
 

 

Möte: kl. 15:30-20.30 (mellan 16.45 och 17.00 presentation av projektsökande Lunnarps BK – 

Hållbara gräsytor för sport och fritid). 

Plats: Våning 2, Kommunhuset, Sjöbo 

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

Rigmor Löfvenhamn, Mats Carlsson (offentlig/Simrishamn), Mattias Johansson 

(offentlig/Ystad), Paula Vendel (privat/Ystad), Åsa Söderberg (ideell/Sjöbo) lämnade 18.00, Patrik 

Karlsson (ideell/Ystad) kom 16.45, Thorbjörn Sjunneson (offentlig/Sjöbo), Daniel Jonsgården 

(offentlig/Tomelilla) 

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

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

Sofia Osburn Sarstedt (ideell/Simrishamn). 

Ej närvarande: Ann-Margrete Clarén (privat/Simrishamn), Madelene Johansson 

(offentlig/SÖSK), Linda Ohlsson (ideell/Simrishamn), Bengt Andersson (ideell/Ystad), Patrik 

Juhlin (privat/Ystad) 

Övriga närvarande: Ellen Stenberg, Julia Falkman och Andreas Thell (personal). Lena Ytterberg 

till 20.15 och Ylva Wallström till 17.00 (valberedningen). 
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Ordförande Carina Almedal förklarade mötet öppnat. 

LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna. 

Mattias Johansson valdes till justeringsperson. 

LAG fastställde dagordningen med följande tillägg: 

- Tillägg punkt 6.4 Slutredovisning Nötodling Österlen 
- Punkter under Övriga frågor: Arbetsgrupp värdegrund, Möten 2020, styrgrupp La Source 

Föregående mötesprotokoll från 2019-09-18 godkändes och lades till handlingarna. 



 

 

Information om inskickad ansökan om ändring av beslut: LAG beslutade att godkänna 
ändringarna enligt inskickad ansökan om ändring och därmed godkänna omformuleringen i målet 
samt den justerade budgeten. 

LAG beslutade att bifalla ansökan om ändring av beslut med den utökade budgeten och ändrade 
slutdatumet. Utökningen uppgår till totalt 513 488 kronor (344 037 kronor i projektstöd och 
169 451 kronor i LAG-pott) och slutdatumet är ändrat till 2021-03-31.  
 
Motiveringen: LAG anser att med utökningen av projektet blir projektet bredare kommunicerat 
och får mer genomslagskraft. 
 

 
Projektnamn Hållbara gräsytor för fritid och sport/Sustainable Area 

Grass (SAG) 

Sökande Lunnarps Bollklubb 

Journalnummer 2019-3578 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG. Ingen anmäler jäv. 

Kontroll av beslutsmässighet 13 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 "Naturvärden, grön och blå tillväxt" 
eftersom projektet ska se hur man ökar 
kretsloppstänkandet och minskar miljöriskerna med 
konstgräsplaner. Projektet uppfyller indikatorer i samtliga 
tre delåtgärder i insatsområde 3. 

Fond Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) 

Motivering till fond Ansökan avser EJFLU eftersom projektet kommer att 
gynna utvecklingen av landsbygden och skapa en attraktiv 
fritid. 



 

 

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 inte en rimlig och realistisk budget  
 
LAG anser att projektet har i dagsläget en för hög budget 
och anser att aktiviteten ”utredningsarbete” med posten 
”konsult kostnader och finansiering” behöver förtydligas. 
LAG återremitterar därmed projektet och vill ha 
förtydligande samt kompletterande offert på tidigare 
nämnd post. 

 

Totalpoäng för urvalskriterier Projektet fick 365 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng.  

Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns i 
Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 2019-3578 Hållbara gräsytor för 
sport och fritid 191016 

LAG-beslut   Återremittering 

Motivering till LAG-beslut LAG anser att projektet är ett spännande och innovativt 
projekt. 

