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LAG-protokoll vid sammanträde med LAG-styrelsen Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Datum:
Plats:

Tisdagen den 26 oktober
Munka Ljungby folkhögskola - Nygatan 2, 266 31 Munka Ljungby

Tid:
Kallade:

17.00—19.30
Ledamöter och ersättare i LAG-styrelsen samt valberedningen.

Närvarande:
Ideella: Ros-Mari Paulsson, Mikael Johansson, Björn Dahlbäck.
Offentliga: Angelie Fröjd, Kornelia Johansson, Johan Bringle, Caroline Arvill, Monica
Andersson, Susann Cardell, Tim Andersson-Ljung, Ingemar Lundström.
Privat: Madelene Larneby, Jonas Brorson, Marie Irbladh, Sven-Yngve Persson, Åsa Sjöblom.
Ersättare: Helena Esbjörnsson (privat), Ingegerd Hagelin (Ideell), Rebecka Hansen (Ideell).
Verksamhetskontoret: Annika Jönsson, Sylvia Larsson

1. Välkomna
Ordförande Ros-Mari Paulsson hälsar alla välkomna.
2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Madelene Larneby väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Röstlängd
Mötet beslutar att Helena Esbjörnsson ersätter Pia Zachrison, Ingegerd Hagelin ersätter
Per Joehns, Rebecka Hansen ersätter Ann-Charlotte Johansson. Antalet närvarande
ordinarie ledamöter (16) och utsedda suppleanter (3) överstiger hälften av hela antalet
ordinarie ledamöter (23). LAG-styrelsen är därmed beslutsmässig enligt § 10 i
föreningens stadgar.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen gås igenom och godkänns.
5. Bedömning av projekt
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a. Projekt Destination Rönne Å och Ringsjön - Landsbygdsfonden
Verksamhetsledare presenterar projektet, går igenom budget, rimlighetsbedömning,
underlag till beslut och poängsättning.
Projektnamn: Projekt Destination Rönne Å och Ringsjön
Sökande: Ängelholms kommun
Journalnummer: 2021-3875
Fond och motivering: Landsbygdsfonden då insatsens resultat bidrar till allmän
landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten.
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde 3: Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av
attraktiva faktorer. Insatsen syfte och mål bidrar till lokal attraktivitet i områdets
landsbygd och bidrar till insatsområdets mål och indikatorer. Främst till målet Skapa
möjligheter så att tillgången på rekreationsområden, kultur och friluftsliv kan öka.
Projektet bidrar insatsområdets indikatorer, se bilaga bedömningsunderlag
indikatorer. Projektet kan även kopplas till insatsområdena 1. Kreativt lärande uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk samt 4. Näring och entreprenörer
– stötta det lokala näringslivet.
Projektets syfte är ge nya möjligheter till utveckling och öka affärsnyttan för den
lokala besöksnäringen längs med Rönne å och Ringsjön samt att öka
attraktionskraften för landsbygden. Syftet är också att öka kunskapen om natur och
friluftsliv.
Målet är att utveckla en ny destination för natur och friluftsliv – Destination Rönne å
och Ringsjön.
Aktuella kommuner i genomförandet: Ängelholm, Klippan, Åstorp, Höör, Hörby och
Eslöv
Projekttyp: Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet
och landsbygdsutveckling.
Slutdatum: 2023-11-30
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Kontroll av jäv har gjorts; Kornelia
Johansson och Susann Cardell anmäler jäv och lämnar mötet före diskussion och
beslut.
Ansökt belopp: 3 234 098 kr
Förslag till finansiering: Projektstöd från jordbruksverket 2 166 846 kr, Övrigt
offentligt stöd från samverkansorgan/region Familjen Helsingborg 850 000 kr, Övrigt
offentligt stöd från kommun Eslövs kommun 108 626kr, Höörs kommun 54 313 kr,
Hörbys kommun 54 313 kr.
Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 881 320 kr.
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Kommittén består av röstberättigade LAG-ledamöter och Leaderkontorets personal.
Kommittén har fått utsänt underlag innan mötet. Som underlag har kommittén
projektansökan med bilagor, checklista 210 samt andra projektspecifika underlag.
Verksamhetsledare går igenom utgiftsposterna i budget och checklista 210.
Kommitténs bedömning är baserad på dess samlade kompetens och erfarenhet
vilken finns beskriven i dokumentet Kompetenser LAG 2021 och Kompetenser
rimlighetsbedömning personal Leader nordvästra Skåne. Kommittén bedömer
omfattning av de utgifter som finns i 210. Omfattning bedöms rimlig utifrån bifogad
specifikation och projektets mål och syfte.
Dödvikt: Dödviktsutredning har gjorts och dokumenterats, LAG bedömer att dödvikt
ej föreligger.
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Poäng: 460 (Projekt under 300 poäng ska avslås.)
Beslut: LAG beslutar att prioritera ansökan Projekt Destination Rönne Å och Ringsjön
