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Protokoll LAG -styrelsens möte 2022-12-07 
Möte: kl. 15:30-21:40 
Plats: Sessionssalen, Nya Rådhuset, Ystad 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 
Angelica Andersson (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) 
Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) 
Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 
Johan Tykesson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig), avvek under § 8.2 kl. 19:35-20:40 pga. jäv 
Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Madeleine Lundin (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig) 
Maria Hammenberg (Ordinarie/Simrishamn/Privat) 
Monika Jingmond (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig), avvek under § 8.3 kl. 20:40 pga. jäv 
Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell), avvek under § 8.1 kl. 16:50 -19:30 pga. jäv 
Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat), avvek under § 8.1 kl. 16:50-19:30 pga. jäv 
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) 
Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/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 Andreas Thell (medverkade kl. 16:05-18:50) 

Bilagor: 
Bilaga 1. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-12-07 Projekt Spira mod engagemang och 
hälsa för unga i sydöstra Skåne 2022-3411 
Bilaga 2. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-12-07 Ett attraktivt tryggt och tillgängligt 
Tomelilla centrum 2022-3931 
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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 tillägg § 8.4 Säkra slingan i Vollsjö, 2022-1031, 
ändring av villkor. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2022-11-09 lades till handlingarna. 

§ 6. Information från leaderkontoret 
Kristin Sjövall informerade om pågående arbete på leaderkontoret. 

Andreas Thell, projektledare för La Source, delade ut en broschyr om projektet och 
berättade om projektets resultat. Andreas avtackades senare under mötet. 

Julia Falkman delade ut en broschyr som tagits fram i det LAG-ägda projektet CIRCLE. 

§ 7. Omfördelning av medel mellan åtgärder 
LAG-styrelsen beslutade att flytta 257 527 kronor från åtgärd ”Genomförande, Insatsområde 
1” till åtgärd ”Genomförande, Insatsområde 2”. Ny fördelning enligt nedan. 

  Genomförande 59 % Samarbete 9 % Drift 32 % Totalt 

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

Procent 36 % 42 % 22 %    

Tilldelat 
belopp 

10 453 577 12 376 150 6 608 620 4 676 403 15 618 461 49 733 211 
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§ 8. Projekt 

§ 8.1 Projekt Spira – Mod, engagemang och hälsa för unga i sydöstra 
Skåne, 2022-3411, projektbeslut 

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 och Patrik Karlsson anmälde jäv och lämnade 
mötet.  

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 2. Kommunikation och tillgänglighet 

Motivering till insatsområde Projektet bedöms rymmas inom insatsområde 2. 
Kommunikation och tillgänglighet. Insatsen bidrar främst 
till delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med 
fokus på unga och nya svenskar genom att Utveckla 
befintliga eller skapa nya dialogformer och forum som 
bidrar till indikatorerna Aktiviteter som gynnar 
inkludering av unga (13-25 år) och nya svenskar, Unga 
deltagare i projekt (13-25 år) och Unga (13-25 år) och 
nya svenskar som drivit projekt. Projektet bidrar även till 
indikatorer inom 3.3: Ökad kunskap och intresse för 
hållbarhetsfrågor och naturen och Projektet skapar 
temadagar om Framtidens föreningsliv, Hej livet! och 
Grönt drivkraft, 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 
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utveckla landsbygden och skapa temadagar för unga om 
Framtidens föreningsliv, Hej livet! och Grönt drivkraft. 

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

Motivering: De tre temadagarna för unga är något nytt 
utifrån ett identifierat behov som inte genomförts av 
någon annan i området innan. Projektet är en 
ungdomssatsning och kommer inte att vara lönsamt för 
att bära kostnaderna utan stöd. 

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 214 

LAG-styrelsens beslut Bifall 

Motivering till beslut Projektet fick 214 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 
LAG-styrelsen 2022-12-07 Projekt Spira mod 
engagemang och hälsa för unga i sydöstra Skåne 2022-
3411 

LAG-styrelsen anser att detta är en bra projektidé. 
Satsningar på ungas psykiska hälsa, ungas engagemang i 
miljö- och klimatfrågor samt ungas förståelse för 
demokratiska principer och värderingar är högst aktuella 
och viktiga för hela vårt samhälle. 

