
 
Titel Diarienummer Version Datum Sida 
Protokoll LAG-styrelsens möte 2023-02-08 6/23 1.0 2023-02-08 1 av 6 

 

Protokoll LAG -styrelsens möte 2023-02-08 
Möte: kl. 15:30-20:15 
Plats: Allé på Österlen, Stenshuvudvägen 19, 27735 Kivik 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 
Angelica Andersson (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) 
Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) 
Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 
Madeleine Lundin (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig) 
Maria Hammenberg (Ordinarie/Simrishamn/Privat) 
Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/Privat) 
Emma Bruce (Suppleant/Ystad/Offentlig) 
Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell) avvek kl. 18:45 efter § 7.2 
 
Övriga närvarande ledamöter: 
Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat) 
Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat) 
 
Ej närvarande ledamöter: 
Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Johan Tykesson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig) 
Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Martin Svensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell) 
Mattias Johansson (Ordinarie/Ystad/Offentlig) 
Monika Jingmond (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig) 
Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Anna-Linnea Abrahamsson (Suppleant/Ystad/Ideell) 
Kamilla Danielsson (Suppleant/Sjöbo/Offentlig) 
Lars Persson (Suppleant/Simrishamn/Offentlig) 
Stefan Persson (Suppleant/Tomelilla/Offentlig) 
 
Övriga närvarande: Kristin Sjövall, verksamhetsledare och Sofie Bredahl från valberedningen 

Bilagor: 
Bilaga 1. Bedömningsprotokoll LAG-styrelsen 2023-02-08 Från Ödehus till drömhus och 
levande landsbygd 2022-3715 
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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 
Madeleine Lundin och Petter Gustafsson valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG-styrelsen godkände dagordningen. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2022-12-07 lades till handlingarna. 

§ 6. Information från leaderkontoret 

Värdegrund och möteskultur 
Verksamhetsledare, Kristin Sjövall lyfte vikten av LEADER Sydöstra Skånes värdegrund och 
möteskultur för LAG-styrelsen samt redogjorde för dessa i korta drag. Båda dokumenten 
finns på Google drive.  

Lokal utveckling Sverige – LUS 
LAG-styrelsen beslutade att ställa sig positiva till att bli intervjuade av WSP som upphandlats 
av Jordbruksverket för att genomföra en utvärdering av Leader. Verksamhetsledare, Kristin 
Sjövall anmäler LEADER Sydöstra Skånes intresse till LUS.  
LAG-styrelsen ställer sig bakom att verksamhetsledare, Kristin Sjövall får ingå i 
arbetsgruppen från LUS gällande utvärdering och att hon får göra det i sitt ordinarie arbete. 
Verksamhetsledare, Kristin Sjövall informerade om att LEADER Sydöstra Skåne fortsatt 
kommer att vara medlemmar i LUS.  
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§ 7. Projekt 

§ 7.1 Från ödehus till drömhus och levande landsbygd, 2022-3715, 
projektbeslut 

Projektnamn Från ödehus till drömhus och levande landsbygd 

Sökande Sjöbo kommun, 212000-1090 

Journalnummer 2022-3715 

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

Kontroll av beslutsmässighet 9 av 14 ledamöter var närvarande med representation 
från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att 
LAG styrelsen är beslutsmässig. Ingen sektor hade mer 
än 49 % representation. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader  

Motivering till insatsområde Projektet bedöms rymmas inom insatsområde 1. 
Närproducerat och nya lokala marknader. Insatsen bidrar 
främst till delmål 1.2: System och metoder för 
kompetensöverföring och samarbeten inom/mellan 
privat, ideell och offentlig sektor, genom målen 
Genomföra kompetenshöjande insatser för företag, 
föreningar och andra aktörer. Projektet bidrar till 
indikatorerna Samarbeten, Arrangerade utbildningar, 
Deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 
samt Nya produkter och tjänster. Insatsen bidrar även till 
delmål 1.4 Ökad framtidstro och hållbar tillväxt inom 
jordbruk, fiske och hantverk, se bedömningsunderlag 
indikatorer. Detta går väl i linje med målen för 
insatsområde 1 i den lokala utvecklingsstrategin. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet medverkar till att uppfylla mål i 
Jordbruksfonden av landsbygdsutveckling genom att 
undersöka hur de aktuella kommunerna i projektet kan 
arbetat resurseffektivt med Ödehus genom samarbete 
med intressenter. Projektet avser att sprida inspiration 
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och kunskap kring ödehus kopplat till hållbarhets- och 
platsutvecklingsfrågor. 

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

Motivering: En gemensam insats kring ödehus har de 
aktuella kommunerna inte resurser till att genomföra 
utan detta projektstöd. 

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 247 

LAG-styrelsens beslut Bifall 

Motivering till beslut Projektet fick 247 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 
LAG-styrelsen 2023-02-08 Från Ödehus till drömhus och 
levande landsbygd 2022-3715 

LAG-styrelsen anser att projektet kan bidra till ett bättre 
resursutnyttjande, förbättrade ekonomiska 
förutsättningar och en levande landsbygd i en stor del av 
Leaderområdet vilket anses väldigt positivt. Projektet 
anses kostnadseffektivt då tre kommuner i området 
gynnas. 