Journalnummer 2021-3875, godkänner förslaget till finansiering och godkänner
rimlighetsbedömning i omfattning samt prisnivå.
Motivering till beslutad stödnivå:
Stödet är ett projektstöd då nyttan tillfaller en bredare allmänhet och bidrar till
allmän näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas
projektstöd från Jordbruksverket med 2 166 846 kr (67 %) Projektstöd från
jordbruksverket 2 166 846 kr, Övrigt offentligt stöd från samverkansorgan/region
Familjen Helsingborg 850 000 kr, Övrigt offentligt stöd från kommun Eslövs kommun
108 626kr, Höörs kommun 54 313 kr, Hörbys kommun 54 313 kr, vilket tillsammans
utgör 100 % av den totala stödnivån.
LAG:s motivering till beslut:
Ett mycket spännande projekt med stor potential som ligger i tiden. Det är fokus på
hållbarhet, friluftsliv, fiske och vattenvård. Det är också ett fint sätt att knyta
samman samtliga kommuner längst med Rönneå och Ringsjön. Projektet är viktigt
och behövs för att främja den framtida fisketillgången.
Projektet är positivt för hela regionen.
b. Gamla projekt som behöver rimlighets bedömas
Med anledning av att Jordbruksverket ändrat rutinerna kring rimlighetsbedömning
15 juli pga av DG Agri-revisionen av projekt- och företagsstöden.
LAG har fått utsänt underlag innan mötet.
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Projektnamn: Föreningarnas Hus i Ljungbyhed
Sökande: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening
Journalnummer: 2021-2560
Slutdatum: 2022-07-31
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Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Kontroll av jäv har gjorts; ingen
anmäler jäv och lämnar mötet före diskussion och beslut.
Kommittén består av röstberättigade LAG-ledamöter och Leaderkontorets personal.
Kommittén har fått utsänt underlag innan mötet. Som underlag har kommittén
projektansökan med bilagor, checklista 210 samt andra projektspecifika underlag.
Verksamhetsledare går igenom utgiftsposterna i budget och checklista 210.
Kommitténs bedömning är baserad på dess samlade kompetens och erfarenhet
vilken finns beskriven i dokumentet Kompetenser LAG 2021 och Kompetenser
rimlighetsbedömning personal Leader nordvästra Skåne. Kommittén bedömer
omfattning av de utgifter som finns i 210. Omfattning bedöms rimlig utifrån bifogad
specifikation och projektets mål och syfte.
LAGs beslut: Projektets samtliga utgifter bedöms rimliga i omfattning och prisnivå.
Slutdatum bedöms rimligt.
Projektnamn: Kulturcenter för historiska matkulturgrödor
Sökande: Bjäre Härads Hembygdsförening
Journalnummer: 2021-2357
Slutdatum: 2024-05-31
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Kontroll av jäv har gjorts; ingen
anmäler jäv och lämnar mötet före diskussion och beslut.
Kommittén består av röstberättigade LAG-ledamöter och Leaderkontorets personal.
Kommittén har fått utsänt underlag innan mötet. Som underlag har kommittén
projektansökan med bilagor, checklista 210 samt andra projektspecifika underlag.
Verksamhetsledare går igenom utgiftsposterna i budget och checklista 210.
Kommitténs bedömning är baserad på dess samlade kompetens och erfarenhet
vilken finns beskriven i dokumentet Kompetenser LAG 2021 och Kompetenser
rimlighetsbedömning personal Leader nordvästra Skåne. Kommittén bedömer
omfattning av de utgifter som finns i 210. Omfattning bedöms rimlig utifrån bifogad
specifikation och projektets mål och syfte.
LAGs beslut: Projektets samtliga utgifter bedöms rimliga i omfattning och prisnivå.
Slutdatum bedöms rimligt.
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6. Strategin 2023-2027
Verksamhetsledare redogör för strategi 2023-2027 som skickats in 11 oktober och
bekräftelse har kommit att den mottagits av Jordbruksverket.
7. Information om LAG:s aktiviteter – möten och dylikt
Ros-Mari Paulsson har deltagit i ordförandeträffar digitalt.
Tim Andersson Ljung och VL möte 5 oktober med Viarps kör- och ridklubb
8. Information från verksamhetskontoret
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a. Projekt på väg in
Höganäs bokfestival.
Billesholms byggnadsförening, Billesholmsparken.
Food Evolution.
Fiskeodling på land.
b. Vad händer framåt
Personalen arbetar från kontoret.
Sylvia Larsson arbetar som handläggare inom sin tjänst på timmar som faktureras
Leader Sydöstra Skåne och Leader Bohuskust och gränsbygd.
Söderåsen 2.0 beslutat hos Jordbruksverket.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor
10. Nästa möte
Nästa möte är 15 december kl 18 i Höganäs.
LAG-möte förslag 16 mars kl 17 i Svalöv.
11. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet:

Sylvia Larsson
Sekreterare

Justeras:

Ros-Marie Paulsson

Madelene Larneby

Ordförande

Ledamot
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