Skånes Ess 37
Protokoll styrelsemöte 37
Datum 20-09-23, kl 17.30-21.30
Plats: Brunnen, Arkelstorp
Närvarande: Sara Widesjö, Kenne Jönsson, Tommy A Johansson (till punkt 7), Katarina Honoré, Frida
Olsson, Carina Flodin, Agne Andersson, Gunilla Kärrdahl, Viktoria Unosson, Tommy E Johansson,
Bosse Pehrsson, Charlotte Åkesson, Yvonne Kievad, Lotte Melin, Anne Norup (till punkt 6b), Per-Ingvar
Nilsson, Anders Edbro, Fredrik Lager, Eva Berglund
Närvarande personal: vl Kerstin Hallenborg, Johanna Grundström, Erik Rosenblad
LAG får, före mötets öppnande, en visning av Hälsoträdgården av Kaj Göransson och Lena Hammerli.
Den medicinska hälsoträdgården är ett projekt på Brunnen drivet av Oppmanna Vånga
Bygdegårdsförening.
1) Ordförande Lotte Melin hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2) Viktoria Unosson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3) Dagordningen godkändes.
4) Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 11 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter, varav
Katarina Honoré, Tommy E Johansson, Per-Ingvar Nilsson och Eva Berglund är tjänstgörande från
start. Från punkt 6b är Anders Edbro i tjänst och från punkt 7 Frida Olsson då först Anne Norup sen
Tommy A Johansson lämnat mötet. Partnerskapstillhörighet redovisas i bilaga 1.
5) Protokoll 36200630 godkändes och lades till handlingarna.
6) Beslutsärende projektansökningar:
a) Projektnamn:
Ett attraktivare Näsum
Sökande:
Föreningen Näsums byutveckling, ideell organisation, 802473-1069
Journalnummer:
2020-2569
Version:
200923
Jäv:
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet och inget jäv föreligger.
Åtgärd och fond:
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar landsbygden och kommer många till del såsom boende och
verksamma i och runt Näsum.
Insatsområde:
Korskopplingar
Bedömning:
Ansökan får 266 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Beslut:
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
Motivering:
”Genom tvärsektoriell samverkan och samarbete finns genom projektet goda
förutsättningar att utveckla Näsum som besöksmål. Med hjälp av både moderna digitala,
som fysiska lösningar, binds utbudet av aktiviteter, sevärdheter och besöksmål samman
för att därigenom höja attraktiviteten i Bromölla kommun. Projektet passar väl in i
Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans:
Projektets totala budget är 1 004 802 kr, varav 630 000 kr finansieras med
projektstöd, 172 002 kr finansieras av LAG-pott, 130 000 kr övrig offentlig
finansiering, 20 000 kr privat finansiering samt 52 800 kr offentlig resurs.
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LAG finansierar 84% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och
projektstöd och tillsammans med den privata finansieringen och övrig
offentlig finansiering från Region Skåne och Stiftelsen RUTH 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 innovativ och identitetsskapande för området och
innebär goda förutsättningar för utvecklingen på landsbygden. Goda
förutsättningar finns för lyckade resultat för Näsum som bygd. Projektet
bidrar till en hög måluppfyllnad.
Kontakt LAG:
Eva Berglund
b) Projektnamn:
Sökande:
Version:
Jäv:
Åtgärd och fond:

Värna Hanöbuktens grunda bottnar
Patrik Svensson, 640620-1795, enskild firma
200811
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet och inget jäv föreligger.
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar områden på landsbygden och kommer många till del såsom
besökare, boende längs med kusten och kommunerna i området.
Insatsområde:
Land/Vatten
Bedömning:
Ansökan får 298 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Beslut:
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
Motivering:
” Genom projektet synliggörs de hot som finns mot Hanöbuktens grunda bottnar. Genom
den framtagna produkten bidrar det till en ökad kompetens och ett höjt engagemang för
den aktuella naturmiljön. Detta förstärks genom att produkten ska användas i olika
sammanhang och för olika målgrupper. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och
bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans:
Projektets totala budget är 219 061 kr, varav 146771 kr finansieras med
projektstöd och 72 290 kr finansieras av LAG-pott.
LAG finansierar 100% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och
projektstöd och därmed 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 framförallt längs kusten och de som är beroende av friskt hav och
friska bottnar i Hanöbukten. Insatsen är ny med spridning av kunskap på ett
enkelt sätt till en bred allmänhet. Projektet bidrar till en hög måluppfyllnad i
insatsområdet Land/Vatten.
Kontakt LAG:
Kenne Jönsson

c) Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Version:
Jäv:
Åtgärd och fond:

Insatsområde:
Bedömning:
Beslut:
Motivering:

Free to bee
Arts & Motion, ideell organisation, 802495-3666
2020-2573 (uppdaterad 2020-2889)
200919
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet och inget jäv föreligger.
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar landsbygden och kommer många till del såsom boende och besökare
i Tollarp och nordöstra Skåne.
Social inkludering
Ansökan får 372 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
” Ett innovativt och spännande projekt som ger olika målgrupper möjlighet att aktivera
sig i en mer sällsynt fritidsaktivitet. Det finns en tydligt inkluderande tanke, bland annat
i och med samarbetet med Silviaskolan och HIF Klinten parasport samt i ambitionen
att alla ska kunna vara med på sina egna villkor. Här finner vi också en ovanlig
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kompetens på landsbygden i vår närhet som bjuder in alla, från tätortens boende till
internationella gäster och gästlärare, till vårt lokala område. Projektet har en tydlig lokal
förankring och fyller väl våra strategiska mål i Skånes Ess strategi och bidrar till målen
för 2014–2020.”
Budget / Finans:
Projektets totala budget är 1 190 500 kr, varav 780 000 kr finansieras med
projektstöd, 150 500 kr finansieras av LAG-pott och 260 000 kr av övrigt
offentligt stöd från Allmänna Arvsfonden.
LAG finansierar 78 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och
projektstöd och tillsammans med finansiering från Allmänna Arvsfonden 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 spännande, nytt, innovativt och identitetsskapande för
området och innebär goda förutsättningar för ny verksamhet på
landsbygden i området. Goda förutsättningar finns för lyckade resultat för
Tollarp och Nordöstra Skåne. Projektet bidrar till en hög måluppfyllnad.
Kontakt LAG:
Katarina Honoré
7) Prioritering med anledning av medelsbrist:
Enligt policydokument för Skånes Ess med revision 5/5 2020 ska ansökningar vid medelsbrist
prioriteras enligt följande:
”Prioritering av inkomna projektansökningar vid medelsbristen ska ske med utgångspunkt ”mest
angelägna och bäst uppfyllnad av strategin” enligt följande:
a) Insatsområde => utifrån missat insatsområde, tittar på stöd i pengar och antal projekt.
b) Poängberäkning => högst poäng går före om det finns fler ansökningar i samma
insatsområde”.
Tillgängliga medel i landsbygdsfonden är per den 23/9 1 214 082 kr och totala beloppet för
prioriterade ansökningar är 2 341 563 kr, vilket innebär att alla inte kan bli LAG-klara förrän medel
tillgängliggörs.
Ansökningarna är prioriterade i Land/Vatten, Korskopplingar och Social inkludering. Av dessa tre är
det lägst antal beviljade ansökningar i Land/Vatten, sen Korskopplingar och flest beslut finns inom
Social inkludering.
Enligt prioritering vid medelsbrist görs ansökningarna LAG-klara enligt följande:
1. Värna Hanöbuktens grunda bottnar
2. Ett attraktivare Näsum
3. Free to bee
Beslöts enligt ovan prioritering av ansökningar till LAG-klar.
8) Rapport, Miljöplansprojekt och CIRCLE
Erik Rosenblad, projektledare för ovanstående projekt, rapporterar från status i projekten.
Presentation biläggs protokollet, samt läggs på gemensam dropbox för LAG
9) Informationsärende: övergångsåren 2021 och 2022:
Det finns i dagsläget inget beslut om övergång till ny programperiod 2021-2027 från varken EU eller
