Möte: kl. 15:30-23:00 (mellan 16.45 och 17.15 presentation av projektsökande för projektet Mitt
Simrishamn).
Plats: Svea Hund, våning 2, Kommunhuset, Tomelilla
Närvarande ledamöter: Linda Ohlsson (ideell/Simrishamn), Carina Almedal (privat/Tomelilla),
Madelene Johansson (offentlig/SÖSK), Patrik Karlsson (ideell/Ystad), Rigmor Löfvenhamn
(privat/Sjöbo), Daniel Jonsgården (offentlig/Tomelilla), Mats Carlsson (offentlig/Simrishamn)
avvek kl. 20.40 efter §11, Patrik Juhlin (privat/Ystad), Kamilla Danielsson (offentlig/Sjöbo), Janet
ten Have (ideell/Tomelilla) avvek kl. 20.40 efter §11, Paula Vendel (privat/Ystad), Mattias
Johansson (offentlig/Ystad).
Närvarande suppleanter som gick in som ordinarie ledamot: Linnea Nystrand
(suppleant/ideell/Ystad), Ann-Sofie Larsson (suppleant/privat/Tomelilla), Sofia Osburn Sarstedt
(suppleant/ideell/Simrishamn) hela mötet, samt Ingmar Thorén (suppleant/privat/Sjöbo) från
och § 12.
Närvarande suppleanter: Ingmar Thorén (suppleant/privat/Sjöbo).
Ej närvarande: Ann-Margrete Clarén (privat/Simrishamn), Bengt Andersson (ideell/Ystad), Åsa
Söderberg (ideell/Sjöbo).
Övriga närvarande: Julia Falkman och Kristin Persson från leaderkontoret samt Maria
Anderberg avvek kl. 20.40 efter §11 och Lars Johansson från 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:
§ 7.2 flyttas till efter § 11, därmed byter resterande paragrafer efter § 7.1 nummer.

Föregående mötesprotokoll från 2019-10-16 godkändes och lades till handlingarna.

Kristin redogjorde för driftsprojektets budget samt allokerade projektmedel.

Projektet återremitterades på föregående LAG-möte på villkor 5. Därmed behandlas enbart
villkor 5 och framåt på dagens möte.
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

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

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 en rimlig och realistisk budget
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 (OBS bilaga till föregående protokoll)

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

LAG anser att projektet är innovativt och inspirerande
genom att skapa hållbara gräsytor som kan nyttjas vid
många olika typer av evenemang och av många olika
branscher. Projektet kan även bidra till en stor miljövinst.

Ändringar i ansökan

LAG har fastställt de avdrag som gjordes vid
handläggningen på 6 812 kronor då sökande räknat fel i
budgeten.

Villkor för stöd

LAG kräver att metoden och resultatet ska offentliggöras
efter projektets slut.

Projektstöd (EU/stat)

362 261 SEK

LAG-pott

178 427 SEK

TOTAL FINANSIERING

540 688 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån för projektet är 100 % eftersom det kan gynna
alla idrottsföreningar och företag som idag har
konstgräsplaner att tänka mer cirkulärt och ekologiskt
hållbart.

Ideell insats

Ideellt arbete: 200 000 SEK
Ideell resurs: 0 SEK

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

Projektnamn

CIRCEL – TNC

Sökande

LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer

2019-4207

Kontroll av jäv

Frågan om jäv ställdes till LAG. Eftersom detta är ett
projekt där leaderföreningen är sökande så blir alla i LAG
automatiskt jäviga. Enligt instruktion från Jordbruksverket
så ska LAG ändå fatta prioriteringsbeslut trots 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

Samarbete

Projekttyp

Projektstöd

Insatsområde

1: Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering till insatsområde

Ansökan ryms inom insatsområde 1: Närproducerat och
nya lokala marknader samt delmål 1.2 (system och metoder
för kompetensöverföring....). Detta eftersom projektet ska
finna nya samarbeten samt genomföra kompetenshöjande
åtgärder inom området cirkulär ekonomi för de deltagande
företagen och ungdomarna samt andra deltagare som är
intresserade.

Fond

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU)

Motivering till fond

Ansökan ryms inom EJFLU då den ska främja
utvecklingen på landsbygden både för företagare och unga.

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

Totalpoäng för urvalskriterier

Projektet fick 260 poäng och kom över avslagsnivån på
200 poäng.

Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns i
Bilaga 2. Bedömningsprotokoll 2019-4207 CIRCEL – TNC
191127
LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

En omställning hos företag och kommuner till en cirkulär
ekonomi är det som krävs för att bemöta dagens
klimatutmaningar och är även önskemål hos allt fler
konsumenter. LAG anser att projektets insatser bidrar till
att fler företag i sydöstra Skåne ställer om till en mer
cirkulär ekonomi.

Ändringar i ansökan

LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd.

Villkor för stöd

LAG anger inga villkor för projektet.

Projektstöd (EU/stat)

365 316 SEK

LAG-pott

179 932 SEK

TOTAL FINANSIERING

545 248 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Projektet bedöms som projektstöd då det gynnar alla de
deltagande företagen och deltagarna. Projektets aktiviteter
är kostnadsfria för deltagarna och öppet för alla varför en
stödnivå på 100 % är motiverat.

Ideell insats

Ideellt arbete: 192 720 SEK
Ideell resurs: 0 SEK

LAG utser Paula Vendel och Rigmor Löfvenhamn att sitta med i styrgruppen för det LAG-ägda
projektet CIRCLE – TNC.
LAG utser Ann-Sofie Larsson, Carina Almedal och Madelene Johansson att sitta med i en
arbetsgrupp som ska arbeta inför den kommande programperioden.
LAG utser Mattias Johansson, Sofia Osburn Sarstedt och Carina Almedal att sitta med i en
arbetsgrupp som ska arbeta med en extern (halvtids)utvärdering.

Kristin informerar om den Tillsynsrapport som inkommit från Jordbruksverket samt hur
presidiet och leaderkontoret valt att besvara denna rapport.

Kristin informerar LAG om att presidiet bokat in ett möte tillsammans med Kristin och Julia för
att se över framtida bemanning av leaderkontoret.
Kristin informerar LAG om att enligt gällande reglementen måste en från LAG vara närvarande
vid beslut om delprojekt i La Source. Det blir lämpligen någon av ledamöterna i projektets
styrgrupp: Patrik Karlsson, Linnea Nystrand eller suppleant Janet ten Have.
Valberedningen informerar om hur deras arbete framskrider och om en utvärdering som kommer
att gå ut till samtliga ledamöter i LAG.

Inga övriga frågor.

Projektnamn

Mitt Simrishamn

Sökande

Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn Ekonomisk
förening

Journalnummer

2019-3922

Kontroll av jäv

Frågan om jäv ställdes till LAG. Mats Carlsson anmälde jäv
och avvek därför från mötet.

Kontroll av beslutsmässighet

14 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 där samverkan mellan näringar och
kompetensöverföring mellan sektorer är viktiga delar.
Projektet uppfyller även indikatorer i insatsområde 2.

Fond

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU)

Motivering till fond

Ansökan ryms inom fonden EJFLU eftersom sökande ska
med hjälp av nya affärsmöjligheter utveckla landsbygden,
skapa fler besökare och utveckla Simrishamn som
stadskärna.

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 317 poäng och kom över avslagsnivån på
200 poäng.
Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns i
Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 2019-3922 Mitt Simrishamn
191127

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

LAG anser att det är viktigt att skapa en attraktiv
stadskärna för att få en levande landsbygd. Projektet ska
genom trepartnerskap skapa en gemensam bild och
plattform för utvecklingen av Simrishamn vilket bidrar till
ökat engagemang och samarbete mellan olika aktörer och
näringar i Simrishamn. Projektet bidrar utöver detta också
till ekonomisk tillväxt hos företagen genom
kompetenshöjande insatser, skapandet av företag och
arbetstillfällen.

Ändringar i ansökan

LAG har gjort avdrag gällande månadsavgiften för appen
som sträcker sig över 36 månader i budgeten men projektet
ska enbart genomföras under 18 månader. Avdraget blir
67 500 kronor.

Villkor för stöd
Projektstöd (EU/stat)

635 610 SEK

LAG-pott

313 062 SEK

Övrig privat finansiering

100 000 SEK

TOTAL FINANSIERING

1 048 672 SEK

Stödnivå (%)

90 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån är motiverad då nyttan av projektet tillfaller alla
som driver, eller vill driva företag/förening inom
Simrishamn. På sikt kan det även gynna invånarna och
besökare.

Ideell insats

Ideellt arbete: 430 100 SEK
Ideell resurs: 0 SEK

Uppmaning från LAG
LAG anser att det är av stor vikt att fler i leaderområdet får ta del av projektets genomförande
och slutresultat. Detta innebär att dela med sig av erfarenheter, fallgropar och utmaningar till de
övriga kommunernas centrumutvecklare eller tjänstepersoner som arbetar med frågan.
Vem kan projektgruppen kontakta vid ev. frågor: Madelene Johansson och Mattias
Johansson.

