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Protokoll LAG -styrelsens möte 2022-10-05 
Möte: kl. 15:30-21.00 
Plats: Husargården, Hörbyvägen 301-15, 275 91 Sjöbo 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 
Angelica Andersson (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) 
Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) (deltog från kl. 18.30, från § 9.3) 
Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 
Johan Tykesson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig) 
Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell) (avvek kl. 19.10 då jäv under § 9.3 hade anmälts) 
Madeleine Lundin (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig) 
Maria Hammenberg (Ordinarie/Simrishamn/Privat) 
Monika Jingmond (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig) (avvek kl. 19.10 då jäv under § 9.3 hade anmälts) 
Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell)  
Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/Privat) 
Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat) 
Emma Bruce (Suppleant/Ystad/Offentlig) 
Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat) 
Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell) 
Ej närvarande ledamöter: 
Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Martin Svensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell) 
Mattias Johansson (Ordinarie/Ystad/Offentlig) 
Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Anna-Linnea Abrahamsson (Suppleant/Ystad/Ideell) 
Kamilla Danielsson (Suppleant/Sjöbo/Offentlig) 
Lars Persson (Suppleant/Simrishamn/Offentlig) 
Stefan Persson (Suppleant/Tomelilla/Offentlig) 
 
Övriga närvarande: Sylvia Larsson, Julia Falkman och Kristin Sjövall från 
verksamhetskontoret samt Peter Danielsson från valberedningen. 

Bilagor: 
Bilaga 1. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-10-05 Häst- & ryttargym på Björka 
ridslinga 2022-3139 

Bilaga 2. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-10-05 Behovsstyrd samhällsnära och 
närproducerad… 2022-3151 

Bilaga 3. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-10-05 Besöksplats Österlens vattendrag 
2022-3197 
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§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Janet ten Have förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande 
LAG-styrelsen ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna. 

§ 3. Val av justeringsperson 
Maria Hammenberg valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG-styrelsen godkände dagordningen efter att § 9.1 DRIFT LEADER Sydöstra Skåne, beslut 
utökning av budget utgått och flyttats till nästa möte. Således flyttades punkterna upp och 
§ 9.1 blev istället Häst- och ryttargym på Björka slinga, 2022-3139, projektbeslut osv. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2022-06-22 lades till handlingarna. 

§ 6. Information från leaderkontoret 
Kristin Sjövall informerade om hur arbetet i Leader Östra Skåne fortskrider, hur mycket 
allokerade projektmedel det finns kvar och om att slutredovisningen för det LAG-ägda 
projektet TNC Säl och skarv är inskickat, samt att LAG-ägda TNC CIRCLE och La Source har 
slutdatum 2022-11-30 och att La Source projektledare Andreas Thells anställning har 
förlängts till 2022-11-30. 

§ 7. Omfördelning av medel mellan insatsområden 
LAG-styrelsen beslutade att flytta 154 391 kronor från åtgärd ”Genomförande, Insatsområde 
1” till åtgärd ”Genomförande, Insatsområde 3”. 

Ny fördelning blev då enligt följande: 

 Genomförande 61 % Samarbete 8 % Drift 31 % Totalt 

Budget Insatsområde 
1 

Insatsområde 
2 

Insatsområde 
3 

Samarbete 
4 

Drift 
5 

 

Procent 38 % 40 % 22 %    

Tilldelat belopp 11 374 441 12 118 623 6 608 620 4 013 066 15 618 461 49 733 211 
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§ 8. Beslut budgetutnyttjande programperioden 2014-
2022 
LAG-styrelsen beslutade att LEADER Sydöstra Skåne planerar att utnyttja 49 733 211 SEK av 
den tilldelade budgeten, vilket motsvarar den budget som leaderområdet blivit tilldelad.   

