre (3) ledamöter vid konstituerande möte inom 14 

dagar efter föreningsstämman. Presidiet ska, förutom av ordförande, bestå av vice ordförande, kassör, eventuellt 

sekreterare eller en annan ledamot.” 

till ”LAG utser inom sig ett presidium som består av två eller tre (2-3) ledamöter vid konstituerande möte inom 

14 dagar efter föreningsstämman. Presidiet ska, förutom av ordförande, bestå av vice ordförande.” 
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EUROPEISKA UNIONEN 
Europeiska struktur

och investeringsfondema 

Arvoden för LAG, valberedning och internrevisor 2019 

Årsarvode 
LAG: s ordförande 1 O 000 kr
LAG: s vice ordförande 5 000 kr

Mötesarvode, körersättning LAG 
Till LAG-ledamot såväl offentlig, privat som ideell föreslås utgå ett arvode om 175 kr/h, med
undantag för första mötestimmen varvid dubbelt arvode, 350 kr, utgår. Arvode utgår för
varje påbörjad halvtimme. Samma belopp gäller för presidium och andra arbetsgrupper
som LAG har utsett. Arvode och ersättningar för offentliga ledamöter faktureras av
respektive kommun. 
Ingen arvodering utgår i samband med föreningsstämmor. 
Milersättning för resor till/från LAG-möten ersätts med 30 kr/mil.
Arvode betalas ut två gånger per år Uuli och december).

Mötesarvode, körersättning Valberedning 
Till ledamöterna i valberedningen såväl offentlig, privat som ideell föreslås utgå ett arvode 
om 175 kr/h när valberedningen sammanträder. Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme.
Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme. Arvode och ersättningar för offentliga ledamöter
faktureras av respektive kommun. 
Arvodering om 175 kr/h utgår också i samband med föreningsstämmor.
Milersättning för resor till/från valberedningsmöten ersätts med 30 kr/mil.

Arvode, internrevisor 
För internrevisorn föreslås utgå ett fast årsarvode på 1 000 kr samt vid deltagande på LAG
möten utgår ett arvode om 175 kr/h. Arvodering om 175 kr/11 utgår också i samband med
föreningsstämmor.
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Leaderkontoret 
Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. 
Leaderkontoret består under 2018 av tre tjänster: en verksamhetsledare (100 %), 
en kommunikatör (75 %) och en handläggare (50 %).

Leaderkontoret ska informera om lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 
och om vilka möjligheter som finns för att driva projekt som utvecklar landsbyg-
den i sydöstra Skåne.

Leaderkontoret ska hjälpa och stötta projektgrupper igenom hela processen, från 
projektansökan till projektavslut. Detta innebär att hjälpa till med att fylla i en 
korrekt projektansökan, ge stöd i arbetet med att sätta upp mätbara mål och 
göra en rimlig budget, hjälpa till att hitta de kontakter som behövs för projektets 
genomförande samt att hjälpa projektgruppen att hitta eventuella samarbetspart-
ners. Leaderkontoret ska fungera som ett bollplank för projektägarna. 

Leaderkontoret ska handlägga de projektansökningar som inkommer och skicka 
underlag till LAG för beslut. 

Leaderkontoret ska kontinuerligt följa upp och utvärdera beviljade projekt samt 
sprida information om projekten. Leaderkontoret ska också utvärdera och göra 
en kontinuerlig uppföljning av den lokala utvecklingsstrategin. 

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE   VERKSAMHETSPLAN 2018   ORG. NR. 802496-4218

Föreningens styrelse, LAG 
Föreningens styrelse, LAG ska besluta om de projektansökningar som inkom-
mer till leaderkontoret, ta beslut som rör föreningens strategiska inriktning samt 
ansvara för den kontinuerliga uppföljningen av den lokala utvecklingsstrategin. 

Under 2018 är det planerat för fem LAG-möten och det finns möjlighet att kalla 
till extra möten vid behov. Samtliga LAG-ledamöter ska erbjudas en utbildning 
strax efter föreningsstämman och därefter kontinuerligt få den information som 
krävs för att kunna utföra ett kvalitativt arbete. 

LAG:s presidie
LAG:s presidie ska bereda ärenden till LAG, med undantag för projektansök-
ningar, samt agera dialogpartner till verksamhetskontoret i det operativa och 
strategiska arbetet.

