Skånes Ess 35
Protokoll styrelsemöte 35
Datum 20-05-17, kl 17.30-20.45
Plats: Skepparslöv och zoom
Närvarande LAG i Skepparslöv: Agne Andersson, Gunilla Kärrdahl, Viktoria Unosson, Birte Lau,
Tommy E Johansson, Bosse Pehrsson, Lotte Melin, Per-Ingvar Nilsson, Fredrik Lager, Maria Hofvendal,
Kenne Jönsson från punkt 7
Närvarande digitalt via Zoom: Sara Widesjö, Tommy A Johansson, Fredrik Persson, Charlotte
Åkesson, Yvonne Kievad, Anne Norup, Petra Svensson, Anders Edbro, Philip Thuresson, Matts Daludd,
Florence Svensson, Caroline Georgson
Närvarande personal i Skepparslöv: vl Kerstin Hallenborg
Närvarande personal via Zoom: Johanna Grundström
1) Ordförande Lotte Melin hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. Kerstin beskrev hur
mötet skulle hållas och hur ledamöter som deltar digitalt kan begära ordet.
2) Fredrik Lager valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3) Dagordningen godkändes.
4) Eftersom det är första LAG-mötet efter årsstämman är några ledamöter nya så blir det en
presentationsrunda med alla närvarande på mötet.
Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 12 ordinarie ledamöter fram till punkt 7, sedan 13
ordinarie ledamöter och 11 suppleanter, varav Viktoria Unosson, Birte Lau och Maria Hofvendal
(tom. punkt 7) är tjänstgörande. Partnerskapstillhörighet redovisas i bilaga 1.
5) Protokoll 33200331 samt 34200423 godkändes och lades till handlingarna.
6) Beslutsärende projektansökan:
a) Projektnamn:
Handen på hjärtat och fötterna i skogen
Sökande:
Den generösa skogen, 802529-3666
Journalnummer:
2020-1555
Version:
200519
Jäv:
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Frida Olsson anmäler
jäv. Frida är suppleant men inte tjänstgörande och deltar inte i beslutet.
Åtgärd och fond:
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till stor
del bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde:
Social Inkludering
Bedömning:
Ansökan får 312 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
Beslut:
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
Motivering:
”Ett väl beskrivet projekt med en bred projektgrupp som har goda möjligheter att nå ut
till flera olika målgrupper. Korskopplingen mellan natur och kultur i ett nytt format är
spännande och idén bidrar till profilering av området. Genom utvecklade och integrerade
samarbeten med knutna intressenter har projektet goda förutsättningar att sätta
naturvärden på kartan för både landsbygd och stad. Bra genomarbetad och positiv
inriktning både avseende social inkludering och kunskap om naturvärden och särskilda
insatser är upptagna i projektet för att nå och underlätta för nyanlända att komma ut i
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naturen och få kunskap om bland annat allemansrätten. Projektet passar väl in i
Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans:
Projektets totala budget är 630 678 kr, varav 387 714 kr finansieras med
projektstöd, 110 964 kr finansieras med LAG-pott, 80 000 finansieras av
kommuner och 52 000 kr är egen och privat finansiering.
LAG finansierar 79% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och
projektstöd och totalt är den offentliga finansieringen 91,75%. Tillsammans
med den egna och privata finansieringen är projektet fullfinansierat.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till
nytta för många i Skånes Ess, är allmännyttigt och kommer många till del i
området. Insatsen är viktig för området och innebär goda förutsättningar för
invånare att komma ut i naturen på ett organiserat och tryggt sätt i tider av
pandemi. Projektet bidrar till en god måluppfyllnad.
Kontakt LAG:
Frida Olsson
7) Beslutsärende, ändring av ansökan:
a) Projektnamn:
Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården
Sökande:
Oppmanna Vånga bygdegårdsförening, 838200-3351
Journalnummer:
2018-1998
Jäv:
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Inget jäv föreligger.
Ändring av ansökan Ändringen avser ändring av kostnader i budgeten som innebär en
minskning av de totala kostnaderna. Skälet till ändringen är minskad
möjlighet till att bidra med den privata föreningen som är med i
ursprungsbeslutet med anledning av minskat antal arrangemang i
föreningen på grund av Coronapandemin.
Ändringen av kostnaden är en minskning med insatser motsvarande
410 040 kr till total kostnad på 1 262 750 kr. Finansieringen i projektet
ändras till oförändrat projektstöd 750 000 kr och LAG-pott 250 000 kr och
ändrad privat finansiering med 262 750 kr.
Beslut:
LAG beslutar godkänna ansökan om ändring av stöd enligt ovan.
Motivering till beslutet är att föreningen har fått minskade möjligheter till
den andelen privat finansiering som var tänkt från början men att insatserna
som är borttagna i projektet är mer skjutna på framtiden och utgör en
mindre del av helheten i projektet.
8) Informationsärende: Belopp tillgängliga för beslut:
Beslut om prioritering av ansökningar är möjligt att göra fram till den siste september av föreningens
egna medel. Följande är i dagsläget tillgängligt för beslut:
EJFLU (landsbygdsfonden)
ca 849 000 kr
ERUF (Regionalfonden)
ca 127 000 kr
ESF (socialfonden)
ca 2 138 000 kr varav 2 000 000 är uppbokade i ett
tidigare LAG-prioriterat projekt som kommer upp för nytt beslut före den siste september.
Godkände informationen att föras till protokollet.
9) Beslutsärende: Riskanalys 2020
Varje år ska en riskanalys upprättas och redovisas till Jordbruksverket tillsammans med årsberättelse,
stämmoprotokoll, revisionsberättelse, beslutsordning mfl dokument. Riskanalysen redovisas av
Kerstin som tar upp de tillägg som finns för 2020.
