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Protokoll LAG -styrelsens möte 2022-05-18 
Möte: kl. 15:30-22:10 (frågor till projekten samt presentationsrunda kl. 15.30-16.25) 
Plats: Marietorps naturskola, Ystad 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 
Angelica Andersson (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) 
Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) 
Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 
Johan Tykesson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig) 
Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Madeleine Lundin (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig) 
Maria Hammenberg (Ordinarie/Simrishamn/Privat) 
Martin Svensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell) 
Monika Jingmond (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig) (avvek under § 7.1 pga. jäv) 
Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/Privat) 
Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat) 
Emma Bruce (Suppleant/Ystad/Offentlig) 
Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat) 
Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell) (beslutsrätt endast under § 7.1, avvek 
kl. 20:30 innan § 7.3) 
Övriga närvarande ledamöter: 
Anna-Linnea Abrahamsson (Suppleant/Ystad/Ideell) 
Ej närvarande ledamöter: 
Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Mattias Johansson (Ordinarie/Ystad/Offentlig) 
Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Kamilla Danielsson (Suppleant/Sjöbo/Offentlig) 
Lars Persson (Suppleant/Simrishamn/Offentlig) 
Stefan Persson (Suppleant/Tomelilla/Offentlig) 
 
Övriga närvarande: Kristin Sjövall, Julia Falkman och Sylvia Larsson från 
verksamhetskontoret 

Bilagor: 
1. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-05-18 Naturupplevelse runt hörnet 2022-967 
2. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-05-18 Säkra slingan i Vollsjö 2022-1031 
3. Riskanalys för LEADER Sydöstra Skåne 2022 v.2 
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§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Janet ten Have förklarade mötet öppnat. 

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

§ 3. Val av justeringsperson 
Leonor Lavröd Sologuren valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG-styrelsen godkände dagordningen med ett tillägg om en ny punkt, § 8. Riskanalys 2022. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2022-04-07 och 2022-04-27 lades till handlingarna. 

§ 6. Information från leaderkontoret 
Julia informerade om att Lägesrapporten för 2021 är klar och om LEADER Sydöstra Skånes 
medverkan på Ystad Summit den 15 maj. Kristin informerade om att verksamhetskontoret 
kommer att hålla semesterstängt 11 juli – 15 augusti. 

§ 7. Projekt 

§ 7.1 Naturupplevelse runt hörnet, 2022-967 
Projektnamn Naturupplevelse runt hörnet 

Sökande Evelina Maria Josefine Nilsson (enskild firma) 

Journalnummer 2022-967 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG-styrelsen. Monika 
Jingmond anmälde jäv. 

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

Åtgärd Genomförande 
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Projekttyp Projektstöd till företag 

Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader  

Motivering till insatsområde Projektet kommer främst att uppfylla indikatorer inom 
insatsområde 1. När producerat och nya lokala 
marknader, Delmål 1.3: Ökad lokal förädling/produkt-
utveckling samt diversifiering bland jordbruks- och 
fiskeföretag genom att insatsen bidrar till att stödja 
produkt- och företagsutveckling, verka för att bevara och 
skapa arbetstillfällen, verka för mångfald och 
diversifiering av företagen då insatsen innebär att 
företaget får fler ben att stå på med hjälp av glampingen 
vilket går väl i linje med målen för insatsområde 1 i den 
lokala utvecklingsstrategin. Projektet bidrar även till 
Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet 
delmål 2.4. Ökad tillgänglighet, utbud och kvalitet av 
natur-, kultur- och fritidsaktiviteter. Projektet verkar för 
att förlänga besökssäsongen och öka utbudet, kvalitén 
och tillgängligheten inom natur-, kultur- och 
fritidsverksamheterna i området. Projektet bidrar genom 
en glamping till att skapa härliga naturupplevelser för 
många i och utanför högsäsong, men också ge 
avkopplande tid för återhämtning. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla mål i Landsbygdsfonden 
genom att utveckla landsbygden och skapa 
förutsättningar för näringslivsutveckling. 

Bedömning av dödvikt LAG-styrelsen anser att ingen dödvikt förekommer. 
Motivering: Företaget har ej möjlighet att med egna 
medel finansiera en så pass stor investering för att 
utveckling en helt ny del av verksamheten. Investeringen 
är det som krävs för att företaget ska kunna starta den 
och kunna stå på fler ben i företagandet. 

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 (undantaget G5). 
4. Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att 
projektet uppfyller tillräckligt med indikatorer i 
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förhållande till sökt stöd. 
5. Ansökan har en rimlig och realistisk budget. 