departement, men besked finns från Jordbruksverket om ett högst troligt scenario som alla bör arbeta
efter och planera för. Det är en övergångsperiod på två år för EJFLU (landsbygdsfonden), avslut den
31/12 2020 för ansökningar inom EHHF (havs-och fiskerifonden) och möjlighet att söka från
avropspott i ESF (socialfonden) och ERUF (regionalfonden) från 15/10 tills pengarna är slut i
respektive fond.
För övergångsåren 2021 och 2022 tilldelas medel till leaderföreningar för drift, förberedande stöd
samt för genomförande av projekt dvs nya ansökningar inom landsbygdsfonden. För Skånes Ess kan
det innebära ca 3 miljoner att fatta beslut om per år under förutsättning att den offentliga
medfinansieringen finns. I dagsläget saknas lite sk ÖOS, men kan komma att ändras framöver.
Godkände informationen att föras till handlingarna
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10) Beslutsärende: Svar på åtgärdsplan från Jordbruksverket.
Förslag på skrivning om åtgärder tagna efter åtgärdsplanen är bilagd kallelsen. Ny skrivning är gjord i
policydokument med anledning av åtgärdsplanen och en inbjudan till valberedningen görs av
ordförande till LAG-mötet den 22/10 för att informera bland annat om regeln kring medlemskap i
föreningen för LAG-medlemmar. Övrigt är att rutiner ska följas och kontroll av detta ska ske
kontinuerligt.
Beslöts beskrivna åtgärder i svaret till Jordbruksverket som tillsammans med uppdaterat
policydokument skickas till myndigheten.
11) Beslöts datum för LAG-möte i höst till torsdagen den 22/10 och tisdagen den 8/12. Lunch-lunch
föreslås till den 29-30/1 2021 enligt förslag från AU.
12) Strategiarbete 2021-2027
a) Jordbruksverket uppmanar alla att påbörja arbetet och tankar kring ny strategi som ska gälla från
2023 då ny programperiod ska starta. Det har inkommit 50 intresseanmälningar till att arbeta med
Leader i ny period vilket man inte tror att budget räcker till. Det är aviserat ca 15% lägre budget
än dagens från EU, vilket dock kan växlas upp nationellt, men det är inte signalen i dagsläget. Det
är inte troligt att det blir sju områden i Skåne nästa programperiod utan det är stark
rekommendation att gå ihop på något sätt. I Region Syd, som är Skåne och Halland, har det hållits
en ordförandeträff med ordförande och vice ordförande från alla områden förutom Leader
Nordvästra Skåne med Öresund. Annelie Ström från programledningen på Jordbruksverket
deltog på länk och beskrev läget inför kommande period och svarade på frågor. Lotte rapporterar
från träffen och mötesanteckningar från mötet biläggs protokollet och läggs på dropboxen. Man
enades om fyra olika scenarier som ska diskuteras mer ingående på nästa möte som är den 5/11 i
Hörby och till dess ska alla LAG ha funderat på frågan om Skånes geografi för Leader 2021-2027.
Beslöts att LAG-mötet den 22/10 ska behandla frågan inför vidare diskussioner med övriga
områden.
b) En första version av strategi för området inför 2021-2027 ska vara klar och inskickad till
Jordbruksverket den 15/10 2021. Efter det får man beslut om det är en godkänd strategi att
arbeta vidare på fram till sommaren 2022 för att få startbesked januari 2023 om allt blir godkänt.
Godkände informationen att läggas till handlingarna
13) Beslutsärende: Processledning i framtagande av strategi Skånes Ess 2021-2027.
Offert har inkommit från Malin Wildt Persson på ovanstående efter förfrågan från AU, kontoret och
