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Protokoll LAG-möte 2020-09-16 
Möte: kl. 15:30-18:30 

(15:00-15:30 digitalt mingel, 15.30- 15.45 presentation av projektsökande Kristoffer Patrén) 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 
Ann-Margrete Clarén (Ordinarie/Simrishamn/Privat) anslöt kl. 16:15 (§ 7.1) 
Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) 
Daniel Jonsgården (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig) anslöt kl. 17:10 (§ 7.1) 
Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat) 
Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 
Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/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: 
Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat) 
 
Ej närvarande ledamöter: 
Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Henrik Mårtensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell) 
Kamilla Danielsson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig) 
Linnéa Nystrand (Suppleant/Ystad/Ideell) 
Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell) 
Åsa Söderberg (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) 
 
Övriga närvarande: Julia Falkman från leaderkontoret och Maria Anderberg från 

valberedningen 

Bilagor: 

Bilaga 1. Bedömningsprotokoll Cirkulär ekonomi på landsbygden – Satellitskinn, 2019-2698, 

2020-09-16 

Bilaga 2. Protokoll LAG-beslut via mail, 2018-09-04 

Bilaga 3. Policy för personuppgiftshantering, 2020-09-16 

Bilaga 4. Delegationsordning LEADER Sydöstra Skåne, 8.0, 2020-08-27 
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§ 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 
Petter Gustafsson valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG godkände dagordningen. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2020-06-03 lades till handlingarna. 

§ 6. Information från leaderkontoret 

§ 6.1 La Source 
Ordförande Carina Almedal informerade om projektledare för La Source, Andreas Thell, 

sedan den 2020-09-01 gått ner i tjänst från 75 till 60 %. 

§ 6.2 Åtgärdsplan tillsyn av LAG 
Ordförande Carina Almedal redogjorde för leaderkontorets svar till Jordbruksverket gällande 

åtgärdsplanen med anledning av interkontrollenhetens rapport om tillsyn av LAG 2019. 

§ 7. Projekt 

§ 7.1 Cirkulär ekonomi på landsbygden – Satellitskinn, 2019-2698 

Projektnamn Cirkulär ekonomi på landsbygden – Satellitskinn 

Sökande Kristoffer Isak Patrén (enskild firma) 

Journalnummer 2019-2698 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG. Ingen anmälde jäv.  
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Kontroll av beslutsmässighet 11 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  

Motivering till insatsområde Projektet kommer uppfylla indikatorer inom 
insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala 
marknader. Projektet bidrar till att utveckla lokala 
marknader för närproducerade produkter, samt bidrar 
till att göra lokalt producerade varor mer tillgängliga och 
kända. Samtidigt skapas en cirkulär ekologisk ekonomi 
genom att ta projektet satsar på att ta tillvara avfall som 
djurhudar från lokala slakterier och jägare i sydöstra 
Skåne. Det innebär en diversifiering och ökad lokal 
förädling av dessa hudar vilket går väl i linje med 
insatsområde 1 i den lokala utvecklingsstrategin. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU 

Motivering till fond Ansökan är inom EJFLU då projektet syftar till att 
utveckla ett företag på landsbygden, som på sikt kan ge 
nytta till både slakterier på landsbygden, jordbrukare och 
jägare. Projektet bidrar till att uppfylla mål inom EJFLU 
genom att de har som mål att utarbeta en lokal 
miljövänlig garvningsprocess för att ta till vara och 
förädla närproducerat avfall från slakterier och jägare i 
sydöstra Skåne som ska testas på lokala marknader. Det 
handlar om att skapa en cirkulär ekologisk ekonomi 
genom att ta tillvara på råvaror lokalt, specifikt 
djurhudar. 

Bedömning av dödvikt LAG anser att ingen dödvikt förekommer eftersom 
insatsen är projektstöd till företag där företagaren 
bedömer att man saknar eget kapital att genomföra 
insatsen fullt ut och att det är ett innovativt projekt som 
är betydande för företagets utveckling. LAG bedömer att 
detta inte kommer att genomföras utan stöd. 

Villkor 1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 



 
Titel Diarienummer Version Datum Sida 

Protokoll LAG-möte 2020-09-16 135/20 1.0 2020-09-16 4 av  

 

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 245 

LAG-beslut Bifall 

LAG valde att prioritera projektet men eftersom 
medelbrist föreligger inom EJFLU så läggs projektet i kö i 
väntan på eventuell övergångsperiod med medeltillskott 
från kommande programperiod. 