  

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) 765 115 SEK 
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Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

376 847SEK 

Totalt stödbelopp 1 141 962SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 141 962 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 och framför allt är det 
ungdomar som har nytta av projektet är en stödnivå på 
100 % berättigad. 

Ideell insats Ideellt arbete: 542 440 SEK  

Ideell resurs: 0 SEK  

 

Uppmaning från LAG-styrelsen till projektgruppen: LAG-styrelsen uppmanar 
projektgruppen att skapa ett tydligt samarbete med de organisationer som har expertis 
inom områdena och som arbetar med målgruppen. Samt en vidareutveckling av 
förankringen med lokala aktörer som arbetar med målgruppen. Kontakta kommunerna i 
sydöstra Skåne för namn på organisationer. Det anses också viktigt att det finns resurser i 
form av psykosocialt stöd på plats vid evenemanget och efter. 

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: 
Carina Almedal och Ann-Sofie Larsson 

§ 8.2 Från ödehus till drömhus och levande landsbygd, 2022-3715, 
projektbeslut 

Projektnamn Från ödehus till drömhus och levande landsbygd 

Sökande Sjöbo kommun, 212000-1090 

Journalnummer 2022-3715 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG-styrelsen. Johan Tykesson 
anmälde jäv och lämnade 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. 
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Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader  

Motivering till insatsområde Projektet bedöms rymmas inom insatsområde 1. 
Närproducerat och nya lokala marknader. Insatsen bidrar 
främst till delmål 1.2: System och metoder för 
kompetensöverföring och samarbeten inom/mellan 
privat, ideell och offentlig sektor, genom målen 
Genomföra kompetenshöjande insatser för företag, 
föreningar och andra aktörer. Projektet bidrar till 
indikatorerna Samarbeten, Arrangerade utbildningar, 
Deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 
samt Nya produkter och tjänster. Insatsen bidrar även till 
delmål 1.4 Ökad framtidstro och hållbar tillväxt inom 
jordbruk, fiske och hantverk, se bedömningsunderlag 
indikatorer. Detta går väl i linje med målen för 
insatsområde 1 i den lokala utvecklingsstrategin. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet medverkar till att uppfylla mål i 
Jordbruksfonden av landsbygdsutveckling genom att 
undersöka hur de aktuella kommunerna i projektet kan 
arbetat resurseffektivt med Ödehus genom samarbete 
med intressenter. Projektet avser att sprida inspiration 
och kunskap kring ödehus kopplat till hållbarhets- och 
platsutvecklingsfrågor. 

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

Motivering: En gemensam insats kring ödehus har inte 
de aktuella kommunerna inte resurser att till genomföra 
utan detta projektstöd. 

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 anses inte vara kostnadseffektiv, vilket 
innebär att projektet inte uppfyller tillräckligt med 
indikatorer i förhållande till sökt stöd. 
5. Ej aktuell då ansökan inte uppfyllde samtliga villkor. 
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LAG-styrelsens beslut Återremittering 

Motivering till beslut LAG-styrelsen ansåg inte ansökan vara tillräckligt 
kostnadseffektiv.  

  

Uppmaning från LAG-styrelsen till projektgruppen: LAG-styrelsen uppmanar 
projektgruppen att tillfråga samtliga kommuner i sydöstra Skåne att ingå i projektet, även 
Simrishamns kommun. Vidare anser styrelsen att det behövs en omfattande sänkning av 
budgeten (minst 50 % av personalkostnaderna) för att projektet ska anses kostnadseffektivt 
samt ha en rimlig och realistisk budget. Projektgruppen bör även se över det ideella arbetet 
då LAG-styrelsen inte anser att dessa beräkningar är realistiska. 

