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Protokoll LAG-möte 2020-06-03 
Möte: kl. 15:30-20:00 (15.30-15.45 presentation av projektsökande för projekten) 

Plats: Digitalt via Zoom 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 
Ann-Margrete Clarén (Ordinarie/Simrishamn/Privat) 
Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat) 
Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) 
Daniel Jonsgården (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig) 
Henrik Mårtensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell) 
Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 
Kamilla Danielsson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig) 
Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Linnéa Nystrand (Suppleant/Ystad/Ideell) 
Mats Carlsson (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig) 
Mattias Johansson (Ordinarie/Ystad/Offentlig) 
Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/Privat) 
 
Övriga närvarande ledamöter: 
Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat) 
Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell) 
 
Ej närvarande ledamöter: 
Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Åsa Söderberg (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) 
 
Övriga närvarande: Julia Falkman och Kristin Persson från leaderkontoret 

Bilagor: 

Bilaga 1. Bedömningsprotokoll Fiskabonnemang direkt till konsument 2020-1628 2020-06-03 

§ 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. 
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§ 3. Val av justeringsperson 
Kamilla Danielsson valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG godkände dagordningen. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2020-04-15, 2020-04-23 samt 2020-04-29 lades till 

handlingarna. 

§ 6. Fördelning medel inom Havs- och fiskerifonden 
LAG beslutade att omfördela 184 515 kronor från insatsområde 3 till insatsområde 1 i Havs- 

och fiskerifonden. Ny fördelning blir då enligt följande: 

(SEK) Genomförande 58 % Samarbete 7% Totalt 

Budget Insatsområde 1 Insatsområde  2 Samarbete  

Tillgängligt belopp 3 537 752 3 864 996 778 083 8 180 831 

§ 7. Projekt 

§ 7.1 Fiskabonnemang direkt till konsument, 2020-1628 

Projektnamn Fiskabonnemang direkt till konsument 

Sökande Scandinavian Aquasystems AB 

Journalnummer 2020-1628 

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

Kontroll av beslutsmässighet 14 av 14 ledamöter var 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 till företag 

Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader  
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Motivering till insatsområde Projektet kommer att uppfylla indikatorer inom 
insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala 
marknader. Projektet bidrar till att skapa en tjänst för 
försäljning av fisk direkt till konsument som i sin tur 
bidrar till förkortad leveranskedja och bidrar till 
nyskapande av arbetstillfälle, vilket går väl i linje med 
målen för insatsområde 1 i den lokala 
utvecklingsstrategin. 

Fond Havs- och fiskerifonden 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla mål i Havs- och 
fiskeriprogrammet genom skapandet av en tjänst för 
direktförsäljning av fisk samt skapandet av nya 
arbetstillfällen inom fisk- och vattenbruk. 

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 i och med att det är projektstöd 
till företag och därmed undantag gällande generellt 
urvalskriterium 5. 
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 286 

LAG-beslut Bifall/Avslag/Återremittering 

Motivering till LAG-beslut Projektet fick 286 poäng och kom över avslagsnivån på 
140 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 
Fiskabonnemang direkt till konsument 2020-1628 2020-
06-03 

LAG anser att det här är ett intressant projekt som ligger 
helt rätt i tiden. Genom att testa nya sätt att producera 
och distribuera lokalt odlad fisk kan både miljö, 
producenter och konsumenter gynnas. Man skapar 
förutsättningar för färsk fisk till konsument i en kortare 
livsmedelskedja. Projektet kan även inspirera lokala 
aktörer, bidra till lokal utveckling och generera fler 
arbetstillfällen i framtiden. 
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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) 200 000 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

0 SEK 

Totalt stödbelopp 200 000 SEK 

Egen privat finansiering 207 775 SEK 

TOTAL FINANSIERING 407 775 SEK 

Stödnivå (%) 49,05 %  

Motivering till stödnivå Stödnivån för projektet är 49,05 % Ansökan är inom 
tillåtet intervall, och bedöms som projektstöd till företag 
då projektet gynnar företaget och ger dem möjligheten 
att bygga upp en modell och tjänst för försäljning av 
fiskeabonnemang direkt till konsument. Nyttan av 
projektet tillfaller utöver stödmottagaren allmänheten 
då tillgängligheten av de efterfrågade produkterna ökar 
samt de fiskbönder som håller på att starta upp sin 
verksamhet. Projektet bidrar också till positiva effekter 
för miljön. Eftersom det sökta stödbeloppet är 200 000 
kronor är det rätt nivå. 

Ideell insats Ideellt arbete: 64 000 SEK  

Ideell resurs: 35 880 SEK  

 

Rekommendation från LAG till projektgruppen: Inkludera kustfiskarna i projektet och 

utveckla den sociala aspekten i insatsen. 

LAG-ledamot som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: Leonor Lavröd 

Sologuren och Daniel Jonsgården 
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§ 7.2 YINK – Ystad Inkubator, 2017-2099 
LAG beslutade att, efter överenskommelse med Jordbruksverket, justera 

finansieringsandelarna i projektet YINK – Ystad Inkubator, 2017-2099, så att beloppen som 

LAG beslutat ska överensstämma med beloppen i Jordbruksverkets system (FLIT). 