Motivering till LAG-beslut Projektet fick 245 poäng och kom över avslagsnivån på 
140 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 
Cirkulär ekonomi på landsbygden – Satellitskinn, 2019-
2698, 2020-09-16 

LAG anser att projektet är ett mycket bra initiativ. Det 
ligger väl i tiden vad gäller miljöpåverkan, återbruk och 
det att bevara hotade resurser och kompetenser som 
riskerar att försvinna från området. 

Med fokus på hållbar cirkulär ekonomi kan man 
underlätta för slaktare och jägare att se sina råvaror och 
produkter som en del av ett kretslopp.  

Genom att tillvarata restprodukter i form av djurhudar 
och utveckla en miljövänlig metod för garveri kan man 
skapa nya samarbeten och marknader och understödja 
större lönsamhet för företag på landsbygden. 

  

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 

TOTALT STÖDBELOPP 200 000 SEK 
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Egen privat finansiering 86 000 SEK 

TOTAL FINANSIERING 286 000 SEK 

Stödnivå (%) 70 % 

Motivering till stödnivå Stödnivån för projektet är 70 %, ansökan är inom tillåtet 
intervall. Eftersom det sökta stödbeloppet är 200 000 är 
det rätt nivå. Projektet bedöms som projektstöd till 
företag eftersom sökande ska utveckla sitt företag med 
en ny metod/process där nyttan tillfaller sökande och till 
en början enstaka samarbetspartners. Projektet bidrar 
till positiva effekter för miljön, då det handlar om att 
skapa en cirkulär ekologisk ekonomi genom att ta tillvara 
på råvaror lokalt, specifikt djurhudar. 

Ideell insats Ideellt arbete: 88 000 SEK  

Ideell resurs: 0 SEK  

 

Rekommendation från LAG: LAG tror att projektägaren hade haft stor nytta av att tillsätta 

en referensgrupp för branschkunskap, bedömning av affärsidé och övrigt stöd. 

LAG-ledamot som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor:  

Petter Gustafsson och Rigmor Löfvenhamn 

§ 7.2 Utveckling av fiskenäringen i Södra Östersjön, 2017-3575 
LAG godkänner slutredovisningen, trots att sökande inte har uppnått de obligatoriska 

indikatorerna som angavs i ansökan.  

§ 7.3 Gräsrotsutveckling av biosfärsområdet Vombsjösänkan, 2018-
1773 
LAG godkände att besluta protokollet 2018-09-04 enligt capsulam se Bilaga 2. Protokoll LAG-

beslut via mail, 2018-09-04 

§ 8. GDPR-policy 
LAG beslutade att anta GDPR-policy för LEADER Sydöstra Skånes verksamhet enligt Bilaga 3. 

Policy för personuppgiftshantering, 2020-09-16 
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§ 9. Delegationsordning 
LAG beslutade att anta LEADER Sydöstra Skånes delegationsordning enligt Bilaga 4. 

Delegationsordning LEADER Sydöstra Skåne, 8.0, 2020-08-27 

§ 10. Övriga frågor 
Ordförande Carina Almedal redogjorde för vad som togs upp på Leader Skåne och Hallands 

ordförandeträff som nyligen ägde rum och informerade om den nationella leaderträff som 

äger rum den 5-9 oktober.  

§ 11. Nästa möte 
LAG beslutade att lägga in ett extra LAG-möte onsdagen den 2 december kl. 15:30. 

Nästa LAG-möte är onsdagen den 4 november klockan 15:30 via Zoom/Ystad.  

§ 9. Mötets avslutande 
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat. 

