
 

 

Projektpresentationer: kl. 16.00-17.00 

Fika: kl. 17.00-17.40 

Möte: kl. 17.40 -21.15 

Plats: Kommunhuset, Tomelilla 

Närvarande: Andrea Nowag (ej närvarande under §7.1), Carina Almedal, Lennart Holst (avvek 

kl. 21.00 under § 9), Lilian Schimmele, Madelene Johansson (avvek kl. 19.30 under §7.2), 

Margareta Fries, Olle Viberg (avvek kl. 21.00 under § 9), Patrik Juhlin (medverkade från kl. 18.40 

§7.2), Sofie Bredahl, Thorbjörn Sjunneson. 

Ej närvarande: Linn Thiesen, Sven-Anders Sölveborn, Ulrika Fausö.  

Övriga närvarande: Kristin Persson och Julia Falkman (personal). 

1. Delegationsordning för LEADER Sydöstra Skåne, version 3.0, 2017-03-01 
2. Bedömningsprotokoll Marinpedagogisk verksamhet (MPV) i Ystads kommun 2017-03-01 
3. Bedömningsprotokoll Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – 

Mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm 2017-03-01 

Tillförordnad ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet öppnat. 

LAG ansåg att mötet var utlyst i enighet med stadgarna. 

Carina Almedal valdes till justeringsperson. 

Styrelsen godkände dagordningen med tilläggen § 6. Delegationsordning samt § 8. Beslut 

projektmedel för 2017, vilket innebar att efterföljande punkter flyttades fram. 

Protokollet från LAG-mötet 2016-12-19 lades till handlingarna. 

LAG godkände förslaget på ny delegationsordning, se Bilaga 1. Delegationsordning för LEADER 

Sydöstra Skåne version 3.0 2017-03-01 



 

 

Projektnamn Marinpedagogisk verksamhet (MPV) i Ystads kommun 

Sökande Ystads kommun 

Journalnummer 2016-6586 

Kontroll av jäv Andrea Nowag anmäler jäv och Madelene Johansson 
avstår från att rösta för att ingen sektor ska ha mer än 49 % 
representation. 

Kontroll av beslutsmässighet 8 av 13 ledamöter är närvarande med representation från 
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation efter det att Madelene Johansson avstått 
från att rösta. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde  3. Naturvärden och grön och blå tillväxt 

Motivering till insatsområde  Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i 
Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt, 
delmål 3.3 Ökad kunskap och intresse för hållbarhetsfrågor 
och naturen. Projektets syfte är att skapa intresse för och 
kunskap om hållbar utveckling av Östersjön och dess 
närområde hos barn och unga. Öka förståelse för havets 
unika förutsättningar och dess möjligheter för att skapa en 
handlingskompetens och en framtidstro samt att barn och 
unga ska få en ökad miljömedvetenhet och förstå vikten av 
sin egen roll och betydelse för en hållbar utveckling. 
Projektets syfte går väl i linje med insatsområde 3 och 
delmål 3.3.  

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla målen i 
Landsbygdsprogrammet inom lokalt ledd utveckling 
genom att öka medvetenheten och kunskapen hos barn 
och unga om hållbarhetsfrågor och miljön.  

Villkor  1. Projektägaren är en kommun. 
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 
3. Samtliga bilagor är bifogade ansökan. 
4. Ansökan uppfyller villkoret om en kostnadseffektiv och 
realistisk budget. 



 

 

5. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella 
urvalskriterier. 

Totalpoäng för urvalskriterier 213 

LAG-beslut   Bifall 
(Olle Viberg reserverar sig mot beslutet) 

Motivering till LAG-beslut Projektet fick 213 poäng och kom över avslagsnivån om 
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna 
finns i Bilaga 2. Bedömningsprotokoll Marinpedagogisk verksamhet 
(MPV) i Ystads kommun 2017-03-01 

LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala 
utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till en ökad 
kunskap och ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor och 
människans påverkan på havet hos barn och unga. 
Projektet skapar förutsättningar för ett mer hållbart 
samhälle. Projektet skapar dessutom ett arbetstillfälle. 

