
 

 

Tid: 17.00-21.15 (mötet startar kl. 17.20) 

Plats: Simrishamn  

Närvarande: Sofie Bredahl, Thorbjörn Sjunneson, Sven-Anders Sölveborn, Patrik Juhlin, Lilian 

Schimmele, Lennart Holst, Andrea Nowag, Carina Almedal, Madelene Johansson, Margareta 

Fries 

Ej närvarande: Ulrika Fausö, Olle Viberg, Linn Theisen 

Övriga närvarande: Kristin Persson och Julia Falkman (personal) 

1. Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne 2.0_2016-11-07 
2. Bedömningsprotokoll Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne 2016-4241_2016-11-07 
3. Bedömningsprotokoll Solelkluster Sydöstra Skåne 2016-5493_2016-11-07 
4. LAG:s möten för 2016 och 2017 

Vice ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet öppnat. 

LAG ansåg att mötet var utlyst i enighet med stadgarna. 

Patrik Juhlin valdes till justeringsperson. 

Styrelsen godkände dagordningen.  

Punkten om fyllnadsval kommer inte tas upp på mötet då valberedningen ännu inte har några 

förslag på nya ledamöter. Den kommunikationshandbok som utlovades på förra LAG-mötet 

kommer att presenteras först på utvärderingsmötet i december.  

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna, med ett önskemål om att framöver 

protokollföra vid vilken tid och vid vilken paragraf en ledamot kommer till eller går från ett möte 

i protokollet. Det finns också synpunkter på att ”LAG” är i singularis och därför bör det i 

protokollet stå skrivet att ”LAG är beslutsmässigt” eller ”LAG är beslutsmässig”. 



 

 

Inget att rapportera. 

Verksamhetsledaren berättar att vi fått in fyra (4) nya intresseanmälningar sedan förra LAG-

mötet den 26 september 2016. Verksamhetsledaren informerar om att leaderkontoret kommer 

samla flertalet projektgrupper till ett informationsmöte med en utbildning i ansökan om 

projektstöd. 

Verksamhetsledaren berättar om de fyra (4) projektansökningar som ska behandlas på kommande 

LAG-möte. Samt två (2) ytterligare projektansökningar som förväntas komma upp för 

behandling på LAG-mötet i mars 2017. 

Genomförda 

Lokal Utveckling Sverige, LUS, medlemsmöte och nätverksträff i Varberg 

Landsbygdsnätverkets nationella leadernätverksträff i Varberg 

Europa Direkt Sydöstra Skånes EU-projektseminarier för kommunala tjänstepersoner kring 

projektekonomi 

EPA-möte med fokus på utvärdering av Europa Direkt Sydöstra Skåne 

Leaderkontorets APT (arbetsplatsträff) med arbetsplanering 

Jordbruksverkets utbildning om ansökan om utbetalning 

Länsstyrelsen i Skånes Partnerskapsmöte med fokus på revidering av handlingsplan för 

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet.  

Öppet hus på leaderkontorets våning på Tobaksgatan i Ystad för anställda i Ystads kommun 

Kommande 

Vice ordförande Sofie Bredahl kommer att delta på ett regionalt ordförandemöte i Hörby den 21 

november. 

LAG godkänner den reviderade delegationsordningen efter beslut om en ändring på tredje raden: 

andra kolumnen från ”Ordförande. Ersättare: Vice ordförande och kassör” blir ”Ordförande. 

Ersättare: Vice ordförande eller kassör”, Bilaga 1 Delegationsordningen för LEADER Sydöstra Skåne. 

Ingen avrapportering finns att avge. 



 

 

Projektnamn Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne 

Sökande Sjöbo kommun 

Journalnummer 2016-4241 

Beslutsmässighet 10 närvarande ledamöter med representation från samtliga 
kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation efter det att Thorbjörn Sjunneson har 
anmält jäv. 

Jäv Thorbjörn Sjunneson anmäler jäv. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde  1. Närproducerat och nya lokala marknader  

Motivering till insatsområde  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 till fond 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  1. Projektägaren är en organisation.  



 

 

2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 
3. Samtliga bilagor är bifogade. 
4. Ansökan har en kostnadseffektiv och realistisk budget. 
5. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella 
urvalskriterier. 

