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Protokoll LAG-möte 2018-11-01
Projektpresentation: kl. 16.00-16:25
Möte: kl. 16.30-20:30
Plats: Kommunhuset, Tomelilla
Närvarande: Andrea Nowag (offentlig/Ystad), Bengt Andersson (ideell/Ystad) kom 16.37
under § 6, Carina Almedal (privat/Tomelilla), Daniel Jonsgården (offentlig/Tomelilla) avvek
18.10 under § 7, Janet ten Have (ideell/Tomelilla), Linda Ohlsson (ideell/Simrishamn) Madelene
Johansson (offentlig/SÖSK), Mats Carlsson (offentlig/Simrishamn), Mats Genberg
(privat/Simrishamn), Patrik Karlsson (ideell/Ystad), Thorbjörn Sjunneson (offentlig/Sjöbo).
Ej närvarande: Filip Måbring (privat/Sjöbo), Karin Lintrup (privat/Ystad), Patrik Juhlin
(privat/Ystad).
Övriga närvarande: Cornelia Berglund, Julia Falkman, Kristin Persson (personal) och Marina
Hansson (valberedningen).
Bilagor:
1. 2018-3015 Bedömningsprotokoll Yalla körkort 2018-11-01
§ 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
Mats Genberg valdes till justeringsperson.
§ 4. Fastställande av dagordning
LAG fastställde dagordningen.
§ 5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-06-19 och 2018-09-04 lades till handlingarna.
§ 6. Ekonomisk rapport
Verksamhetsledare Kristin Persson föredrog driftprojektets ekonomi.
§ 7. Avstämning tilldelad budget
Verksamhetsledare Kristin Persson föredrog avstämning av tilldelad budget i respektive fond.

Bedömningsprotokoll Yalla körkort
Journalnummer
Fond
Insatsområde

2018-3015
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
2. Kommunikation och tillgänglighet

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1

2

5

10

G2

5

2

10

G3

2

5

10

G4

2

4

8

G5

2

5

10

G6

0

6

0

G7

2

5
TOTALT

10
58

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

S1

0

15

0

S2

0

12

0

S3

0

11

0

S4

0

8

0

S5
S6

0
0

6
10

0
0

S7

0

6

0

TOTALT

0

Motivering

Projektidén är förankrad och utvecklad bland Yalla Sjöbos deltagare/förening, på ett inkluderande sätt, samt de aktörer som kommer att delta inom projektet som
en lokal privat körskola och Arbetsförmedlingen Ystad samt Sjöbo kommuns arbetsmarknads- och integrationssamordnare. Idén är dock inte generellt förankrad hos
företag, organisationer och andra föreningar i närområdet.
Projektägarna driver sedan tidigare ett EU-finansierat leaderprojekt och flera personer med kompetens för att utföra projektidén är involverade i projektet.
Nyttan av projektet tillfaller berörda parter, dvs. de tio individer som beräknas få stöd i sin väg att ta körkort. Det är inte helt tydligt hur denna stödmodell för
körkortstagning ska fungera efter projekttiden och utan stödmedel.
Alla tre dimensioner i hållbar utveckling är beaktade och beskrivna, men ingen av dimensionerna genomsyrar projektet.
Det är framförallt aktörer från en sektor som har arbetat fram projektidén, och därefter stämt av och förankrat med några andra aktörer som Arbetsförmedlingen,
körskola samt integrationssamordnare.
Projektidén anses inte vara innovativ då det redan finns liknande insatser i leaderområdet, tex ideell körhandledning i Simrishamn samt språkcafé med lättlästa
körkortsboken i Tomelilla.
Nya samarbeten med körskolor kan skapas, men det framgår inte hur dessa aktörer ser på projektidén.

