
 

 

Möte: kl. 16.00-17.45 

Plats: Kommunhuset, Simrishamn 

Närvarande: Andrea Nowag (offentlig/Ystad), Bengt Andersson (ideell/Ystad), Carina Almedal 

(privat/Tomelilla), Karin Lintrup (privat/Ystad), Lilian Schimmele (offentlig/Tomelilla), Linn 

Thiesen (ideell/Tomelilla), Madelene Johansson (offentlig/SÖSK),  Margareta Fries 

(ideell/Sjöbo), Mats Carlsson (ideell/Simrishamn), Mats Genberg (privat/Simrishamn), Patrik 

Juhlin (privat/Ystad), Sofie Bredahl (offentlig/Simrishamn). 

Ej närvarande: Filip Måbring (privat/Sjöbo), Patrik Karlsson (ideell/Ystad), Thorbjörn 

Sjunneson (offentlig/Sjöbo). 

Övriga närvarande: Cornelia Berglund och Julia Falkman (personal). 

Ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet öppnat. 

Lilian Schimmele valdes till justeringsperson. 

LAG godkände dagordningen. 

Föregående mötesprotokoll från 2018-03-19 lades till handlingarna. 

§ 5.1 En vik i sjöriket Skåne 

Projektnamn En vik i Sjöriket Skåne 

Sökande Oppmanna Vånga Bygderåd 

Journalnummer 2018-832 

Kontroll av jäv Ingen anmäler jäv. 

Kontroll av beslutsmässighet 12 av 15 ledamöter är närvarande med representation från 
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation  

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 
1.1 Samverkan mellan näringar för utveckling av besöksnäringen och 
nya lokala marknader, 1.2 System och metoder för 
kompetensöverföring och samarbete inom/mellan privat, ideell och 
offentlig sektor, 3.1 Förbättrad vattenkvalité och skydd av den 
biologiska mångfalden, 3.2 Ökad omställning till hållbart 
kretsloppstänkande.. Projektets syfte är att skapa 
förutsättningar för förbättrad vattenkvalité i 
Arkelstorpsviken och att skapa engagemang hos boende 
runt viken. Projektets syfte går väl i linje med insatsområde 
3. 

Fond Havs- och fiskerifonden 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla målen i Havs- och 
fiskeriprogrammet för lokalt ledd utveckling genom att 
undersöka vikens status och på så vis skapa förutsättningar 
för förbättrad vattenkvalité i Arkelstopsviken. 

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 uppfyller inte villkoret om en rimlig och 
realistisk budget.  

Totalpoäng för urvalskriterier - 

LAG-beslut   Återremittering 

Motivering till LAG-beslut LAG anser inte att projektet uppfyller samtliga villkor. 
LAG anser att det finns utgiftsposter i budgeten som 
behöver förtydligas och eventuellt justeras av sökande. 

Inga övriga frågor. 



 

 

Utbildning för nya och befintliga ledamöter 23/5 kl. 12.00 och framåt, Tryde 1303 i Tomelilla. 

 

Nästa LAG-möte är tisdagen den 19 juni kl. 16.00 och äger rum på Tobaksgatan 11 i Ystad 

(mötet är flyttat från Sjöbo).  

Ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet avslutat. 

 

Protokollförare   

   

Cornelia Berglund, sekreterare   

   

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Sofie Bredahl, ordförande  Lilian Schimmele, ledamot 

 