 

Protokollförare   

   

Julia Falkman, sekreterare   

   

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Carina Almedal, ordförande  Petter Gustafsson, ledamot 

 



Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

G1 3 5 15
G2 2 2 4
G3 3 5 15

G4 3 4 12

G5 2 5 10
G6 3 6 18
G7 3 5 15

89
Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

S1 3 15 45
S2 2 12 24
S3 3 11 33
S4 2 8 16
S5 0 6 0
S6 2 10 20
S7 3 6 18

156
Max-

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

160 89 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja
340 156 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja
500 245

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Bifall

Petter Gustafsson och Rigmor Löfvenhamn

LAG anser att projektet är ett mycket bra initiativ Det ligger väl i tiden vad gäller miljöpåverkan, återbruk och det att bevara hotade resurser och kompetenser som riskerar att försvinna från 
området. Med fokus på hållbar cirkulär ekonomi kan man underlätta för slaktare och jägare att se sina råvaror och produkter som en del av ett kretslopp. Genom att tillvarata restprodukter i form 
av djurhudar och utveckla en miljövänlig metod för garveri kan man skapa nya samarbeten och marknader och understödja större lönsamhet för företag på landsbygden.

Privat sektor har tagit fram ansökan och ideell sektor (Skånska Jägareförbundet) och offentlig sektor (Malmö Universitet) finns med i projektet. 

Bedömningsprotokoll Cirkulär ekonomi på landsbygden – Satellitskinn
Journalnummer 2019-2698
Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering

Projektet är lokalt förankrat hos Skånska Jägarförbundet, lokala slakterier och Malmö universitet.
Projektägaren har erfarenhet av att driva projekt.
Om projektet faller väl ut tillfaller nyttan företag, allmänhet och organisationer.
Projektets mål är att bidra till hållbar utveckling och dess värdegrund och syfte är att minska avfallet, dvs. det finns ett tydlig fokus på resurseffektivisering med 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och med ett kretsloppstänkande.

En ny produkt (skinn från jägare och slakterier) och en ny tjänst (garveri av dessa hudar) kommer att skapas.

Miljövänlig garvning som metod finns redan, men inte lokalt i Leaderområdet.
Projektet beskriver hur samarbetet mellan projektägare, jägare, slakterier och garverier ska ske.

TOTALT

Motivering

I samverkan mellan olika aktörer finns en potential till utveckling av en ny lokal marknad.
Utveckling och tillvaratagande av restprodukter som idag slängs, samarbete mellan aktörer för utveckling av en produkt.
Projektet tillvaratar en restprodukt som förädlas på ett miljövänligt sätt och bidrar därmed till ett ökat kretsloppstänkande.
Projektet skapar förutsättningar att framöver bedriva verksamhet inom näringen. 
Inga nya företag skapas enligt ansökan.
Det är angivet i ansökan att en deltidssysselsättning skapas i projektet.

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)
Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA (avslagsnivå 140 p)

Bilaga 1. 



Titel Diarienummer Version Datum Sida 

Protokoll LAG-beslut via mail 2.0 2018-09-04 1 av 3 

Protokoll LAG-beslut via mail 2018-09-04 

Svarande ledamöter: Mats Carlsson (Simrishamn/offentlig), Mats Genberg (Simrishamn/privat), 

Patrik Karlsson (Ystad/Ideell), Patrik Juhlin (Ystad/privat), Andrea Nowag (Ystad/offentlig), 

Madelene Johansson (SÖSK/offentlig), Carina Almedal (Tomelilla/privat), Hanna Axelsson 

(Sjöbo/ideell), Daniel Jonsgården (Tomelilla/offentlig).  

§ 1. Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan

LAG anser att projektet är intressant och passar väl in i den lokala utvecklingsstrategin för 

LEADER Sydöstra Skåne. Efter inkommen komplettering har anknytning till och nyttan för 

leaderområdet Sydöstra Skåne blivit tydligare och bättre motiverad. LAG har fått förtydligande 

motiveringar avseende hur indikatorerna skall uppnås och målvärdena för ett antal indikatorer har 

också höjts. LAG har därmed fått svar på samtliga frågor som ställdes i återremitteringen vilket 

innebär att projektet också uppfyller villkor 4, Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att 

projektet uppfyller tillräckligt med indikatorer i förhållande till sökt stöd och 5, Ansökan har en 

rimlig och realistisk budget. 

Projektnamn Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan 

Sökande Coompanion Skåne 

Journalnummer 2018-1773 

Kontroll av jäv Ingen anmäler jäv. 

Kontroll av beslutsmässighet 9 av 15 ledamöter svarade med representation från 
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG 
är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation. 