Motivering

SUMMERING

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier (G)

160
340

58
0

500

58

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

Titel

Diarienummer

Version

Datum

Sida

Protokoll LAG-möte 2018-11-01

121/18

1.0

2018-11-01

2 av 4

LAG beslutade att omfördela 770 543 kronor från insatsområde 3 till insatsområde 2 i
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU. Den nya fördelningen blir således:
Insatsområde 1
9 706 126
Insatsområde 2
5 235 361
Insatsområde 3
4 470 765
Samarbete, 4
3 531 917
Drift, 5
12 375 000
TOTALT
35 319 169
LAG beslutade att omfördela 500 000 kronor från insatsområde 1 till insatsområde 2 i
Socialfonden, ESF. Den nya fördelningen blir således:
Insatsområde 1
0
Insatsområde 2
3 000 000
TOTALT
3 000 000
§ 8. Nya/förändrade projekt
§ 8.1 Yalla körkort, 2018-3015

Projektnamn

Yalla körkort

Sökande

Yalla Sjöbo

Journalnummer

2018-3015

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv

Kontroll av beslutsmässighet

10 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 2.2
Förbättrad fysisk och digital infrastruktur, 2.3 Inkludering av
områdets invånare med fokus på unga och nya svenskar samt 2.4
ökad tillgänglighet, utbud och kvalité av kultur-, natur- och
fritidsaktiviteter. Projektets syfte är att utveckla en modell
som underlättar för kvinnor som flyttat till Sverige från
länder utanför EU att skaffa körkort, vilket bidrar till en
inkluderande och mer jämlik landsbygd. Projektets syfte
går väl i linje med insatsområde 2.
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Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektets inriktning bidrar till att uppfylla ett av
Landsbygdsprogrammet tre huvudmål, nämligen att uppnå
en balanserad territoriell utveckling av landsbygdsekonomier och samhällen på landsbygden, inklusive
sysselsättningsskapande och -upprätthållande åtgärder.

Villkor

1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
3. Projektet har inte fått minst två (2) poäng i samtliga
generella urvalskriterier.
4. Ansökan bedöms inte vara kostnadseffektiv, vilket
innebär att projektet inte uppfyller tillräckligt med
indikatorer i förhållande till sökt stöd.
5. Ej aktuellt då ansökan inte uppfyllde samtliga villkor.

Totalpoäng för urvalskriterier

-

LAG-beslut

Avslag

Motivering till LAG-beslut

Motivering till varje poäng för de generella urvalskriterierna
finns i Bilaga 1. 2018-3015 Bedömningsprotokoll Yalla körkort
2018-11-01.
LAG anser att projektansökan inte är kostnadseffektiv på
grund av att det sökta stödet är högre än effekten som
projektet förväntas att leverera. Det är inte heller helt
tydliggjort hur denna modell för körkortstagning ska
fungera efter projekttiden och utan stöd, vilket innebär att
nyttan av projektet med största sannolikhet endast tillfaller
ett fåtal personer.

§ 9. Godkännande av slutrapport
LAG delegerar till verksamhetsledaren att ta beslut om att godkänna projektens slutrapporter. De
projekt som inte uppfyller de obligatoriska fondspecifika indikatorerna som angetts i ansökan om
stöd ska dock godkännas och beslutas av LAG.
§ 10. Projektuppföljning
Verksamhetskontoret föredrog höstens projektbesök.
§ 11. Maxgräns stödbelopp
LAG beslutade att inte fastställa någon maxgräns för stödbelopp.
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§ 12. Firmatecknare
LAG valde att, förutom tidigare valda firmatecknare Carina Almedahl och Patrik Juhlin, utse
verksamhetsledare Kristin Persson till firmatecknare.
§ 13. Övriga frågor
§ 13.1 TNC Projekt

LAG beslutade att låta leaderkontoret gå vidare med en gemensam ansökan för det
transnationella samarbetsprojektet ”Circular economy and youth”.
§ 14. Nästa möte
Nästa LAG-möte blir i Tomelilla den 26 november, med start klockan 16:00.
§ 15. Mötets avslutande
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat.
Protokollförare

Justeringsperson

Cornelia Berglund, sekreterare

Kristin Persson, verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Carina Almedal, ordförande

Mats Genberg, ledamot

