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Protokoll LAG-möte 2018-06-19
Projektpresentation: kl. 16:00-16:55
Möte: kl. 17.00-22.45
Plats: Tobaksgatan 11, Ystad
Närvarande: Andrea Nowag (offentlig/Ystad) avvek under § 7.3 kl 18.40-20.00 pga. jäv, Bengt
Andersson (ideell/Ystad), Carina Almedal (privat/Tomelilla), Daniel Jonsgården (offentlig/
Tomelilla), Linda Ohlsson (ideell/Simrishamn), Madelene Johansson (offentlig/SÖSK), Mats
Carlsson (offentlig/Simrishamn), , Patrik Juhlin (privat/Ystad), Patrik Karlsson (ideell/Ystad).
Ej närvarande: Filip Måbring (privat/Sjöbo), Hanna Axelsson (ideell/Sjöbo), Janet ten Have
(ideell/Tomelilla), Karin Lintrup (privat/Ystad), Mats Genberg (privat/Simrishamn), Thorbjörn
Sjunneson (offentlig/Sjöbo).
Övriga närvarande: Cornelia Berglund och Julia Falkman (personal).
Bilagor:
1. 2016-6565 Ansökan om ändring med tillhörande budget Must-SM 2018-06-19
2. 2018-832 Bedömningsprotokoll En vik i sjöriket 2018-06-19
3. 2018-822 Bedömningsprotokoll Invasiva arter 2018-06-19
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet öppnat.
§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna.
§ 3. Val av justeringsperson
Patrik Karlsson valdes till justeringsperson.
§ 4. Fastställande av dagordning
LAG godkände dagordningen med följande tillägg:
§ 7.1 Must-SM (ansökan om ändrat beslut) och § 9. Nästa möte.
§ 5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-05-23 lades till handlingarna.
§ 6. Policy för personuppgiftshantering
LAG beslutade att ge presidiet i uppdrag att besluta om policyn.
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§ 7. Projekt
§ 7.1 Must-SM i Kivik
Projektnamn

Must-SM

Sökande

Svenska musterier ideell förening

Journalnummer

2016-6565

Ärende/bakgrund

Ansökan om ändring av beslut inkom 180614. Ändringen
leder till ändrad stödnivå men stödbeloppet förändras ej.
Projektet kom inte upp i de budgeterade intäkterna, därför
justeras både intäkter och utgifter i en ny budget.

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.

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

LAG anser att det är svårt att uppskatta inträdesavgifter på
ett nytt evenemang och anser att det är rimligt att detta
justeras efter att evenemanget ägt rum. Projektet har
genom att sänka sin budget visat att man tagit hänsyn till
de förlorade intäkterna.

Projektstöd (EU/stat)

741 824 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

365 376 SEK

Totalt stödbelopp

1 107 200 SEK

Privat finansiering

49 250 SEK

TOTAL FINANSIERING

1 156 450 SEK

Stödnivå (%)

95,74 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån blir 95,74 % eftersom den privata
finansieringen motsvarar 4,26 %. Genom att bidra till en
höjd besöksnäring samt kompetenshöjande insatser för
odlare och restaurangbranschen tillfaller nyttan av
projektet företag, organisationer samt allmänheten. Den
breda målgruppen motiverar stödnivån på 95,74 %.

Ideell insats

Oförändrat
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§ 7.2 En vik i sjöriket Skåne
Projektnamn

En vik i sjöriket Skåne

Sökande

Oppmanna Vånga Bygderåd

Journalnummer

2018-832

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

3. Naturvärde och grön och blå tillväxt

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
insatsområde 3. Naturvärde och grön och blå tillväxt, delmål 1.1,
1.2, 3.1och 3.2. Projektets syfte är att ta fram åtgärdsförslag
för att förbättra vattenkvalitén i Arkelstorpsviken samt att
tillgängliggöra området för friluftsliv. Projektets syfte går väl
i linje med insatsområde 3.

Fond

Havs- och fiskerifonden

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i Havs- och fiskeriprogrammet för lokalt ledd utveckling då insatserna bl.a.
består av att undersöka och fastställa orsaken till vikens
tjocka sediment, vilket på sikt kan leda till en förbättrad
vattenkvalité i Arkelstorpsviken. Insatserna kan bidra till en
förbättrad miljö för boende och verksamma runt viken.