LAG anser att projektet i dagsläget har en för hög budget 
och anser att aktiviteten ”utredningsarbete” med posten 
”konsult kostnader och finansiering” behöver förtydligas. 
LAG återremitterar därmed projektet och vill ha 
förtydligande samt kompletterande offert på tidigare 
nämnd post. 

LAG vill också ha ett förtydligande om varför Lunnarps 
Bollklubb ska vara projektägare och inte Skånefrö.  

LAG anser också att Skånefrö bör vara en medfinansiär 
eftersom det finns en stor vinning i projektet för företaget. 
LAG vill därför veta hur medfinansieringsmöjligheten ser 
ut. 

  

LAG:s rekommendation: Kontrollera möjligheten för ledningsdragning under järnvägen tidigt i 

processen. 



 

 
Vem kan projektgruppen kontakta vid ev. frågor: Rigmor Löfvenhamn och Janet ten Have.  

LAG godkänner slutredovisningen, trots att sökande inte har skapat det arbetstillfället (0,25) som 

angavs i ansökan om stöd. 

Ellen informerade om budgetutnyttjandet, där LEADER sydöstra Skåne kom över 70 % i 

samtliga fonderna. Inga pengar kommer att omfördelas från andra LEADER områden i landet. 

Julia informerade om de pågående projektbesöken där både kontoret och medlemmar från LAG 

har deltagit. Ett projektbesök kvarstår. 

Julia berättade om Region syds studiebesök i Bryssel. 

 
Julia informerade om arbetet med att ta fram en värdegrund. Paula Vendel, Sofia Osburn Sarstedt 

och Rigmor Löfvenhamn valdes in i arbetet som representanter från LAG. 

 
LAG beslutade att ha vårens möte den: 

19 februari kl. 15.30 Simrishamn 

25 mars kl. 15.30 Ystad 

Föreningsstämma: 29 april kl. 18.00, Ystad 

Patrik Karlsson, Janet ten Have och Linnea Nystrand visade sitt intresse. LAG beslutade att 

presidiet ska få i uppdrag att utse två av dessa tre kandidater. 

Nästa LAG-möte är den 27 november 2019 kl. 16.00 i Tomelilla.  

Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Protokollförare  Justeringsperson 

   

Ellen Stenberg, sekreterare  Andreas Thell, projektledare 

 

 

 

 

  

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Carina Almedal, ordförande  Mattias Johansson, ledamot 

 



Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

G1 3 5 15

G2 5 2 10

G3 2 5 10

G4 3 4 12

G5 3 5 15

G6 5 6 30

G7 5 5 25

117
Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

S1 3 25 75

S2 5 22 110

S3 3 16 48

S4 3 5 15

248
Max-

poäng
Poäng

160 117
340 248

500 365

Miljöprojekt med möjligheten att skapa miljövänliga ytor för träning mm under vinterhalvåret.  Det finns ett kretslopps- och miljöpåverkanstänk.

Samarbeten finns men hur samarbetet skall ske och vilket bidraget blir är inte tydligt beskrivet.

TOTALT

SUMMERING Motivering till beslut: 

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

TOTALT

Motivering

Miljöprojekt som syftar till att minska miljörisker och öka energieffektiviseringen.

Återbruk av spillvärme och minskning av plastanvändning/granulat är två av projektmålen.

Motivering

Projektet är förankrat i närområdet med berörda parter

Skånefrö och även projektledaren, som har suttit i LAG i förra programperioden, har drivit EU-projekt tidigare. 

I förstudien tillfaller nyttan berörda parter.

Projektet genomsyras av ekologisk hållbarhet, men beskriver de övriga två.

Aktörer från två sektorer har varit med och tagit fram projektidén

Projektidén kring utvecklingen av naturgräs är unik. Projektidén är väldig innovativ.

Samarbete mellan olika företag, högskolor, föreningar och kommunen som samtliga kan få nytta av projektet.

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt
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