§ 9. Projekt 

§ 9.1 Häst- & ryttargym på Björka ridslinga, 2022-3139, projektbeslut 
Projektnamn Häst- & ryttargym på Björka ridslinga 

Sökande Hästen i Skåne ideell förening, 802450-5649 

Journalnummer 2022-3139 

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

Kontroll av beslutsmässighet 13 av 14 ledamöter var närvarande med representation 
från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att 
LAG styrelsen är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 
49 % representation. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet 

Motivering till insatsområde Projektet bedöms rymmas inom insatsområde 2. 
Kommunikation och tillgänglighet. Insatsen bidrar främst 
till delmål 2.4 Ökad tillgänglighet, utbud och kvalitet av 
natur-, kultur- och fritidsaktiviteter och i andra hand 
delmål 2.2: Förbättrad fysisk och digital infrastruktur. 
Projektet kommer att uppfylla mål inom insatsområde 
2.4. Verka för att förlänga besökssäsongen, Utveckla 
klimatvänliga aktiviteter, Öka utbudet, kvalitén och 
tillgängligheten inom natur-, kultur- och 
fritidsverksamheterna i området och mål inom 2.2 Verka 
för förbättrad digital och fysisk infrastruktur. Projektet 
kommer bidra till indikatorerna 2.4 Antal projekt som 
bidrar till att öka antalet besökare utanför högsäsong., 
2.4 Antal organisationer som får stöd, 2.4 Antal nya 
produkter och tjänster, 2.2 Antal tillgänglighetsprojekt, 
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2.2 Antal fysiska mötesplatser och utveckling av 
befintliga. Projektet skapar ett häst- och ryttargym 
genom att på lämpliga ställen i naturen placera redskap, 
längs en befintlig rid slingas sträckning, för att stärka 
människor och hästar, vilket går väl i linje med målen för 
insatsområde 2 i den lokala utvecklingsstrategin. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet medverkar till att uppfylla mål i 
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom att 
utveckla landsbygden samt att skapa förutsättningar för 
att stärka djur och människor i leaderområdet. 

Bedömning av dödvikt LAG-styrelsen ansåg att ingen dödvikt förekommer. Häst- 
och ryttargymmet ska användas gratis av allmänheten 
och är inte en naturlig del av organisationens ordinarie 
verksamhet. Hästen i Skåne gör inga fysiska insatser 
vilket detta projekt innebär. Då projektet är ett 
pilotprojekt och sökande uppger att ingen annan 
finansiering finns att tillgå, bedöms inte projektet vara 
möjligt att genomföra projektet utanför Leader. 

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. Ej aktuellt då projektet inte nådde upp till 
avslagsnivån. 
5. Ej aktuellt då projektet inte nådde upp till 
avslagsnivån. 

Totalpoäng för urvalskriterier 195 

LAG-styrelsens beslut Avslag 

Motivering till beslut Projektet fick 195 poäng och kom inte över avslagsnivån 
på 200 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 
LAG-styrelsen 2022-10-05 Häst- & ryttargym på Björka 
ridslinga 2022-3139 

  

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: 
Ingmar Thorén och Patrik Karlsson 
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§ 9.2 Behovsstyrd, samhällsnära och närproducerad 
kompetensförsörjning utifrån arbetsgivare i sydöstra Skånes behov, 
2022-3151, projektbeslut 

Projektnamn Behovsstyrd, samhällsnära och närproducerad 
kompetensförsörjning utifrån arbetsgivare i sydöstra 
Skånes behov 

Sökande Sydostkompetens, 802540-3976 

Journalnummer 2022-3151 

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

Kontroll av beslutsmässighet 13 av 14 ledamöter var närvarande med representation 
från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att 
LAG styrelsen är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 
49 % representation. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet 