Åtgärd Samverkansprojekt 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Motivering till insatsområde  Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i 
insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt, delmål 
1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 och 3.3. Projektets syfte är 
att tillstötta tillblivelsen av ett framtida biosfärsområde i 
Vombsjsänkan samt att synliggöra vikten av hållbar 
utveckling genom att lyfta områdets sociala, kulturella 
och ekonomiska värden. Projektets syfte går väl i linje 
med insatsområde 3. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Bilaga 2.



Titel Diarienummer Version Datum Sida 

Protokoll LAG-beslut via mail 2.0 2018-09-04 2 av 3 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla målen i 
Landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling genom 
att lyfta och synliggöra vikten av hållbar utveckling inför 
framtida klimatförändringar. Projektet kan även stötta 
tillblivelsen av ett framtida biosfärsområde 

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 277 

LAG-beslut Bifall 

Motivering till LAG-beslut Projektet fick 277 och kom över avslagsnivån på 200 
poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna 
finns i Bilaga 1. 2018-1773 Bedömningsprotokoll 
Gräsrotsutveckling Vombsjösänkan. LAG anser att projektet 
bidrar till att uppfylla målen i den lokala 
utvecklingsstrategin genom att kartlägga, synliggöra och 
stärka områdets sociala, kulturella och ekonomiska 
värden. 

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) 1 338 702 SEK 

Övrig offentlig medfinansiering, 
LAG (ingående kommuner) 

659 360 SEK 

Totalt stödbelopp 1 998 062 SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 998 062 SEK 

Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Nyttan av projektet tillfaller både boende och verksamma i 
det tänkta biosfärsområdet. På lång sikt tillfaller nyttan 
även samhället i stort då projektet kan inspirera och 
engagera till fler initiativ för att uppnå klimatmålen. Den 
breda målgruppen motiverar stödnivån på 100%. 

Ideell insats Ideellt arbete: 1 225 400 SEK 
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Ideell resurs: 0 SEK 

Kontroll av mailsvar 

Carina Almedal, ordförande och Andrea Nowag, ledamot har kontrollerat mailsvaren och därmed 

säkerställt beslutet via mail.  

______________________________ 

Kristin Persson, verksamhetsledare 

Justeringsperson Justeringsperson 

______________________________ ______________________________ 

Carina Almedal, ordförande  Andrea Nowag, ledamot i LAG 

Protokollförare 



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 2 5 10

G2 5 2 10

G3 3 5 15

G4 3 4 12

G5 3 5 15

G6 3 6 18

G7 3 5 15

95

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 3 25 75

S2 2 22 44

S3 3 16 48

S4 3 5 15

182

Max-

poäng
Poäng

160 95

340 182

500 277

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Bedömningsprotokoll Gräsrotsutveckling Vombsjösänkan
Journalnummer 2018-1773

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

TOTALT

Motivering

Effekterna av påverkansarbetet inom projektet kan leda till att miljön och vattenkvalitén förbättras, i synnerhet om det kan leda till att området blir utsett till ett 

biosfärområde.

Motivering

Projektet är förankrat hos berörda parter via referensgruppens medlemmar. 

Coompanion Skåne har lång erfarenhet av att driva projekt och har bedrivit EU-projekt.

Lokalt engagemang är ett ledord i projektet, då främst för de som bor och verkar i det tänkta biosfärområdet.

Projektet genomsyras främst av ekologisk hållbarhet. 

Projektansökan har tagits fram av en arbetsgrupp med aktörer från såväl ideell som privat sektor, och den offentliga sektorn blir synlig genom projektets finansiering 

samt genom deltagare i referensgruppen.

Projektet går ut på att stärka och utbilda boende och verksamma om ekologi/miljö och miljölösningar avseende energi, avlopp, byggande, hållbar och cirkulär 

ekonomi och konsumtion. Projektet kommer att ska kunskaper och insikter i hur klimatförändringarna påverkar oss.
Flera aktiviteter handlar om insatser som ökar förståelsen för hur de boende och verkande i området ska förstå områdets natur och kulturvärden och höja 

kunskapsnivån kring hållbarhetsfrågor.
Samarbete med högskola/universitet görs då inbjudna föredragshållare som forskare från Lunds Universitet, och SLU Alnarp bidrar med sin specialistkunskap i 

specifika frågor.

