Skånes Ess 45
Protokoll styrelsemöte 45
Datum 21-10-21, 17.30 – 21.00
Plats: Puls-byn och skolan i Degeberga
Närvarande: Sara Widesjö, Kenne Jönsson, Jenny Önnevik, Agneta Henriksson, Carina Flodin, Agne
Andersson, Birte Lau, Bosse Pehrsson, Charlotte Åkesson, Yvonne Kievad, Filip Lindgren, Anders
Edbro, Fredrik Lager, Eva Berglund
Närvarande personal: vl Kerstin Hallenborg och Johanna Grundström
Innan mötet fick LAG en presentation och visning av projektet Puls-byn av projektgruppen från
Degeberga Byalag. Efter visningen samlades alla i skolans matsal där mötet tar vid.
Före mötets öppnande hälsades Gösta Eklund och Mats Österberg från Maglehems kulturförening
välkomna att berätta om och svara på frågor kring ansökan Torgbyggnad som är inkommen till Skånes
Ess.
Efter presentation och besvarade frågor bjöds LAG och projektsökande till bords för att äta smörgåstårta
som Degeberga byalag bjuder på. Därefter tackar vice ordförande Sara Widesjö representanterna från
Maglehems Kulturförening för presentationen och meddelar att ansökan kommer upp på nästa LAGmöte.
Mötet öppnas:
1) Vice ordförande Sara Widesjö är ordförande för dagen då Lotte Melin har förhinder att närvara. Sara
hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2) Fredrik Lager valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3) Dagordningen godkändes.
4) Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 7 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter, alla
suppleanterna är i tjänst. 43% beslutande är från offentlig part och 28,5% beslutande från vardera
ideell och privat part. Partnerskapstillhörighet redovisas i bilaga 1.
5) Protokoll 44210914 godkändes och lades till handlingarna.
6) Beslutsärende projektansökningar:
a) Projektnamn:
Hola Lake Immeln 2
Sökande:
Osby kommun, 212000-0902
Journalnummer:
2021-2960
Version:
211018
Jäv:
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Agne Andersson och
Agneta Henriksson anmäler jäv, deltar inte i beslutet samt lämnar mötet.
Åtgärd och fond:
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
transnationellt samarbete och är ett projekt i samarbete med tre LAG i
Finland enligt avtal. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då
insatserna gynnar många som bland annat får ökad kompetens om
vattenmiljön och vattenkvalitén i sjön Immeln. Projektet gynnar även
miljön på landsbygden.
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Insatsområde:
Bedömning:
Beslut:
Motivering:

Land / Vatten
Ansökan får 366 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd.
”Ansökan är väl genomarbetad passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till
strategins genomförande. Projektet är angeläget då det berör många människor inom ett
stort geografiskt område som gagnas av renare fiske- och badvatten för rekreation och
hälsa. Det är viktigt för turism och boende och är unikt i sitt slag i Sverige. Samarbetet
med högskola och universitet liksom det transnationella samarbetet borgar för en ökad
kunskap om motverkan av brunifieringen av sjöar och vattendrag. Resultatet av
projektets insatser sprids såväl nationellt som lokalt då det lokala engagemanget är stort
kring kvalitén i vattendragen i området.”
Budget / Finans:
Projektets totala budget är 1 107 531 kr, varav 707 531kr finansieras med
projektstöd och 400 000kr finansieras av Osby kommun.
LAG finansierar 67 % av de faktiska utgifterna med projektstöd och
tillsammans med övrig offentlig finansiering är projektet fullfinansierat.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till
nytta för många i området kring Immeln och inom Skånes Ess, är
allmännyttigt och kommer många till del i området. Insatsen är starkt
identitetsskapande för området och kompetensutvecklande för åtgärder som
gynnar utveckling och miljön på landsbygden i nordöstra Skåne.
Kontakt LAG:
Bosse Pehrsson
Agne och Agneta kallas åter till mötet.
7) Beslutsärende förlängning:
Beslöts förlängning av projektet CIRCLE, jnr 2019-4159, till den 30/11 2022. Beslut om utökad
budget fattas på nästa LAG-möte.
8) Rapporter om projekt mm:
a) Johanna rapporterar om strategin för Leader Östra Skåne 2023-2027 och att den är inskickad den
14 /10 kl 14:14. Sara ger en eloge till alla som arbetat med framtagandet av strategin, som har
skett i mycket gott samarbete mellan alla tre områdena och resulterat i en mycket välskriven
ansökan och strategi för Leader Östra Skåne 2023-2027.
