Skånes Ess 52
Protokoll styrelsemöte 52
Datum 22-05-24, 17.30 – 20.30
Plats: Blåherremölla
Närvarande: Sara Widesjö, Jessica Nilsson, Tommy A Johansson, Jenny Önnevik, Katarina Honoré,
Johanna Linde, Carina Flodin, Mewlid Kalinrih, Agne Andersson, Gunilla Kärrdahl, Christer Adelsbo,
Tommy E Johansson, Bosse Pehrsson, Charlotte Åkesson, Yvonne Kievad, Lotte Melin, Filip Lindgren,
Per-Ingvar Nilsson, Anders Edbro, Florence Svensson, Fredrik Lager, Mia Björkil, Eva Berglund
Närvarande personal: Johanna Grundström, Annika Jönsson och vl Kerstin Hallenborg
Före mötets öppnande berättade Ingmar Melin om Blåherremölla, dess historia samt om
Långhalmsprojktet. Efter visning började mötet i en av lokalerna.
1) Ordförande Lotte Melin hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. Då det är första
LAG-mötet efter stämman presenterade alla nya och gamla ledamöter och personal sig för varandra.
2) Mia Björkil valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3) Dagordningen godkändes.
4) Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 13 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter, varav
Katarina Honoré och Anders Edbro är i tjänst. 40% beslutande är från offentlig part och 26,7%
beslutande från ideell och 33,3% från privat part. Partnerskapstillhörighet redovisas i bilaga 1.
5) Protokoll 500405 och konstituerande 510428 godkändes och lades till handlingarna.
6) Beslutsärende projektansökningar:
a) Projektnamn:
FET, Fåmansföretag och Enmansföretag i Tillväxt
Sökande:
Göinge Näringsliv, 769605-9067
Journalnummer:
2022-654
Version:
20220314
Jäv:
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Tommy A Johansson
anmäler jäv och lämnar lokalen inför beslutet.
Åtgärd och fond:
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar många som verkar på landsbygden.
Insatsområde:
Konkurrenskraft
Bedömning:
Sökande har återkommit med kompletterande uppgifter avseende den
offentliga resursen som LAG ställde fråga kring efter LAG-mötet den 5/4
2022. Ansökan är sedan bedömd av två bedömningsgrupper där båda
bedömningarna har kommit över avslagsnivå och prioriteras därmed.
Ansökan få 285 poäng (avslagsnivå är 280 poäng).
Beslut:
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd.
Motivering:
”Ett projekt som leder till bra samarbetsmodell mellan kommun och näringslivsförening
för inventering och uppsökande verksamhet för att nå många mindre företag med tillväxt
som långsiktigt mål. Modell ska innehålla hur service ger nya vägar för företag att växa
och nå många mindre företag med tillväxt som långsiktigt mål. Tydligt
jämställdhetsperspektiv och hållbarhetsperspektiv finns i projektet med inslag av
kompetensutveckling och nätverkande mellan företag, ideella och kommunen. Projektet
bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014-2020”.
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Budget / Finans:

Projektets totala budget är 905 966kr, varav 596 966 kr finansieras med
projektstöd och 309 000kr finansieras av Östra Göinge kommun som
offentlig resurs (ÖOS).
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån till 100% med motivering att projektet bedöms
vara till bred nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer
många till del då det är många företagare samt ideella aktörer som är
målgruppen. Insatsen är identitetsskapande för området och
kompetensutvecklande för åtgärder som gynnar utveckling i nordöstra
Skåne.
Kontakt LAG:
Anders Edbro
b) Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Version:
Jäv:

