
 

 

Tid: (16.00) 17.45-22.40 

Plats: Äppelkriget, Kommunhuset, Tomelilla  

Närvarande: Sofie Bredahl, Thorbjörn Sjunneson, Sven-Anders Sölveborn (kom kl. 16.45) , Olle 

Viberg, Patrik Juhlin, Lilian Schimmele, Lennart Holst, Andrea Nowag, Carina Almedal, Linn 

Theisen (gick kl. 22.15), Madelene Johansson (kom kl. 16.30). 

Ej närvarande: Margareta Fries och Ulrika Fausö. 

Övriga närvarande: Kristin Persson och Julia Falkman (personal) 

Innan mötet, kl. 16.00-17.45, hölls projektpresentationer av nedanstående projektgrupper: 

Tillväxt Hästturism sydöstra Skåne: Ylva Wallström & Annethe Yng 

Soleldriven kollektivtrafik mellan byarna på landsbygden i sydöstra Skåne: Anna Broström & 

Kristina Myrberg 

Fest- och bröllopsmässa på Österlen: Frida Jönsson & Rebecca Wallin 

Solelkluster Sydöstra Skåne: Per-Uno Alm 

Vice ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet öppnat. 

LAG ansåg att mötet var utlyst i enighet med stadgarna. 

Madelene Johansson valdes till justeringsperson. 

Styrelsen godkände dagordningen med tilläggen 8.3 Arbetsordning och arbetssätt och 8.4 

Arbetsutskotten (AU). 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna med önskemålet om att framöver skriva 

utförligare protokoll. 

Verksamhetsledaren avger rapport kring budgeten. 

Budget: 1 650 000 SEK  

Utfall tom juli: 648 810 SEK 

Budgeten ligger i sin helhet på Google Drive. 



 

 

Verksamhetsledaren berättar att vi fått in 41 intresseanmälningar. 12 av dessa har leaderkontoret 

hänvisat till andra finansieringsmöjligheter. Leaderkontoret har genomfört 35 projektmöten, vissa 

projektgrupper har vi haft fler möten med. 4 projekt förväntas vara klara till nästa LAG-möte. 

Ytterligare 4 projektgrupper ska vi boka in möte med inom kort. En projektgrupp har meddelat 

att de lagt ner sitt projekt. 

Verksamhetsledaren redogör för de fyra projektansökningar som beräknas behandlas på 

kommande LAG-möte.  

Genomförda 

Jordbruksverkets utbildningar via Skype om investeringar, ärendehantering i Kund samt 

ärendehantering i FLIT 

Leader Skånes kommunikationsnätverk 

Mötesplats Skåne 

EPA-möte (EU-projektanalysgrupp för sydöstra Skåne) 

Partnerskapsmöte 

EU-projekt seminarium kring projektmallar och planer 

Dialogmöte med Kristina Yngwe 

Region Syd-möte 

Möte med AU Fiske 

Kommande 

LUS medlemsträff 27/9 2016  

Landsbygdsnätverkets leaderträff 28-29/9 2016 

EU-projekt seminarium kring ekonomi 6/10 2016 

EPA-möte (EU-projektanalysgrupp för sydöstra Skåne) 12/10 2016 

Jordbruksverkets utbildning kring ansökan om utbetalning 26/10 2016 

Partnerskapsmöte 27/10 2016 

Fondsamordningmöte 15/11 2016 

Två ledamöter har avsagt sig sina platser i LAG. På nästa LAG-möte kommer LAG att besluta 

gällande fyllnadsval till dessa två platser, förutsatt att valberedningen har föreslagit kandidater. 

Ordförande ber att få förtydliga i Delegationsordningen för LEADER Sydöstra Skåne så att det under 

punkt 2 också innefattar fakturor samt att kassören också är ersättare under punkt 3. Förslaget på 

ny delegationsordning tas upp för godkännande på nästa LAG-möte. 



 

 

Vice ordförande förtydligade LAG:s ansvar och poängterade att det är viktigt hur vi 

kommunicerar kring lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, LEADER Sydöstra Skåne 

samt leaderkontoret. 