 

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

Villkor för stöd - 

Totalt stödbelopp 1 633 143 SEK 

Projektstöd 1 094 206 SEK 

Övrigt offentligt stöd  82 996 SEK 

Övrig offentlig medfinansiering, 
LAG 

455 941 SEK 

Stödnivå (%)  100 % 

Motivering till stödnivå Stödnivån för projektet är 100 % då nyttan av projektet 
tillfaller en bred allmänt och bidrar till ökad kunskap och 
intresse för vår miljö. 

Ideell insats Ideellt arbete: 333 900 SEK 

Ideell resurs: 180 000 SEK 

Rekommendationer från LAG till projektgruppen: Samarbete bör ske med Marint centrum i 

Simrishamn och Naturskolan i Kivik. 

 

 

 



 

 

Projektnamn Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism & fritid – 
Mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm 

Sökande Insamlingsstiftelsen Skånes MTB 

Journalnummer 2017-155 

Kontroll av jäv Ingen anmäler jäv. Madelene Johansson avstår från att 
rösta för att ingen sektor ska få mer än 49 % 
representation. 

Kontroll av beslutsmässighet 9 av 13 ledamöter är närvarande med representation från 
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation efter det att Madelene Johansson avstått 
från att rösta. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde  2. Kommunikation och tillgänglighet 

Motivering till insatsområde  Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i 
Insatsområde 2, kommunikation och tillgänglighet, delmål 
2.2 Förbättrad fysisk och digital infrastruktur, 2.3 
Inkludering av områdes invånare med fokus på unga och 
nya svenskar samt 2.4 Ökad tillgänglighet, utbud och 
kvalité av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter. Projektet 
uppfyller också enstaka indikatorer inom insatsområde 1 
och 3. Projektets syfte är att skapa ca 100 km 
kvalitetssäkrade mountainbikeleder och därmed bidrar till 
ökad tillväxt inom besöksnäringen och bättre folkhälsa. 
Projektet går väl i linje med den lokala utvecklingsstrategin 
och bidrar till att mål inom strategin uppfylls.  

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla målen i 
Landsbygdsprogrammet inom lokalt ledd utveckling dels 
genom att bidra till ökad tillväxt inom besöksnäringen 
genom att anlägga kvalitetssäkrade mountainbikeleder men 
också genom att det bidrar nya fritidsaktiviteter på 
landsbygden.  

Villkor  1. Projektägaren är en stiftelse. 
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 
3. Samtliga bilagor är bifogade ansökan. 
4. Ansökan har en kostnadseffektiv och realistisk budget. 



 

 

5. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella 
urvalskriterier. 

Totalpoäng för urvalskriterier 272 

LAG-beslut   Bifall 

Motivering till LAG-beslut Projektet fick 272 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna 
finns i Bilaga 3. Bedömningsprotokoll Hållbar tillväxt genom 
ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder i Fyledalen och 
Snogeholm 

LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala 
utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till ökad tillväxt 
inom besöksnäringen samt nya fritidsaktiviteter på 
landsbygden. Nyttan med projektet tillfaller privatpersoner 
såväl som företag och projektet ökar attraktiviteten för 
leaderområdet även utanför högsäsong. 

 

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

Villkor för stöd - 

Totalt stödbelopp  1 225 845 SEK 

Projektstöd 834 716 SEK 

Övrigt offentligt stöd  30 000 SEK 

Övrig offentlig medfinansiering, 
LAG 

361 129 SEK 

Stödnivå (%)  100 % 

Motivering till stödnivå Stödnivån för projektet är 100 % då nyttan av projektet 
tillfaller väldigt många olika målgrupper. Dels skapas det 
förutsättningar för företagsutveckling och ökad tillväxt 
inom besöksnäringen men nyttan tillfaller även 
allmänheten i form av tillgång till nya fritidsaktiviteter. 
Projektet bidrar också till minskade konflikter mellan olika 
utövare i naturen.  

Ideell insats Ideellt arbete: 240 000 SEK 

Ideell resurs: 370 000 SEK 

Rekommendationer från LAG till projektgruppen: LAG vill uppmuntra projektgruppen att 

titta på alternativ för finansiering av fortsatt drift. 



 

 

Projektet bordlades till nästa LAG-möte den 20 april 2017, pga. att LAG ej var beslutsmässig. 