Totalpoäng för urvalskriterier 324 

LAG-beslut   Bifall 

Motivering till LAG-beslut Projektet fick 276 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna 
finns i Bilaga 2. Bedömningsprotokoll Tillväxt hästturism i 
sydöstra Skåne 2016-4241_2016-11-07 

 

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

Villkor för stöd Projektet ska revidera den ideella insatsen så att den 
uppgår till 30 % av stödbeloppet, dvs. en ökning med 
21 985 SEK.  

Stödbelopp 1 339 951 SEK 

Projektstöd 897 767 SEK 

Övrigt offentligt stöd  0 SEK 

Offentlig medfinansiering, LAG 442 184 SEK 

Stödandel (%)  100 % 

Motivering till stödandel Nyttan av projektet tillfaller en bred målgrupp såväl 
företag som föreningar och organisationer. Projektet 
bidrar till ekonomisk utveckling på landsbygden och 
utveckling av besöksnäringen.  

Ideell insats Ideellt arbete: 401 985 (380 000) SEK 

Ideell resurs: 0 SEK 

 

Rekommendationer från LAG till projektgruppen: Arbeta gärna i nära samarbete med 

pågående destinationsutvecklingsprocess och dess metod samt med övriga tre offentliga aktörer i 

sydöstra Skåne. 



 

 

Projektnamn Soleldriven kollektivtrafiken mellan byarna på landsbygden i 
Sydöstra Skåne  

Sökande Feministiskt initiativ Österlen  

Journalnummer 2016-4257 

Beslutsmässighet 10 närvarande ledamöter med representation från samtliga 
kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässig. Dock har offentlig sektor mer än 49 % 
representation så Madelene Johansson avstår från att rösta. 
Detta innebär att 9 ledamöter har rösträtt i ärendet. 

Jäv Ingen anmäler jäv. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde  2. Kommunikation och tillgänglighet  

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

Villkor 1. Projektägaren är en förening. 
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 
3. Samtliga bilagor är bifogade. 
4. Ansökan uppfyller inte villkoret om en kostnadseffektiv och 
realistisk budget. 
5. Ej aktuellt då ansökan inte uppfyllde samtliga villkor. 

Totalpoäng för urvalskriterier - 

LAG-beslut   Avslag 

Motivering till LAG-beslut LAG anser att projektets budget inte är tillräckligt 
kostnadseffektiv, dvs. det är en för stor budget i förhållande till 
antalet förväntade aktiviteter och resultat. Detta innebär att 
projektet inte uppfyller villkor nummer 4. 

LAG ställer sig också frågande till att medfinansieringen som 
är redovisad innebär identiska uppgifter som i föregående 
ansökan men till en fördubbling av tiden. 



 

 

Projektnamn Solelkluster Sydöstra Skåne  

Sökande Sparbanken Syd  

Journalnummer 2016-5493 

Beslutsmässighet 10 närvarande ledamöter med representation från samtliga 
kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation efter det att Andrea Nowag anmält jäv.  

Jäv Andrea Nowag anmäler jäv. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde  3. Naturvärden och grön och blå tillväxt  

Motivering till insatsområde 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 till fond 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 1. Projektägaren är ett företag. 
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 
3. Samtliga bilagor är bifogade. 
4. Ansökan har en kostnadseffektiv och realistisk budget. 
5. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella 
urvalskriterier. 

Totalpoäng för urvalskriterier 330 

LAG-beslut   Bifall 

Motivering till LAG-beslut Projektet fick 330 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna 
finns i Bilaga 3. Bedömningsprotokoll Solelkluster Sydöstra Skåne 
2016-5493_2016-11-07 



 

 

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

Villkor för stöd  

Stödbelopp 447 773 SEK 

Projektstöd 300 008 SEK 

Offentlig resurs   50 000 SEK 

Offentlig medfinansiering, LAG 97 765 SEK 

Privat finansiering  28 000 SEK  

Stödandel (%)  94 % 

Motivering  Nyttan av projektet tillfaller en bred målgrupp men bidrar 
också till hållbar utveckling med fokus på miljön. Bidrar 
till att skapa möjlighet till omställning till förnybar energi i 
sydöstra Skåne.  

Ideella insatser Ideellt arbete: 130 000 SEK 

Ideell resurs: 10 000 SEK 

Kommunikatören ska gå en fortbildning i Adobe Creative Cloud tillsammans med 

kommunikatörer från övriga leaderområden i södra Sverige. 

Kommunikatören berättar om hur LAG använder sig av Google Forms. 

