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Protokoll LAG-möte 2018-11-26
Projektpresentation: kl. 16.00 - 16:50
Möte: kl. 16.55 - 22.20
Plats: Kommunhuset, Tomelilla
Närvarande: Andrea Nowag (offentlig/Ystad) avvek 19.00 efter §6.1, Bengt Andersson
(ideell/Ystad), Carina Almedal (privat/Tomelilla), Daniel Jonsgården (offentlig/Tomelilla), Karin
Lintrup (privat/Ystad), Linda Ohlsson (ideell/Simrishamn) Madelene Johansson
(offentlig/SÖSK), Mats Genberg (privat/Simrishamn), Patrik Juhlin (privat/Ystad), Thorbjörn
Sjunneson (offentlig/Sjöbo) kom 18.10 efter § 6.1, avvek 22.00 efter § 6.3.
Ej närvarande: Filip Måbring (privat/Sjöbo), Janet ten Have (ideell/Tomelilla), Mats Carlsson
(offentlig/Simrishamn) och Patrik Karlsson (ideell/Ystad).
Övriga närvarande: Cornelia Berglund, Ellen Stenberg, Julia Falkman och Kristin Persson
(personal), Lotte Kolare (valberedningen) avvek 17.53 och Erika Karlsson (Högskolan Väst)
avvek 21:15.
Bilagor:
1. LAG Bedömningsprotokoll Hållbart hästföretagande 2018-11-26
2. LAG Bedömningsprotokoll Solvalla Bygdegård 2018-11-26
3. Förslag stadgeändring
§ 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
Madelene Johansson valdes till justeringsperson.
§ 4. Fastställande av dagordning
LAG godkände dagordningen.
§ 5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2018-11-01 lades till handlingarna.
§ 6. Nya/förändrade projekt
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§ 6.1 Hållbart hästföretagande

Projektnamn

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

Sökande

Sjöbo kommun

Journalnummer

2018-3721

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

9 av 14 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 och delmål 2.1 Attrahera och utveckla
kompetenser och nya lokala finansieringsmöjligheter och
2.4 Ökad tillgänglighet, utbud och kvalité av natur- kultur
och fritidsaktiviteter. Projektets syfte är att mobilisera
hästnäringen i sydöstra Skåne – att sammanföra, samverka
och gemensamt skapa nya produkter genom affärsutveckling (entreprenörskap, coaching, rådgivning inom
innovation, juridik, ledarskap och företagsekonomi) som
kan bidra till tillväxt.
Projektets syfte går väl i linje med insatsområde 2 då
projektet syftar till att utveckla kompetensen hos
hästföretagare i området för att de på sikt ska kunna utöka
och marknadsföra sitt utbud.

Fond

Regionala utvecklingsfonden

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i Regional- och
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling genom
att projektet syftar till att utveckla företagare samt skapa
nya företag och förutsättningar för dessa.

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.
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Totalpoäng för urvalskriterier

351

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick 351 poäng och kom över avslagsnivån på
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 1. LAG Bedömningsprotokoll Hållbart
hästföretagande 2018-11-26
LAG anser att en utvecklande hästnäring med
företagsfokus bidrar till en attraktiv och konkurrenskraftig
landsbygd. Projektet bidrar till att uppnå detta genom att ta
ett bredare grepp om hästnäringen och kompetenshöjande
åtgärder för företag och entreprenörer.

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)

1 005 000 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

495 000 SEK

Totalt stödbelopp

1 500 000SEK

TOTAL FINANSIERING

1 500 000 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån för projektet är 100 % då målgruppen är
företagare samt potentiella nya företagare och
organisationer. Projektet gynnar fler än enbart
stödmottagaren då den når ut till en bredare massa och är
därmed berättigat till 100 % i stöd.