Totalpoäng för urvalskriterier 170 

LAG-styrelsens beslut Bifall 

Motivering till beslut Projektet fick 170 poäng och kom över avslagsnivån på 
140 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 
LAG-styrelsen 2022-05-18 Naturupplevelse runt hörnet 
2022-967 

Ett positivt projekt som ligger väl i tiden, bidrar till 
landsbygdsutveckling och lyfter lokala värden i vårt 
område. Det bidrar även till att påvisa nya möjligheter 
för gröna näringar och en ny attraktiv turistattraktion. 
Projektet kan leda till livskraftiga företag. 

  

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

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

Projektstöd (EU/stat) 200 000 SEK 

Totalt stödbelopp 200 000 SEK 

Egen privat finansiering 85 764 SEK 

TOTAL FINANSIERING 285 764 SEK 

Stödnivå (%) 69,987822 % 

Motivering till stödnivå Insatsen bedöms som projektstöd till företag och kan 
därmed få en stödnivå mellan 40 och 70 procent av 
stödberättigande utgifter då projektets syfte endast 
bedöms gynna enstaka företag, en enskilds firmas 
utveckling av en Glampinganläggning. 

Ideell insats Ideellt arbete: 13 200 SEK 
Ideell resurs: 16 450 SEK  

 

Rekommendation från Uppmaning från LAG-styrelsen till projektgruppen: Projektet 
uppmuntras att etablera bättre förankring av samarbetet.  
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LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: 
Madeleine Lundin och Sofia Osburn Sarstedt 

§ 7.2 Säkra slingan i Vollsjö, 2022-1031 
Projektnamn Säkra slingan i Vollsjö 

Sökande Coompanion Skåne 

Journalnummer 2022-1031 

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

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

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet 

Motivering till insatsområde Projektet bidrar främst till delmål 2.4: Ökad 
tillgänglighet, utbud och kvalitet av natur-, kultur- och 
fritidsaktiviteter. Projektet kommer att uppfylla 
indikatorer inom insatsområde 2.2 och 2.4. Projektet 
skapar bättre förutsättningar för vandring/promenad 
och ridning, samt minska konflikter och öka 
trafiksäkerheten för både trafikanter, gående och ryttare 
genom att bygga en vandrings- och ridslinga på en 
naturskön plats, vilket går väl i linje med målen för 
insatsområde 2 i den lokala utvecklingsstrategin. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet medverkar till att uppfylla mål i 
Landsbygdsfonden genom att utveckla landsbygden och 
skapa förutsättningar för vandrare samt hästburna att på 
ett tillgängligt, säkert och hållbarhet vis röra sig i 
naturen. 

Bedömning av dödvikt LAG-styrelsen anser att ingen dödvikt förekommer. 
Motivering: Insatsen ligger utom sökandes ordinarie 
verksamhet. Omfattningen av projektet och dess budget 
är av sådan omfattning att det inte kommer kunna 
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genomföras utan finansiering. För att genomföra 
insatsen behövs mer än ideella krafter kan åstadkomma. 

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.

Totalpoäng för urvalskriterier 211 

LAG-styrelsens beslut Bifall 

Motivering till beslut Projektet fick 211 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 2. Bedömningsprotokoll 
LAG-styrelsen 2022-05-18 Säkra slingan i Vollsjö, 2022-
1031 

Coompanion Skåne har skrivit fram en bra 
projektansökan där idén är väl förankrad med vad 
allmänheten är intresserade av. LAG-styrelsen anser att 
det är ett kostnadseffektivt och friluftsfrämjande projekt 
som ökar trafiksäkerheten. 

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

Villkor för stöd Projektet ska inkomma med nyttjanderättsavtal till 
verksamhetskontoret med alla berörda markägare 
senast två månad efter beslut om stöd från 
Jordbruksverket. Inskrivning hos Lantmäteriet kan ske i 
ett senare skede under projekttiden. 

Projektstöd (EU/stat) 1 338 393 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

659 209 SEK 

Totalt stödbelopp 1 997 602 SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 997 602 SEK 
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Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Insatsen bedöms som projektstöd och kan därmed få en 
stödnivå mellan 40 och 100 procent då projektets syfte 
är att gynna en bredare allmänhet som har nytta av 
projektet, genom att på ett tillgängligt, säkert och 
hållbart sätt ha fri tillgång till en vandrings- och ridled i 
Vollsjö. 