Det finns ett erbjudande från Jordbruksverket om att delta på digital utbildning den 16/11 kl 1012 om urvalskriterier för projektansökningar under nästa programperiod. Utbildningen är öppen
för alla intresserade men kommer även att finnas digitalt efter den 16:e.
b) Kerstin och Johanna påminde om studiebesöket i projektet CIRCLE den 25/10-27/10 då
deltagare från Finland och Luxemburg besöker Sverige. Intresserade att delta från LAG meddelar
Erik som håller i studiebesöket.
c) Gällande Läget Landet den 9/11 är det för närvarande 50 anmälda och det finns plats för några
till. Anmälningsformulär finns i programmet som är utskickat och ligger på hemsidan.
d) Den 11/11 kl 9-12 är det ett webbinarium som Region Skåne arrangerar om ungas delaktighet.
Johanna är med på en programpunkt där hon ska berätta om vår Ung fokusgrupp och den var
aktiv i strategiarbetet 2023-2027.
Godkände rapporterna att föras till protokollet.
9) Rapporter:
a) Verksamhetskontoret inget nytt att rapportera.
b) .LAG:s kontaktpersoner
- Carina påminde om utställning om Scanisaurius som pågår på Ifö Center Bromölla fram till
den 20/11 och är öppen vardag 10-18 och lördag 13-17. Den 13/11 firar skulpturen 50 år.
- Birte rapporterar från projektet Bigården som rullar på och är inne i sin slutfas. Alla bin är nu
invintrade för att vila till nästa säsong.
- Agne rapporterar från Gylsboda Sliperi där det nu även finna vandringsled runt brottet och en
cykelled som går ner till Breanäs.
- Bosse har projektet Upptäck Skånes gröna hjärta som nu fått sitt formella beslut av
Jordbruksverket. En av de sk ”dragarna” har försatt sig i konkurs och efter kontakt med
www.skanesess.se

3
projektägaren återkommer de med eventuella förändringar i projektet med anledning av detta.
- Kenne har Naturnära rörelse som är på gång att få sitt formella beslut inom kort. Han har även
Värna Hanöbuktens grunda bottnar, men där finns inget nytt att rapportera.
- Sara rapporterar från Vikens Värde Varar som är i slutfasen och har utfört alla planerade
insatser och har slutrapporten och slutredovisningen kvar. En delsträcka är kopplad till
Skåneleden vilket inte var tänkt från början men blivit en bra utveckling av projektet.
- Eva har varit i kontakt med Näsum byutveckling där det uppstått lite problem med tillstånd för
skyltarna men de arbetar på en lösning. Ritningar över mötesplatser visas på Hjulrundan för
synpunkter. De har också kvar installationer av cykelpump och elbilsladdare.
- Övrigt fanns inget nytt att rapportera om projekten
Godkände rapporterna att föras till handlingarna.
10) AU föreslog att nästa LAG-möte ska vara på Broby Gästis då de har mycket god jultallrik och LAG
brukar bli bjuden på detta på sista LAG-mötet för året. Kerstin har kontaktat Gästis och frågat om
möjlighet den 9/12. Det är dock bokat då men den 8/12 är det möjligt. Fråga ställs till LAG om det är
aktuellt att flytta LAG-mötet till den 8/12 istället och då vara på Broby Gästis.
Beslöts ändra datum för nästa LAG-möte till den 8/12 men med samma tid dvs kl 17.30.
11) AU föreslår datum för LAG under våren till:
LAG
AU
3/3
18/2
5/4
1/4
24/5
13/5
Årsmötet är bestämt till den 28/4 vid förra mötet.
12) Då det finns en hel del medel kvar att besluta om samt att det är åtminstone tre år kvar att arbeta i
Skånes Ess finns behov av en lunch-lunch konferens, som inspirations seminarium tidigt under 2022.
AU föreslår därför lunch-lunch den 21/1-22/1 på Breanäs Hotell. Kerstin har kontrollerat om det är
tillgängligt de datumen vilket det är så Breanäs är preliminärt bokat.
Beslöts lunch-lunch konferens den 21/1-22/1 2022 på Breanäs Hotell.
13) Ingen ansökan om medlemskap är inkommen.
14) Inga övriga ärende är anmälda.
15) Ordförande Sara Widesjö tackar LAG för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.
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Sara Widesjö, ordförande
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