Ideell insats

Ideellt arbete: 450 000 SEK
Ideell resurs: 0 SEK

Rekommendationer från LAG till projektgruppen: LAG rekommenderar projektet att arbeta
för att de deltagande företagen för vidare den kunskap de erhåller till föreningslivet.
§ 6.2 Solvalla Bygdegård

Projektnamn

Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest

Sökande

Södra Färs Bygdegårdsförening

Journalnummer

2018-3727

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv
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Kontroll av beslutsmässighet

9 av 14 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
delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med fokus på
unga och nya svenskar , delmål 2.4 Ökad tillgänglighet,
utbud och kvalité av natur- kultur och fritidsaktiviteter
samt delmål 3.3 Ökad kunskap och intresse för
hållbarhetsfrågor och naturen.
Projektets syfte är att tillgängliggöra och utveckla en
befintlig mötesplats samt skapa en ny mötesplats utomhus.
Projektets syfte går väl i linje med insatsområde 2.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Syftet med projektet är att utveckla landsbygden genom att
skapa en mötesplats för flera olika generationer och
kulturer vilket bidrar till en bättre folkhälsa och en mer
jämlik landsbygd.

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 och 5 ej aktuellt då projektet ej kom över avslagsnivån.

Totalpoäng för urvalskriterier

155

LAG-beslut

Avslag

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick 155 poäng och kom ej över avslagsnivån på
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 2. LAG Bedömningsprotokoll Solvalla Bygdegård
2018-11-26.
LAG anser att det är en bra projektidé men att den saknar
en tydlig förankring i samtliga sektorer vilket är en av
principerna i leadermetoden. LAG saknar också en tydlig
plan över hur utemiljön ska bli en attraktiv mötesplats för
allmänheten och mot målgruppen unga och nya svenskar.
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§ 6.1 Yalla Sjöbo, ansökan om ändring

Projektnamn/Sökande

Yalla Sjöbo / Yalla Sjöbo

Journalnummer

2016-2837

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv

Kontroll av beslutsmässighet

9 av 14 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

Avslag

Motivering till LAG-beslut

LAG anser att projektets syfte och mål samt aktiviteter inte
har förändrats och att projektet därför inte blir
kostnadseffektivt om vi ökar stödet då fler indikatorer ej
uppfylls trots ytterligare ännu en höjning av stödet.

§ 7. Föreningens stadgar
LAG beslutade att bifalla presidiets förslag, och lämnar det vidare till föreningsstämman.
§ 8. Övriga frågor
Ordförande påminner LAG om att betala medlemsavgift för 2019 till LEADER Sydöstra Skåne.
§ 9. Nästa möte
Nästa möte 27 februari 2019, plats meddelas senare.
§ 10. Mötets avslutande
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat.
Protokollförare

Justeringsperson

Cornelia Berglund, sekreterare

Kristin Persson, verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Carina Almedal, ordförande

Madelene Johansson, ledamot

Bedömningsprotokoll Hållbart hästföretagande
Journalnummer
Fond
Insatsområde

2018-3721
Regionala utvecklingsfonden
2. Kommunikation och tillgänglighet

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1

3

5

15

Projektet är förankrat hos aktörer som deltagit i tidigare leaderprojekt, dvs privat, ideell och offentlig sektor, dock ej bland allmänheten.

G2

5

2

10

Det finns en vana att driva EU-projekt hos organisationen.

G3

5

5

25

Alla berörda näringar och allmänhet med intresse har möjlighet att delta.

G4

5

4

20

I ansökan beskrivs varje dimension tydligt. Genom att utbilda företagare så kommer insatserna att bidra till långsiktiga hållbara resultat och effekter.

G5

5

5

25

Ansökan är framtagen av den offentliga sektorn i dialog med privata och ideella aktörer.

G6

2

6

12

Någon aktivitet är en vidareutveckling av ett tidigare hästprojekt i området, det innovativa i ansökan är att hela hästnäringen inkluderas.

G7

3

5
TOTALT

15
122

Projektet kan dra stor nytta av kontakter från tidigare projekt och har tydligt beskrivit denna samverkan mellan olika aktörer i ansökan.

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

S1

3

23

69

Projektet bidrar till kompetenshöjning, ökad konkurrenskraft genom kompetensutveckling, samt ett mer effektivt resursutnyttjande.

S2

2

15

30

Insatserna kan leda till förbättrad tillgänglighet och ökad kvalité samt förlängning av besökssäsongen men det är inte projektets huvudsyfte.

S3

3

10

30

Nya produkter och tjänster ska skapas under projekttiden men det framgår inte i ansökan om de kommer generera försäljningsintäkter under projektperioden.