Förstudie Snapphaneleden Skånes Ess
Skåne Nordost (Kristianstads kommun), 212000-0951
2022-1900
20220426
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Tommy A Johansson,
Sara Widesjö, Jessica Nilsson och Eva Berglund anmäler jäv och lämnar
lokalen inför beslut.
Åtgärd och fond:
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
samarbete. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar
många som verkar på landsbygden och är ett samarbete mellan två
leaderområden, Lag PH och Skånes Ess.
Insatsområde:
Land/Vatten
Bedömning:
Ansökan får 296 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Beslut:
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd.
Motivering:
”Ett projekt med målet att hitta nya och innovativa sätt att hållbart få långsiktighet i
drift och underhåll av vandringsleder i enlighet med det nationella ramverket vilket kan ge
en hög grad av överförbarhet. Det finns ett brett intresse i Sverige för att finna lösningar
på hur vandringsleder kan hållas i gott skick på ett hållbart sätt. Projektet har ett
intressant angreppssätt där samtliga tre aspekter av hållbar utveckling utgör
utgångspunkt i planeringsförfarandet. Den tänkta leden knyter samman starka
besöksmål och tidigare ledstrukturer i området och förstudiens resultat visar hur och om
leden är genomförbar på ett långsiktigt hållbart sätt. Projektet bidrar till målen i Skånes
Ess strategi 2014-2020”.
Budget / Finans:
Projektets totala budget är 339 766kr, varav 223 307kr finansieras med
projektstöd och 116 459kr finansieras av Östra Göinge kommun som
offentlig resurs.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån till 100% med motivering att projektet bedöms
vara till nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till
del. Insatsen är nätverksskapande och identitetsskapande för området där
förstudiens resultat gynnar utveckling i nordöstra Skåne.
Kontakt LAG:
Gunilla Kärrdahl
Beslut omfördelning: LAG beslutar om en omfördelning från landsbygdsfonden-genomförande
till landsbygdsfonden-samarbete med totalt 350 000 kr i och med
ovanstående projektbeslut.

c) Ändring av ansökan
Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Ankomstdatum
Ändring

Naturnära Rörelse
Äspet Invest AB 556882-4220
2021-307
2022-04-20
Ansökan avser ändring av slutdatum till 2023-06-30 samt utökning av
budget enligt inlämnad budgetmall och offerter med totalt 295862 kr. Skälen
är ökade kostnader på byggmaterial pga av Rysslands krig med Ukraina och
effekter av Coronapandemin. Ökningen har varit ca 30%-35% sedan
ansökan om stöd beviljades
www.skanesess.se
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Bedömning:

Beslut:

d) Ändring av ansökan
Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Ankomstdatum
Ändring

Bedömning:

Beslut:

Ökningarna på kostnader har varit svåra att förutse för sökande vid det
tillfället då ansökan gjordes. I samband med ansökan om ändring är nya
offerter inlämnade och budgeten reviderad. Kostnadsökningarna och
ansökan om utökad budget bedöms som rimlig. Projektets syfte och mål är
oförändrat samma som i ansökan om stöd.
LAG beslutar tillstyrka ansökan om ändring avseende ändrat slutdatum och
ändrad budget.. Finansieringen av utökning är 67% projektstöd och 33%
LAG-pott.
Free to Be
Arts & Motion, 802495-3666
2020-2889
2022-04-25
Ansökan avser ändring av slutdatum till 2023-01-15 samt utökning av
budget enligt inlämnad budget och offerter med totalt 661547 kr. Skälen är
ökade kostnader på byggmaterial pga av Rysslands krig med Ukraina och
effekter av pandemin samt ökade krav på nödutrymning och tillgänglighet
sedan ansökan om stöd lämnades och beviljades. Projektet har fortsatt
samma syfte och mål som i ansökan om stöd.
Ökningarna på kostnader på grund av omvärldsförändringar har varit svåra
att förutse för sökande vid det tillfället då ansökan gjordes. Även ökade
kostnader på grund av utökade krav och upptäckta fel under byggtiden
bedöms vara svåra att förutse. I samband med ansökan om ändring är nya
offerter inlämnade och budgeten reviderad. Kostnadsökningarna och
ansökan om utökad budget bedöms som rimlig och projektets syfte och mål
är oförändrat samma som i ansökan om stöd.
LAG beslutar tillstyrka ansökan om ändring avseende ändrat slutdatum och
ändrad budget. Finansieringen av utökning är 67% projektstöd och 33%
LAG-pott.