Biosfärområdesansökningar har tidigare tagits fram på flera håll, troligen också med metoder där de boende och verksamma i området har involverats. Detta projekt 

har dock tydliga tankar och metoder för denna involverande process som verkar nytänkande och kreativ.
Syftet med projektet är att skapa samarbete mellan olika näringar och aktörer i området. Projektbeskrivningen kunde utvecklats något gällande samverkan med 

olika aktörer och hur de kommer att involveras.

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA
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Policy för personuppgiftshantering 

Syfte 
Syftet med denna policy är att säkerställa att LEADER Sydöstra Skåne hanterar 

personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection 

Regulation – GDPR). 

Ansvar 
Styrelsen för LEADER Sydöstra Skåne (LAG) är personuppgiftsansvarig. 

För de IT-system hos Jordbruksverket som LEADER Sydöstra Skåne arbetar i har 

Jordbruksverket åtagit sig rollen som personuppgiftsansvarig. 

Tillämpning och revidering 
Denna policy är tillämplig för föreningens styrelse och anställda. Policyn förankras i styrelsen 

vid årlig styrelseutbildning och för nyanställda vid arbetsplatsintroduktion. 

Policyn bör fastställas av styrelsen och uppdateras vid behov. 

Vad är en personuppgift 
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet 

räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på 

individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. 

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, 

räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. 

Exempel: För- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress om den 

innehåller t.ex. namn eller årtal, foto där en eller flera personer är identifierbara. 

Olika typer av personuppgiftsbehandling 

Anställda på leaderkontoret 
Personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress, porträttfoto, CV, 

kontouppgifter, matpreferenser. 

Hantering: Personuppgifterna samlas in vid anställning och sparas tills vidare. 

Bilaga 3.
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Förvaring: Förteckning som sparas elektroniskt på föreningens server. Kontaktuppgifter och 

porträttfoto publiceras på föreningens webbplats och i sociala medier. Nödvändiga 

personuppgifter som angetts på protokoll, fullmakter, avtal, tidrapporter och körjournaler, 

arbets- och delegationsordningar samt på ansökningar om behörigheter till Jordbruksverkets 

IT-system, kreditkort m.m. sparas på föreningens server. 

Syfte: Korrespondens, lönehantering, utbetalningar, beslut, behörigheter, förbeställning av 

mat till möten. 

Övrigt: Personuppgifter från sökande till utannonserade tjänster på leaderkontoret sparas på 

föreningens server, dock endast under rekryteringstiden i form av e-postadress, personligt 

brev och CV. 

Externa mottagare av personuppgifter: Jordbruksverket, Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult), 

Ystads kommun. 

Styrelseledamöter, ledamöter i arbetsutskott, beredningsgrupper och 
föreningens valberedning samt internrevisorer 
Personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress, kommun, sektor, 

juridiskt kön, sysselsättning, kontouppgifter, porträttfoto, kompetenser/erfarenheter inom 

leaderområdets insatsområden och horisontella mål samt EU:s fonder, matpreferenser. 

Hantering: Personuppgifterna samlas in när respektive ledamot blir invald och sparas tills 

vidare. 

Förvaring: Förteckning som sparas elektroniskt på föreningens server. 

Samtliga styrelseledamöter presenteras med foto, text och e-postadress på föreningens 

webbplats och i sociala medier. Samtliga ledamöter i valberedningen presenteras med 

namn, sektor och kommun på föreningens webbplats, där även kontaktuppgifter till 

sammankallande publiceras. 

Nödvändiga personuppgifter som angetts på protokoll, fullmakter, avtal, tidrapporter, 

körjournaler, arbets- och delegationsordningar samt på ansökan om behörighet till 

Jordbruksverkets IT-system sparas på föreningens server. Namn, sektor och kommun samt 

datum för in- och utträde ur respektive organ omskrivs årligen i föreningens 

verksamhetsberättelse som publiceras på föreningens webbplats och sparas på föreningens 

server. Namn och datum förs även in i diariet vid eventuellt utträde ur respektive organ. 

Syfte: Korrespondens, handlingar och information från leaderkontoret, utbetalningar, beslut, 

behörigheter, förbeställning av mat till möten. Kontaktuppgifter till styrelsen på 

webbplatsen syftar till att synliggöra beslutsfattarna i föreningen. Kontaktuppgifter till 

valberedningen på webbplatsen syftar till att möjliggöra nomineringar till styrelsen. 
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Övrigt: Personuppgifter från kandidater till styrelsen i form av e-postadress och 

intresseanmälningar sparas på föreningens server och skickas till valberedningens ledamöter 

och raderas efter årsmötet. 