Ideell insats Ideellt arbete: 621 560 SEK  

Ideell resurs: 0 SEK 

 
LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: 
Patrik Karlsson och Ann-Sofie Larsson 

§ 7.3 MAGGAN - häng, hygge och hantverk i Onslunda, 2022-1077 
Projektnamn MAGGAN - häng, hygge och hantverk i Onslunda 

Sökande Onslunda Kulturförening 

Journalnummer 2022-1077 

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

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

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet 

Motivering till insatsområde Projektet kommer att uppfylla indikatorer inom 
insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet, 
främst 2.2, 2.3 och 2.4. Projektet bidrar också till att 
uppfylla indikatorer inom insatsområde 1, delmål 1.2 
samt inom insatsområde 3, delmål 3.1 och 3.2. Projektet 
bidrar till att skapa en inkluderande och öppen 
mötesplats för människor i Onslunda med omnejd. 
Mötesplatsen, som går under namnet ”Maggan”, ska 
vara en plats för häng, hygge och hantverk, vilket går väl 
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i linje med målen för insatsområde 2 i den lokala 
utvecklingsstrategin. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla mål i Landsbygdsfonden 
genom att utveckla landsbygden och skapa en 
inkluderande samt öppen mötesplats för människor i 
Onslunda med omnejd. Mötesplatsen, som går under 
namnet ”Maggan”, ska vara en plats för häng, hygge och 
hantverk. 

Bedömning av dödvikt LAG-styrelsen anser att ingen dödvikt förekommer. 

Motivering: Föreningen har ej möjlighet att med egna 
medel finansiera renoveringen av mötesplatsen och 
bekosta alla aktiviteter eller få betalt av de som vill delta 
i den utsträckningen så att de skulle få täckning för hela 
projektet i överskådlig framtid. 

LAG-styrelsens beslut Återremittering 

Motivering till beslut LAG-styrelsen anser att projektidén är mycket god. Dock 
anses den ekonomiska nyttan med projektet i första 
hand tillfalla fastighetsägarna och därmed anses 
allmännyttan i projektet inte vara tillräcklig. 

LAG-styrelsen föreslår därför att fastighetsägaren ska stå 
för renoveringen och att hyran därefter kan regleras 
marknadsmässigt.  

LAG-styrelsen rekommenderar sökande att se över 
föreningens stadgar och hyresavtalet, då styrelsen 
uppmärksammat brister som bör åtgärdas. 

 

Upplysning: För att LAG-styrelsen ska kunna behandla uppdaterad projektansökan på 
kommande styrelsemöte behöver kompletteringarna vara inskickade senast den 1 juni, 
alternativt till nästkommande möte med deadline 5 september. 

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: 
Rigmor Löfvenhamn och Patrik Karlsson. 

§ 8. Riskanalys 2022 
Kristin informerade om tillägg i riskanalysen för 2022. 
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LAG-styrelsen beslutade att godkänna riskanalysen enligt Bilaga 3. Riskanalys för LEADER 
Sydöstra Skåne 2022 v.2 

§ 9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 10. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 22 juni kl. 15.30 på Tryde 1303 utanför Tomelilla. 

§ 11. Mötets avslutande 
Ordförande Janet ten Have förklarade mötet avslutat. 

Underskrifter 
Sekreterare: Julia Falkman 
Ordförande: Janet ten Have 
Justeringsperson: Kristin Sjövall 
Justeringsperson: Leonor Lavröd Sologuren 



Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

G1 2 5 10
G2 3 2 6
G3 3 5 15

G4 3 4 12

G5 0 5 0

G6 2 6 12

G7 2 5 10
65

Urvals-
kriterie

Poäng Viktning Summa

S1 2 15 30

S2 0 12 0
S3 3 11 33
S4 3 8 24
S5 0 6 0
S6 0 10 0
S7 3 6 18

105
Max-

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

160 65 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja
340 105 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja
500 170

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Ett positivt projekt som ligger väl i tiden, bidrar till landsbygdsutveckling och lyfter lokala värden i vårt område. Det bidrar även till att påvisa nya möjligheter för gröna näringar 
och en ny attraktiv turistattraktion. Projektet kan leda till livskraftiga företag.

Madeleine Lundin och Sofia Osburn Sarstedt

Projektet utgörs inte av trepartnerskapet på grund av att det är ett projektstöd till företag.

Bedömningsprotokoll Naturupplevelse runt hörnet
Journalnummer 2022-967
Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering

Projektet är förankrat hos berörda parter.
Projektgruppen har grundläggande kompetens och erfarenhet som säkrar projektets framgång.
Projektet nämner besöksnäringen som fokusgrupp men kan även gynna företag, organisationer och föreningar i närområdet.
Projektet beskriver hur de tre dimensionerna för hållbar utveckling ska beaktas under genomförandet av projektet. Den sociala och ekologiska dimensionen 
genomsyrar genomförandet av projektet.