7) Årsberättelse till Jordbruksverket 2022
a) Riskanalys för 2022 godkändes enligt utskickat med ett tillägg om risken för utökade kostnader
för projekt med anledning av det ökade kostnadsläget på grund av osäkert omvärldsläge.
b) Kvalitetsrapporten med checklista godkändes:
8) En arbetsgrupp för att svara på remissen om Kristianstads kommuns miljö och klimatplan utsågs:
Agne Andersson, Anders Edbro, Kerstin Hallenborg och Johanna Grundström utses.
9) Datum för LAG-möte hösten 2022 beslöts till 22 september, 25 oktober och 6 december.
10) Rapporter
a) Johanna lämnade kort rapport från leaderbussens södra tur som körde den 6 maj. Datum för den
norra turen som ska gå i Osby och Östra Göinge kommun föreslås vara den 30 september.
Johanna kontaktar tänkta projekt att delta.
b) Lotte rapporterar från interimsstyrelsens arbete med strategi 2023-2027. Ett brev är skickat till
Jordbruksverket från Leader i Syd om kritik av föreslagna budgetfördelningen samt minskningen
av total budget för de område som gjort en sammanslagning. Brevet samt svaret från
Jordbruksverket läggs upp på dropboxen under LAG:s mapp.
Arbetet med urvalskriterier rullar på och även den informationen läggs upp på droppen.
c) Rapport från LAG
 Bosse lämnar rapport om Skånes Gröna Hjärta där filmerna är klara och ska visas v 19, 23, 34
och 37 på Skånetrafikens olika kanaler. En av de sk ”dragarna”, Tydingesjöns camping, har
nedprioriterat projektet då anläggningen fått nya ägare. Ett meddelande från sökande om
förändringen bör komma in till kontoret så en tjänsteanteckning kan göras i systemet. Kerstin
kontaktar sökande.
www.skanesess.se
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Katarina rapporterar om Free to Be där Leaderbussen gjorde ett uppskattat stopp.
Annika, Agne och Fredrik rapporterar om ett möte med Helgeåns vänner där det visade sig
att man endast ville ha stöd till muddring av Helgeån vid Graften, vilket Leader inte kan ge
stöd till. Detta hade även meddelats föreningen tidigare.
 Ett par ansökningar om delprojekt i Byutvecklingsparaplyt har inkommit.
 Annika tipsade om zoom-event ”Nyfiken på Leader” som ska ges vid två tillfällen: måndag
den 30/5 och torsdagen den 16/6. LAG uppmanas sprida info om detta.
 Studiebesöket i CIRCLE-projektet till Finland sker den 13-15 juni. Det är god uppslutning av
deltagare från de svenska områdena.
Godkände rapporterna att föras till protokollet
11) Ingen ansökan om medlemskap har inkommit.
Övriga frågor:
12) Kerstin meddelar att kontoret kommer att vara semesterstängt under veckorna 28-31. Akuta frågor tas
omhand då de uppstår då mejlen bevakas en gång/vecka minst.
13) Området Mellerdal i Luxemburg som är en av samarbetsparterna i det transnationella projektet
CIRCLE, har ställt fråga till övriga områdena om ett sk Letter of intent för en fortsättning/nytt
projekt om cirkulär ekonomi. LAG ställer sig positiv till att ett sådant skrivs tillsammans med
LEADER Sydöstra Skåne. Interimsstyrelsen för det nya området, Leader Östra Skåne, ska informeras.
13) Information ges om ett frukostmöte Kristianstads kommun på Absolut Home den 8/6 kl 7.30.
Anmälan sker på kommunens hemsida.
14) Ordförande Lotte Melin tackar LAG för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

…………………………………………

…………………………………………

Kerstin Hallenborg

Mia Björkil

…………………………………………
Lotte Melin, ordförande
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