








Projekttyp: Projektstöd 
Slutdatum: 2020-12-31 
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Kontroll av jäv har gjorts; Bengt Fellbe anmäler 
jäv och lämnar mötet före diskussion och beslut. 
Ansökt belopp: 1 832 700kr 
Förslag till finansiering: Projektstöd 1 127 409:-, övrig offentlig finansiering (LAG) 280 291:-, 
Övrigt offentligt stöd från Bjuvs kommun 150 000:-, Övrigt offentligt stöd från övriga 
Skåneidrotten 125 000:-, Egen privat finansiering i form av intäkter 150 000:-

Beslut: LAG beslutar att prioritera Mötesplats Söderåsen och, godkänner förslaget till finansiering 
och godkänner rimlighetsbedömning. 
Tim Andersson Ljung ,offentlig representant för Landskrona kommun, reserverar sig mot 
beslutet. 

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet 
och näringslivsutveckling. Stöd nivån ligger mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd 
från Jordbruksverket med 1 127 409 kr {61,52 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 280 291 kr, från 
Bjuvs kommun 150 000 kr och Skåneidrotten(ldrottslyftet Riksidrottsförbundet) 125 000 kr, egen 
privat finansiering i form av intäkter i projektet med 150 000:- vilket tillsammans utgör 100 % av 
den totala stödnivån. Projektet är rimligt och faller inom stödnivån. 

Poäng: 345 poäng 

LAG:s motivering till beslut: Projektet bidrar till flera av strategins mål och även till målen i flera 

av strategins insatsområden. Projektet bidrar också till ökad attraktivitet i området samt till 

samverkan mellan företag, föreningar och skolor. 

Det är ett spännande och för området ett nytänkande projekt som kan väcka stort intresse och 

engagemang för flera än bara go!fspelare och det är en viktig faktor för områdets fortsatta 

utveckling. Projektet kommer med all sannolikhet också att även generera fler arbetstillfällen för 

bl a unga personer. 

8. Information om LAG:s aktiviteter - möten och dylikt.

Ros-Marie Paulsson:

Träffat Aktiv Livsstil Båstad Bjäre 1 feb, går strålande.

Ordförandeträff Leader Syd Svaneholms slott 4 april, nyttigt och intressant att träffas.

Anna Eklund:

Träffat Rekobyn telefonmöte och träffat i samband med annat, det går fint men problem med

ansökan om utbetalning.

9. Information om ev. kommande projekt.

Ungdomsprojekt på gång till nästa LAG-möte.

Röstånga Tillsammans, integration, socialfond, Röstånga

Barkåkra församling, integration, socialfond, Ängelholm

Destination Söderåsen, destinationsutveckling, regionalfond, Söderåsenkommunerna.

Bikupor, företagsstöd, landsbygd, Bjuv

10. Information från verksamhetskontoret








