
 

 

Möte: kl. 16:00-21.00 (mellan 16.30 och 16.50 presentation av projektsökande Sjöbo Kommun – 

hållbar ekonomisk utveckling på landsbygden). 

Plats: Våning 3, Tobaksgatan 11, Ystad 

Närvarande ledamöter: Carina Almedal (privat/Tomelilla), Janet ten Have (ideell/Tomelilla), 

Madelene Johansson (offentlig/SÖSK), Rigmor Löfvenhamn (privat/Sjöbo lämnade 19.30 innan § 

9 pga. anmält jäv), Mats Carlsson (offentlig/Simrishamn), Mattias Johansson (offentlig/Ystad), 

Ann-Margrete Clarén (privat/Simrishamn), Patrik Juhlin (privat/Ystad), Linda Ohlsson 

(ideell/Simrishamn, Paula Vendel (privat/Ystad), Åsa Söderberg (ideell/Sjöbo), Bengt Andersson 

(ideell/Ystad), 

Närvarande suppleanter som går in som ordinarie pga. frånvaro: Linnea Nystrand 

(suppleant/ideell/Ystad), Ingmar Thorén (ideell/Sjöbo), Ann-Sofie Larsson (privat/Tomelilla) 

Närvarande suppleanter: Sofia Osburn Sarstedt (suppleant/ideell/Simrishamn gick in som 

ordinarie kl 19.30 vid § 9). 

Ej närvarande: Thorbjörn Sjunneson (offentlig/Sjöbo), Daniel Jonsgården (offentlig/Tomelilla), 

Patrik Karlsson (ideell/Ystad) 

Övriga närvarande: Ellen Stenberg, Julia Falkman och Kristin Persson (personal) 
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Ordförande Carina Almedal förklarade mötet öppnat. 

LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna. 

Patrik Juhlin valdes till justeringsperson. 

Dagordningen fastställdes med tillägg på § 6 Hantering av ansökningar vid medelbrist, därefter 

omnumrering så § 7 blir Mötestider, § 8 Övriga frågor, § 9 projektbedömningar. Detta pga. de 

som anmälde jäv skulle kunna lämna mötet innan §9. 

Föregående mötesprotokoll från 2019-08-28 godkändes och lades till handlingarna. 



 

 

Följande förslag diskuterades:  

Förslag 1 – enligt rutin 201 

• Vid handläggning kontaktas sökande som ska sänka budgeten. Om detta inte går avslås 

ansökan.   

Förslag 2 – kösystem 

• Lägga ansökningar som LAG bifallit i kö oavsett budget.  

• Vid varje LAG-möte konkurrensutsätts samtliga beviljade projekt utifrån tidigare beslutad 

ordning.  

Förslag 3 – kösystem 

• Råda sökande till minskad budget. När utrymme i budget saknas för hela projektet och 

sökande inte kan/vill sänka budgeten eller stödbeloppet ska projekten prioriteras enligt 

tidigare beslutad ordning innan projektet tas upp till LAG.  

LAG beslutar att handläggare och verksamhetsledare hanterar och beslutar prioriteringen 

av kön.  

• Lägga ansökningar som inkommit i kö till LAG i väntan på tillgängliga medel. 

 

Ska tillgängligt belopp kontrolleras per fond eller insatsområde? 

 

LAG beslutade att använda förslag 3 (7 röster, förslag 1: 6 röster och förslag 2: 1 röst.) samt att 

tillgängligt belopp ska kontrolleras per fond och åtgärd. 

LAG beslutade att starta mötet klockan 15.  

LAG beslutade att inte skicka ut handlingarna till mötet via post. Vill LAG ha handlingarna på 

papper ska dessa hämtas på leaderkontoret. 

Kristin informerar om rekryteringen till projektledare i La Source, kandidat är utvald och börjar 1 

oktober. Anställningsavtal skrivs under denna vecka.  

Projektnamn Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden 

Sökande Sjöbo kommun 

Journalnummer 2019-2700 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG. Rigmor Löfvenhamn 
anmäler jäv och lämnar mötet. Madelene Johansson tar 



 

 

upp eventuellt jäv för diskussion. LAG anser att Madelene 
inte är jävig.  