Projektet skapar en ny tjänst under projekttiden.

Innovativ blandning mellan camping och bo på lantgård, men i sig inte unikt med enklare boenden i anslutning till lantgård/natur och andra glampingar finns i 
Leaderområdet.
LAG-styrelsens anser att förankringen för samarbetet med andra aktörer inte redogörs i tillräcklig utsträckning. 

TOTALT

Motivering

LAG-styrelsen anser att det inte är samverkan mellan näringar. Dock innebär projektet en utveckling av besöksnäringen, med god potential att stärka destinationens 
varumärke. 

SUMMA (avslagsnivå 140 p)

Projektet bidrar inte till målets uppfyllnad inom projekttiden.
Projektet bidrar till diversifiering av verksamheten. Projektet samverkar med andra glampingplatser genom studiebesök och hur man kan marknadsföra sig. 
Projektet bidrar till att företaget utökar verksamheten och det borgar för att få bättre lönsamhet och därmed ett hållbart företagande.
Projektet anger att det inte kommer att bildas några nya företag. 
Projektet kommer inte att skapa en ny heltidstjänst.

Bifall

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)
Specifika urvalskriterier (S)



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 3 5 15

G2 5 2 10

G3 3 5 15

G4 3 4 12

G5 2 5 10

G6 2 6 12

G7 2 5 10

84

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 0 15 0

S2 3 12 36

S3 3 11 33

S4 5 8 40

S5 0 6 0

S6 0 10 0

S7 3 6 18

127

Max-

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

160 84 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja

340 127 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja

500 211

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Patrik Karlsson och Ann-Sofie Larsson

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA (avslagsnivå 200 p)

Coompanion Skåne har skrivit fram en bra projektansökan där idén är väl förankrad med vad allmänheten är intresserade av. LAG-styrelsen anser att det är ett kostnadseffektivt 

och friluftsfrämjande projekt som ökar trafiksäkerheten.

Bifall

Projektet skapar en ny tjänst, rid- och vandringsleden, under projekttiden.

Projektidén är en vidareutveckling av en befintlig idé, då det redan finns andra ridleder i leaderområdet.

Projektet har angett olika samarbetspartners men anger inte hur samarbetet ska ske eller bidra till ökat resultat.

TOTALT

Motivering

Projektet anses inte bidra till kompetensförsörjning eller ökad konkurrenskraft.

Rid- och vandringsleden i sig ses som en tydlig infrastruktursatsning, projektet bidrar dessutom till att öka trafiksäkerheten i närområdet.

Projektet samverkar över olika samhällsnivåer och unga är inkluderade.

Projektet fyller ett upptäckt behov av fritidsaktiviteter och dom har lyssnat in vad som behövs. Skapande av ny naturplats som alla kan tillgodogöra sig uppfylls väl. 

Projektet anger inte att det skapar nya företag.

Projektet anger inte att det skapas några nya arbetstillfällen.

Trepartnerskapet blir enbart synlig genom projektets finansiering. 

Bedömningsprotokoll Säkra slingan i Vollsjö
Journalnummer 2022-1031

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering

Projektet är förankrat hos företag, organisationer, och föreningar i närområdet. Förstudien visar att man har förankrat projektet i tidigt skede. Allmänheten är 

involverade men LAG-styrelsen ser inte att projektet är förankrat i hela leaderområdet. 

Projektgruppen har stor erfarenhet av att driva EU-projekt bland annat genom Coompanion Skåne.

Projektet involverar och nyttan av projektet tillfaller allmänheten, företag, organisationer  och föreningar i närområdet.

Den ekologiska och sociala hållbarheten genomsyrar projektet.



 

LEADER Sydöstra Skåne   info@leadersydostraskane.se 
Tobaksgatan 11, 271 41 Ystad   www.leadersydostraskane.se 
Org.nr. 802496-4218   www.facebook.com/leadersydostraskane.se 

Riskanalys för LEADER Sydöstra Skåne 2022 
Syfte  
Syftet med riskanalysen är att identifiera risker i organisationen samt vilka konsekvenser 
dessa kan innebära. Riskanalysen ligger till grund för den årliga kvalitetsgranskningen som 
redovisas i en kvalitetsrapport.  