Leaderkontoret håller på att ta fram en kommunikationshandbok för personal och LAG som ska 

understödja vår kommunikation kring vad lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är för 

något och hur det går till att ansöka om stöd. Handboken kommer att vara klar och presenteras 

på nästa LAG-möte. 

LAG har enats om att i förväg läsa igenom projektansökningarna och skicka in 

bedömningsprotokoll till leaderkontoret för sammanställning. Leaderkontoret ombeds att 

fundera över hur vi kan göra det enklare att läsa och/eller skriva ut samtliga dokument, t.ex. 

genom att sidnumrera och göra budgeten mer lättläst. 

LAG beslutar att behålla det arbetssätt som vi har nu, året ut. 

LAG lyfter frågan när arbetsutskotten ska tillsättas och om arbetsutskotten skulle kunna 

underlätta och förenkla arbetet för LAG. AU Fiske har nyligen startat upp men de andra 

arbetsutskotten har pga. tidsbrist ännu inte startats upp.  

Ingen avrapportering finns att avge. 

Verksamhetsledaren redogör för allokerade projektmedel. LAG beslutar att föra över 10 % av 

kvarvarande medel i insatsområde 3 till insatsområde 2 i Jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling enligt nedan. 

Budget Insatsområde 1 Insatsområde 2 Insatsområde 3 

Procent 50 % 23 % 27 % 

Tillgängligt belopp 9 706 126 4 464 818 5 241 308 

 

Projektnamn Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne 

Sökande Sjöbo kommun 

Journalnummer 2016-4241 

Beslutsmässiga 11 närvarande ledamöter med representation från samtliga 
kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässiga. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation. 



 

 

Jäviga Thorbjörn Sjunneson anmäler jäv. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde  1. Närproducerat och nya lokala marknader  

Motivering  Projektet bidrar till att uppfylla delmålen och indikatorer 
inom insatsområde 1 i den lokala utvecklingsstrategin. 
Projektets fokus ligger på delmål 1: Samverkan mellan 
näringar för utveckling besöksnäringen och nya lokala 
marknader. Projektet bidrar till detta genom att olika 
näringar samverkar för att skapa en ny marknad genom 
hästturismerbjudande vilket också bidrar till utvecklingen 
av besöksnäringen. Projektet kommer att synliggöra 
närproducerade produkter och tjänster samt göra dem mer 
tillgängliga. Projektet bidrar till företagsutveckling och 
paketering av tjänster och produkter för företag inom 
hästbranschen i sydöstra Skåne. Projektet handlar också att 
marknadsföra hästturismen i sydöstra Skåne, i övriga 
Skåne, i Sverige och i Europa vilket bidrar till en utveckling 
av besöksnäringen.  

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  

Motivering  Projektet bidrar till att uppfylla målen inom 
Landsbygdsprogrammet genom att bidra till 
företagsutveckling och stärkt konkurrenskraft. Projektet 
grundar sig på samarbeten mellan olika företag, 
organisationer och myndigheter för utveckling av 
hästturismen i sydöstra Skåne. Projektet bidrar till 
ekonomisk utveckling på landsbygden.  

Villkor  Projektägaren är en organisation, förening, företag eller 
myndighet, ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd, 
samtliga bilagor är bifogade.  

Totalpoäng för urvalskriterier - 

LAG-beslut   Återremittering. 

Motivering LAG anser inte att projektet uppfyller samtliga villkor: 
LAG anser att budgeten inte är kostnadseffektiv pga att 
projektet inte uppfyller tillräckligt med indikatorer. LAG 
anser att kostnaderna för personal i projektet är för hög i 
förhållande till antalet aktiviteter och resultat. 



 

 

Projektnamn Soleldriven kollektivtrafiken mellan byarna på landsbygden 
i Sydöstra Skåne  

Sökande Feministiskt initiativ Österlen  

Journalnummer 2016-4257 

Beslutsmässiga 11 närvarande ledamöter med representation från samtliga 
kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässiga. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation. 

Jäviga Ingen anmäler jäv. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd  

Insatsområde  2. Kommunikation och tillgänglighet  

Motivering  Projektet bidrar till att skapa förutsättningarna för ökad 
mobilitet och förbättrade kommunikationer för de boende 
ute på landsbygden i sydöstra Skåne vilket går väl i linje 
med delmål 2.2 Förbättrad fysisk och digital infrastruktur.  