Projektet bordlades till nästa LAG-möte den 20 april 2017, pga. tidsbrist. 

LAG beslutar att under resten av 2017 endast bevilja ytterligare 350 000 kronor av budgeten för 

projekt i Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, med undantag för de projekt som redan är 

upptagna på dagordningen. Detta dels för att LAG-potten inte räcker till men också för att ha 

möjlighet att stimulera projekt inom de övriga fonderna. 

Inga övriga frågor. 

21 mars kl. 17.00 i Simrishamn. 

Tillförordnad Sofie Bredahl förklarade mötet avslutat. 

 

Protokollförare  Justeringsperson 

   

Julia Falkman, sekreterare  Kristin Persson, verksamhetsledare 

   

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Sofie Bredahl, tillförordnad ordförande  Carina Almedal, ledamot 
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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.  

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. 

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

Verksamhetledaren 
Ersättare: Kommunikatören 

Behöver inte informeras till 
LAG.  
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Ansökan om stöd   

Avskrivning eller avvisning av 
ansökan om stöd  

Ordförande  
Ersättare: Vice ordförande eller 
kassör 

Behöver inte informeras till 
LAG. 

Avslag av ansökan om 
projektstöd som uppkommer i 
handläggningen och som LAG 
inte behöver fatta beslut om 
enligt rutinerna.  

Ordförande  
Ersättare: Vice ordförande eller 
kassör 

Behöver inte informeras till 
LAG. 

Avslag av ansökan om stöd på 
grund av att LAG:s egna 
grundvillkor inte är uppfyllda.  

Ordförande  
Ersättare: Vice ordförande eller 
kassör 

Behöver inte informeras till 
LAG. 

Sänkning av stödbelopp efter 
LAG-beslut men innan 
Jordbruksverket fattar beslut om 
stöd.  

Ordförande  
Ersättare: Vice ordförande eller 
kassör 

Ska informeras till LAG. 

Ansökan om ändring av 
projekt  

  

Nya aktiviteter som inte 
påverkar syfte och mål och som 
inte innebär ett högre 
stödbelopp.  

Ordförande  
Ersättare: Vice ordförande eller 
kassör 

Behöver inte informeras till 
LAG. 

Nytt slutdatum Verksamhetsledare  
Ersättare: Ordförande eller Vice 
ordförande 

Behöver inte informeras till 
LAG. 

Byte av sökande eller 
stödmottagare 

Ordförande  
Ersättare: Vice ordförande eller 
kassör 

Ska informeras till LAG. 

Skattedeklarationer   

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
     
 



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 2 4 8

G2 5 2 10

G3 3 4 12

G4 2 4 8

G5 5 4 20

G6 3 4 12

G7 3 6 18

G8 3 4 12

100

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 2 25 50

S2 0 22 0

S3 3 16 48

S4 3 5 15

113

Max-

poäng Poäng

Generella urvalskriterier (G) 160 100

Specifika urvalskriterier (S) 340 113

500 213

Projektet syftar till att tydliggöra och visualisera klimat- och miljöpåverkan samt att lära ut vad individen kan bidra med och hur livet kan anpassas för 

mindre påverkan på klimat och miljö.

Initiativet kommer från Ystads kommun; företag och föreningar kommer att involveras.

Projektet innebär en utveckling av befintlig marinpedagogik och med fokus mot Östersjön.

Projektet innebär samverkan mellan olika aktörer inom liknande näringar, men under vissa delar av året sker även samarbete med besöksnäringen.

Genom utbildning bidrar projektet till ökad kunskap och intresse för hållbarhetsfrågor och naturen.

Motivering

Projektet är förankrat i närområdet och bland berörda parter.

Projektägare är Ystads kommun som besitter sedvanliga kommunala resurser och har erfarenhet av att driva EU-projekt, olika kompetenser är 

involverade. 

Projektet riktar sig främst till barn i skolåldern, men även allmänheten ska få tillgång till verksamheten under ferietider. Verksamheten är centralt 

belägen och därmed tillgänglig.

Projektet gynnar alla som deltagit i verksamheten och sannolikt även deras familjer.