Metod  
Riskanalysen har gjorts genom att specificera vilka händelser som kan inträffa och på något 
sätt hota utgången av LAG eller leaderkontorets verksamhet. Sannolikheten och 
konsekvensen för varje händelse bedöms utifrån en skala på 1-5. Genom att multiplicera 
dessa två värden får vi fram ett riskvärde.  

Sannolikhet (S) 
Bedömer sannolikheten att händelsen ska inträffa. Ett värde mellan 1-5 anges, där ett (1) 
innebär obefintlig eller mycket liten sannolikhet att händelsen ska inträffa och där fem (5) 
innebär mycket stor sannolikhet att händelsen ska inträffa.  

Konsekvens (K) 
När vi bedömer konsekvensen tar vi hänsyn till vilken skada händelsen kan orsaka. 
Konsekvensen anges med ett värde mellan 1-5.  

K Förklaring 
1 Liten eller ingen påverkan på kunder eller myndigheter 
2 Viss påverkan på kunder eller myndigheter 
3 Märkbar påverkan på kunder eller myndigheter, t.ex. merarbete för att korrigera felaktigheter, vissa 

förseningar 
4 Stor påverkan på kunder eller myndigheter, t.ex. omfattande behov av korrigeringar, uppföljning, stora 

förseningar eller avbrott 
5 Mycket stor påverkan på kunder eller myndigheter, t.ex. lagbrott eller andra felaktigheter som kan 

leda till straffrättsligt ansvar, långa förseningar eller avbrott i verksamheten 

 
Risk (R) 
Genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen får vi fram ett riskvärde. Risken 
anges med värdena låg, medel eller hög.  
Låg risk = 1-8, innebär försumbar risk och kräver inte att åtgärd genomförs.  
Medel risk = 9-15, innebär en hanterbar risk och åtgärd bör genomföras.  
Hög risk = 16-25, innebär en oacceptabel risk och kräver att åtgärd genomförs.  

Åtgärd 
Åtgärd/åtgärder som kan genomföras för att minska riskvärdet och därmed minimera 
riskerna för att händelserna ska inträffa eller dess konsekvenser.  



Det genomförs en ny bedömning av sannolikheten och konsekvensen om den föreslagna 
åtgärden genomförs.  

Genomförande av riskanalys 
Riskanalysen har utförts av Ann-Sofie Larsson, Janet ten Have och Carina Almedal, ledamöter 
i presidiet, verksamhetsledare Kristin Sjövall, kommunikatör Julia Falkman samt handläggare 
Sylvia Larsson. 
Riskanalysen har blivit godkänd av LAG-styrelsen den 2022-04-07. Version 2.0 av 
riskanalysen godkändes av LAG-styrelsen den 2022-05-18 

Personal  
Leaderkontorets personal består av verksamhetsledare Kristin Sjövall, handläggare Sylvia 
Larsson, kommunikatör Julia Falkman samt Andreas Thell, projektledare.  

Leaderkontorets bokföring hanteras av Ystads kommuns ekonomienhet, Carina Sjöberg och 
lönehanteringen hanteras av Ludvig & Co.  

Föreningens presidium ansvarar för personalfrågor och arbetsmiljö samt genomför 
regelbundna APT och arbetsmöten med kontorets personal.  

Leaderkontorets ansvarsfördelning finns beskrivit i arbetsordningen och 
delegationsordningen samt i föreningens stadgar.  

Riskanalys av personal  

Händelse Konsekvens S1 K1 R1 Åtgärd S2 K2 R2 

Personal saknar 
kompetens att 
inspirera till 
projektansökningar. 

Inga eller få 
projektansökningar 
inkommer vilket 
innebär risk för att 
strategin inte uppfylls. 1 2 2 

Kompetenshöjande 
åtgärder. 1 1 1 

Personal saknar 
kompetens att 
vägleda projekt under 
ansökningsprocessen. 

Avsaknad av 
projektansökningar 
eller att de inkomna 
ansökningarna är 
ofullständig.  1 3 3 

Kompetenshöjande 
åtgärder. 1 2 2 

Personal har för lite 
tid att följa upp 
projekt. 

Risk för att projektens 
resultat blir lidande 
och målen inte 
uppfylls. 3 3 9 

Prioritering av 
arbetsuppgifter över 
året. Arbetsfördelning.  2 3 6 

Personal saknar 
kompetens att 
handlägga ärenden. 

Felaktiga handlagda 
ärenden, förlängd 
handläggningstid. 2 3 6 

Kontinuerligt medverka 
på SJV:s utbildningar. 
Stöd från handläggare i 
andra leaderområden.  1 2 2 

Personal saknar 
kompetens att 
vägleda och 
genomföra projekt 
inom Lokalt ledd 
utveckling. 