Beslöt godkänna riskanalysen 2020.
10) Beslutsärende: Extrainsatt LAG-möte
Kaktusblomman, ett projekt i socialfonden som blivit prioriterat tidigare men inte kunnat komplettera
med detaljerad budget, är på väg att komma in med en reviderad ansökan med detaljerad budget.
Eftersom det är avsatt stöd på 2 miljoner kronor är det viktigt att beslut tas i god tid före den siste
september då medel dras in till nationell avropspott. AU föreslår ett extrainsatt digitalt LAG-möte
med endast detta ärende den 16/6 alternativt den 30/6 dag efter när ansökan är komplett inkommen.
www.leaderskane.se/skanesess
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Beslöts: ett extrainsatt LAG-möte antingen den 16/6 eller den 30/6 för beslut om Kaktusblomman.
Verksamhetskontoret återkommer med aktuellt datum så snart den reviderade ansökan har inkommit.
11) Beslutsärende: AU:s sammansättning 2020.
Då Per-Anders Green ej sitter med i LAG och därmed inte i AU blev valet av AU uppskjutet till detta
LAG-möte. AU har berett frågan och föreslår ett AU med fem ledamöter; ordförande Lotte Melin,
vice ordförande Sara Widesjö samt Fredrik Lager, Agne Andersson och Anne Norup.
Beslöts enligt AU:s förslag.
12) Rapporter
a) Jordbruksverket har fått ett uppdrag från näringsdepartementet att föreslå hur lokalt ledd
utveckling med leadermetoden kan organiseras och förvaltas i nästa programperiod. Uppdraget är
att utreda ur en enfondslösning dvs enbart Leader i landsbygdsprogrammet och att hela Sverige
ska ha möjlighet. Uppdraget ska vara slutfört den 21/8 2020. Kerstin deltar i en referensgrupp för
LUS (Lokalt Ledd Utveckling) räkning tillsammans med fyra andra. Jordbruksverket har också
skickat ett brev om kommande period till kommunerna, brevet är skickat till centrala adresser i
kommuner och regioner och även utskickat till LAG från verksamhetskontoret.
b) Kerstin rapporterar kring aktuellt personalläge och att kontoret ska ha sommarstängt troligtvis i
juli.
c) Kerstin rapporterar kort om status hos projekten. Det är flera som är på gång att avslutas och
lämnar in sin slutrapport. Agne och Maria har arbetat igenom ett antal slutrapporter enligt den
mall för utvärdering och uppföljning som togs fram under 2019. Till hösten då det finns fler
slutrapporterade projekt ska en ny grupp utvärdera ett antal slutrapporterade projekt.
Vad gäller LAG-ägda projekt finns medel kvar i förstudie Land/Vatten och Unga Ess
entreprenörskap, i övriga paraplyprojekt kan finnas utrymme kvar för ett fåtal delprojekt.
d) LAG:s rapport
- Agne: rapporterar från Hola Lake Immeln som är avslutat och från Rädda Immeln som är i
slutfas, men kommer att fortsätta för långsiktiga effekter.
Han sitter med i AU för Havs och Fiskerifonden som ska ha möte den 26/5 då det är två
inkomna ansökningar i den fonden från aktörer i Skånes Ess område. Det är en ansökan från
Tosteberga Byalag om en sk gäddfabrik samt en ansökan från Gårdsfisk om lansering av
fiskeabonnemang.
- Tommy E om Snapphanetåget (Tuff-Tuff tåget) som är nästan färdigbyggda. Invigning blir
under sensommaren.
- Birte lämnar en kort rapport från biodlarföreningen och projektet kring kompetenscenter som
ska byggas i Önnestad. Man arbetar med bygglovsansökan men har kommit igång något med
kurser som hålls utomhus.
- Anders om klubb Sonya som han inte varit i kontakt med den nya projektledaren men avser
kontakta dom inom kort.
- Florence: kontaktperson för SPIRA men överlämnat rapporterandet till Anne som meddelar att
projektet har kommit igång så smått med träffar utomhus med anledning av Corona och man har
även börjat med odlingar tillsammans med målgruppen.
- Philip lämnar rapport om Barnens hembygdspark där man kommit en bit på väg men har fått
skjuta upp aktiviteter på grund av Corona men invigning är tänkt till sensommaren. Man arbetar
vidare med arbetet i hembygdsparken och med den digitala plattformen. Tyvärr har parken
drabbats av förstörelse den senare tiden som försenar arbetet.
- Frida om MOOWED-projektet som är etablerat i fryshuset i Östra Göinge nu och rullar på.
Frida har även Ungfluencer men har inte fått kontaktuppgifter på projektledare, Kerstin fixar.
- Matts har Brunnen som han rapporterade från under den beslutspunkten. Han är imponerad
över det arbetet som är utfört i projektet hittills och hoppas att LAG kan ha ett LAG-möte där
inom kort.
- Sara om Vikens Värde Varar som har gjort lite provvandringar och skapat en styrgrupp där Sara
ingår och som ska ha ett möte den 26/5.
- Tommy A om Naturliga Göinge som lämnat in sin slutrapport. Den är inte än handlagd av
Jordbruksverket dock.
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Godkände rapporterna att föras till handlingarna.
13) Ingen ansökan om medlemskap är inkommen men kommer från Balsby Sportklubb enligt Fredrik
Persson.
14) Ledamöter till två bedömningsgrupper att arbeta inför det extra LAG-mötet efterlyses. Petra, Frida,
Yvonne, Viktoria, Gunilla och Per-Ingvar anmäler sig att ingå i bedömningsgrupp.
15) Inga övriga ärende är anmälda.
16) Ordförande Lotte Melin tackade LAG för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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