Externa mottagare av personuppgifter: Jordbruksverket, Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult), 

Ystads kommun. 

Idébärare och projektgrupper (sökande, projektägare, projektledare, 
projektanställda) 
Personuppgifter: Namn, personnummer, juridiskt kön, adress, telefon, e-postadress, roll i 

projektet samt eventuella anteckningar om kompetenser av betydelse för projektet. 

Hantering: Personuppgifterna samlas in vid inkommen intresseanmälan eller ansökan via 

Jordbruksverkets IT-system och/eller när projektägarna rekryterat personal till projektet och 

sparas tills vidare. 

Förvaring: Förteckning som sparas elektroniskt på föreningens server. 

Nödvändiga personuppgifter som angetts på dokument som projektgruppen själv skickat in 

sparas på föreningens server (t.ex. fullmakter, ansökningar, intyg). Projektansökan med 

samtliga bilagor sparas även i molntjänsten Google Drive för styrelsens åtkomst. 

Personuppgifter som angetts i e-post eller intresseanmälan skrivs ut och sätts i anvisad 

pärm. Samtliga idébärare registreras med namn i diariet.  

Kontaktuppgifter till projektledare publiceras på föreningens webbplats. 

Syfte: Korrespondens, handlingar och information från leaderkontoret, rapportering till 

Jordbruksverket. Kontaktuppgifter till projektledaren på webbplatsen syftar till att 

möjliggöra kontakt med projektet.  

Externa mottagare av personuppgifter: Jordbruksverket. 

Medlemmar i föreningen 
Personuppgifter: Namn, e-postadress, adress, födelseår. 

Hantering: Personuppgifter samlas in via skriftlig ansökan om medlemskap och sparas tills 

vidare. 

Förvaring: Förteckning som sparas elektroniskt på föreningens server. Medlemsansökan som 

skrivs ut och sätts in i en pärm. Medlemsförteckningar i samband med medlems eller 

årsmöte som protokollförs och sparas på föreningens server. Nya medlemmar registreras 

med namn i diariet som sparas tills vidare.  



Titel Diarienummer Version Datum Sida 

Policy för personuppgiftshantering 137/20 1.0 2020-09-16 4 av 

Syfte: Information från leaderkontoret, kallelse till årsmöte. Födelseår och adress samlas in 

pga. att föreningens stadgar endast tillåter myndiga medlemmar som bor och/eller är 

verksamma i leaderområdet. 

Externa mottagare av personuppgifter: Jordbruksverket. 

Anmälda till utbildningar och evenemang 
Personuppgifter: Namn, e-postadress, matpreferenser samt eventuell övrig relevant 

information om deltagaren. 

Hantering: Personuppgifterna samlas in innan och under respektive evenemang och sparas 

tills vidare. 

Förvaring: Förteckning som sparas elektroniskt på föreningens server. 

Syfte: Information från leaderkontoret, förbeställning av mat, redovisning av kostnader, 

utskick av eventuella utvärderingar, marknadsföring. 

Externa mottagare av personuppgifter: Jordbruksverket. 

Prenumeranter av digitala nyhetsbrev 
Personuppgifter: E-postadress. 

Hantering: Personuppgiften samlas in när mottagaren registrerar sig via nyhetsbrevstjänsten 

MailChimp där mottagaren också kan avregistrera sig. 

Förvaring: Förteckning som sparas elektroniskt via MailChimp. 

Syfte: Månatlig information från leaderkontoret. 

Externa mottagare av personuppgifter: Inga. 

Specifika rutiner för hantering av personuppgifter 

Rutiner för insamling av personuppgifter 
När LEADER Sydöstra Skåne samlar in personuppgifter ska personen det berör informeras 

om bland annat följande: 

 Vem som är personuppgiftsansvarig och hur man kan kontakta denna

 Vilka personuppgifter som behandlas

 Varför dessa personuppgifter behandlas

 Vilka eventuella mottagare som ska ta del av uppgifterna

 Om personuppgifterna ska överföras till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES)
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Berörd person ska också informeras om sina rättigheter, att det har rätt att: 

 Få tillgång till sina personuppgifter

 Få felaktiga personuppgifter rättade

 Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga

 Få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna

 Kunna lämna in klagomål till Datainspektionen

Rutiner vid fotografering och videoupptagning 
Vid projektbesök som dokumenteras med foto, video- och/eller ljudupptagning ska samtliga 

som berörs fylla i en samtyckesblankett. 