Interna och externa 
projekt får inget stöd. 1 3 3 

Kompetenshöjande 
åtgärder. 1 2 2 



Personal saknar 
kompetens inom 
marknadsföring  

Minskad information 
ut om LEADER 
Sydöstra Skånes  
verksamhet 1 3 3 

Kompetenshöjande 
åtgärder 1 2 2 

Personal oförutsedd 
längre frånvaro Ärenden försenas  3 4 12 

Omprioriteringen av 
arbetsuppgifter samt att 
vikarie anställs. 
Handlingsplan. 
Personalvård.  3 2 6 

Personal slutar 
anställning 

Avbrott i 
verksamheten 3 4 12 

Nyrekrytering, 
omprioritering av 
arbetsuppgifter. 
Kontinuerligt upprätta 
rutiner och mallar. 3 2 6 

Hög arbetsbelastning  

Verksamheten 
påverkas, ärenden 
försenas 4 3 12 

Prioritering av 
arbetsuppgifter över 
året.  
Arbetsfördelning. 2 3 6 

Force Majeure 
(Krig, smittor, 
Naturkatastrof) 

Verksamheten 
påverkas av 
oförutsedda 
händelser 2 4 8 

Tar fram handlingsplan, 
prioritering av 
arbetsuppgifter, nya 
arbetsmetoder. 3 2 6 

Lång 
handläggningstid, 
Jordbruksverket 

Försämrad 
arbetsmiljö för 
leaderkontorets 
personal 5 4 20 

Jordbruksverket 
behöver omgående åtgä-
rda handläggningstiderna 
och minska dem 
avsevärt. 3 4 12 

 

Riskbedömning personal  
Riskerna bedöms som låga gällande personal. Leaderkontorets personal deltar på de 
utbildningar som arrangeras av Jordbruksverket och läser kontinuerligt in sig på rutiner som 
finns i  handläggarstödet. Med befintlig personalstyrka och den strategiska planen för 
verksamhetsåret så bedöms arbetsbelastningen som hög. På grund av förväntad hög 
arbetsbelastning har utökade fokusområden inte prioriterats och verksamhetsplanen för 
2022 innehåller endast ordinarie arbetsuppgifter. Under 2022 ska verksamhetsledare 
tillsammans med presidiet utvärdera personalstyrkan inför kommande år på grund av att vi 
är i slutet av programperioden. Det är viktigt att hitta hållbara lösningar för att säkerställa att 
vi kan ta tillvara på och upprätthålla den kompetens och erfarenhet som finns hos anställd 
personal vid övergången mellan två programperioder. Det är viktigt att säkerställa att 
personalen har en god arbetsmiljö såväl på kontoret som vid hemarbete.  

De långa handläggningstiderna ger en dålig arbetsmiljö för Leaderkontorens personal, då det 
är Leaderpersonalen (inte Jordbruksverket) som har den mesta kontakten med de sökande 
och därmed får ta emot och hantera de sökandes frustration över orimliga väntetider och 
deras oro för den ekonomiska situationen som uppstår vid långa handläggningstider av 
ansökan om utbetalning. Detta är en situation som varken personal själva eller arbetsgivaren 
kan påverka.  

 



Handläggning 
Leaderkontorets personal handlägger projektansökningar som inkommer till leaderkontoret. 
Handläggning genomförs både innan och efter LAG-styrelsens beslut. 

Jordbruksverket genomför kontroller av handläggningen och skickar eventuella 
kompletteringar om något saknas i handläggningen.  

Klagomål som inkommer till leaderkontoret diarieförs och arkiveras. Klagomål tas upp till 
LAG-styrelsen och skickas även in till Jordbruksverket.  

Riskanalys handläggning 

Händelse Konsekvens S1 K1 R1 Åtgärd S2 K2 R2 

Förordningar, 
föreskrifter och 
regelverk följs inte 

Ärenden handläggs inte 
korrekt 1 5 5 

Personal deltar i 
Jordbruksverkets 
utbildningar/går 
igenom 
utbildningsmaterial 
som finns på LADAN.  1 4 4 

Rutinbeskrivningar följs 
inte 

Ärenden handläggs inte 
korrekt 2 4 8 

Personal är 
uppmärksam på 
rutinuppföljning samt 
den återkoppling SJV 
ger. Studera 
utbildningsmaterialet 
som finns tillgängligt på 
LADAN.   1 3 3 