Villkor

1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
3. Projektet har fått minst två (2) poäng i de generella
villkoren.
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

302

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick 302 poäng och kom över avslagsnivån på 200
poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns
i Bilaga 2. 2018-832 Bedömningsprotokoll En vik i sjöriket 201806-19
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LAG anser att projektet i hög grad bidrar till att uppfylla
målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att undersöka
om och i så fall hur ändliga näringsämne i sjösediment kan
återanvändas. Projektets aktiviteter bidrar även till ökat
natur- och miljöintresse för befolkningen i det berörda
området.
Ändringar i ansökan

LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd.

Villkor för stöd

LAG har inte angett några villkor för stöd.

Projektstöd (EU/stat)

1 472 941 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

725 479 SEK

Totalt stödbelopp

2 198 420 SEK

TOTAL FINANSIERING

2 198 420 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Nyttan av projektet tillfaller markägare, skogs- och
lantbrukare samt invånare kring sjön. Den breda
målgruppen motiverar stödnivån på 100 %

Ideell insats

Ideellt arbete: 659 560 SEK
Ideell resurs: 0 SEK

§ 7.3 Förstudie samverkan invasiva arter
Projektnamn

Förstudie samverkan invasiva arter

Sökande

Ystad kommun

Journalnummer

2018-822

Kontroll av jäv

Andrea Nowag anmäler jäv. Projektet avser en samverkan
mellan alla fyra kommunerna i leaderområdet och frågan
om jäv har ställts till SJVs LLU-enhet. Den som
representerar kommunen som står som projektägare anses
vara jävig men inte representanter från de andra
kommunerna. Representant från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté (SÖSK) som är anställd av Ystad
kommun, anser sig inte vara jävig då SÖSKs uppdrag står
långt ifrån projektets syfte och mål samt att projektets
genomförande inte berör SÖSKs arbete. LAG bedömer att
representant från SÖSK inte är jävig.
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Kontroll av beslutsmässighet

8 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

3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
insatsområde 3. Naturvärde och grön och blå tillväxt, delmål 3.1
och 3.2. Projektets syfte är att genom förstudien ta fram en
vägledande strategi för att kunna bedriva ett effektivt
arbete mot invasiva främmande arter, som hotar den
biologiska mångfalden, i samverkan mellan alla 4
kommuner i leaderområdet. Projektets syfte går väl i linje
med insatsområde 3.
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Fond
Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i Jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling då projektets inriktning går i linje
med ett av fondens fokusområde - att säkerställa hållbar
förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder.

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

341

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick 341 poäng och kom över avslagsnivån på
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 3. 2018-822 Bedömningsprotokoll Invasiva arter
2018-06-19.
LAG anser att det är ett innovativt samarbetsprojekt som
tar tag i en högaktuell problematik. Projektet gynnar både
människor och miljö samt bidrar till en hållbar utveckling.

Ändringar i ansökan

LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd.

Villkor för stöd

LAG har inte angett några villkor för stöd.
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Projektstöd (EU/stat)

260 444 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

128 278 SEK

Totalt stödbelopp

388 722 SEK

TOTAL FINANSIERING

388 722 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Nyttan av projektet tillfaller kommuner, markägare,
privatpersoner, ideella organisationer och byalag i
leaderområdet. Den breda målgruppen motiverar
stödnivån på 100 %.

Ideell insats

Ideellt arbete: 96 800 SEK
Ideell resurs: 2 000 SEK

§ 7.4 Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan
Projektnamn

Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan

Sökande

Coompanion Skåne

Journalnummer

2018-1773

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

Samverkansprojekt

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
1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 och 3.3. Projektets syfte är att
tillstötta tillblivelsen av ett framtida biosfärsområde i
Vombsjsänkan samt att synliggöra vikten av hållbar
utveckling genom att lyfta områdets sociala, kulturella och
ekonomiska värden. Projektets syfte går väl i linje med
insatsområde 3.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
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Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i
Landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling genom
att lyfta och synliggöra vikten av hållbar utveckling inför
framtida klimatförändringar. Projektet kan även stötta
tillblivelsen av ett framtida biosfärsområde

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. LAG anser inte att ansökan är kostnadseffektiv.

LAG-beslut

Återremittering

Motivering till LAG-beslut

LAG ställer sig frågande till huruvida projektets angivna
indikatorer kommer att uppfyllas för att anse projektet som
kostnadseffektivt. LAG ställer sig också tveksamma till om
projektets ekonomiska uppdelning mellan de samverkande
leaderområdena är rättvist fördelad.