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  

Motivering Projektet bidrar till att uppfylla mål i 
Landsbygdsprogrammet inom lokal utveckling på 
landsbygden och miljöanpassad och klimatvänlig 
utveckling. 

Villkor Projektägaren är en organisation, förening, företag eller 
myndighet, ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd, 
samtliga bilagor är bifogade.  

Totalpoäng för urvalskriterier  

LAG-beslut   Återremittering. 

Motivering LAG anser inte att projektet uppfyller samtliga villkor: 
LAG anser att budgeten inte är kostnadseffektiv pga. för 
lång förstudietid med hög anställningsgrad och för stor 
budget i förhållande till antalet aktiviteter och resultat. 
LAG ställer också frågan om det finns möjlighet till 
medfinansiering från andra aktörer samt om föreningen 
Feministiskt initiativ Österlen kommer att äga projektet 
under hela projekttiden eller om en annan förening 
kommer att startas. 

 



 

 

Projektnamn Fest och bröllopsmässa på Österlen  

Sökande Fri kommunikation 

Journalnummer 2016-4747 

Beslutsmässiga 11 närvarande ledamöter med representation från samtliga 
kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässiga. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation. 

Jäviga Ingen anmäler jäv. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde  1. Närproducerat och nya lokala marknader  

Motivering  Projektet bidrar till att uppfylla delmål och indikatorer 
inom insatsområde 1 i den lokala utvecklingsstrategin.  

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering Projektet bidrar till ekonomisk utveckling av landsbygden 
vilket är det grundläggande målet för 
Landsbygdsprogrammet. Projektet bidrar till 
företagsutveckling och stärkt konkurrenskraft vilket är en 
av inriktningarna för lokal ledd utveckling för stöd som 
finansieras av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. I 
projektet finns också samarbete mellan olika sektorer.  

Villkor Projektägaren är en organisation, förening, företag eller 
myndighet, ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd, 
samtliga bilagor är bifogade, ansökan har en 
kostnadseffektiv och realistisk budget. 

Totalpoäng för urvalskriterier - 

LAG-beslut   Avslag 

Motivering Projektet nådde inte över två (2) poäng i samtliga generella 
urvalskriterier, se Bilaga 1 Bedömningsprotokoll Fest- och 
bröllopsmässa på Österlen 2016-4747_2016-09-26 



 

 

Projektnamn Solelkluster Sydöstra Skåne  

Sökande Sparbanken Syd  

Journalnummer 2016-5493 

Beslutsmässiga 11 närvarande ledamöter med representation från samtliga 
kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässiga. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation. 

Jäviga Andrea Nowag anmäler jäv. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde  3. Naturvärden och grön och blå tillväxt  

Motivering  Projektet bidrar till att uppfylla delmål och indikatorer 
inom insatsområde 3 i den lokala utvecklingsstrategin. 
Projektet kommer att skapa förutsättningar för omställning 
till förnybar energi, bidra till energieffektivisering och 
skapa förutsättningar för hållbart kretsloppstänkande vilket 
går väl i linje med delmål 3.2 Ökad omställning till hållbart 
kretsloppstänkande.  

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  

Motivering Projektet bidrar till miljö- och klimatvänlig utveckling 
vilket är en av inriktningarna för lokal ledd utveckling för 
stöd som finansieras av Jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Projektet skapar förutsättningar för 
omställning till förnybar energi vilket är ett fokusområde 
för Landsbygdsprogrammet. 

Villkor Projektägaren är en organisation, förening, företag eller 
myndighet, ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd, 
samtliga bilagor är bifogade, ansökan har en 
kostnadseffektiv och realistisk budget och projektet har fått 
minst två (2) poäng i samtliga generella urvalskriterier. 

Totalpoäng för urvalskriterier - 

LAG-beslut   Återremittering 

Motivering LAG anser att projektbudgeten innehåller för få 
arbetstimmar i förhållande till de aktiviteter som ska 
genomföras i projektet. LAG anser också att månadslönen 
för projektledaren är för högt värderad i förhållande till 
arbetsutgifterna som ska utföras. 