Lång handläggningstid, 
leaderkontoret Ärenden försenas 2 4 8 

Stöd från 
verksamhetsledare som 
omprioriterar 
arbetsuppgifter.  1 4 4 

Lång handläggningstid, 
Jordbruksverket 

Projekt avstår från att 
söka stöd, försämrad 
genomförande-
kapacitet hos 
projekten, dålig 
publicitet för Leader,  5 4 20 

Jordbruksverket 
behöver omgående åtg
ärda 
handläggningstiderna 
och minska dem 
avsevärt. 3 4 12 

Hög arbetsbelastning 

Verksamheten 
påverkas. Ärenden 
försenas 3 4 12 

Stöd från 
verksamhetsledare som 
omprioriterar 
arbetsuppgifter 2 2 4 

 

Riskbedömning handläggning 
Med nuvarande personal anses det som låg sannolikhet att ärenden inte handläggs korrekt 
eller att det ska uppstå lång handläggningstid. Dock finns det risk för en hög arbetsbelastning 
för handläggaren med anledning av den tillförda budgeten som ska beslutas under 2022. Blir 
arbetsbelastningen för hög förs diskussion med verksamhetsledare och presidiet för 
omfördelning av arbetsuppgifter.  Handläggare håller sig uppdaterade och går de 
utbildningar som erbjuds av Jordbruksverket. Verksamhetsledaren ska försöka att hålla sig 
uppdaterad för att kunna agera som ett stöd till handläggaren samt hjälpa tid vid hög 
arbetsbelastning eller oförutsedd frånvaro.  



Jordbruksverkets handläggningstider, både för projektbeslut och utbetalningsbeslut, är 
alldeles för långa. Detta orsakar i vissa fall att projektägare helt avstår från att söka medel 
från Leader, då ledtiderna inte skulle möjliggöra ett tillfredsställande genomförande av 
projektidéerna. I värsta fall riskerar de orimliga handläggningstiderna att äventyra hela 
programgenomförandet, då vi riskerar att inte hinna betala ut alla medel inom utsatt tid.  

Det finns också stor risk för att de projekt som prioriteras av LAG-styrelsen under året inte 
har möjlighet att genomföra sina insatser och nå de uppsatta målen som en konsekvens av 
de långa handläggningstiderna. Tiden för genomförande blir för kort.  

Jordbruksverkets långa handläggningstider vid ansökan om utbetalning påverkar också 
projektens genomförandekapacitet genom att de får avvakta att genomföra aktiviteter i 
projektet till dess att redan inskickade utbetalningar blir beslutade. Det finns en gräns för 
hur mycket pengar sökande kan ligga ut med och när den gränsen är nådd får de ”pausa” 
projektet till dess att de fått utbetalt medel från Jordbruksverket.  

De långa handläggningstiderna hos Jordbruksverket ger även dålig publicitet för Leader som 
helhet vilket riskerar att äventyra framtida offentlig medfinansiering och inställningen till att 
söka leadermedel.  

LAG-styrelsens ansvar och arbete  
Styrelsens styrdokument är beskrivna i föreningens stadgar, den lokala utvecklingsstrategin 
samt i beslutet från Jordbruksverket.  

Vid varje styrelsesammanträde kontrollerar styrelsen att mötet är utlyst i laga ordning och 
vid styrelsebeslut om jäv föreligger samt kontroll av beslutsmässighet.  

Styrelsen följer den rutinbeskrivning som tagits fram gällande projektbeslut och använder sig 
av de godkända urvalskriterierna.  

Riskanalys LAG-styrelsens ansvar och arbete  

Händelse Konsekvens S1 
K
1 

R
1 Åtgärd S2 

K
2 

R
2 

Ouppmärksammade 
jävsituationer vid 
beslut Beslut påverkas 2 3 6 

Självkontroll av 
styrelsen vid 
styrelsebeslut.  1 3 3 

LAG-styrelsen inte 
beslutsmässig Ärenden försenas 2 4 8 

Kontroll innan och 
under styrelsemöte. 1 4 4 

LAG-styrelsens 
sammansättning följer 
inte beslutet från 
Jordbruksverket 

Felaktiga beslut kan 
fattas då kompetens 
saknas 2 5 10 

Självkontroll av 
styrelsen vid 
styrelsebeslut samt 
styrelsens 
sammansättning.  1 5 5 

LAG-styrelsen 
fullföljer inte 
arbetsgivaransvaret  Personalen kan påverkas 3 3 9 

Arbetsfördelning samt 
att LAG-styrelsen följer 
mallar för APT, 
medarbetarsamtal och 
lönesamtal. 2 3 6 



