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Protokoll LAG -styrelsens möte 2022-11-09 
Möte: kl. 15:30-20:00 
Plats: digitalt via Zoom 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 
Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) 
Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 
Johan Tykesson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig) 
Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Maria Hammenberg (Ordinarie/Simrishamn/Privat) 
Monika Jingmond (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig) 
Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat), avvek kl. 18.40 under § 8.3 pga. jäv 
Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/Privat) 
Anna-Linnea Abrahamsson (Suppleant/Ystad/Ideell) 
Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat) 
Emma Bruce (Suppleant/Ystad/Offentlig) 
Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat) 
Lars Persson (Suppleant/Simrishamn/Offentlig) 
 
Ej närvarande ledamöter: 
Angelica Andersson (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) 
Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Madeleine Lundin (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig) 
Martin Svensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell) 
Mattias Johansson (Ordinarie/Ystad/Offentlig) 
Kamilla Danielsson (Suppleant/Sjöbo/Offentlig) 
Stefan Persson (Suppleant/Tomelilla/Offentlig) 
Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell) 
 
Övriga närvarande: Julia Falkman, Kristin Sjövall och Sylvia Larsson från 
verksamhetskontoret 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Tilläggsbeslut gällande Vår plats i biosfären 2022-2041 
Bilaga 2. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-11-09 Östra Skåne – ett nav för svensk 
ciderproduktion 2022-3390 
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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 
Monika Jingmond valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG-styrelsen godkände dagordningen. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2022-10-05 lades till handlingarna. 

LAG-styrelsen beslutade att lägga tilläggsbeslutet till protokoll från LAG-styrelsemöte 2022-
06-22 till handlingarna, se Bilaga 1. Tilläggsbeslut gällande Vår plats i biosfären 2022-2041 

§ 6. Information från leaderkontoret 
Julia, Kristin och Sylvia informerade om inplanerade projektbesök, inskickade 
slutredovisningar och om den nationella leaderträffen i Högbo den 17-19 oktober 2022. 

§ 7. Omfördelning av medel mellan åtgärder  
LAG-styrelsen beslutade att flytta 663 337 kronor från åtgärd ”Genomförande, Insatsområde 
1” till åtgärd ”Samarbete”. Ny fördelning enligt nedan. 

  Genomförande 59 % Samarbete 9 % Drift 32 % Totalt 

Budget Insatsområde 1 Insatsområde 2 Insatsområde 3 Samarbete, 4 Drift, 5   

Procent 36 % 41 % 23 %       

Tilldelat 
belopp 

10 711 104 12 118 623 6 608 620 4 676 403 15 618 461 49 733 211 
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§ 8. Projekt 

§ 8.1 DRIFT LEADER Sydöstra Skåne, 2016-4812 
Utökning av budget 

Projektnamn Drift LEADER Sydöstra Skåne 2041-2020 

Sökande LEADER Sydöstra Skåne 

Journalnummer 2016-4812 

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

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

Projektstöd (EU/stat) 10 464 369 SEK 

Övrig offentlig medfinansiering, 
LAG (ingående kommuner) 

5 154 092 SEK 

Totalt stödbelopp 15 618 461 SEK 

TOTAL FINANSIERING 15 618 461 SEK 

Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Nyttan av projektet tillfaller en bred målgrupp. 
Projektets främsta målgrupp är föreningar, 
organisationer, myndigheter, företag och invånare i 
leaderområdet. Ett av projektets syfte är att informera 
och sprida möjligheterna med lokalt ledd utveckling 
genom leadermetoden samt att stötta de sökande 
igenom processen från idé till projekt och under 
genomförandet av projektet. Projektet ska också 
administrera, handlägga och prioritera de 
projektansökningar som inkommer till leaderkontoret. 
Projektet ansvarar för genomförandet och 
utvärderingen av den lokala utvecklingsstrategin. På så 
sätt bidrar projektet till ekonomiskt utveckling av 
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landsbygden och riktar sig till samtliga inom 
leaderområdet. 

LAG-styrelsens beslut Bifall 

Motivering Driftsprojektet är nödvändigt för att säkerställa 
genomförandet av LEADER Sydöstra Skånes lokala 
utvecklingsstrategi. 

§ 8.2 Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion, 2022-3390 
Projektnamn Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion 

Sökande Svenska Musterier ideell förening med firma Svenska 
Musterier, 80248-8491 

Journalnummer 2022-3390 

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

Kontroll av beslutsmässighet 14 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 Samarbete 

Projekttyp Projektstöd 

Typ av stöd  Stöd för genomförande av samarbetsprojekt 

Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader 

Motivering till insatsområde Projektet bedöms rymmas inom insatsområde 1. 
Närproducerat och nya lokala marknader, Insatsen bidrar 
till delmål 1.1 Samverkan mellan näringar för utveckling 
av besöksnäringen och nya lokala marknader, genom 
målen "Utveckla lokala marknader för närproducerade 
produkter och tjänster" och "Göra de närproducerade 
varorna mer tillgängliga och kända". Projektet bidrar till 
indikatorerna Antal arrangerade utbildningar och Antal 
deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder. 
Insatsen bidrar också andra delmål som 1.2, 1.3, 1.4, se 
bedömning indikatorer. Detta går väl i linje med målen 
för insatsområde 1, 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 genom 
att skapa ett innovativt utbildningskoncept och en 
verktygslåda som stärker producenter och bidrar till 
ökad kompetens samt näringslivsutveckling. 