Motivering till insatsområde Projektet kommer att uppfylla indikatorer och mål inom 
insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet, 
främst 2.1 och 2.3. Projektet bidrar till delmål 2.1 
Attrahera och utveckla kompetenser och nya lokala 
finansieringsmöjligheter genom att bidra till indikatorn 
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande 
åtgärder. Projektet bidrar till delmål 2.3 Inkludering av 
områdets invånare med fokus på unga och nya svenskar 
genom att bidra till indikatorn Antal aktiviteter som 
gynnar inkludering av unga och nya svenskar. Syftet är 
att utifrån förstudiens resultat upprätta en handlingsplan 
som syftar till att skapa strukturer för en 
samverkansplattform och ett arbetssätt för 
kompetensförsörjning i sydöstra Skåne utifrån relevanta 
företags/arbetsgivares behov., vilket går väl i linje med 
målen för insatsområde 2 i den lokala 
utvecklingsstrategin. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
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Motivering till fond Projektet medverkar till att uppfylla mål i 

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom att 
utveckla landsbygden och skapa förutsättningar för en 
plattform gällande samverkan och utveckling med 
fokusområde behovsstyrd och närodlad 
kompetensförsörjning för sydostskånska arbetsgivare i 
leaderområdet. 

Bedömning av dödvikt LAG-styrelsen ansåg att ingen dödvikt förekommer. Det 
som skiljer det här projektet från andra närbesläktade 
projekt är att arbetsmarknadskunskapen är kopplad till 
det lokala näringslivet och att samverkansplattformen 
utgår från näringslivet. 

Villkor 1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 
2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan. 
3. Projektet fick inte minst två (2) poäng i samtliga 
generella urvalskriterier. 
4. Ej aktuellt då villkor 3 ej uppfylldes. 
5. Ej aktuellt då villkor 3 ej uppfylldes. 

Totalpoäng för urvalskriterier 127 

LAG-styrelsens beslut Avslag 

Motivering till beslut Projektet fick inte minst två (2) poäng i samtliga 
generella urvalskriterier. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 2. Bedömningsprotokoll 
LAG-styrelsen 2022-10-05 Behovsstyrd, samhällsnära och 
närproducerad… 2022-3151 

  

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: 
Johan Tykesson och Monika Jingmond 

§ 9.3 Besöksplats Österlens vattendrag, 2022-3197, projektbeslut 
Projektnamn Besöksplats Österlens vattendrag 

Sökande Tomelilla kommun, 212000-0886 

Journalnummer 2022-3197 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG-styrelsen. Leonor Lavröd 
Sologuren och Monika Jingmond anmälde jäv. 
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Kontroll av beslutsmässighet 12 av 14 ledamöter var närvarande med representation 

från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att 
LAG styrelsen är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 
49 % representation. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt 

Motivering till insatsområde Projektet bedöms rymmas inom insatsområde 3. 
Naturvärden och grön och blå tillväxt Insatsen bidrar 
främst till delmål 3.3 Ökad kunskap och intresse för 
hållbarhetsfrågor och naturen genom att bidra till 
indikatorerna Antal tillgänglighetsprojekt, Antal 
aktiviteter som syftar till att öka kunskap om naturen, 
Antal samarbeten med universitet/högskolor, Antal 
arrangerade utbildningar, Antal deltagare som 
genomfört kompetenshöjande åtgärder. Projektet bidrar 
även till indikatorer inom 3.1 Förbättrad vattenkvalité 
och skydd av den biologiska mångfalden. 3.2 Ökad 
omställning till hållbart kretsloppstänkande. Projektet 
skapar Besöksplats Österlens vattendrag, med syftet att 
väcka engagemang och öka allmänhetens kunskaper om 
Österlens vattendrag, vilket går väl i linje med målen för 
insatsområde 3, i den lokala utvecklingsstrategin. 
Projektet bidrar även till insatsområde 2, bidrar till 
indikatorer inom 2.4 Ökad tillgänglighet, utbud och 
kvalité av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter och 2.3 
Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och 
nya svenskar. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet medverkar till att uppfylla mål i 
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom att 
utveckla landsbygden och skapa förutsättningar genom 
att skapa en besöksplats i leaderområdet som ska väcka 
engagemang och öka allmänhetens kunskaper om 
Österlens vattendrag. 