§ 8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 9. Nästa möte
10 oktober kl 16.00 i kommunhuset i Tomelilla.
§ 9. Mötets avslutande
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat.
Protokollförare

Justeringsperson

Cornelia Berglund, sekreterare

Julia Falkman, kommunikatör

Justeringsperson

Justeringsperson

Carina Almedal, ordförande

Patrik Karlsson, ledamot

Bedömningsprotokoll En vik i sjöriket Skåne
Journalnummer
Fond
Insatsområde

2018-832
Havs- och fiskerifonden
3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1

3

5

15

G2

5

2

10

G3
G4
G5
G6
G7

3
3
5
2
3

5
4
5
6
5
TOTALT

15
12
25
12
15
104

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

S1

3

32

96

S2

2

26

52

S3

5

10

50

TOTALT

198

Motivering

Projektet är förankrat i närområdet men inte i hela det utökade leaderområdet
I projektorganisationen finns tidigare erfarenhet LEADER- och EU-projekt och det finns flera olika kompetenser involverade i projektet så som strategi,
marknadsföring, projektledning, miljövetenskap och kommunikation.
Nyttan av projektet tillfaller boende, föreningar och markägare kring viken samt olika verksamheter i anknytning till turism i området.
Det är den ekologiska hållbarheten som genomsyrar projektet i detta stadium men även den sociala och den ekonomiska hållbarheten beaktas.
Samtliga tre sektorer i har medverkat från projektidé till ansökan.
Analys av näringsämne och sedimentprov görs på många platser och sen lång tid, men att involvera t.ex. boende i provtagningen är ett nytt grepp.
Olika aktörer med koppling till eller intresse av vattenfrågor ska samarbeta, däremot inte olika näringar i detta stadium av projektet.

Motivering

Projektet skapar förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet både i Arkelstorpsviken som i intilliggande sjöar och vattendrag som mynnar ut i Östersjön.
Projektet fokuserar på att samla in information och fakta kring problematiken i Arkelstorpsviken för att ta fram en åtgärdsplan med möjliga åtgärder. Men det finns
förhoppningarna på att sedimenten innehåller tillräckligt mycket näringsämne, samtidigt som halterna av tungmetaller är låga nog, för att göra sedimenten
intressant att i framtiden använda i det lokala jordbruket. Detta skulle då kunna leda till en eftertraktad produkt samtidigt som det skulle fungera väl med
kretsloppstanken.
Projektet kommer att samarbeta med forskare från Högskolan i Kristianstad. Det framgår tydligt i ansökan hur samarbetet ska ske och vilka som uppgifter högskolan
ska utföra.

SUMMERING

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier (G)

160
340

104
198

500

302

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

Bedömningsprotokoll Förstudie samverkan Invasiva arter
Journalnummer
Fond
Insatsområde

2018-822
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

3
5
5
3
2
5
3

5
2
5
4
5
6
5
TOTALT

15
10
25
12
10
30
15
117

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

S1
S2
S3
S4

3
2
5
5

25
22
16
5
TOTALT

75
44
80
25
224

Motivering

Projektet är förankrat i kommunerna och i andra sektorer genom referensgruppen men förankringen hos allmänheten inte tydlig.
Alla fyra kommuner har tidigare erfarenhet av att driva både EU- och leaderprojekt, det finns också rätt typ av kunskap och erfarenhet i referensgruppen.
Bekämpandet av invasiva arter gynnar alla i hela leaderområdet och projektet involverar många.
Ekonomisk och ekologisk hållbarhet är själva grunden för projektet. Social hållbarhet beaktas men genomsyrar inte projektet.
Initiativet kommer från och projektplanen har utformats av offentlig sektorer. De andra sektorerna blir tydliga först genom deltagande i referensgrupp.
Motsvarande typ av nytänkande kommunsamverkan, gällande liknande problematik , mellan kommuner finns inte idag i Sverige.
I ansökan beskrivs vilka aktörer som kommer samarbeta och på vilket sätt samarbetet ska ske.

Motivering

Projektets insatser syftar till at hitta effektiva sätt att bekämpa invasiva arter vilket bidrar till skydd av den biologiska mångfalden.
Projektet skapar förutsättningar för att uppnå målet genom att bidra med kunskap om bekämpning av invasiva arter.
Proektet leder till samlad kunskap och goda möjligheter till kunskapsspridning och rådfrågan.
SLU och Artdatabanken kommer ingå i projektet plus att man planerar att ha studenter från Malmö högskola.

SUMMERING

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier (G)

160
340

117
224

500

341

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