Tidigare beslut    Nytt beslut 

Projektstöd SJV: 201 854 SEK  Projektstöd SJV: 200 850 SEK 

LAG: 99 721 SEK   LAG: 100 425 SEK 

Totalt stödbelopp: 301 275 SEK  Totalt stödbelopp: 301 275 SEK 

§ 8. Information från leaderkontoret 
Kristin Persson upplyste LAG om att föreningens värdegrunder finns att läsa i Google Drive. 

LAG informerades om att det finns lediga platser i arbetsgruppen inför den kommande 

programperioden. Vid intresse kan man kontakta Kristin Persson. 

§ 9. Hantering av projektansökningar vid medelbrist 
För att vara beredda om det blir aktuellt med en nationellpott beslutade LAG att behandla 

de projektansökningar som kommer in och lägga dem i kö.  

Kösystemet prioriteras efter varje LAG-möte utifrån följande ordning 

1. Måluppfyllelse, det projekt som uppfyller flest saknade indikatorer. 
2. Kostnadseffektivitet, det projekt som är kostnadseffektivast. 
3. Totalsumma för urvalskriterierna, det projekt som fått högst totalsumma på 

urvalskriterierna.  
4. Ansökningsdatum i Jordbruksverkets e-tjänst, det projekt som skickades in först i 

Jordbruksverkets e-tjänst.  

§ 10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 11. Nästa möte 
Nästa LAG-möte är onsdagen den 16 september kl. 15:30. 

§ 12. Mötets avslutande 
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat. 
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Protokollförare  Justeringsperson 

   

Julia Falkman, sekreterare  Kristin Persson, verksamhetsledare 

   

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Carina Almedal, ordförande  Kamilla Danielsson, ledamot 

 



Urvals-

kriterie

Poäng Viktning Summa

G1 2 5 10

G2 5 2 10

G3 5 5 25

G4 3 4 12

G5 0 5 0

G6 3 6 18

G7 3 5 15

90
Urvals-

kriterie

Poäng Viktning Summa

S1 3 15 45

S2 2 12 24

S3 5 11 55

S4 3 8 24

S5 0 6 0

S6 3 10 30

S7 3 6 18

196
Max-

poäng

Poäng VILLKOR Fyll i ja eller nej BESLUT Bifall/Avslag/Återremittering

160 90 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja

340 196 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja

500 286

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Detta är ett projekstöd till företag vilket innebär att övrig offentlig medfinansiering inte kan finnas med i finansieringen, följaktligen finns inget trepartnerskap.

Bedömningsprotokoll Fiskabonnemang direkt till konsument
Journalnummer 2020-1628
Fond Havs- och fiskerifonden
Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering

Projektet är förankrat hos berörda parter.

Det finns tidigare erfarenheter av att driva EU-projekt. Övrig projektgrupp tillför även lämplig kompetens.

Ambitionen är att nyttan ska tillfalla ett större område, men främst i leaderområdet. Projektet kan gynna såväl konsument som företag och föreningar inom 

fiskerinäringen. 
Ekologisk och ekonomisk hållbarhet genomsyrar projektet och den sociala beaktas. Den sociala aspekten har potential att utvecklas i projektet genom att inkludera 

såväl kustfiskare som lantbrukare.

Projektet kommer att skapa en ny tjänst, som kommer att generera försäljningsintäkter efter projekttiden.

Fiskeabonnemang finns redan på marknaden men att projektet utförs med odlad fisk från producent till konsument är innovativt inom leaderområdet. 

Samarbetet ska ske mellan minst tre olika aktörer och projektet har tydligt beskrivit vad samarbetet består av samt hur aktörernas olika erfarenheter ska tillvaratas 

och bidra till genomförandet av projektet.
TOTALT

Motivering

Projektet ger ökad tillgänglighet för fisk samt arbetar med ökad samverkan med gemensam marknadsföring och distributionskanaler. Samarbete kan leda till ett 

utökat behov av fiskbönder som blir involverade i projektet. 
Utfallet av projektet kan komma att inspirera till en mer närproducerad marknad, men kompetensöverföring är inte projektets huvudsakliga syfte. 

Projektet bidrar till nyutveckling av marknaden för lokala producenter. Projektet är inriktat på produkt- och företagsutveckling inom jordbruk och fiskeföretag. Det 

skapas en arena för kunskapsutbyte och kontaktskapande i hela livsmedelskedjan vad gäller fisk. En ny tjänst skapas för att bemöta en ny marknad som växer med 

direktlevererad färsk fisk efter beställning och har potential att utvecklas över tid.
Projektet bidrar till ekonomisk och hållbar tillväxt inom fiske- och jordbruksnäringen genom nya försäljningskanaler och marknadsföringsmetoder.

Projektet anger inte att några företag, eller förutsättningar för företag, kommer att skapas.

I projektet anges att ett arbetstillfälle skapas inom projekttiden.

Leonor Lavröd Sologuren och Daniel Jonsgården

LAG anser att det här är ett intressant projekt som ligger helt rätt i tiden. Genom att testa nya sätt att producera och distribuera lokalt odlad fisk kan både miljö, producenter och konsumenter 

gynnas. Man skapar förutsättningar för färsk fisk till konsument i en kortare livsmedelskedja. Projektet kan även inspirera lokala aktörer, bidra till lokal utveckling och generera fler arbetstillfällen i 

framtiden. 

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA (avslagsnivå 200 p)

Bifall
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