Bedömning av dödvikt LAG-styrelsen ansåg att ingen dödvikt förekommer. Utan 
stöd bedöms inte Österlens Vattenråd eller Tomelilla 
kommun ha ekonomi eller resurser till att genomföra 
projektet. ”Besöksplats Österlens vattendrag” är nytt för 
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både Tomelilla kommun och vattenråden eftersom man 
inte tidigare har skapat besöksplats med fokus på just 
Österlens vattendrag. Det bedöms ligga utanför den 
ordinarie verksamheten. Österlens vattenråd har aldrig 
tidigare skapat en besöksplats eftersom vattenrådets 
fokus ligger på recipientkontroll, samverkan, och 
vattenvårdsåtgärder. En besöksplats ingår inte heller i en 
kommuns ordinarie verksamhet. Projektet beroende av 
externa medel för att kunna genomföras. 

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 319 

LAG-styrelsens beslut Bifall 

Motivering till beslut Projektet fick 319 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 3. Bedömningsprotokoll 
LAG-styrelsen 2022-10-05 Besöksplats Österlens 
vattendrag 2022-3197 

LAG-styrelsen anser att detta projekt skapar en 
mötesplats vid ett vattendrag som har stor betydelse i 
landskapet och som fram tills nu saknats i vårt 
leaderområde. Projektet innebär en samordning med 
många olika aktörer på en unik plats. 

  

Ändringar i ansökan LAG-styrelsen har inte gjort några ändringar i ansökan 
om stöd. 

Villkor för stöd LAG-styrelsen har inte angett några villkor för stöd. 

Projektstöd (EU/stat) 1 038 521 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

511 511 SEK 
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Totalt stödbelopp 1 550 032 SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 550 032 SEK 

Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Insatsen bedöms som projektstöd och kan därmed få en 
stödnivå mellan 40 och 100 procent då projektets syfte 
är att gynna en bredare allmänhet som har nytta av 
projektet, genom att skapa en besöksplats som 
tillgängliggörs för den breda allmänheten, vuxna, 
ungdomar som barn. Skolklasser, föreningar/grupper 
som exempelvis scouterna gynnas. Målgruppen är även 
de nya besökarna som kommer till platsen, turister, 
närboende eller de som kommer längre ifrån. 

Ideell insats Ideellt arbete: 519 200 SEK  

Ideell resurs: 0 SEK  

 

Uppmaning från LAG-styrelsen till projektgruppen: LAG-styrelsen ser gärna att projektet 
inkluderar den andra naturskolan som finns i leaderområdet, Marietorps naturskola, liksom 
andra skolor i angränsande kommuner. LAG-styrelsen önskar även att projektets innehåll 
och resultat konceptualiseras för att kunna användas för skapandet av ytterligare 
mötesplatser vid andra vattendrag i leaderområdet. 

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: 
Madeleine Lundin och Carina Almedal 

§ 10. Övriga frågor 
Valberedningen önskar att alla ledamöter fyller i en utvärdering senast den 12 oktober. Julia 
skickar ut en länk. 

§ 11. Nästa möte 
Nästa möte för LAG-styrelsen är digitalt och sker via Zoom onsdagen den 9 november med 
start kl. 15.30. 

§ 12. Mötets avslutande 
Ordförande Janet ten Have förklarade mötet avslutat. 



Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

G1 3 5 15
G2 5 2 10
G3 3 5 15
G4 2 4 8
G5 2 5 10
G6 3 6 18
G7 3 5 15

91
Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

S1 0 15 0
S2 2 12 24
S3 2 11 22
S4 5 8 40
S5 0 6 0
S6 0 10 0
S7 3 6 18

104
Max-

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

160 91 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ej relevant
340 104 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ej relevant
500 195

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET
Ingmar Thorén och Patrik Karlsson

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)
Avslag

Specifika urvalskriterier (S)
SUMMA (avslagsnivå 200 p)

Projektet fick 195 poäng och kom inte över avslagsnivån på 200 poäng.