Vid evenemang som avses dokumenteras med foto, video- och/eller ljudupptagning ska 

samtliga deltagare informeras om att fotografering och filmning kan förekomma, syftet med 

detta samt vem man ska kontakta om man inte vill vara med på bild. Informationen kan 

göras skriftligen i inbjudan och/eller via anmälningsformuläret, på en skylt vid entrén samt 

muntligen vid en eventuell registrering och/eller från scenen. 

Personuppgifter i e-post 
Leaderkontoret korresponderar via e-post för att vägleda, hantera och handlägga 

leaderområdets prioriterade projekt. Den e-post som innehåller personuppgifter eller känslig 

information ska raderas så snart ärendet behandlats på lämpligt sätt. 

IT- och informationssäkerhet 
LEADER Sydöstra Skåne server ligger på Ystads kommuns server. Viss informationslagring 

sker i molntjänster med gott renommé såsom Google Drive där tillgången skyddas med 

lösenord, samt sker med försiktighet. Personal och styrelse är ansvariga för att inte sprida 

personuppgifter i ansökningar som kommit till deras kännedom vidare utanför 

verksamheten. 

Original och papperskopior 
LEADER Sydöstra Skåne försöker minimera hanteringen av papper av miljöskäl, men vissa 

original och papperskopior innehållande personuppgifter finns i verksamheten och ska 

hanteras som myndighetspost och diarieföras. Det handlar framförallt om redovisningar, 

kopia på fullmakter för Jordbruksverkets IT-system, ansökningar till paraplyprojekt som sker 

på papper samt anställningsavtal på anställda och anteckningar från utvecklingssamtal. Alla 

dessa uppgifter behöver sparas av redovisnings- och dokumentationsskäl. Dessa dokument 

förvaras i pärmar i ett låst arkivskåp. Original kopplade till anställningar ska gallras från 
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onödig dokumentation vid en anställnings slut. Med onödig dokumentation menar vi de 

uppgifter som inte behövs av redovisningstekniska skäl. 

Uppföljning och förbättringsarbete 
Hantering av eventuella personuppgiftsincidenter, brister i rutiners efterlevnad eller behov 

av ytterligare rutiner hanteras i den Riskanalys och Kvalitetsrapport som upprättas årligen. 

Rutin för begäran från privatperson om personuppgifter 
Begäran om tillgång till de egna personuppgifterna från en privatperson ska behandlas 

skyndsamt, uppgifterna tas fram och förmedlar på lämpligt sätt i samverkan med den som 

begärt ut uppgifterna. 

Exempel på informationstext 
Informationstext till anställda, styrelseledamöter, ledamöter i arbetsutskott och beredningsgrupper, 
ledamöter i valberedningen samt internrevisorer 

LEADER Sydöstra Skåne behandlar ifyllda personuppgifter för ändamålen korrespondens, lönehantering, 
utbetalningar, beslut, behörigheter, kontroll, statistik, information, uppföljning, utvärdering, analys samt 
förbeställning av mat till möten. Uppgifterna lagras elektroniskt tills vidare och lämnas ut till Jordbruksverket 
i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning samt till Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) för lönehantering 
och Ystads kommun för utbetalning. 

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för LEADER Sydöstra Skåne. Kontakta oss om du vill ha tillgång till de 
personuppgifter som vi behandlar om dig, vilket du gör enklast genom att skriva till oss på 
info@leadersydostraskane.se. 

Mer information finns i vår Policy för personuppgiftshantering som finns på vår webbplats 
leadersydostraskane.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Information till idébärare och projektgrupper (sökande, projektägare, projektledare, projektanställda) 

LEADER Sydöstra Skåne behandlar ifyllda personuppgifter för ändamålen korrespondens, stödhantering, 
kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna lagras elektroniskt 
tills vidare och lämnas endast ut till Jordbruksverket i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning. 