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 Projektstöd 

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 1.2 
då projektet syftar till nya metoder och samverkan mellan de olika 
sektorerna. 

Projektet hamnar i insatsområde 1 då det är där projektet 
uppfyller flest indikatorer och har sitt syfte. 

Fond Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 

Motivering till fond Ansökan avser ERUF så syftet med projektet är att skapa 
ett  hållbart tillväxtsystem med företagare och 
entreprenörer i fokus och som målgrupp. 

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 Projektet fick 328 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng.  

Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns i 
Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 2019-2700 Hållbar ekonomisk 
tillväxt på landsbygden 190918 

LAG-beslut   Bifall 

Motivering till LAG-beslut Nyttan tillfaller företagarna på landsbygden och bidrar till 
en levande landsbygd. Projektet uppfyller ett betydande 
antal indikatorer och skapar förutsättningar för en 



 

 

utveckling av områdets befintliga och eventuellt nya 
företag med nya marknader. 

  

Ändringar i ansökan LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd, 
däremot har LAG fastställt de avdrag som gjordes vid 
handläggningen på 4 380 kronor då sökande räknat fel på 
fika och middag. 

Villkor för stöd LAG villkorar att sökande ska undersöka möjligheten för 
samarbete med Tillväxt Syd och Nyföretagarcentrum. 

Projektstöd (EU/stat) 799 989 SEK 

LAG-pott 394 025 SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 194 014 SEK 

Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Stödnivån för projektet är 100 % eftersom det gynnar alla 
områdets företagare och på sikt även invånare. 

Ideell insats Ideellt arbete: 359 700 SEK  

Ideell resurs: 0 SEK  

 

LAG:s rekommendation: LAG uppmanar projektteamet att söka mer aktiv kontakt med 

föreningar som till exempel: Qlara, Rotary, Lions, Företagarna, LRF med flera. 

Vem kan projektgruppen kontakta vid ev. frågor: Mattias Johansson och Åsa Söderberg. 

Nästa LAG-möte är den 16 september 2019 kl. 15.00 eller 16.00 i Sjöbo, Kristin stämmer av med 

Åsa om att eventuellt börja tidigare. LAG uppmanas att läsa nästa kallelse noga. 

Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Protokollförare  Justeringsperson 

   

Ellen Stenberg, sekreterare  Kristin Persson, verksamhetsledare 

 

 

 

 

  

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Carina Almedal, ordförande  Patrik Juhlin, ledamot 

 



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 2 5 10

G2 5 2 10

G3 2 5 10

G4 3 4 12

G5 3 5 15

G6 2 6 12

G7 3 5 15

84

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 3 38 114

S2 5 10 50

S3 5 10 50

S4 3 10 30

244

Max-

poäng
Poäng

160 84

340 244

500 328

Projektet syftar till att stärka det befintliga näringslivet. Inriktning export saknas.

SUMMA

Projektets insatser syftar till företagsutveckling, erbjuder systematik och modeller för kompetenshöjande insatser.

Projektet anger två testade marknader genom de planerade aktiviteterna.

Projektet anger skapandet av två nya produkter/tjänster under projektperioden

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)

Projektteamet har stor kunskap och kompetens inom EUprojekt

Nyttan av projektet tillfaller i första hand företagare. Även om ett starkt näringsliv gynnar hela samhället så involveras endast företagen.

Projekt beskriver hur ekologisk hållbarhet beaktas. Projektet verkar för långsiktig konkurrenskraft. Social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar projektet.

TOTALT

Motivering

Bedömningsprotokoll: Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden
Journalnummer 2019-2700-1

Fond Regionala utvecklingsfonden

Tillsynes framförallt aktiva aktörer inom privat och offentlig sektor

Projektet är en vidareutveckling av innovationcentrum för landsbygden som syftar till att pröva nya metoder. 

Projektet skapar möjligheter till samarbeten och nätverksbildande.

Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering

Projektet är välförankrat genom innovationcenter hos berörda parter. Förankringen hos föreningar syns inte.
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