Bedömning av dödvikt LAG-styrelsen ansåg att ingen dödvikt förekommer.  

Motivering: Svenska Musterier är en ideell förening där 
merparten av medlemmarna är småskaliga musterier. 
Medlemsavgiften är 1000 kr per år och medlem, viket 
utgör huvuddelen av föreningens årliga intäkter. Det 
finns därför inte finansiellt utrymme i föreningen att 
driva ett projekt av den här omfattningen med enbart 
interna medel. 

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 399 

LAG-styrelsens beslut Bifall 

Motivering till beslut Projektet fick 399 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 2. Bedömningsprotokoll 
LAG-styrelsen 2022-11-09 Östra Skåne – ett nav för 
svensk ciderproduktion 2022-3390 

LAG-styrelsen anser att projektet, med start av en ny 
utbildning, bidrar till vidareutveckling och stödjer 
nyetablering av kvalificerade ciderproducenter i östra 
Skåne. Det medför i sin tur bättre lönsamhet för såväl 
företag som besöksnäring och kan också innebära en 
viktig reseanledning som ett mervärde för destinationen. 
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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) 444 436 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

218 901 SEK 

Totalt stödbelopp 663 337 SEK 

Övrig privat finansiering 30 000 SEK 

TOTAL FINANSIERING 693 337 SEK 

Stödnivå (%) 95,67 % 

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 bransch- och allmän 
näringslivsutveckling, genom att skapa en ciderkurs som 
förmedlar den kunskap, teoretiskt såväl som praktiskt, 
som behövs för att framgångsrikt starta och driva 
ciderproduktion av svenskodlade äpplen och utveckla en 
verktygslåda med kunskapsmaterial med grunderna 
inom cidertillverkning. Kursen vänder sig till företagare 
och anställda inom kommersiell verksamhet. Primär 
målgrupp är musterier som tillverkar eller kommer att 
tillverka cider. Individer eller organisationer som vill 
starta kommersiell ciderproduktion. Sekundär målgrupp 
är äppelodlare, besöksnäring dvs hotell, restaurang, 
gårdsbutiker och handel samt besökare och turister. 
Detta motiverar en stödnivå på 95,67 %. 

Ideell insats Ideellt arbete: 213 114 SEK  

Ideell resurs: 6 250 SEK  

 

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor:  
Maria Hammenberg och Petter Gustafsson 
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§ 8.3 Projekt Spira – Mod, engagemang och hälsa för unga i sydöstra 
Skåne, 2022-3411 

Projektnamn Projekt Spira – Mod, engagemang och hälsa för unga i 
sydöstra Skåne 

Sökande Y-Event AB, 559330-8215 

Journalnummer 2022-3411 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG-styrelsen. Petter 
Gustafsson anmälde jäv och avvek från mötet. 

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 

LAG-styrelsens beslut Återremittering 

Motivering till beslut LAG-styrelsen beslutade att återremittera projektet. 

Detta då LAG-styrelsen anser att ett 
underifrånperspektiv från målgruppen unga saknas, 
främst i framtagandet av projektplanen. LAG-styrelsen 
vill se ett tydligt underifrånperspektiv. 

LAG-styrelsen vill även se ett tydligare samarbete med 
de organisationer som idag arbetar med målgruppen 
unga och hur de kan bidra med erfarenhet till projektets 
genomförande. 

LAG-styrelsen anser även att projektet inte är 
kostnadseffektivt i förhållande till förväntat resultat. 

  

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor:  
Anna-Linnea Abrahamsson och Ann-Sofie Larsson 

§ 9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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§ 10. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 7 december kl. 15.30 i Sessionssalen på våning två i Nya 
rådhuset, Österportstorg 2, 271 41 Ystad. 

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

Underskrifter 
Sekreterare: Julia Falkman 
Ordförande: Janet ten Have 
Justeringsperson: Kristin Sjövall 
Justeringsperson: Monika Jingmond 



 

Kristin Sjövall   LEADER Sydöstra Skåne 

Verksamhetsledare   Org.nr. 802496-4218 

kristin.sjovall@leadersydostraskane.se   Tobaksgatan 11, 271 41 Ystad 

0722-44 11 58   www.leadersydostraskane.se 
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Tilläggsbeslut gällande Vår plats i biosfären, 2022-2041 
Detta är ett tilläggsbeslut till protokollet från LAG-styrelsemötet den 22 juni 2022.  

Beslut gällande stödbelopp och motivering av stödnivå 

Bakgrund gällande stödbelopp 
LAG-styrelsen beslutade den 2022-06-22 att fastställa stödbeloppen enligt nedanstående 
tabell.   
 