 

 

Projektnamn Drift LEADER Sydöstra Skåne 

Sökande LEADER Sydöstra Skåne 

Journalnummer 2016-4812 

Beslutsmässiga 11 närvarande ledamöter med representation från samtliga 
kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässiga. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation. 

Jäviga Frågan om jäv ställdes till LAG. Eftersom detta är ett 
projekt där leaderföreningen är sökande och dess 
styrelse/LAG är styrgrupp så blir alla i LAG automatiskt 
jäviga. Enligt instruktion från Jordbruksverket som är 
förvaltningsmyndighet så ska LAG ändå fatta 
prioriteringsbeslut om driftprojekt trots jäv.  

Åtgärd Stöd till drift 

Projekttyp Projektstöd 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  

Motivering Enligt direktiv från förvaltande myndighet, 
Jordbruksverket, ska driften finansieras av den största 
fonden vilket för LEADER Sydöstra Skåne är 
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  

Totalpoäng för urvalskriterier Driftprojekt bedöms inte utifrån urvalskriterier.  

LAG-beslut   Bifall. 

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

 

Ändringar i ansökan - 

Villkor för stöd - 

Stödbelopp 12 375 000 SEK 

Projektstöd 8 291 250 SEK 

Övrigt offentligt stöd  0 SEK 

Offentlig medfinansiering, LAG 4 083 750 SEK  

Stödandel (%)  100 %  



 

 

Motivering  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 landsbygden och 
riktar sig till samtliga inom leaderområdet.  

Inget att rapportera. 

Inga övriga frågor. 

Måndag 7 november kl. 17.00 i Simrishamn. 

Tisdag 15 november kl. 18.00 i Ystad. 

Onsdag 1 mars kl. 16.00. 

Verksamhetsledaren skickar ut förslag på mötestider för resterande möten under 2016 och 2017. 

Vice ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet avslutat. 

  



 

 
 

Protokollförare  Justeringsperson 

   

Julia Falkman  Kristin Persson, verksamhetsledare 

   

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Sofie Bredahl, ordförande  Madelene Johansson, ledamot 

 

 



Projektnamn: Fest- och bröllopsmässa 

Maxpoäng Poäng Journalnummer: 2016-4747

160 48 Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

340 0 Insatsområde: 1 Närroducerat och nya lokala marknader

500 48

Beslut

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 2 4 8

G2 2 2 4

G3 2 4 8

G4 2 4 8

G5 2 4 8

G6 3 4 12

G7 0 6 0

G8 4

48

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 15 0

S2 12 0

S3 11 0

S4 8 0

S5 6 0

S6 10 0

S7 6 0

0

Summa för varje urvalskriterier är poäng multiplicerat med viktning

Bilaga 1 Bedömningsprotokoll Fest- och bröllopsmässa på Österlen 2016-4747_2016-09-26

Totalt

Motivering

Totalt

Ett visst indirekt hållbarhetstänk finns genom att lokala företag ska stärkas genom samarbete. Men det framgår 

inte tydligt i ansökan hur projektet ska beakta miljömässiga, klimatanpassade, sociala och ekonomiska 

hållbarhetsaspekter.

Initiativet och ansökan kommer från en privat sektor, fler sektorer bidrar till genomförandet.

Liknande projekt har genomförts tidigare av flera aktörer i verksamhetsområdet. Utvecklingen och det att rikta sig 

till en större marknad anses inte vara tillräckligt innovativt.

Fyll i rätt viktning för de specifika urvalskriterierna

innan du börjar med bedömningen!

Avslagsnivå: 200p 

Motivering

Projektet är inte förankrat hos kommuner och organisationer i verksamhetsområdet.

Det framgår inte av ansökan att projektägaren har erfarenhet av att driva projekt.

Projektet beskriver hur jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering kommer att beaktas 

under genomförandet av projektet. Det framgår inte tillräckligt tydligt på vilket sätt projektet kommer att gynna 

individer i olika åldrar, kön och med etnisk bakgrund. 

Nyttan av projektet tillfaller inte en bred allmänhet. Nyttan tillfaller till största delen ingående företag och 

organisationer.

SUMMERING

Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Specifika urvalskriterier

Summa
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