Kommunikatören delar ut en tidsplan med inplanerade möten för 2016 och 2017, Bilaga 4. LAG:s 

möten för 2016 och 2017. 

Vice ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Protokollförare  Justeringsperson 

   

Julia Falkman  Kristin Persson, verksamhetsledare 

   

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Sofie Bredahl, ordförande  Patrik Juhlin, ledamot 

 



 

Titel Dnr Version Datum Sida 

Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne  
 2.0 2016-11-07 1 (2) 

Författare Godkänd  

Kristin Persson LAG 

 

LEADER Sydöstra Skåne 

www.leadersydostraskane.se 

Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne  
 

Ärende/område Delegation Information till LAG 

Bedöma om 
projektansökningar uppfyller 
baskriterier för den lokala 
utvecklingsstrategin.   

Verksamhetsledaren 
Ersättare: Kommunikatören 

Behöver inte informeras till 
LAG.  

Godkänna avtal och 
inköp/upphandling med 
leverantörer, banker m.fl. 
samt attestera fakturor som 
avser den löpande 
verksamheten upp till ett 
belopp om 10 000 kr, och 
som inryms i den fastställda 
budgeten.  

Verksamhetsledaren 
Ersättare: Kommunikatören 

Behöver inte informeras till 
LAG.  

Godkänna avtal och 
inköp/upphandling med 
leverantörer, banker m.fl. 
samt attestera fakturor som 
avser den löpande 
verksamheten upp till ett 
belopp om 100 000 kr, och 
som inryms i den fastställda 
budgeten. 

Ordförande 
Ersättare: Vice ordförande 
eller kassör  

Ska informeras till LAG.  

Godkänna avtal samt 
inköp/upphandling med 
leverantörer, banker m.fl. 
som avser den löpande 
verksamheten upp till ett 
belopp om 300 000 kr, och 
som inryms i den fastställda 
budgeten. 

Presidiet Ska informeras till LAG. 

Administrera arvoden för 
LAG:s möten, arbetsutskott, 
uppdrag och 
utbildningsdagar.  

Verksamhetsledaren 
Ersättare: Ordförande 

Behöver inte informeras till 
LAG.  

Lön och andra 
anställningsvillkor för anställd 
personal.  

Presidiet Ska informeras till LAG.  



Titel Dnr Version Sida 

Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne  1.0 2 (2) 

 

 

 

 

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

Verksamhetledaren 
Ersättare: Kommunikatören 

Behöver inte informeras till 
LAG.  

Signera ansökan om 
utbetalning för LAG-ägda 
projekt.  

Verksamhetledaren 
Ersättare: Kommunikatören 

Ska informeras till LAG. 

Godkänna delaktiviteter inom 
LAG:s paraplyprojekt.  

Verksamhetsledare, 
ordförande och 
projektledaren 

Ska informeras till LAG. 

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

Verksamhetledaren 
Ersättare: Kommunikatören 

Behöver inte informeras till 
LAG.  

Ärende/område Delegation Information till LAG 

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

Av föreningen utsedd 
ekonomiansvarig i Ystads 
kommun. 

Behöver inte informeras till 
LAG.  

 
 

Namnteckningsprov 
 
 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Kristin Persson, verksamhetsledare  Julia Falkman, kommunikatör 
 
 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Sofie Bredahl, vice ordförande  Thorbjörn Sjunneson, kassör
     
 



Bedömningsprotokoll Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne, 2016-4241

Projektnamn: Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne

Maxpoäng Poäng Journalnummer: 2016-4241

160 88 Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

340 236 Insatsområde: 1. Närproducerat och nya lokala marknader

500 324

Beslut

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 3 4 12

G2 3 2 6

G3 2 4 8

G4 3 4 12

G5 2 4 8

G6 3 4 12

G7 3 6 18

G8 3 4 12

88

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 3 15 45

S2 3 12 36

S3 3 11 33

S4 3 8 24

S5 5 6 30

S6 5 10 50

S7 3 6 18

236

Summa för varje urvalskriterier är poäng multiplicerat med viktning

Projektet bidrar till att skapa minst tre nya arbetstillfällen.

Det framkommer inte i ansökan att de nya produkterna och tjänsterna kommer att generera försäljningsintäkter.

Totalt

Motivering

Projektet leder inte till samarbete mellan olika näringar och bidrar därmed inte till att uppfylla målet i mycket god 

utsträckning. 

