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Protokoll LAG-möte 2020-04-23 
Möte: kl. 15.30-21.45 (kl. 15.30-16.00 projektpresentationer, kl. 16.00-17.45 

gruppdiskussioner). 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Ann-Margrete Clarén (privat/Simrishamn) 
Carina Almedal (privat/Tomelilla) 
Daniel Jonsgården (offentlig/Tomelilla) 
Mats Carlsson (offentlig/Simrishamn) 
Mattias Johansson (offentlig/Ystad) 
Patrik Juhlin (privat/Ystad) 
Patrik Karlsson (ideell/Ystad) 
Rigmor Löfvenhamn (privat/Sjöbo) 
 
Närvarande suppleanter som gick in som ordinarie ledamot: 
Ingmar Thorén (suppleant/privat/Sjöbo) 
Linnea Nystrand (suppleant/ideell/Ystad) deltog från kl. 17:35 från § 1 
Sofia Osburn Sarstedt (suppleant/ideell/Simrishamn) 
 
Ej närvarande:  
Bengt Andersson (ideell/Ystad) 
Cornelia Englén (offentlig/SÖSK) 
Janet ten Have (ideell/Tomelilla) 
Kamilla Danielsson (offentlig/Sjöbo) 
Linda Ohlsson (ideell/Simrishamn) 
Paula Vendel (privat/Ystad) 
Åsa Söderberg (ideell/Sjöbo) 
Ann-Sofie Larsson (suppleant/privat/Tomelilla) 
 
Övriga närvarande: Julia Falkman och Kristin Persson från leaderkontoret 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 2020-962 Kulturnavet Österlen 2020-04-23 
Bilaga 2. Bedömningsprotokoll 2020-995 Grön läroplats Österlen 2020-04-23 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet öppnat. 
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§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande 
LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna. 

§ 3. Val av justeringsperson 
Ann-Margrete Clarén valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG fastställde dagordningen utan tillägg. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2020-04-15 bordlades till nästa möte. 

§ 6. Projekt 

§ 6.1 2020-970 GEOKIDS 
LAG tog upp och fullföljde bedömningen av detta projekt från föregående LAG-mötet (2020-

04-15). 

Projektnamn GEOKIDS - Ett kvalitetssäkrat naturnära lärande på 
temat geologi 

Sökande GeFo Skåne ekonomisk förening 

Journalnummer 2020-970 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG. Ingen anmälde jäv. 

Kontroll av beslutsmässighet 11 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. 

 

LAG-beslut   Bifall 

Motivering till LAG-beslut LAG anser att projektet har goda förutsättningar att 
inkludera och gynna samtliga sektorer. Dessutom finns 
det ett helhetstänk med tydliga målsättningar som, med 
hjälp av bred erfarenhet, tyder på att projektet kan få 
genomslagskraft och tillföra något till hela 
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leaderområdet. Projektet innebär nya möjligheter för 
utomhuspedagogik med digitala hjälpmedel. Andrarums 
Alunbruk är en gömd pärla som förtjänar varsam 
uppmärksamhet och som kan lära oss mycket utav vårat 
geologiska arkiv samt inspirera till social och ekologisk 
hållbarhet.  

Ändringar i ansökan LAG har inga ändringar i projektet. 

Projekttyp Projektstöd 

Åtgärd Genomförande 

Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Projektet bedöms som projektstöd eftersom nyttan av 
projektet tillfaller allmänheten. Att bli en "geokid" ska 
vara gratis och därmed öppet för alla. Stödnivån är 
därmed motiverad till 100 %. 

Projektstöd (EU/stat) 135 893 SEK 

LAG-pott 66 932 SEK 

TOTAL FINANSIERING 202 825 SEK 

Ideell insats Ideellt arbete: 96 620 SEK  

Ideell resurs: 0 SEK  

Villkor för stöd LAG har inga villkor. 

 

Rekommendation till projektgruppen från LAG: Kontakta och förankra projektets aktiviteter 

hos markägare och Länsstyrelsen i Skåne. Detta är en förutsättning för att projektet ska 

kunna genomföra sina aktiviteter. 

LAG-ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: Sofia Osburn 

Sarstedt, Daniel Jonsgården och Mats Carlsson. 

§ 6.2 2020-962 Kulturnavet Österlen 

Projektnamn Kulturnavet Österlen – strategi, nätverksbyggande och 
service 

Sökande Stockholms Kulturstrategi Konsult AB 

Journalnummer 2020-962 
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Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG. Ingen anmälde jäv. 

Kontroll av beslutsmässighet 11 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  2. Kommunikation och tillgänglighet 

Motivering till insatsområde
  

Projektet ryms i Insatsområde 2. Kommunikation och 
tillgänglighet, Delmål 2.4 Ökad tillgänglighet, utbud och 
kvalitet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter. 