Under 2018 är det planerat för ett presidiemöte innan varje ordinarie LAG-möte, 
dvs. fem presidiemöten. Det är också planerat för fyra personalmöten under vå-
ren 2018, varav tre innehåller APT-möte (arbetsplatsträff).
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Fokusområden för 2018 
Personalen på leaderkontoret har i samråd med styrelsens presidie tagit fram nedanstående fokusområden att arbeta särskilt med under 2018.

Ouppfyllda indikatorer
Vi ska arbeta med att få in projektansökningar som hjälper till att uppfylla 
ouppfyllda indikatorer i vår lokala utvecklingsstrategi. Detta gäller främst inom 
insatsområde 2 (Kommunikation och tillgänglighet) i Jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. 

Detta gör vi genom att:

• Vara tydliga i kommunikationen med eventuella projektsökande.

• Göra utlysningar.

• Undersöka möjligheten kring LAG-ägda projekt.

• Ta fram projektansökan för minst ett LAG-ägt projekt.

Synliggöra leadermetoden och vår verksamhet
Vi ska synliggöra vad lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär samt 
vilken nytta vårt arbete och våra projekt har för vårt leaderområdet och skapa en 
positiv bild av projekten, föreningen, LAG, leaderkontoret och verksamheten. Vi 
ska understödja fortsatt arbete med leadermetoden i nästa programperiod.

Detta gör vi genom att:

• Dokumentera och sprida projektens aktiviteter och resultat via pressmedde-
landen, digitala nyhetsbrev, webb och Facebook.

• Informera om verksamheten för SÖSK kommittén.

• Delta i gemensamma informations- och utbildningsinsatser i våra fyra 
kommuner tillsammans med SÖSK och Europa Direkt (t.ex. kommunala 
chefsträffar, utbildningar för nyvalda kommunpolitiker efter valet 2018).

• Samverka med andra leaderområden i Skåne och Sverige samt Länsstyrelsen 
och Region Skåne och kring synliggörandet av leadermetoden och våra 
projekt.

• Arrangera eget evenemang i samband med Europaveckan och informations-
satsningen Mitt Europa (Europe in My Region) med eventuell uppföljning 
till hösten.
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Bedömningsprotokoll - Från SFI till arbete - utbildning, matchning och coachning

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 2 5 10

G2 3 2 6

G3 3 5 15

G4 3 4 12

G5 2 5 10

G6 2 6 12

G7 3 5 15

80

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 3 20 60

S2 3 15 45

S3 0 10 0

S4 5 13 65

S5 5 10 50

220

Max-

poäng
Poäng

160 80

340 220

500 300

Journalnummer 2018-313

Fond Socialfonden

Projektidén har främst arbetats fram av ideella föreningar.

Liknande projekt finns, men modellen i föreningsform med direkt koppling till SFI-deltagare är ny i leaderområdet. 

Projektet kan leda till ett utvecklat samarbete mellan aktörer som kommun, Arbetsförmedling, näringsliv och civilsamhället i form av det arbete och engagemang 

som kommer att genomföras inom projektet i form av språkcaféer, samverkan med kyrkan, SFI etc.

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering

Projektet är förankrat hos berörd part.

Projektorganisationen har all kompetens och erfarenhet som behövs, dock saknas beskrivning av erfarenhet av EU-projekt.

Nyttan tillfaller såväl berörda parter som arbetssökande, företag och föreningar i området då projektet förväntas bidra till att nyanlända får arbete. Näringslivet 

engageras för att stämma av de olika näringarnas behov av kompetens.

Projektet beskriver kort hur de tre dimensionerna för hållbar utveckling ska beaktas under genomförandet av projektet, med betoning på social hållbarhet och 

vikten av integrering, inkludering, delaktighet för en positiv samhällsutveckling.

TOTALT

Motivering

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

Projektet som helhet handlar om att involvera och inkludera nya svenskar i utvecklingen av bygden genom att skapa en delaktighet genom att rusta för arbete. 

Samverkan mellan det ideella och myndigheter som kommun och Arbetsförmedling i samverkan med näringslivet betonas. 
Inte projektets syfte.

Projektets mål är att fler än tio personer ska ha en förbättrad arbetsmarknadssituation efter avslutad åtgärd.

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)

Matcha rätt jobb till rätt person, vilket även kan stärka regionens konkurrenskraft.

Projektets mål är att fler än två personer som idag är arbetslösa ska vara i sysselsättning efter avslutad åtgärd.
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