Skånes Ess 48
Protokoll styrelsemöte 48
Datum 22-03-03, 17.30 – 21.30
Plats: Helgehallen, Skepparslöv
Närvarande: Sara Widesjö (till punkt 7) Kenne Jönsson, Tommy Johansson, Katarina Honoré, Carina
Flodin, Gunilla Kärrdahl, Birte Lau, Bosse Pehrsson, Yvonne Kievad, Lotte Melin, Filip Lindgren, PerIngvar Nilsson, Fredrik Lager (fram till punkt 6c), Eva Berglund, (fram till punkt 6c), Caroline Georgsson
(fram till punkt 11)
Närvarande personal: vl Kerstin Hallenborg, Johanna Grundström och Annika Jönsson
Före mötets öppnande presenterar Annika Jönsson sig för LAG då hon inte varit med på ett fysiskt möte
tidigare. Efter presentationen började mötet.
1) Ordförande Lotte Melin hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2) Kenne Jönsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3) Dagordningen godkändes.
4) Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 8 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter, alla
suppleanterna är i tjänst. 46,7% beslutande är från offentlig part och 26,65% beslutande från vardera
ideell och privat part. Partnerskapstillhörighet redovisas i bilaga 1.
5) Protokoll 47211207 godkändes och lades till handlingarna.
LAG ajounerar sig för att arbeta med bedömningar av ansökningar som inkommit till LAG. Efter en
enkel kvällsmåltid samlades LAG åter och mötet återupptogs.
6) Beslutsärende projektansökningar:
a) Projektnamn:
Paraply - Byutveckling
Sökande:
Skånes Ess ideell förening, 802497-6501
Journalnummer:
2022-242
Version:
20220207
Jäv:
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Eftersom det är ett
LAG-ägt projekt är LAG jävigt och ansökan handläggningskontrolleras av
Jordbruksverket.
Åtgärd och fond:
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar många som bor och verkar på landsbygden.
Insatsområde:
Korskopplingar
Bedömning:
Ansökan får 296 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Beslut:
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd.
Motivering:
”Projektet stimulerar till att fler bygder i ett förenklat administrativt förfarande ges en
möjlighet till landsbygdsutveckling. Genom de processer som ska drivas bedömer vi att fler
idéer och initiativ kan uppstå som ger flertalet följdeffekter. I byutvecklings- och
handlingsplaner beskrivs konkret vägen till önskad utveckling. Projektet bidrar till målen
i Skånes Ess strategi 2014-2020”.
Budget / Finans:
Projektets totala budget är 400.000 kr, varav 268.000 kr finansieras med
projektstöd och 132.000kr finansieras av LAG.
LAG finansierar 100 % av de faktiska utgifterna med projektstöd och LAGpott.
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Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till
nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del.
Insatsen ger många bygder förutsättningar för planering av
utvecklingsåtgärder som gynnar bygden och planerna tillsammans gynnar
hela området. Insatsen är starkt identitetsskapande för området och
kompetensutvecklande för åtgärder som gynnar utveckling i nordöstra
Skåne.
Kontakt LAG:
Verksamhetskontoret / Annika Jönsson
b) Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Version:
Jäv:
Åtgärd och fond:

Ta i Trä
Länsstyrelsen i Skåne, 202100-2346
2022-162
20220131
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Ingen anmäler jäv.
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Projektet är en förstudie som utreder förutsättningar för
insatser som gynnar många som bor och verkar på landsbygden.
Insatsområde:
Konkurrenskraft
Bedömning:
Ansökan får 331 poäng (avslagsnivå 280 poäng)
Beslut:
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd.
Motivering:
”Spännande att utreda förutsättningarna för förädling av en platsgiven resurs inom
området ädellövträd, som i sin tur kan ge nya affärsmöjligheter. Med avstamp i den
skånska skogsstrategin och de möjligheter som lyftes i förarbetet binder förstudien
samman träförädlare, skogsägare och konsumenter med projektägaren Länsstyrelsen
Skåne, Skogsstyrelsen och nätverket Helgeå Model Forest. Ett breddat nätverk och ökad
samverkan ger breddad kompetens och socialt kapital vilket har betydelse för en hållbar
utveckling. Ett eventuellt genomförandeprojekt knyter an till att nordöstra Skåne
traditionellt är historiskt en bygd med flera olika träförädlingsföretag med många olika
specialprodukter med hög förädlingsgrad.”
Budget / Finans:
Projektets totala budget är 149 707 kr, varav 49 988 kr är i form av offentlig
resurs. 99 719 kr (66,61%) finansieras med projektstöd och 49 988 kr
(33,39%) finansieras av Skogsstyrelsen med en offentlig resurs. Projektet
finansieras som klumpsumma.
LAG finansierar 100 % av de faktiska utgifterna med projektstöd.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till
nytta för många i området i Skånes Ess, är allmännyttigt och kommer många
till del. Insatsens resultat kan ge många markägare och skogsägare i området
nya möjligheter i sina verksamheter. Insatsen är starkt identitetsskapande för
området och kompetensutvecklande för åtgärder som gynnar utveckling i
nordöstra Skåne.
Kontakt LAG:
Sara Widesjö

c) Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Version:
Återremiss

Torgbyggnad Maglehem
Maglehems Kulturförening, 802443-7702
2021-3385
20220126
Efter lång diskussion togs ärendet åter till AU för bedömning med
motiveringar på poängnivå. Ansökan prioriteras på ett extra LAG-möte
efter AU-mötet.

7) Beslutsärende tak förstudier:
Beslöts taket på 100000 kr faktiskt stöd för förstudier tas bort. Taket är lokalt bestämt och kräver
ingen begäran om ändring av strategin.
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8) Annika och Johanna redovisar om arbetet och uppföljningen av workshopen kring mobilisering.
Marknadsföring av möjligheter till stöd är planlagd med flyers, film mm och pressmeddelande skickas
ut i v 11 eller 12 om möjligheter och lansering av projektet med byutvecklingsplaner/processer. De
räknar även med LAG:s stöd i mobiliseringsarbetet för att få ut alla medel under 2022.
9) Leaderbussen 2022 är bestämd till en runda i norra delen av området som är i Osby och Östra Göinge
kommun, den 26/4 och i södra delen som är i Kristianstad och Bromölla kommun den 6/5. Ett
utskick om ”save the date” skickas ut till kommunledningarna samt till LAG för vidarespridning.
10) Årsstämman 2022 är den 28/4 kl 19.00 i Skepparslöv. Valberedningen har börjat arbeta och
årsredovisningen lämnas inom kort till revison och planeras vara klar för signering och godkännande
av LAG på LAG-mötet den 5/4.
11) Rapporter:
a) Rapport lämnas om arbetet med strategi 2023-2027. En interimsstyrelse är bildad och har haft ett
par möte. Ordförande och vice ordförande från de tre leaderföreningarna ingår i styrelsen och
som ordförande sitter Olof Persson från Växa och sekreterare är Malin Wildt-Persson anlitad.
Styrelsen arbetar med de uppgifter som ska vara klart inför kompletteringen den 15/10 såsom
stadgar, valberedning, styrelse, verksamhetskontor, urvalskriterier mm. En särskild arbetsgrupp
ska ta fram förslag på urvalskriterier och indikatorer och i den gruppen är personal med.
Information om arbetet skickas fortlöpande till LAG.
b) Rapport från verksamhetskontoret lämnas av Kerstin. Personalförändringar är att Annika B
arbetar från 1/3 på timmar med bokslutet, Erik arbetar endast i CIRCLE-projektet på 20 % och
Kerstin arbetar 60% från den 1/2. Annika J är från den 1/2 anställd på 30% med mobilisering
och projektcoachning.
c) Gällande projektstatus är Miljöplansprojektet avslutat och slutrapport är inskickad. I CIRCLEprojektet är det fortsatt plats på seminariet av Miljöbron den 22/3 så LAG ombeds sprida detta.
Paraplyprojekten Kompetens, Konkurrenskraft, Land/vatten och Unga Ess landsbygd avslutas
under våren, det finns fortsatt utrymme för något delprojekt inom Unga Ess, entreprenörskap,
kontakt tas här med Ellen.
d) LAG:s kontaktpersoner
 Birte rapporterade från Bigården och det rullar på och lokalerna är snart klara.
Kursverksamheten har startat och det är stort intresse.
 Gunilla rapporterar att det varit besiktning av Barnens Hembygdspark med godkänt resultat.
 Övrigt fanns inget nytt att rapportera om projekten
Godkände rapporterna att föras till protokollet.
9) Ingen ansökan om medlemskap är inkommen.
10) Inga övriga ärende är anmälda.
11) Ordförande Lotte Melin tackar LAG för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.
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