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: 
Maria Hammenberg och Ingmar Thorén 

§ 8.3 Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum, 2022-
3931, projektbeslut 

Projektnamn Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum 

Sökande Tomelilla kommun, 212000-0886 

Journalnummer 2022-3931 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG-styrelsen. Monika 
Jingmond anmälde jäv och lämnade 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 

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet 

Motivering till insatsområde Projektet bedöms rymmas inom insatsområde 2. 
Kommunikation och tillgänglighet. Främst delmål 2.4 
Ökad tillgänglighet, utbud och kvalitet av natur-, kultur- 
och fritidsaktiviteter: Verka för att förlänga 
besökssäsongen och Öka utbudet, kvaliteten och 
tillgängligheten inom natur-, kultur- och 
fritidsverksamheterna i området. Indikatorer projektet 
bidrar med är Antal projekt som bidrar till att öka antal 
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besökare utanför högsäsong, Antal tillgänglighetsprojekt, 
Organisationer som får stöd, Antal nya produkter och 
tjänster. Insatsen bidrar även till delmål 2.3 Inkludering 
av områdets invånare med fokus på unga och nya 
svenskar: Detta gå går väl i linje med målen för 
insatsområde 2, i den lokala utvecklingsstrategin. Se 
måluppfyllelse indikatorer, bedömningsunderlag 
indikatorer. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet medverkar till att uppfylla mål i 
Jordbruksfonden av landsbygdsutveckling genom att 
skapa en attraktivare och tryggare tätort och byar genom 
att testa ett nytta arbetssätt för att utveckla Tomelilla 
tätort och kommunens övriga byar. 

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

Motivering: Tomelilla kommun uppger att de inte har 
resurser att lägga på detta utan projektstöd, då arbetet 
ligger utanför kommunal verksamhet och för att blir bra 
krävs nära samverkan med fler aktörer, bland annat 
företagarförening, föreningar, handlare och 
fastighetsägare, därför bedöms det att ingen dödvikt 
förekommer. 

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 272 

LAG-styrelsens beslut Bifall 

Motivering till beslut Projektet fick 272 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 2. Bedömningsprotokoll 
LAG-styrelsen 2022-12-07 Ett attraktivt tryggt och 
tillgängligt Tomelilla centrum 2022-3931 
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LAG-styrelsen anser att det är en bra projektidé, med ett 
förankrat tvärsektoriellt samarbete. Projektet kan leda 
till att göra Tomelilla centrum och dess kringorter mer 
levande, samt främja tryggheten och skapa attraktiva 
livsmiljöer för samtliga invånare i kommunen och 
besökare. 

  

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) 809 443 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

398 681 SEK 

Totalt stödbelopp 1 208 124 SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 208 124 SEK 

Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Insatsen bedöms som projektstöd och stödnivå 100 % då 
projektets syfte är att gynna en bredare allmänhet. 

Ideell insats Ideellt arbete: 804 100 SEK  

Ideell resurs: 0 SEK  

 

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: 
Sofia Sarstedt och Emma Bruce 

§ 8.4 Säkra slingan i Vollsjö, 2022-1031, ändring av villkor 
LAG-styrelsen beslutade om att förlänga nedanstående villkor med två månader. 

”Projektet ska inkomma med nyttjanderättsavtal till verksamhetskontoret med alla berörda 
markägare senast två månad efter beslut om stöd från Jordbruksverket. Inskrivning hos 
Lantmäteriet kan ske i ett senare skede under projekttiden.” 

Från Protokoll LAG-styrelsens möte 2022-05-18 
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§ 9. Övriga frågor 
Sylvia Larsson avtackades. 

§ 10. Nästa möte 
Nästa möte är onsdagen den 8 februari kl. 15:30, plats meddelas senare. 

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

Underskrifter 
Sekreterare: Julia Falkman 
Ordförande: Janet ten Have 
Justeringsperson: Kristin Sjövall 
Justeringsperson: Maria Hammenberg 



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

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 2 6 12
G7 3 5 15

114
Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

S1 3 15 45
S2 0 12 0

S3 5 11 55

S4 0 8 0
S5 0 6 0
S6 0 10 0
S7 0 6 0

100
Max-

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

160 114 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja
340 100 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja
500 214

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Aktörer från samtliga tre sektorer har varit med och tagit fram projektidé och projektplan.

Journalnummer 2022-3411
Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering

Projektet är förankrat lokalt efter utvärderingen av Ystad Summit 2022. Projektgruppen har varit i kontakt med ett antal organisationer och föreningar samt haft 
dialogmöte med ungdomar.
Det finns en bred och dokumenterad erfarenhet av att driva projekt och EU-projekt.
LAG-styrelsen anser att nyttan med projektet tillfaller allmänheten, företag, organisationer och föreningar i hela leaderområdet.
Projektet, med dess tre ben, vill fånga in samtliga hållbarhetsfaktorer. Den sociala hållbarheten är dock framtonad då fokus är att involvera unga till ett 
samhällsengagemang.

