Möte: kl. 16:00-22.30 (till 16.30 presentation av avslutade projektet Must SM, 16.30-17.15
presentation av projektsökande Livet på gården – Daglig verksamhet på Bölvasahus)
Plats: Tobaksgatan 11, Ystad
Närvarande ledamöter: Carina Almedal (privat/Tomelilla kom 16.20), Janet ten Have
(ideell/Tomelilla), Madelene Johansson (offentlig/SÖSK), Rigmor Löfvenhamn (privat/Sjöbo),
Mats Carlsson (offentlig/Simrishamn), Mattias Johansson (offentlig/Ystad), Patrik Karlsson
(ideell/Ystad) lämnade 21.30 efter §7.1, villkor 3, Ann-Sofie Larsson (privat/Tomelilla), AnnMargrete Clarén (privat/Simrishamn), Daniel Jonsgården (offentlig/Tomelilla), Ingmar Thorén
(ideell/Sjöbo), Patrik Juhlin (privat/Ystad), Åsa Söderberg (ideell/Sjöbo), Linda Ohlsson
(ideell/Simrishamn, Bengt Andersson (ideell/Ystad), Sofia Osburn Sarstedt (ideell/Simrishamn)
går in som ordinarie och ersätter Patrik Karlsson till §7.1, villkor 4
Närvarande suppleanter: Sofia Osburn Sarstedt (suppleant/ideell/Simrishamn) under §1-6
Ej närvarande: Linnea Nystrand (suppleant/ideell/Ystad), Paula Vendel (privat/Ystad),
Thorbjörn Sjunneson (offentlig/Sjöbo),
Övriga närvarande: Ellen Stenberg och Kristin Persson (personal)

Ordförande Carina Almedal förklarade mötet öppnat.

LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna.

Madelene Johansson valdes till justeringsperson.

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:
§13.1 Hur ska LAG kommunicera vid projektbeslut

Föregående mötesprotokoll från 2019-03-27 och 2019-04-24 godkändes och lades till
handlingarna.

Bordlades till nästa möte.

Projektnamn

Livet på gården – Daglig verksamhet på Bölvasahus

Sökande

Anna Sofia Gudmundsdotter Fröberg Hansén

Journalnummer

2019-1929

Kontroll av jäv

Frågan om jäv ställdes till LAG. Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

15 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

------

Insatsområde

2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet, delmål 2.3
och 2.4. Projektet passar väl in i insatsområde 2.
Kommunikation och tillgänglighet eftersom projektet ökar
tillgängligheten för natur och fritidsmöjligheter för en ny
grupp människor som i dagsläget inte är lättillgängliga.
Projektet bidrar också till inkludering av områdes invånare
och löser ett stort samhällsbehov.

Fond

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU)

Motivering till fond

Ansökan är inom EJFLU vilket stämmer överens med
projektets syfte, mål och aktiviteter då man ska skapa en
plats på landsbygden och göra den tillgänglig för personer
som är aktiva inom daglig verksamhet, LSS m.fl.

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 uppfyller inte villkoret om en rimlig och
realistisk budget.
LAG anser att det inte är rimligt att driva verksamheten i
två år utan att kommunerna ska betala för tjänsterna som
de utnyttjar. De offentliga representanterna styrker att det
finns ett stort behov av denna typ av verksamhet, men att

kommunen betalar för denna typ av tjänst. Att finansiera
verksamheten i två år när intäktsmöjligheter finns anses
inte vara rimligt. Alternativet förkortad projektperiod
innebär att det blir ett uppstartsstöd för att få igång
verksamheten på gården som sedan kan sälja sina tjänster.
Detta resulterar i att stödtypen ändras och blir således
projektstöd till företag med ett maximalt stödbelopp på
200 000 kronor. Därmed återremitterar LAG projektet
med uppmaning att sänka budgeten.
LAG rekommenderar att etablera kontakterna med
kommunerna för att synliggöra verksamheten på gården
och visa för kommunerna den möjlighet som finns att
köpa denna typ av tjänster.
Totalpoäng för urvalskriterier

