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

 
Datum: Onsdagen den 15 december 2021 
Plats:  Gruvsalen i Höganäs Stadshus, Centralgatan 20 i Höganäs. 
Tid: 18.00—20.15 
Kallade: Ledamöter och ersättare i LAG-styrelsen samt valberedningen. 
 
Närvarande: 
Ideella: Ros-Mari Paulsson, Per Joehns, Björn Dahlbäck.  
 
Offentliga: Angelie Fröjd, Johan Bringle, Anna Alkner, Caroline Arvill, Tim Andersson-Ljung. 

 
Privat: Madelene Larneby, Jonas Brorson, Sven-Yngve Persson, Åsa Sjöblom. 
 
Ersättare: Helena Esbjörnsson (privat), 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 

Åsa Sjöblom väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

3. Röstlängd 

Mötet beslutar att Helena Esbjörnsson ersätter Marie Ihrblad, Rebecka Hansen ersätter 

Ann-Charlotte Johansson. Antalet närvarande ordinarie ledamöter (12) och utsedda 

suppleanter (2) 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. Presentation av LAG-ägda projekt ”Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten” 

Projektledare Kristin Johansson presenterar projektets aktiviteter och resultat, som 

avslutas innan årsskiftet. 
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6. Budget – driften – 2022—2023 

 

Verksamhetsledare redogör för driftsbudget 2022-2023 enligt bilagor budgetmallar och 

budgetläge.  

Projektnamn: Driften för Leader nordvästra Skåne med Öresund 

Sökande: Leader Nordvästra Skåne med Öresund 

Fond och motivering: Driftsprojektet ska ligga i Jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling enligt information från Jordbruksverket. 

Journalnummer: 2016-636 

Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga och samtliga närvarande LAG-

medlemmar deltar i beslutet. Alla i Lag är jäviga. (Projektet handläggs av 

Jordbruksverket) 

Projekttyp: Projektstöd – drift 

Ansökt belopp: Gäller för 2022--2023 och fördelat enligt nedan. 

Budget 

Utgiftstyp   2016-2021          2022          2023          Totalt 

Utgifter för personal 10 977 123 1 620 698 1 039 096 13 636 917 

Indirekta kostnader   1 646 567     243 105    155 864   2 045 536 

Övriga utgifter    1 431 650     259 780    211 280   1 902 710 

Summa  14 055 340 2 123 583 1 406 240 17 585 163 

Kvar att utnyttja av driftsbudget 6 323 962 kr. 

Förslag om finansiering 

Projektstöd 2022—2023, 2 364 981 kr(totalt 11 782 059 kr) 67.00 % 

Övrigt offentligt stöd från LAG 2022—2023, 1 164 842 kr (totalt 5 803 104 kr) 33.00 % 

Totalt 2022—2023, 3 529 823 kr (totalt 17 585 163 kr) (100.00 %) 

  

LAG  och Leaderkontoret i egenskap av utvärderingskommitté  

Kommittén har bedömt omfattning av LAGs driftsprojekt. LAG har fått ut 210 och 

tillhörande underlag i förväg. Checklistan finns i kundakt. Kommittén bedömer 

omfattningen och prisnivån som rimlig för att genomföra de beskrivna aktiviteterna. 

Kommitténs bedömning är baserad på driftsbudget för 2016-2021, dess samlade 

kompetens och erfarenhet vilken finns beskriven i dokumentet LAGs kompetens som 

Jordbruksverket får efter senaste stämman. Leaderkontorets kompetens finns uppladdad 

i kundakt. Som underlag har kommittén haft projektansökan med budget, samt 

projektspecifika underlag. Rimlighetsbedömning av prisnivå och omfattning bedöms 

godkänd. 

 

LAG beslutar om att bifalla driftsbudget 2022-2023. 
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Motivering till LAG:s beslut: Lag ska enligt utvecklingsstrategin bedriva ett leaderkontor 

under nuvarande leaderperiod. Kontoret ska vara bemannat fram t o m halvårsskiftet 

2025. En förutsättning för att nå våra mål och på ett effektivt sätt kunna bedriva en 

verksamhet med god kvalitet är att det tilldelas en budget som möjliggör att behålla 

personal med rätt kompetens men också att LAG kan utbildas. Utifrån den detaljerade 

budget med aktiviteter som presenterats på mötet och den jämförelse som gjorts av 

kostnaderna och aktiviteterna 2016-2021 anser LAG att kostnaderna och aktiviteterna i 

budget för 2022 och 2023 är rimliga i prisnivå och omfattning. Utgifterna är motiverade 

för att kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet. 

7. Strategin 2023-2027 

Verksamhetsledare redogör för strategi 2023-2027. 

 Strategin inlämnad den 11 oktober 

 Vi har fått kompletteringar på vissa delar, som ska kompletteras senast den 17 

januari 2022 – VL och VL för MittSkåne träffas den 12 januari och kompletterar 

 Urvalskommittén bedömer och poängsätter strategier – ska vara klara i maj 2022. 

 Budgetfördelningen börjar när alla strategier är poängsatta, dvs under maj månad. 

 Meddelande om prioritering ska vi få i slutet av juni 2022 och då ska 

budgetfördelningen vara klar. 

 Ansökan om att starta Leaderområde ska göras senast den 15 oktober 2022. 

 Till detta datum ska också en ny förening bildats och en styrelse tillsättas. 

 Tre personer från vår LAG-styrelse bör delta i hur vår organisation ska se ut i den nya 

perioden. Per Joehns och Madelene Larneby har blivit tillfrågade. 

Verksamhetsledaren skickar ut en intresseförfrågan till LAG. I arbetet ska även de 

båda VL från de gamla föreningarna ingå. Tre personer ur LAG-styrelsen från 

MittSkåne är utsedda. 

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

Ros-Mari Paulsson har deltagit i nätverksträffar ordförandeträffar och träffar med 

Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket digitalt. 

9. Information från verksamhetskontoret 

a. Projekt på väg in 

Höganäs bokfestival, återkommer efter jul. 

Mötesplats Viarp 

Destination Örkelljunga 

Sportfiskare på Bjäre 

Bjäre Klimat 

Food Evolution – Landsbygd möter stad, ej hört ifrån. 
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b. Vad händer framåt 

Verksamhetsledaren påtalar att f n att det är extremt lång handläggningstid på 

Jordbruksverket. Tre av de prioriteringar som gjordes i juni månad har 

fortfarande inte beslutats. 

Personalen arbetar från kontoret 2022 enligt beslutad budget. 

c. Hur ligger vi till med våra mål och indikatorer 

Handläggare går igenom uppfyllda mål och aktiviteter för slututbetalda projekt. 

 

10. Övriga frågor  

Inga övriga frågor 

11. Nästa möte 

Nästa möte är 16 mars kl 17 i Svalöv - Loarp. 

12. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

Vid protokollet: 

 

Sylvia Larsson 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

Ros-Marie Paulsson  Åsa Sjöblom 

Ordförande   Ledamot 