Projektstöd (EU/stat) 855 772,91 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

421 500,09 SEK 

Totalt stödbelopp 1 277 273 SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 277 273 SEK 

 
Vid handläggningen har det framkommit att stödbeloppen inte stämmer överens med FLIT 
på grund av att det inte gjorts någon avrundning i protokollet. 

Beslut gällande stödbelopp 
Ordförande beslutar att fastställa stödbeloppen enligt tabellen nedan.   

Projektstöd (EU/stat) 855 773 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

421 500  SEK 

Totalt stödbelopp 1 277 273 SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 277 273 SEK 

 
 
 
 

 



 

 

Bakgrund gällande motivering av stödnivå 
Det har också under handläggningen framkommit att motiveringen till stödnivån inte är 
tillräcklig. 
 
Motivering i protokoll från LAG-styrelsemötet; 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 hållbar plats- och destinationsutveckling av 

Vombsjösänkans biosfärområde. 

Beslut gällande motivering av stödnivå 
Ordförande beslutar att fastställa motiveringen till stödnivån enligt nedan. 

Insatsen bedöms som projektstöd och kan därmed få en stödnivå mellan 40 och 100 procent. 

Projektets syfte är att gynna en bredare allmänhet som har nytta av projektet, genom att 

hållbar plats- och destinationsutveckling av Vombsjösänkans biosfärområde och därmed 

fastställer LAG-styrelsen en stödnivå på 100%.  

 

Beslutsfattare är Janet ten Have, ordförande LEADER Sydöstra Skåne  



Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

G1 3 5 15

G2 5 2 10

G3 2 5 10

G4 5 4 20
G5 5 5 25
G6 3 6 18

G7 5 5 25

123
Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

S1 5 15 75

S2 5 12 60

S3 5 11 55

S4 3 8 24

S5 2 6 12
S6 2 10 20
S7 5 6 30

276
Max-

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

160 123 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja
340 276 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja
500 399

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET
Maria Hammenberg och Petter Gustafsson

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)
Bifall

Specifika urvalskriterier (S)
SUMMA (avslagsnivå 200 p)

LAG-styrelsen anser att projektet, med start av en ny utbildning, bidrar till vidareutveckling och stödjer nyetablering av kvalificerade ciderproducenter i östra Skåne. Det medför i 
sin tur bättre lönsamhet för såväl företag som besöksnäring och kan också innebära en viktig reseanledning som ett mervärde för destinationen.

TOTALT

Projektidén är nytänkande, unik och icke beprövad i Leaderområdet. Få men liknande insatser har gjorts på andra håll i världen, men inte i sydöstra Skåne.
Projektet skapar nya samarbeten och nätverk eftersom såväl primärproducenter, musterier och besöksnäring kommer att involveras i t ex kunskapsöverföring och 
samarbeten.

TOTALT
Motivering

LAG-styrelsen menar att projektet i hög grad skapar förutsättningar för samverkan och utveckling av såväl besöksnäring som nya lokala marknader.
Projektet bygger på att ta fram en utbildning och ett kompetenshöjande samarbete mellan de tre sektorerna för utveckling av ciderproduktion med lokala 
produkter.
Projektet innebär kompetenshöjande samarbete för utveckling av ciderproduktion och inkluderar såväl produktutveckling som möjlighet till diversifiering för 
jordbruksföretag. Projektet bidrar till ett utbildningskoncept som kan användas av både nya och gamla aktörer, och även i andra geografiska områden.
Projektet bidrar i god utsträckning till hållbar tillväxt och kan ses som ett komplement till äppelodlare och musteriers ordinarie verksamhet. Projektet tillvaratar och 
utnyttjar en tillgänglig potential inom området.
Utbildningen ökar förutsättningarna för nyetablering av företag som sysslar med ciderproduktion. 
Målsättningen är att det inom en femårsperiod skapas minst fem nya ciderproducenter.
Det skapas en ny tjänst i projektet, själva utbildningen. Kursavgifter finns redovisat som intäkt i projektet.

Den ideella föreningen Svenska Musterier, dess privata ägare samt akademin (SLU) har varit med att ta fram projektidé och projektplan.

Bedömningsprotokoll Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion
Journalnummer 2022-3390
Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering

Projektet är huvudsakligen förankrat hos berörda parter och främst i styrelsen för föreningen, men även i akademin och hos Tourism in Skåne. Flera utomstående 
företag känner också till och är positiva till projektet.
Det finns flera personer som har erfarenhet av att driva EU/Leaderprojekt och projektgruppen anses ha goda förutsättningar att bedriva detta projekt.
Projektet involverar och nyttan tillfaller i första hand de som är engagerade i projektet. Den långsiktiga målsättningen är att generera nytta för t ex besöksnäring, 
destination och allmänhet.
LAG-styrelsen anser att projektet bidrar väl till en hållbar utveckling inom samtliga tre dimensionerna, inte minst på lite längre sikt.
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