TOTALT

Projektet innebär en vidareutveckling av slingan som finns idag och ett utegym för hästar är unikt inom leaderområdet.
Samarbeten mellan olika aktörer beskrivs väl, fysioterapeuter, tränare, m fl. 

TOTALT

Motivering

Projektet bidrar inte till att målet uppfylls.
Projektet innebär en utveckling av den fysiska infrastrukturen. 
Unga kan bli involverade via t ex ryttarföreningar.
Projektet bidrar till ökad tillgänglighet, utbud och kvalité av natur- och fritidsaktiviteter i mycket god utsträckning.
Projektet kommer inte att skapa några nya företag.
Projektet kommer inte att skapa några nya arbetstillfällen.
Två nya produkter skapas under projekttiden, ett hästgym och ett utomhusgym, vilket skapar ett mervärde, men inga försäljningsintäkter.

Det är Hästen i Skåne som har tagit fram projektidén.

Bedömningsprotokoll  Häst- & ryttargym på Björka ridslinga
Journalnummer 2022-3139
Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering

Projektet är förankrat hos Sjöbo kommun, markägare och föreningar i närområdet, det finns en samsyn på vad man vill göra.
Projektorganisationen har erfarenhet av att driva EU-projekt.
Projektet engagerar främst människor som lever i närområdet.
Projektet beskriver hur de tre dimensionerna av hållbar utveckling ska beaktas.



Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

G1 0 5 0

G2 5 2 10

G3 2 5 10

G4 2 4 8

G5 2 5 10
G6 2 6 12
G7 2 5 10

60
Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

S1 3 15 45

S2 0 12 0
S3 2 11 22
S4 0 8 0
S5 0 6 0
S6 0 10 0
S7 0 6 0

67
Max-

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

160 60 Villkor 1 Ja Villkor 3 Nej Villkor 5 Ej relevant
340 67 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ej relevant
500 127

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

LAG-styrelsen anser att trepartnerskapet blir tydligt genom projektets finansiering då projektidén kommer från projektägarna.

Bedömningsprotokoll Behovsstyrd, samhällsnära och närproducerad…
Journalnummer 2022-3151
Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering

Projektet anses inte vara förankrat hos de som berörs av projektet t ex kommunerna, företagarföreningar, utbildningsaktörer med flera. Det finns inga medlemmar i 
föreningen, de tio omnämnda företagen har inte aktivt sagt ja till att delta i projektet och anses inte vara tillräckligt informerade om vad som krävs utav dem i 
projektet.

LAG-styrelsen anser att kompetensen för att genomföra förstudien ses som väl grundad och projektgruppen har erfarenhet av att driva projekt.
LAG-styrelsen anser att om förstudien faller väl ut så finns möjligheten att slutsyfte och mål gagnar alla parter, om än sekundärt i vissa fall. Förstudien handlar i 
nuläget enbart om en plattform/handlingsplan för att se om samverkan och utveckling med kompetensförsörjning är möjlig.
LAG-styrelsen anser att ekonomisk hållbarhet är väl beskrivet men det framgår inte i ansökan hur social och ekologisk hållbarhet kommer att beaktas i förstudien.

TOTALT

LAG-styrelsen anser att tankar på en gemensam samordning för detta avseende har förekommit tidigare men inte utförts. 
LAG-styrelsen anser att samarbetspartners anges i projektansökan, men att det är inte beskrivet på vilket sätt som samarbetet ska ske.

TOTALT
Motivering

LAG-styrelsen anser att förstudien angett att de kommer att skapa en kompetensförsörjningsmodell. Förstudien har även som mål att öka konkurrenskraften och 
locka människor med eftergymnasial utbildning.
Detta är inte projektets syfte.
Projektet kommer att ha intervjuer med unga och därför anser LAG-styrelsen att målet uppfylls i tillräcklig utsträckning.
Detta är inte projektets syfte.
LAG-styrelsen anser att det inte finns några förutsättningar för att ett nytt företag bildas efter att förstudien avslutats.
LAG-styrelsen anser att förstudien inte leder till några nya arbetstillfällen.
LAG-styrelsen anser att förstudien inte leder till några nya produkter eller tjänster.