Utveckling av system och metoder för kompetensöverföring samt utveckling av nya lokala finansieringsmöjligheter är 

inte syftet med projektet. Däremot kommer projektet genomföra kompetenshöjande åtgärder som riktar sig till direkta 

aktörer i området.

Projektet bidrar till diversifiering av företag på landsbygden. Projektet bidrar till utveckling av produkter och av 

lantbruksnäringen.

Projektet syftar till ekonomisk tillväxt hos företag och då ökas framtidstron. Det som saknas är en vidareutveckling av 

aktivitetsturism på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Projektet bidrar till att skapa förutsättningar för att ett nytt företag skapas. 

Totalt

Motivering

Projektet är inte förankrat hos de boende. 

Det framkommer inte av ansökan att projektägaren har erfarenhet av att driva EU-projekt. 

Det framkommer inte tillräckligt tydligt av ansökan hur man ska arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling 

och icke-diskriminering i projektet.

Projektet riktar sig till hästintresserade, men kan förhoppningsvis locka fler att bli intresserade.

Frågan om hållbar utveckling är besvarad men inte mer.

Initiativet kommer ifrån två sektorer: offentlig och ideell. 

Idén är inte nytänkande utan snarare en förlängning och en vidareutveckling av den destinationsprocess som redan 

pågår i verksamhetsområdet. Projektidén är en utveckling av ett annat liknande projekt.

Projektet innebär att olika aktörer kommer att samarbeta, men inte olika näringar.

Fyll i rätt viktning för de specifika urvalskriterierna

innan du börjar med bedömningen!

Avslagsnivå: 200p 

SUMMERING

Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Specifika urvalskriterier

Summa



Bedömningsprotokoll Solelkluster Sydöstra Skåne, 2016-5493

Projektnamn: Solelkluster

Maxpoäng Poäng Journalnummer: 2016-5493

160 112 Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

340 218 Insatsområde: 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

500 330

Beslut

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 2 4 8

G2 3 2 6

G3 2 4 8

G4 5 4 20

G5 5 4 20

G6 5 4 20

G7 3 6 18

G8 3 4 12

112

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 2 25 50

S2 5 22 110

S3 3 16 48

S4 2 5 10

218

Summa för varje urvalskriterier är poäng multiplicerat med viktning

Projektets insatser skapar förutsättningar för omställning till förnybar energi och omställning till ett hållbart 

kretsloppstänkande.

Totalt

Motivering

Totalt

Projektet bidrar till att öka kunskap och intresse kring hållbarhetsfrågor och solel i god utsträckning.

Det framgår inte i ansökan på vilket sätt projektet ska samarbeta med högskola/universitet, utöver visning av film 

som Kungliga Tekniska Högskolan tagit fram. 

Projektet förväntas bidra till energieffektivsering och biologisk mångfald, dock ej till förbättrad vattenkvalitet. 

Projektet förväntas bidra till hållbar utveckling, som är en central del av projektet. 

Samtliga sektorer har varit med och tagit fram projektidé och ansökan.

Projektidén är en vidareutveckling av tidigare beprövade metoder från Tyskland och Danmark. 

Projektidén utvecklar en redan befintlig idé och går i linje med lokala och regionala utvecklingsstrategier.

Fyll i rätt viktning för de specifika urvalskriterierna

innan du börjar med bedömningen!

Avslagsnivå: 200p 

Motivering

Projektet är väl förankrat i närområdet, men inte i hela verksamhetsområdet. 

Det framgår inte av ansökan att det finns erfarenhet av att driva EU-projekt, men väl av andra projekt. 

Redogörelse för flera olika kompetenser finns.

Det är beskrivet i ansökan hur jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering kommer att 

beaktas i projektet. Dock framgår det ej hur individer i olika åldrar, kön och med etnisk bakgrund kommer att 

involveras i projektet.

Nyttan med projektet tillfaller i hög grad en bred allmänhet.

SUMMERING

Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Specifika urvalskriterier

Summa



 

LEADER Sydöstra Skåne   info@leadersydostraskane.se 

Tobaksgatan 11, 271 41 Ystad   www.leadersydostraskane.se 

Org.nr. 802496-4218   www.facebook.com/leadersydostraskane.se 

 

 


	2016-11-07 protokoll.pdf
	2016-11-07 bilaga 1
	2016-11-07 bilaga 2
	2016-11-07 bilaga 3
	2016-11-07 bilaga 4