-----

LAG-beslut

Återremittering

Motivering till LAG-beslut

LAG beslutar att projektet ska återremitteras.
LAG anser att det inte är rimligt att driva verksamheten i
två år utan att kommunerna ska betala för tjänsterna som
de utnyttjar. De offentliga representanterna styrker att det
finns ett stort behov av denna typ av verksamhet, men att
kommunen betalar för denna typ av tjänst. Att finansiera
verksamheten i två år när intäktsmöjligheter finns anses
inte vara rimligt. Alternativet förkortad projektperiod
innebär att det blir ett uppstartsstöd för att få igång
verksamheten på gården som sedan kan sälja sina tjänster.
Detta resulterar i att stödtypen ändras och blir således
projektstöd till företag med ett maximalt stödbelopp på
200 000 kronor. Därmed återremitterar LAG projektet
med uppmaning att sänka budgeten.
LAG rekommenderar att etablera kontakterna med
kommunerna för att synliggöra verksamheten på gården
och visa för kommunerna den möjlighet som finns att
köpa denna typ av tjänster.

Verksamhetsledare Kristin informerar om projektidén kring Gravelbike som är ett planerat
samverkansprojekt mellan tre olika leaderområden (LEADER Sydöstra Skåne, Leader Lundaland

och Leader Söderslätt LLU). RÅSK (Romeleås och Sjölandskapskommittén) står bakom
projektidén och kommer att stå som sökande för de olika samverkansprojekten.
Eftersom projektet måste ansöka och få bifall i samtliga tre leaderområden så ställs frågan om
LAG generellt är positiva för att sökande ska skicka in sin ansökan.
LAG tror att projektet kan fylla saknade indikatorer i strategin, men att det måste förankras med
alla berörda parter (exempelvis markägare, företagare, vägföreningar) samt tydligt förklaras hur
projektet ska leva vidare efter avslut.
LAG ställer sig positiva till att sökande skickar in en ansökan om projektstöd.

LAG beslutade att välja Linda Ohlsson till vice ordförande.
LAG beslutade att välja Patrik Juhlin till ledamot i presidiet.

LAG beslutade att utse Linda Ohlsson, vice ordförande och Patrik Juhlin till firmatecknare
utöver redan valda Carina Almedal, ordförande och Kristin Persson, verksamhetsledare.

LAG behandlar de projektansökningar som är kompletta i Jordbruksverkets e-tjänst enligt
bestämt datum till LAG:s beslutsdatum. Undantag gällande ankomstdatum för
samverkansprojekt som måste prioriteras för bedömning i LAG på grund av de ska beslutas av
Jordbruksverket inom 90 dagar från startdatumet.
LAG beslutade att hantera prioriteringen av projekt vid medelbrist enligt följande ordning:
1. Det projekt som uppfyller flest saknade indikatorer.
2. Därefter det projekt som fick högst poäng på urvalskriterier
3. Därefter ansökningsdatum i Jordbruksverkets system.

Kristin informerar om:
-

Rapporten ”Interventionslogiken och effekttänkandet i Leader”,
Bifall från SJV på de LAG-ägda leaderprojekten (La Source och La Source - paraply)
Sverige kandiderar eventuellt om ordförandeskapet i ELARD, om detta blir aktuellt
kommer frågan upp som beslutspunkt i LAG pga. högre medlemsavgift till LUS.
Eventuellt behövs det ett extra LAG-möte. Förslag på datum kommer via Doodle.
Leaderkontorets stöd till LAG – leaderkontoret finns, ta hjälp av dom. Exempelvis finns
möjlighet att jobba på kontoret eller vara med en dag på kontoret. Kom ihåg att höra av

-

er innan. När kontoret får inbjudningar (exempelvis företagarfrukost) kommer
inbjudningarna spridas. Gå gärna på dessa.
Leaderkontoret är semesterstängt 1/7 till 4/8
Kom ihåg att lämna in era körjournaler

- Kommande programperiod
- Uppföljning och utvärdering
Kristin informerade om dessa tänkta grupper. Intresseanmälan lämnas via mail till Kristin.
Madelene Johansson vill vara med i gruppen om kommande projektperiod.

§13.1 Hur ska LAG kommunicera vid projektbeslut
LAG utser två ledamöter efter varje projektbeslut som för LAG:s talan till projektägaren vid
eventuella frågor gällande LAG:s bedömning, beslut och motivering.

Nästa LAG-möte är den 28 augusti 2019 kl. 16.00 i Simrishamn.

Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat.
Protokollförare

Justeringsperson

Ellen Stenberg, sekreterare

Kristin Persson, verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Carina Almedal, ordförande

Madelene Johansson, ledamot