Nästa LAG-möte är onsdagen den 19 februari kl. 15.30 i Simrishamn.

Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat.

Protokollförare

Justeringsperson

Julia Falkman, sekreterare

Kristin Persson, verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Carina Almedal, ordförande

Mattias Johansson, ledamot
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SUMMA

18
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30

16
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36
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15
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317

120
197

160
340

500

Poäng

Maxpoäng

Projektet anger att liknande projekt har skapat minst ett nytt företag och nämner detsamma i ansökan för detta projekt.
Projektet anger att liknande projekt har skapat nya arbetstillfällen och nämner detsamma i ansökan för detta projekt.
Även om projektet inte nämnt detta som en ny produkt skapas en gemensam digital plattform inom projektet, med tillgänglig data som förbättrar den digitala
infrastrukturen.

Syftet med projektet är just en mer formaliserad samverkan mellan näringar för utveckling av såväl besöksnäring som den lokala handeln.
Projektet har goda förutsättningar att bidra till utveckling av nya system och metoder genom samarbete mellan olika sektorer.
Samverkan och marknadsföring för Simrishamn som en helhet till övriga Skåne, Sverige och utomlands bidrar till att stärka och utveckla parter i området.
Projektet syftar till kunskapshöjande åtgärder för att skapa ekonomisk tillväxt hos företagen, genom samverkan som t.ex. dela personal och pop-up butiker för att
möta marknadens behov. Att skapa denna "vi-känsla" för utvecklingen i området är också insatser som kan öka framtidstron hos företagen i området.

Motivering

Sökande består av aktörer från de tre sektorerna i närområdet, som dessutom startat en förening gemensamt. Allmänheten gynnas av projektet.
Projektorganisationen har kunskap, erfarenhet och kapacitet att genomföra projektet.
Även om resultatet av projektet så småningom kan gynna hela leaderområdet, involverar projektet inledningsvis främst aktörer i närområdet.
Alla tre dimensioner beaktas, men huvudfokus för projektet ligger i den sociala och det ekonomiska dimensionen.
Det finns ett tydlig trepartnerskap redan från start.
Projektidén är beprövad på andra orter men ny i leaderområdet.
Hela processen bygger på samverkan mellan olika aktörer och näringar.

Motivering

2019-3922
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
1. Närproducerat och nya lokala marknader
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Journalnummer
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Summa
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123
137

160
340

500

Poäng

Maxpoäng

Cirkulär ekonomi behöver vara en central del vid utvecklingen av lokala marknader och nya produkter. Projektet har mycket goda chanser att skapa möjligheter till
samverkan mellan olika näringar.
Det finns en stor potential att en internationell samverkan genererar både exportmognad och system för kompetensöverföring.
Samverkan mellan och deltagande av olika företag är allmänt beskrivit, det finns möjligheter att jordbruks- och fiskeföretag också kan dra nytta av projektet.
Nämnda branscher kan finnas bland de medverkande företagen och därmed bidra till ökad framtidstro för dessa.
I projektansökan anges att inga nya företag skapas.
I projektansökan anges att inga nya arbetstillfälle skapas. I projektansökan anges att inga nya produkter eller tjänster skapas.
Projektets kompetenshöjande åtgärder till en mer cirkulär omställning kan bidra till att deltagande företagare skapar nya produkter eller tjänster.

Motivering

Projektet är förankrat hos berörda parter, vilket är gott nog i detta skede då tidigare projekt visat på behovet.
LAG och leaderkontorets personal har den kompetens som krävs för att genomföra projektet.
Projektet involverar och ger nyttoeffekter inom leaderområdet.
Främjandet och en ökad kunskap om cirkulär ekonomi gör att både ekologisk och ekonomisk hållbarhet men även social hållbarhet innefattas i projektet.
Projektägare, LAG, består av alla tre sektorer och i framtagandet av projektansökan har representanter för de tre sektorerna varit delaktiga.
Att göra studiebesök hos företag och andra aktörer som är bra på cirkulär ekonomi är inget nytt och innovativt. Däremot är den internationella dimensionen med
utbyte mellan fyra olika LAG intressant där företagare och unga i näringslivet möts från tre länder för att få inspiration de kan sprida på hemmaplan intressant och
nyskapande.
Samarbetsformerna är väl dokumenterade, men det saknas en beskrivning av vilka som ska samarbeta för att ge 5 poäng.

Motivering

2019-4207
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
1. Närproducerat och nya lokala marknader
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