














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. 

Aktuella kommuner i genomförandet: Åstorp 

Projekttyp: Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare 

allmänhet och näringslivsutveckling. 

Slutdatum: 2021-12-31 

Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Kontroll av jäv har gjorts; ingen 

anmäler jäv och lämnar mötet före diskussion och beslut. 

Ansökt belopp: 1 670 499 kr 

Förslag till finansiering: Projektstöd 1 119 234 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 

176 265 kr, övrigt offentligt stöd från kommun 375 000 kr. 

Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 471 460 kr. 

Kommitten har bedömt prisnivån och omfattning av projektledning, Området 

Tingvalla, Till och från Åstorp C, Marknadsföring. Urvalet är gjort utifrån 

väsentlighet och risk, checklistan finns i Kundakt. Omfattning av lön för 

projektledning, Området Tingvalla, Till och från Åstorp C, Marknadsföring 

bedöms som rimlig utifrån bifogad specifikation och projektets mål. Kommittens 

bedömning är baserad på dess samlade kompetens och erfarenhet vilken finns 

beskriven i dokumentet "Kompetenser LAG 2020" och Kompetenser 

rimlighetsbedömning personal Leader nordvästra Skåne. Som underlag har 

kommitten haft projektansökan med budget, samt projektspecifika underlag. 

Underlagen för bedömningen finns i Kundakt. 

Dödvikt: Dödviktsutredning har gjorts och dokumenterats, LAG bedömer att 

dödvikt ej föreligger. 

Projektet är rimligt i omfattning och prisnivå, samt faller inom stöd nivån. 

Beslut: LAG beslutar att prioritera Tingvalla - en port till Söderåsen. Den 

centrum nära porten till Söderåsen rustas upp genom en ny gestaltning, som ska 

göra platsen till en härlig ingång till Söderåsen, godkänner förslaget till 

finansiering och godkänner rimlighetsbedömning i omfattning samt prisnivå. 

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 1 119 234 kr (67 %), 
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