LAG. Offerten är bifogad kallelsen. Offerten ligger inom gränsen för direktupphandling.
Efter diskussion kring fråga om fler offerter ska tas in, röstades det i ärendet. Omröstningen slutade
med 5 röster för att ta in fler offerter och 10 för att anta den offert som är inhämtad.
Beslöts enligt resultat av omröstning att anta inlämnad offert.
Kenne Jönsson reserverar sig muntligt mot beslutet.
14) Rapporter:
a) Landsbygdsnätverket bjuder in till digital nationell nätverksträff på förmiddagarna 6-9 oktober.
Anmälan och program finns på www.landsbygdsnatverket.se.
b) Gällande personalläget är Ellen tillbaka två dagar i veckan efter sin föräldraledighet och arbetar i
projekten Läget Landet och Unga Ess, Johanna arbetar 75% som kommunikatör och till en del
även med administration, Annika fortsatt 20% med redovisning, Erik oförändrat i sina projekt
och Kerstin arbetar 80% sedan den 1 september.
c) Flera projekt är slutrapporterade såsom Puls-byn, Klubb Sonya, Hola Lake Immeln. Day Hack
och MOOWED ska slutrapporteras innan den 1/10. Till nästa LAG-möte tar kontoret fram en
redovisning av projektläget och de projekt som är slutredovisade.
d) LAG:s kontaktpersoner
- Anders rapporterar från EKO-byn där förslag på ritningar och konstruktioner är klara och det
finns intresserade som tecknat sig för lägenheter.
- Agne är nöjd då Hola Lake Immeln är slutrapporterad och slututbetald.
- Charlotte om Kaktusblomman som inte riktigt är igång då det inte är klart på Jordbruksverket
än
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- Charlotte om Blåherremölla som snart är klara och hälsar LAG välkomna för att se hur det gått.
Det har varit lite problem med golvet i köket, som ska åtgärdas innan det godkänns.
- Frida om MOOWED där det varit lite problem att få svar från Wedad som är projektledare.
Jordbruksverket behöver få in lite uppgifter så att projektet får utbetalning samt att de måste få in
sin slutredovisning senast den siste september då det är slutdatum för projektet. Projektet har
varit lyckat och gett deltagande flickor en meningsfull fritid.
- Frida har inte fått någon rapport från Ungfluencer.
- Day Hack är i fas att slutredovisa, har haft bra uppslutning men tyvärr inte kunnat genomföra
det sista speleventet på grund av pandemin. Föreningen arbetar vidare även efter projektets slut
med att få ut konceptet till andra kommuner.
- Sara rapporterar från Vikens Värde Varar som önskar förlänga projekttiden till 31/12 2021 så de
hinner få med alla delar. Det har blivit förseningar i genomförandet på grund av rådande pandemi
som gjort att de inte kunnat genomföra alla vandringar mm. Finns även lite förändringar i
dragningen av leden av skäl framförda av markägare.
Godkände rapporterna att föras till handlingarna.
15) Inga medlemsansökningar är inkomna.
16) Inför LAG-mötet i december kommer troligtvis behövas bedömningsgrupper och Charlotte Åkesson,
Tommy E Johansson och PI Nilsson anmäler sig. Kerstin går ut med en förfrågan när det närmar sig
och att det står klart att det finns ansökningar klara för bedömning.
17) Då Gunilla fyllt jämt gratulerade LAG henne med en sång. Gunilla uppvaktades även med en blomma
på födelsedagen.
18) Inga övriga ärende är anmälda.
19) Ordförande Lotte Melin tackar LAG för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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…………………………………………