Detta överensstämmer med projektets syfte: att stödja 
och utveckla kultur som en utvecklingsfaktor för 
regionen. 

Fond Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) 

Motivering till fond Ansökan ryms inom EJFLU, då projektet går ut på att 
skapa en mer attraktiv landsbygd och utveckla 
företagandet på landsbygden. 

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 

 

Poäng för urvalskriterier Projektet fick 297 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. 

Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns i 
Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 2020-962 Kulturnavet 
Österlen 2020-04-23 

LAG-beslut   Bifall 
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Motivering till LAG-beslut LAG anser att den här typen av projekt behövs i Ystad 
och på Österlen, som ju ibland kallas för kulturens 
vagga. Detta är ett intressant projekt, med en 
genomarbetad ansökan, som sätter fingret på de 
utmaningar som kulturnäringen har, med dess 
kulturarbetare och ensamföretagare. Projektet tros 
också kunna bidra till en utveckling även av andra 
näringar. 

  

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

Villkor för stöd LAG har inte angett några villkor för stöd. 

Projektstöd (EU/stat) 1 037 713 SEK 

LAG-pott 511 112 SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 548 825 SEK 

Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Stödnivån för projektet är 100 % eftersom projektet 
bedöms som ett projektstöd. Detta eftersom projektet 
gynnar en hel bransch (kulturbranschen i Ystad och på 
Österlen), med gratis rådgivning, nätverkande och andra 
aktiviteter. Även de som i dagsläget inte är kulturaktörer 
men som skulle vilja bli gynnas av projektet. 

Ideell insats Ideellt arbete: 434 250 SEK  

Ideell resurs: 48 000 SEK  

Rekommendationer till projektgruppen från LAG: LAG uppmuntrar projektgruppen att 

kontakta Kultur i Sjöbobygden (KIS) för att ta del av deras erfarenheter och eventuellt 

inkludera Sjöbo kommun i projektet. 

LAG-ledamot som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: Ann-Margrete Clarén 

och Mats Carlsson 

§ 6.3 2020-995 Grön läroplats Österlen 

Projektnamn Grön läroplats Österlen 

Sökande Gylleboverket  

Journalnummer 2020-995 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG. Ingen anmälde jäv. 
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Kontroll av beslutsmässighet 11 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
  

Projektet ryms inom insatsområde 3: Naturvärden och 
grön och blå tillväxt, inom delmål 3.3: Ökad kunskap och 
intresse för hållbarhetsfrågor och naturen. Detta 
eftersom projektet vill öka kunskapen och 
medvetenheten om miljöarbete och fungera lite som en 
inkubator 

Fond Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) 

Motivering till fond Ansökan ryms inom EJFLU, eftersom ansökan ska öka 
miljömedvetenheten hos de boende och verkande i 
området och därmed skapa en attraktivare landsbygd. 

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. 

 

Poäng för urvalskriterier Projektet fick 331 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng 

Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns i 
Bilaga 2. Bedömningsprotokoll 2020-995 Grön läroplats 
Österlen 2020-04-23 

LAG-beslut   Avslag 

Motivering till LAG-beslut LAG avslår projektansökan mot bakgrund av att det 
sökta stödet är för högt i förhållande till de angivna 
indikatorerna. Flertalet indikatorer som projektet angett 
är redan uppfyllda med väldigt god marginal. 
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LAG-ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: Patrik Juhlin och 

Sofia Sarstedt 

§ 6.4 Prioritering (konkurrensutsättning) 
LAG beslutade att omfördela 88 607 kronor från Samarbete till Genomförande i Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  

De nya beloppen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling blir enligt 

följande tabell (kr): 

  Genomförande 
58% 

Samarbete 
7% 

Drift 
35% 

Totalt 

Budget  Insatsområde 1 Insatsområde  2 Insatsområde 3 Samarbete Drift   

Tillgängligt 
belopp 

8 107 770 7 822 324 4 470 765 2 543 310 12 375 000 35 319 169 

 

Därmed finns det budget att prioritera och genomföra nedanstående tre projekt, och ingen 

konkurrensutsättning behövde göras. 

2020-989 Equine Monitoring 

2020-970 GEOKIDS 

2020-962 Kulturnavet Österlen – strategi, nätverksbyggande och service 

§ 7. Övriga frågor  
Inga övriga frågor.  

§ 8. Nästa möte  
Nästa LAG-möte är onsdagen den 3 juni kl. 15.30 i Ystad eller digitalt via Zoom.  

§ 9. Mötets avslutande 
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat. 