 

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) 604 905 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

297 939 SEK 
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Totalt stödbelopp 902 844 SEK 

TOTAL FINANSIERING 902 844 SEK 

Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Insatsen bedöms som projektstöd och stödnivå 100 % då 
projektets syfte är att gynna en bredare allmänhet. 

Ideell insats Ideellt arbete: 270 853 SEK  

Ideell resurs: 0 SEK  

 

Rekommendation från LAG-styrelsen till projektgruppen: Att ta med lärdomarna och 
kunskaperna från det projektet som tidigare genomförts i Sjöbo kommun och därmed 
involvera och engagera ödehusägarna och lokala aktörer tidigt i projektet. Ödehusägarna är 
avgörande för projektets resultat. En annan rekommendation är att projektledaren bör ha 
erfarenhet och kunskap om behovsanpassade samtalsmetodiker och förhållningssätt.  

LAG-styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: 
Maria Hammenberg och Sofia Osburn Sarstedt  

§ 7.2 Säkra slingan i Vollsjö, 2022-1031, beslut ändring av villkor 
LAG-styrelsen beslutade att stryka inskrivning hos Lantmäteriet från villkoret samt att ge 
projektet ytterligare en månad för att få tillstånd nyttjanderättsavtalen.  
LAG-styrelsen nya villkor lyder enligt följande.  
Projektet ska skicka in nyttjanderättsavtal med samtliga markägare till verksamhetskontoret 
senast den 2023-03-31.  

§ 8.1 LAG-styrelsen 
LAG-styrelsen diskuterade i bikupor hur vi behåller engagemanget i LAG-styrelsen.  

§ 8.2 Nominering av projekt till Skånegala 
LAG-styrelsen tog fram förslag på projekt inom varje kategori. Verksamhetsledaren skickar ut  
en enkät för röstning till hela LAG-styrelsen.  

§ 9. Övriga frågor 
Sofie Bredahl informerade kort om valberedningens arbete samt svarade på frågor.   
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§ 10. Nästa möte 
Onsdagen den 22 mars kl. 15.30, digitalt.  

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

Underskrifter 
Sekreterare: Kristin Sjövall 
Ordförande: Janet ten Have 
Justeringsperson: Madeleine Lundin 
Justeringsperson: Petter Gustafsson 



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 2 5 10

G2 5 2 10

G3 5 5 25

G4 5 4 20

G5 2 5 10

G6 2 6 12

G7 3 5 15

102

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 3 15 45

S2 3 12 36

S3 2 11 22

S4 3 8 24

S5 0 6 0

S6 0 10 0

S7 3 6 18

145

Max-

poäng
Poäng VILLKOR Fyll i ja eller nej BESLUT Bifall/Avslag/Återremittering

160 102 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja

340 145 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja

500 247

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Alla tre sektorer är med i projektet, men har inte varit med vid framtagandet av projektidén.

Bedömningsprotokoll Från ödehus till drömhus och levande landsbygd
Journalnummer 2022-3715

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering

Projektet är väl förankrat inom de tre kommunerna och intresse finns från allmänheten.

Sjöbo kommun har gedigen projekterfarenhet av EU-finansierade projekt och erforderliga kompetenser kommer att involveras.

Nyttan med projektet tillfaller en stor del av Leaderområdet och dess företag, föreningar, organisationer och invånare. På lång sikt tror LAG-styrelsen att projektet 

kan skapa stora effekter.

LAG-styrelsen anser att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling genomsyrar projektet. Projektet ger långsiktiga hållbara resultat och effekter.

TOTALT

LAG-styrelsen ser projektet som en vidareutveckling av den kartläggning av ödehus som redan har gjorts i Sjöbo kommun.

I projektet finns samarbete mellan kommun, näringsliv och banker, som ger ett lyft för landsbygden.

TOTALT

Motivering

Projektet bidrar till samarbete mellan olika branscher (mäklare, byggfirmor osv). Det kan sätta fart på flyttkedjan, skapa nya bostäder och förbättra landsbygdens 

utvecklingsmöjligheter.

LAG-styrelsen anser att det i projektet sker samarbete och kompetensöverföring i god utsträckning.

Konceptet hur man hanterar ödehus vilket inkluderar marknadsföring av att få liv i ödehus igen, kan ses som en ny tjänst.

Projektet anses ge en ökad framtidstro. Genom att väcka liv i ödehusen bidrar projektet till ekonomisk tillväxt.

Projektet bidrar inte till att det skapas några nya företag.

Projektet bidrar inte till att det skapas några nya arbetstillfällen.

I projektet skapas en tjänst som marknadsför ödehus samt en projektbok som skapar mervärde genom kunskapsöverföring.

Maria Hammenberg och Sofia Osburn Sarstedt

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)
Bifall

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA (avslagsnivå 200 p)

LAG-styrelsen anser att projektet kan bidra till ett bättre resursutnyttjande, förbättrade ekonomiska förutsättningar och en levande landsbygd i en stor del av Leaderområdet 

vilket anses väldigt positivt. Projektet anses kostnadseffektivt då tre kommuner i området gynnas.