Kerstin Hallenborg

Viktoria Unosson

…………………………………………
Lotte Melin, ordförande
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Activity log
E-mail invitation sent to kerstin@skanesess.se
2020-09-29 16:08:25 CEST,
BankID authentication by KERSTIN HALLENBORG
SSN 195706174025
2020-09-29 16:10:51 CEST,
Clicked invitation link KERSTIN HALLENBORG
Amazon CloudFront,2020-09-29 16:10:58 CEST,IP address: 13.53.36.169
Document and its attachments approved by KERSTIN HALLENBORG
2020-09-29 16:11:11 CEST,IP address: 13.53.36.169
E-mail invitation sent to kerstin@skanesess.se
2020-09-29 16:11:22 CEST,
BankID authentication by KERSTIN HALLENBORG
SSN 195706174025
2020-09-29 16:12:48 CEST,
Clicked invitation link KERSTIN HALLENBORG
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-09-29 16:12:55 CEST,IP
address: 83.233.136.5

kerstin@skanesess.se

Document viewed by KERSTIN HALLENBORG
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-09-29 16:13:13 CEST,IP
address: 83.233.136.5
Attachments accepted KERSTIN HALLENBORG
2020-09-29 16:13:24 CEST,IP address: 83.233.136.5
Document and its attachments signed by KERSTIN HALLENBORG
Birth date: 1957/06/17,2020-09-29 16:13:50 CEST,
E-mail invitation sent to viktoria.unosson@telia.com
2020-09-29 16:14:22 CEST,
BankID authentication by Elsa Viktoria Unosson
SSN 197407185581
2020-09-30 13:57:46 CEST,
Clicked invitation link Elsa Viktoria Unosson
Amazon CloudFront,2020-09-30 13:57:54 CEST,IP address: 13.53.32.134
Document and its attachments approved by Elsa Viktoria Unosson
2020-09-30 13:58:46 CEST,IP address: 13.48.56.251

viktoria.unosson@telia.com

E-mail invitation sent to viktoria.unosson@telia.com
2020-09-30 13:58:47 CEST,
BankID authentication by Elsa Viktoria Unosson
SSN 197407185581
2020-10-02 16:20:07 CEST,
BankID authentication by Elsa Viktoria Unosson
SSN 197407185581
2020-10-02 16:37:57 CEST,
Clicked invitation link Elsa Viktoria Unosson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2
Safari/605.1.15,2020-10-02 16:38:06 CEST,IP address: 81.237.241.65
Document viewed by Elsa Viktoria Unosson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2
Safari/605.1.15,2020-10-02 16:38:20 CEST,IP address: 81.237.241.65
Attachments accepted Elsa Viktoria Unosson
2020-10-02 16:38:27 CEST,IP address: 81.237.241.65
Document and its attachments signed by Elsa Viktoria Unosson
Birth date: 1974/07/18,2020-10-02 16:39:00 CEST,
E-mail invitation sent to ann-charlotte.melin@osby.se
2020-10-02 16:39:43 CEST,
BankID authentication by ANN-CHARLOTTE MELIN
SSN 196705283668
2020-10-06 12:22:52 CEST,
Clicked invitation link ANN-CHARLOTTE MELIN
Amazon CloudFront,2020-10-06 12:23:03 CEST,IP address: 13.53.168.213
Document and its attachments approved by ANN-CHARLOTTE MELIN
2020-10-06 12:26:58 CEST,IP address: 13.53.129.74

anncharlotte.melin@osby.se

E-mail invitation sent to ann-charlotte.melin@osby.se
2020-10-06 12:27:30 CEST,
BankID authentication by ANN-CHARLOTTE MELIN
SSN 196705283668
2020-10-06 12:28:32 CEST,
BankID authentication by ANN-CHARLOTTE MELIN
SSN 196705283668
2020-10-06 16:45:45 CEST,
Clicked invitation link ANN-CHARLOTTE MELIN
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121
Safari/537.36 Edg/85.0.564.68,2020-10-06 16:45:53 CEST,IP address: 178.29.117.225
Document viewed by ANN-CHARLOTTE MELIN
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121
Safari/537.36 Edg/85.0.564.68,2020-10-06 16:46:00 CEST,IP address: 178.29.117.225
Attachments accepted ANN-CHARLOTTE MELIN
2020-10-06 16:46:38 CEST,IP address: 178.29.117.225
Document and its attachments signed by ANN-CHARLOTTE MELIN
Birth date: 1967/05/28,2020-10-06 16:47:01 CEST,
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