Johan Tykesson och Monika Jingmond

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)
Avslag

Specifika urvalskriterier (S)
SUMMA (avslagsnivå 200 p)

Projektet fick inte minst två (2) poäng i samtliga generella urvalskriterier. 



Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

G1 3 5 15
G2 5 2 10
G3 5 5 25
G4 3 4 12
G5 5 5 25
G6 3 6 18
G7 3 5 15

120
Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

S1 2 25 50
S2 2 22 44
S3 5 16 80
S4 5 5 25

199
Max-

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

160 120 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja
340 199 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja
500 319

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Bedömningsprotokoll Besöksplats Österlens vattendrag
Journalnummer 2022-3197
Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektet kan öka förståelse för och målet med kretsloppstänkande med vårt viktigaste livsmedel – vatten.

Motivering

Projektet är bra förankrat, men inte hos allmänheten. Projektet går i linje med andra lokala och regionala utvecklingsplaner.
Österlens vattenråd och Tomelilla kommun har erfarenhet med att driva EU-projekt, t ex genom leaderprojektet Österlens sköna vattendrag.
Projektet innebär samarbete med skolor, scouter, högskola m fl. Skåneleden och Vantalängan är flitigt besökta av vandrare, skolor, föreningar m fl.
De tre dimensionerna av hållbar utveckling beskrivs i projektansökan. Ekologisk hållbarhet genomsyrar projektet.
Vattenrådets representant representerar de privata markägarna och andra intressenter i vattenrådet vilket täcker in alla tre sektorer.
Projektidén anses vara innovativ i vårt leaderområde.
Samarbete med olika aktörer beskrivs väl. 

TOTALT

Motivering

Projektet anses indirekt bidra till att målet uppfylls.

SUMMA (avslagsnivå 200 p)

LAG-styrelsen anser att detta projekt skapar en mötesplats vid ett vattendrag som har stor betydelse i landskapet och som fram tills nu saknats i vårt leaderområde. Projektet 
innebär en samordning med många olika aktörer på en unik plats.

Madeleine Lundin och Carina Almedal

Projekt bidrar i mycket god utsträckning till ökad kunskap och ökat intresse för naturen, vattenkvalitén och för hållbarhetsfrågor.
Projektet kommer att samarbeta med Högskolan Kristianstad och Lunds universitet, genom delaktighet i utformningen av platsens innehåll.

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)
Bifall

Specifika urvalskriterier (S)


	Protokoll LAG-styrelsens möte 2022-10-05.pdf
	§ 1. Mötets öppnande
	§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
	§ 3. Val av justeringsperson
	§ 4. Fastställande av dagordning
	§ 5. Föregående mötesprotokoll
	§ 6. Information från leaderkontoret
	§ 7. Omfördelning av medel mellan insatsområden
	§ 8. Beslut budgetutnyttjande programperioden 2014-2022
	§ 9. Projekt
	§ 9.1 Häst- & ryttargym på Björka ridslinga, 2022-3139, projektbeslut
	§ 9.2 Behovsstyrd, samhällsnära och närproducerad kompetensförsörjning utifrån arbetsgivare i sydöstra Skånes behov, 2022-3151, projektbeslut
	§ 9.3 Besöksplats Österlens vattendrag, 2022-3197, projektbeslut

	§ 10. Övriga frågor
	§ 11. Nästa möte
	§ 12. Mötets avslutande

	Bilaga 1. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-10-05 Häst- & ryttargym på Björka ridslinga 2022-3139.pdf
	EJFLU-2

	Bilaga 2. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-10-05 Behovsstyrd samhällsnära och närproducerad... 2022-3151.pdf
	EJFLU-2

	Bilaga 3. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-10-05 Besöksplats Österlens vattendrag 2022-3197.pdf
	EJFLU-3


