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Protokoll LAG-möte 2020-11-04 
Möte: kl. 15:30-18:30 (mellan kl. 15.30 och 15.55 presenterade Helena Kurki projektet) 

Plats: Via det digitala mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 

Angelica Andersson (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) (invald under § 8) 

Ann-Margrete Clarén (Ordinarie/Simrishamn/Privat) 

Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) 

Daniel Jonsgården (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig) 

Henrik Mårtensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell) 

Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat) 

Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 

Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell) 

Mats Carlsson (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig) 

Mattias Johansson (Ordinarie/Ystad/Offentlig) avvek kl. 18:00 innan § 10 

Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell) 

Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat) 

Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell) 

Ej närvarande ledamöter: 

Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat) 

Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat) 

Kamilla Danielsson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig) 

Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/Privat) 

Övriga närvarande: Kristin Sjövall (verksamhetsledare) och Julia Falkman (kommunikatör) 

från leaderkontoret samt Peter Danielsson från föreningens valberedning. 

Bilagor: 

1. Bedömningsprotokoll 2020-2907 BraxEAT 2020-11-04 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande 
LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna. 

§ 3. Val av justeringsperson 
Patrik Karlsson valdes till justeringsperson. 
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§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG godkände dagordningen. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2020-09-16 lades till handlingarna. 

§ 6. Information från leaderkontoret 
Kristin Sjövall och Julia Falkman informerade LAG om hur arbetet på leaderkontoret 

fortlöper trots pandemin. 

§ 7. Information från valberedningen 
Peter Danielsson från valberedningen informerade om att det kommer gå ut en 

utvärderingsenkät till alla ledamöter i LAG samt att ledamot Linnéa Nystrand 

(Suppleant/Ystad/Ideell) har avsagt sig sin plats i LAG. 

§ 8. Val av ledamot till LAG 
Angelica Andersson valdes in som ordinarie ledamot för ideell sektor och Sjöbo kommun 

med mandat fram till stämman 2021.  

LAG godkände en direktjustering vilket innebar att Angelica Andersson fick beslutsrätt från 

och med § 9. Projekt.  

§ 9. Projekt 

§ 9.1 BraxEAT: Hållbar och cirkulär plats- och produktutveckling, 2020-2907 

Projektnamn BraxEAT: Hållbar och cirkulär plats- och 
produktutveckling 

Sökande Sjöbo kommun 

Journalnummer 2020-2907 

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

Kontroll av beslutsmässighet 13 av 14 ledamöter var närvarande med representation 
från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att 
LAG är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation. 
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Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt 

Motivering till insatsområde Projektet ryms både inom insatsområde 1. 
Närproducerat och nya lokala marknader, samt 3. 
Naturvärden gröna och blå tillväxt. Projektet placeras 
dock i insatsområde 3 eftersom projektet syftar till att 
utveckla, beskriva och sprida en attraktiv arbetsmodell 
som utgår från den lokala platsen. Dels syftar projektet 
till att skapa en modell för ett hållbart och cirkulärt 
insjöfiske som bygger på ekologisk balans i sjöarna. Dels 
syftar projektet till att arbeta med platsutveckling kring 
sjöarna och ökad kunskap och medvetenhet om hur 
sjöarna påverkas av fisket hos en bredd av aktörer. 

Fond Havs- och fiskerifonden 

Motivering till fond Ansökan ryms inom Havs- och fiskeriprogrammet genom 
att projektet vill utveckla, beskriva och sprida en 
attraktiv arbetsmodell som utgår från den lokala platsen. 
En modell som utgår från och adderar värde inom 
vattenvårds- och insjöfiskesfären och på tvärs inom flera 
olika angränsande branscher med hänsyn till ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet. 

Bedömning av dödvikt LAG anser att ingen dödvikt förekommer eftersom 
insatsen är projektstöd där kommunen bedöms sakna 
eget kapital att genomföra insatsen fullt ut. Kommunen 
uppger att det inte finns möjlighet att fullt ut genomföra 
omfattning av arbetet som det beskrivits i denna 
ansökan utan detta stöd. Målet är att skapa en 
modell/ett utvecklingskoncept för cirkulärt, hållbart 
insjöfiske som inbegriper cirkulära modeller för både 
ekologi och den lokala ekonomin och värdekedjan i det 
berörda området. Sökande är inte motiverad att själv 
bära kostnaderna eftersom projektet är allmännyttigt då 
det är insatser för att öka områdets attraktivitet. 

Villkor 1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 
2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan. 
3. Projektet fick inte minst två (2) poäng i samtliga 
generella urvalskriterier. 
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4. Ej aktuellt då ansökan inte uppfyllde samtliga villkor. 
5. Ej aktuellt då ansökan inte uppfyllde samtliga villkor. 

LAG-beslut Avslag 

Motivering till LAG-beslut Projektet fick inte minst två (2) poäng i samtliga 
generella urvalskriterier, se motivering i Bilaga 1. 
Bedömningsprotokoll 2020-2907 BraxEAT 2020-11-04 

LAG anser att det är en bra projektidé med bra metoder, 
men man saknar en beskrivning av hur en kontinuerlig 
tillgång och leverans av själva råvaran ska se ut och att 
projektidén tyvärr faller med det. LAG skulle gärna se att 
man gjorde en förstudie i första hand med bättre 
förankring i näringen. 

§ 10. Övriga frågor 
Ordförande Carina Almedal informerade LAG om vad som diskuterats och vad som ska 

diskuteras i Skånes ordförandegrupp. 

§ 11. Nästa möte 
Nästa LAG-möte, som är ett extrainsatt möte, är onsdagen den 2 december kl. 15:30, högst 

troligt via Zoom. 

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

 

 

Protokollförare  Justeringsperson 

   

Julia Falkman, sekreterare  Kristin Sjövall, verksamhetsledare 

   

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Carina Almedal, ordförande  Patrik Karlsson, ledamot 

 



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 2 5 10

G2 0 2 0

G3 5 0

G4 4 0

G5 5 0

G6 6 0

G7 5 0

10

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 32 0

S2 26 0

S3 10 0

0

Max-

poäng
Poäng VILLKOR Fyll i ja eller nej BESLUT Bevilja/Avslå/Återremittera

160 10 Villkor 1 Ja Villkor 3 Nej Villkor 5 Ej aktuellt

340 0 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ej aktuellt

500 10

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA (avslagsnivå 200 p)

Leonor Lavröd Sologuren och Petter Gustafsson

LAG anser att det är en bra projektidé med bra metoder, men man saknar en beskrivning av hur en kontinuerlig tillgång och leverans av själva råvaran ska se ut och att 

projektidén tyvärr faller med det. LAG skulle gärna se att man gjorde en förstudie i första hand med bättre förankring i näringen.

TOTALT

TOTALT

Motivering

Bedömningsprotokoll BraxEAT: Hållbar och cirkulär plats- och produktutveckling

Avslag

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Journalnummer 2020-2907

Fond Havs- och fiskerifonden

Motivering

Projektet är förankrat hos berörda parter, men LAG saknar aktörer i förankringen som kunnat bidra till en mer realistisk bedömning av möjligheterna.

LAG anser att Sjöbo kommun har både den erfarenhet och kompetens som krävs för att driva ett EU-projekt, dock saknar LAG en beskrivning av den spetskompetens 

hos projektgruppen som krävs för att driva ett projekt inom det berörda området.
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