LAG uppfyller inte 
kraven i beslutet från 
SJV Beslut kan dras tillbaka 2 5 10 

Kontroll vid årlig 
kvalitetskontroll 1 5 5 

Nya ledamöter med 
låg kunskap om 
strategi och regelverk 

Längre möten samt 
försening av ärenden 3 3 9 

Utbildningspaket för nya 
ledamöter samt  
valberedning finns och 
används kontinuerligt. 1 2 2 

Oplanerad avgång av 
styrelseledamot 

Risk för att LAG-styrelsen 
inte är beslutsmässiga 
samt att ärenden 
försenas 4 3 12 

Valberedningen har 
rutiner för att snabbt 
kunna tillsätta vikarie 
eller ny ledamot. 
Suppleant kan gå in som 
ordinarie.  3 1 3 

Presidiet inte insatt i 
leaderkontorets 
arbete  

Felaktiga beslut fattas 
och presidiet kan inte 
vara ett stöd till 
personalen 3 3 9 

Arbetsmöten. 
Introduktionskurs och 
manual för presidiet.  1 2 2 

Ledamöter i presidiet 
inte har tid att 
genomföra sitt 
uppdrag 

Mindre insyn i 
verksamheten och 
personal kan påverkas 
 4 3 12 

God framförhållning. 
Struktur och 
förberedelser från såväl 
presidiet som 
verksamhetsledaren för 
effektiva möten. 
Möjliggöra digitala 
möten.  2 3 6 

Byte av offentliga 
representanter 

Sammansättningen av 
LAG-styrelsen förändras. 
Delegation till LAG-
styrelsen 4 3 12 

Proaktiv dialog med 
kommunerna vid byte 
av representant.  4 1 4 

 
Riskbedömning LAG:s ansvar och arbete  
Riskerna gällande LAG-styrelsens ansvar och arbete bedöms som låga. Utbildning av nya 
ledamöter i LAG och valberedningen görs kontinuerligt under året kombinerat med 
uppföljande utbildningar för sittande ledamöter. Vid föreningsstämman 2019 utökades LAG-
styrelsen med fyra suppleanter vilket har bidragit till att det sedan 2020 inte funnits någon 
risk för att LAG inte varit beslutförda.  

I början av 2020 förändrades LAG-styrelsens sammansättning på grund av att SÖSK (Sydöstra 
Skånes samarbetskommitté) har valt att inte längre vara representerade i LAG-styrelsen. 
Detta har medfört att sannolikheten har ökat för att offentlig sektor kan bli 
underrepresenterade. Förslag till föreningsstämman 2022 är att utöka LAG-styrelsens 
sammansättning med fyra offentliga suppleanter, en från respektive kommun.  

Åtgärdslista 
Åtgärd Ansvarig Åtgärdat senast  
Suppleanter offentlig sektor Verksamhetsledare 2022-04-30 

 



Kvalitetskontroll  
Föreningen genomför en intern kvalitetskontroll en gång per år som baserar sig på 
riskanalysen. Den interna kvalitetskontrollen är en uppföljning av att alla åtgärder i 
riskanalysen är in vidtagna. Resultatet av kvalitetskontrollen dokumenteras i en rapport. 

Jordbruksverket genomför årligen tillsyn av LAG där riskanalysen och kvalitetsrapporten ska 
skickas in.  


	Protokoll LAG-styrelsen 2022-05-18.pdf
	§ 1. Mötets öppnande
	§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
	§ 3. Val av justeringsperson
	§ 4. Fastställande av dagordning
	§ 5. Föregående mötesprotokoll
	§ 6. Information från leaderkontoret
	§ 7. Projekt
	§ 7.1 Naturupplevelse runt hörnet, 2022-967
	§ 7.2 Säkra slingan i Vollsjö, 2022-1031
	§ 7.3 MAGGAN - häng, hygge och hantverk i Onslunda, 2022-1077

	§ 8. Riskanalys 2022
	§ 9. Övriga frågor
	§ 10. Nästa möte
	§ 11. Mötets avslutande

	Bilaga 1. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-05-18 Naturupplevelse runt hörnet 2022-967.pdf
	EJFLU-1

	Bilaga 2. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2022-05-18 Säkra slingan i Vollsjö 2022-1031.pdf
	Bilaga 3. Riskanalys för LEADER Sydöstra Skåne 2022 v.2.pdf
	Riskanalys för LEADER Sydöstra Skåne 2022
	Syfte
	Metod
	Personal
	Handläggning
	LAG-styrelsens ansvar och arbete
	Åtgärdslista
	Kvalitetskontroll