S4

5

10

50

Projektet har angett att de ska skapa 3 heltidstjänster.

S5

5

10
TOTALT

50
229

Projektet genomför flera kompetenshöjande åtgärder med minst 90 deltagare samt skapar minst 4 företag eftersom "hobbyföretag" får stöd att våga ta nästa steg.

Motivering

Motivering

SUMMERING

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier (G)

160
340

122
229

500

351

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

Bedömningsprotokoll Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest
Journalnummer
Fond
Insatsområde

2018-3727
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
2. Kommunikation och tillgänglighet

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1

2

5

10

Det framkommer inte i ansökan hur projektet är förankrat i organisationer och föreningar i närområdet.

G2

2

2

4

Projektgruppen har den kompetens som krävs för att genomföra ett projekt.

G3

3

5

15

Nyttan av insatserna tillfaller främst de som besöker bygdegården och boende i närområdet.

G4

2

4

8

Projektet beskriver främst hur de beaktar ekologisk och social hållbarhet i projektet.

G5

2

5

10

En sektor har tagit fram ansökan och trepartnerskapet blir tydligt genom finansieringen.

G6

3

6

18

Projektet är nytänkande med hur man jobbar med en del av aktiviteterna och dessa finns sedan tidigare inte i leaderområdet.

G7

3

5
TOTALT

15
80

I ansökan framgår samarbetet med vissa aktörer tydligare, exempelvis insatser som Hitta Vilse och utbildningar genom Civilförsvaret.

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

S1

0

15

0

Detta är inte syftet med projektet, då man varken matchar jobb med kompetens eller ökar konkurrenskraften i området.

S2

0

12

0

Projektets syfte är inte att bidra till förbättrad fysisk eller digital infrastrutur.

S3

3

11

33

Man skapar en mötesplats där allmänheten, dvs människor från olika samhällsnivåer, kan mötas.

S4

3

8

24

Projektet bidrar till att tillgängligöra naturen och naturupplevelsen för flera grupper i samhället.

S5

0

6

0

Projektets syfte är inte att skapa nya företag.

S6

0

10

0

Inga arbetstillfällen kommer att skapas i projektet.

S7

3

6
TOTALT

18
75

Projektet skapar en ny tjänst i form av den nya utemiljön.

Motivering

Motivering

SUMMERING

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier (G)

160
340

80
75

500

155

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

Förslag gällande ändring av stadgar
Det har visat sig under året att LAG har haft vissa problem med att vara beslutförda under
mötena. För att underlätta arbetet dels för LAG men också för verksamhetskontoret samt att
kunna säkerställa att projektansökningar kommer att behandlas på utsatt datum föreslår LAG att
föreningsstämman ska godkänna ett nytt förslag på stadgar. Förslaget innebär att LAG utöver de
15 ordinarie ledamöterna består av fyra suppleanter.

Presidiet föreslår
att under §14. Styrelse, LAG tredje stycket, ändra
från ” LAG skall bestå av totalt 15 ledamöter med jämn fördelning mellan ledamöter från ideell, privat och
offentlig sektor (maximalt 49 % från en sektor). De fyra kommunerna i leaderområdet representeras vardera av
tre ledamöter; en privat, en ideell och en offentlig. Därutöver skall en ledamot representera SÖSK (Sydöstra
Skånes Samarbetskommitté) och det skall finnas två ledamöter med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller
vattenbrukssektorn.”
till ” LAG skall bestå av totalt 15 ordinarie ledamöter och fyra suppleanter med jämn fördelning mellan
ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor (maximalt 49 % från en sektor). De fyra kommunerna i
leaderområdet representeras vardera av tre ordinarie ledamöter; en privat, en ideell och en offentlig. Därutöver skall
en ordinarie ledamot representera SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté) och det skall finnas två ordinarie
ledamöter med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn. De fyra suppleanterna skall fördelas
med en från varje kommun i leaderområdet: två från privat sektor och två från ideell sektor

LEADER Sydöstra Skåne
Tobaksgatan 11, 271 41 Ystad
Org.nr. 802496-4218

info@leadersydostraskane.se
www.leadersydostraskane.se
www.facebook.com/leadersydostraskane.se