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för LEADER Sydöstra Skåne. Kontakta oss om du vill ha tillgång till de 
personuppgifter som vi behandlar om dig, vilket du gör enklast genom att skriva till oss på 
info@leadersydostraskane.se. 

Mer information finns i vår Policy för personuppgiftshantering som finns på vår webbplats 
leadersydostraskane.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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Informationstext till medlemmar, deltagare vid evenemang och prenumeranter av nyhetsbrev 

LEADER Sydöstra Skåne behandlar ifyllda personuppgifter för ändamålen korrespondens, information, 
statistik, uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna lagras elektroniskt tills vidare och lämnas endast 
ut till Jordbruksverket i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning. 

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för LEADER Sydöstra Skåne. Kontakta oss om du vill ha tillgång till de 
personuppgifter som vi behandlar om dig, vilket du gör enklast genom att skriva till oss på 
info@leadersydostraskane.se. 

Mer information finns i vår Policy för personuppgiftshantering som finns på vår webbplats 
leadersydostraskane.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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Författare Godkänd 

Kristin Persson LAG 2020-09-16 

LEADER Sydöstra Skåne 

www.leadersydostraskane.se 

Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne 

Ärende/område Delegation Information till LAG 

Godkänna inköp och attestera 
fakturor som avser den löpande 
verksamheten upp till ett belopp 
om 20 000 kr, och som inryms i 
den fastställda budgeten.  

Verksamhetsledare 
Ersättare: Kommunikatör och 
ordförande 

Behöver inte informeras till LAG 

Godkänna inköp och attestera 
fakturor som avser den löpande 
verksamheten upp till ett belopp 
om 100 000 kr, och som inryms i 
den fastställda budgeten. 

Ordförande 
Ersättare: En presidieledamot 

Ska informeras till LAG 

Lön och andra anställningsvillkor 
för anställd personal.  

En presidieledamot Ska informeras till LAG 

Signera ansökan om projektstöd 
för LAG-ägda projekt efter beslut 
från LAG.  

Verksamhetsledare 
Ersättare: Handläggare eller 
Ordförande  

Behöver inte informeras till LAG 

Signera ansökan om utbetalning 
för LAG-ägda projekt.  

Verksamhetsledare 
Ersättare: En presidieledamot 

Ska informeras till LAG 

Utbetala LAG:s medfinansiering 
till projekt efter beslut från 
Jordbruksverket.  

Verksamhetsledare 
Ersättare: En presidieledamot och 
kommunikatör 

Behöver inte informeras till LAG 

Ansökan om stöd 

Bedöma om projektansökningar 
uppfyller baskriterier för den 
lokala utvecklingsstrategin.   

Verksamhetsledare 
Ersättare: Handläggare eller 
Ordförande  

Behöver inte informeras till LAG 

Avskrivning eller avvisning av 
ansökan om stöd  

Ordförande  
Ersättare: En presidieledamot 

Behöver inte informeras till LAG 

Avslag av ansökan om projektstöd 
som uppkommer i 
handläggningen och som LAG inte 
behöver fatta beslut om enligt 
rutinerna.  

Ordförande  
Ersättare: En presidieledamot 

Behöver inte informeras till LAG 

Avslag av ansökan om stöd på 
grund av att LAG:s egna 
grundvillkor inte är uppfyllda.  

Ordförande  
Ersättare: En presidieledamot 

Behöver inte informeras till LAG 

Sänkning av stödbelopp efter 
LAG-beslut men innan 
Jordbruksverket fattar beslut om 
stöd.  

Ordförande  
Ersättare: En presidieledamot 

Ska informeras till LAG 

Bilaga 4
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Ansökan om ändring av projekt 

Nya aktiviteter som inte påverkar 
syfte och mål och som inte 
innebär ett högre stödbelopp.  

Ordförande  
Ersättare: En presidieledamot 

Behöver inte informeras till LAG 

Nytt slutdatum Verksamhetsledare  
Ersättare: En presidieledamot 

Behöver inte informeras till LAG 

Byte av sökande eller 
stödmottagare 

Ordförande  
Ersättare: En presidieledamot 

Ska informeras till LAG 

Skattedeklarationer 

Undertecknade av månatlig 
skattedeklaration (moms, 
arbetsgivaravgifter och skatt). 

Carina Sjöberg, Ystad kommun Behöver inte informeras till LAG 
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