Bedömningsprotokoll Marinpedagogisk verksamhet (MPV) i Ystads kommun
Journalnummer

Fond

Insatsområde

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

2016-6586

SUMMA

Projektet innebär en långsiktig satsning, där lärandet förhoppningsvis leder till miljötänk och engagemang för miljöfrågor.

Projektets syfte är inte att bidra till ett hållbart kretsloppstänkande.

TOTALT

TOTALT

SUMMERING

Motivering

Projektet samarbetar med Lunds universitet men det framgår inte tillräckligt tydligt på vilket sätt samarbetet ska ske eller på vilket sätt samarbetet 

kan bidra till ökat resultat. 



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 3 4 12

G2 3 2 6

G3 2 4 8

G4 3 4 12

G5 3 4 12

G6 3 4 12

G7 3 6 18

G8 2 4 8

88

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 2 15 30

S2 2 12 24

S3 2 11 22

S4 5 8 40

S5 5 6 30

S6 2 10 20

S7 3 6 18

184

Max-

poäng Poäng

160 88

340 184

500 272

TOTALT

SUMMERING

Projektet syftar till att undvika slitage på känslig mark samt att styra upp slitage i samråd med markägaren. Detta är en både miljömässig och en ekonomisk 

hållbarhetsaspekt. Genom att märka upp speciella MTB-leder samt öka informationen kan även konflikter mellan olika användargrupper minskas eller helt undvikas och 

fler användargrupper kan njuta av samma område. Detta ger social hållbarhet. Aspekterna har beaktats men de genomsyrar inte projektet.

Journalnummer 2017-155

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering

Projektet är förankrat bland sökande stiftelse, företag, kommuner samt länsstyrelsen. Projektet berör dock endast tre av leaderområdets fyra kommuner och anses inte 

ha involverat de boende. Förankring hos en del markägare återstår.

Projektledaren har mångårig erfarenhet av projektledning och det finns personer med olika kompetenser inom styrelsen för sökande stiftelse.

Projektet tar upp att intresset för MTB har ökat hos kvinnor. Fler leder ökar tillgängligheten till naturen och möjligheten att ta sig ut med nya grupper.

Projektet gynnar aktörer inom besöksnäringen samt de som vill cykla i naturen. Allmänheten kan involveras som volontärer vid ledbyggandet. 

SUMMA

Bedömningsprotokoll Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid

- Mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm

Förbättrad fysisk infrastruktur, digitala lösningar (trailinfo på hemsida och i appar), kollektivtrafik från och till lederna kommer att efterfrågas, likaså samåkning. 

Projektet bidrar även till att indikatorn om nya fysiska mötesplatser och utveckling av befintliga uppfylls.

Projektet ökar möjligheterna till inkludering i samhället och närområdet och kan involvera unga och nya svenskar. Samverkan mellan olika sektorer för att utveckla 

dialogformer kommer att ske. 

Markerade och tillgängliga leder skapar attraktivitet för leaderområdet även utanför högsäsong. Projektet kan också innebära en ökad kvalitet för andra grupper såsom 

vandrare och ryttare pga att konflikter på gemensamma leder kan undvikas. Cykling är en klimatvänlig aktivitet, och projektet ses som klockren då man kan samarbeta 

med övriga intressen för naturen i området.

Enligt ansökan kan minst ett nytt MTB-företag skapas.

Projektet skapar förutsättningar för jobb, men ej heltid.

Projektet skapar nya leder och nya fysiska mötesplatser samt en site med information om dessa.

Initiativet kommer från två sektorer: stiftelsen samt privat sektor. Referensgruppen, med representanter från bl.a. Region Skåne och Tourism in Skåne, bidrar till 

genomförandet.

Projektidén är genomförd och beprövad på andra håll i Sverige, men är ny i leaderområdet. 

Främst planeras samarbete mellan olika aktörer inom besöksnäringen. Hur samarbetet ska gå till beskrivs inte tydligt, bara att man ska arbeta med en näringslivsgrupp 

med löpande dialog om leddragning m.m.

TOTALT

Motivering

Projektet ökar områdets konkurrenskraft, resursutnyttjande och kreativa kompetenser, men innebär knappast nya lokala finansieringsmöjligheter. Kompetenshöjning i 

form av utbildning av arbetsledare för byggandet av lederna. Företag i området utvecklas.

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)
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