 

Protokollförare  Justeringsperson 
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Julia Falkman, sekreterare  Kristin Persson, verksamhetsledare 

 

 

 

  

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Carina Almedal, ordförande  Ann-Margrete Clarén, ledamot 

 



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 2 12 24

S3 2 11 22

S4 3 8 24

S5 5 6 30

S6 3 10 30

S7 3 6 18

193

Max-

poäng
Poäng VILLKOR Fyll i ja eller nej

160 104 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja

340 193 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja

500 297

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Bedömningsprotokoll Kulturnavet Österlen – strategi, nätverksbyggande och service

Journalnummer 2020-962

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektidén är framtagen främst av privat och offentlig sektor.

Projekidén är en vidareutveckling av liknande satsningar i leaderområdet.

Projektet skapar ett brett samarbete mellan kulturnäringen och övriga näringar i området.

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering

Projektet är förankrat hos ett antal organisationer i närområdet.

Projektorganisationen har erfarenhet av att driva EU-projekt.

Projektet involverar kulturpersoner, allmänheten, företag, organisationer och föreningar i närområdet.

Ekologisk hållbarhet beaktas genom försörjning lokalt. Social hållbarhet för kulturarbetare och allmänhet. Bättre ekonomiska förutsättningar för kulturarbetare och 

företagande. 

LAG anser att den här typen av projekt behövs i Ystad och på Österlen, som ju ibland kallas för kulturens vagga. Detta är ett intressant projekt, med en genomarbetad ansökan, 

som sätter fingret på de utmaningar som kulturnäringen har, med dess kulturarbetare och ensamföretagare. Projektet tros också kunna bidra till en utveckling även av andra 

näringar.

TOTALT

Motivering

Projektet syftar till att skapa en dynamisk plattform som främjar utvecklingen av kultur på Österlen.

Ann-Margete Clarén och Mats Carlsson

Projektet  vänder sig inte specifikt till dessa grupper, men de kommer gynnas av projektet.

Projektet ger samordningsvinster och stöd i utvecklingen av kulturlivet med positiva effekter på tillgänglighet och kvalitet.

Projektet har angett att tre nya företag kommer att bildas.

Projektet bedömer att det är möjligt att utveckla ungefär två nya arbetstillfällen.

Projektet anger att sex nya produkter eller tjänster kommer att skapas.

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA (avslagsnivå 200 p)

Projektet kan bidra till en digital infrastruktur för strategisk utveckling, nätverksbyggande, coaching och service för kulturutveckling på Österlen.



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 3 5 15

G2 3 2 6

G3 5 5 25

G4 3 4 12

G5 3 5 15

G6 2 6 12

G7 2 5 10

95

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 3 25 75

S2 3 22 66

S3 5 16 80

S4 3 5 15

236

Max-

poäng
Poäng VILLKOR Fyll i ja eller nej

160 95 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5

340 236 Villkor 2 Ja Villkor 4 Nej

500 331

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Patrik Juhlin och Sofia Sarstedt

Projektets grundsyfte är att höja kunskapsnivån kring hållbarhet och att inspirera till ett hållbart samhälle.

Projektet har samarbeten men LAG saknar en tydlig beskrivning kring hur dessa ska se ut och kunna bidra till projektets resultat. 

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)

LAG avslår projektansökan mot bakgrund av att det sökta stödet är för högt i förhållande till de angivna indikatorerna. Flertalet indikatorer som projektet angett är redan 

uppfyllda med väldigt god marginal.

TOTALT

Motivering

Målen uppfylls i god utsträckning då projektet bidrar till en bättre allmänkunskap om hållbar odling.

SUMMA (avslagsnivå 200 p)

En stor del av projektet går ut på att återbruka och hela projektet arbetar med cirkulär konsumtion.

Aktörer från två sektorer har tagit fram projektet, den tredje blir synlig i finasieringen och i styrgruppen.

Projektet är en vidareutveckling av en redan befintlig verksamhet.

Flertal samarbeten nämns i projektansökan, men inte hur de ska genomföras.

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Motivering

Projektet är brett förankrat bland företag, organisationer och föreningar, men ej hos allmänheten.

En i projektgruppen har tidigare drivit ett leaderprojekt i mindre skala. Detta är ett betydligt större projekt och därför anser LAG att det finns kompetens, men 

inte tillräckligt för 5 poäng. 

De flesta intressenterna är lokaliserade till Österlen, men nyttan av projektet tillfaller hela leaderområdet.

De horisontellla målen beaktas och det ekologiska målet är en stomme i projektet.

Bedömningsprotokoll Grön Läroplats Österlen
Journalnummer 2020-995

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
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