TOTALT

Projektet är en vidareutveckling av Ystad Summit 2022.
Samarbetspartners, formen för samarbeten och vilka resultat dessa ska ge framgår i projektplanen.

TOTALT
Motivering

LAG-styrelsen anser att projektet involverar unga genom att skapa aktiviteter för dem och inkludera dem i att kunna påverka sin närmiljö.
LAG-styrelsen anser inte att projektets fokus handlar om förbättrad infrastruktur.
Projektet inkluderar unga oavsett ursprung genom samverkan i olika samhällsnivåer och sektorer. Projektet skapar nya dialogformer och forum, som bidrar till tillit 
och inkluderande synergier.
LAG-styrelsen anser att projektet inte uppfyller målet.
Det skapas inga nya företag inom projektet.
Det skapas inga nya arbetstillfällen inom projektet.
Det skapas inga nya produkter eller tjänster i projektet.

Carina Almedal och Ann-Sofie Larsson

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)
Bifall

Specifika urvalskriterier (S)
SUMMA (avslagsnivå 200 p)

LAG-styrelsen anser att detta är en bra projektidé. Satsningar på ungas psykiska hälsa, ungas engagemang i miljö- och klimatfrågor samt ungas förståelse för demokratiska 
principer och värderingar är högst aktuella och viktiga för hela vårt samhälle.



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 3 5 15

G2 5 2 10

G3 3 5 15

G4 3 4 12

G5 3 5 15

G6 2 6 12

G7 5 5 25

104
Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 3 15 45

S2 0 12 0

S3 3 11 33

S4 5 8 40

S5 2 6 12

S6 2 10 20

S7 3 6 18

168
Max-

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

160 104 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja

340 168 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja

500 272

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Aktörer från två sektorer har varit med och utformat projektidén och bidragit till innehållet i projektansökan.

Bedömningsprotokoll Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum
Journalnummer 2022-3931

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering

LAG-styrelsen anser att projektet är väl förankrat mellan Tomelilla kommun, Företagarna samt fastighetsbolag.

Tomelilla kommun besitter den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna driva EU-finansierade projekt.

LAG-styrelsen anser att projektet inkluderar och engagerar samtliga sektorer i närområdet. Projektet anses vara till stor nytta för området med en ambition om att 

metoden skall kunna användas på andra ställen.

Samtliga horisontella dimensioner för hållbar utveckling är beskrivna. Men projektet genomsyras av den sociala aspekten då projektet vill skapa ett tryggare 

centrum.

TOTALT

LAG-styrelsen anser att projektet är en vidareutveckling av en redan befintlig idé. Ett koncept som förädlats.

I projektet kommer samarbete mellan olika näringar att ske, vilka och på vilket sätt är beskrivet i ansökan.

TOTALT

Motivering

LAG-styrelsen anser att projektet involverar unga genom att skapa aktiviteter för dem och genom att låta dem påverka sin närmiljö. Projektet syftar dessutom till 

ökad trygghet, ökad platsattraktivetet och en förbättrad konkurrenskraft.

LAG-styrelsen anser att projektet inte uppfyller målet, vilket inte är syftet med detta projekt.

Projektet har planerat in aktiviteter som inkluderar unga (13-25 år) och nya svenskar.

LAG-styrelsen anser att projektet har insatser som främjar aktiviteter och skapar en aktiv tillgänglig mötesplats för många, året runt.

Det anges inte ansökan att det skapas några nya företag under projekttiden. LAG-styrelsen anser dock att det finns goda förutsättningar för nya företag skapas, t ex 

ett eventföretag.

LAG-styrelsen anser att projektet skapar goda möjligheter för ett bestående nytt arbetstillfälle efter projekttidens slut.

Det skapas en ny tjänst (årshjulet) under projekttiden.

Sofia Sarstedt och Emma Bruce

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)
Bifall

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA (avslagsnivå 200 p)

LAG-styrelsen anser att det är en bra projektidé, med ett förankrat tvärsektoriellt samarbete. Projektet kan leda till att göra Tomelilla centrum och dess kringorter mer levande, 

samt främja tryggheten och skapa attraktiva livsmiljöer för samtliga invånare i kommunen och besökare.
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