Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 8
februari 2018 i Fotbollförbundets lokaler, Solna
Närvarande:
Harald Svensson, Jordbruksverket, ordförande
Annika Andersson, Lokalt ledd utveckling
Ingmar Elofsson, Lokalt ledd utveckling FOG
Ingmar Alm, Svenska Fotbollförbundet
Thomas Norrby, SLU
Tore Johnsson, Sveriges Fiskares Producentorganisation
Anders Johansson, Coompanion
Anneli Gunnars, Naturbruksskolornas Förening
Karin Skantze, Naturvårdsverket
Mattias Grapenfelt, Hushållningssällskapens Förbund
Patrik Nilsson, Företagarna § 5 Sofia Lindblad, § 10 Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket
Åse Classon, Hela Sverige ska Leva - § 14
Adjungerad
Andreas Mattisson, Förvaltningsmyndigheten Jordbruksverket (§ 1 – 9 via telefon)
Kansliet
Maria Gustafsson
Nils Lagerroth
Tommy Nilsson § 12 i telefon
Övriga
Maria Ahlsved, Näringsdepartementet
Deltog inte:
Åza Rydén, ESF-rådet, adjungerad
Bianca Burkardt Salazar, Näringsdepartementet.
Eva Engström, Länsstyrelserna

1. Mötets öppnande
Ingmar Alm hälsade välkommen till Fotbollförbundet. Harald Svensson tackade för att vi fått
komma, hälsade välkommen till mötet och öppnade mötet. Strax efter lunch deltog även
Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson med en kort hälsning.
2. Sekreterare
Nils Lagerroth utsågs till sekreterare.
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3. Justerare
Åsa Bjelkeby utsågs till att justera dagens protokoll.
4. Föregående protokoll
Förgående mötes protokoll från 28-30 nov 2017 var utlagt på Landsbygdsnätverkets interna sida.
Beslutades att
godkänna protokollet
5. Information från Näringsdepartementet Maria Ahlsved och
Förvaltningsmyndigheten Andreas Mattisson
På gång på näringsdepartementet:
Maria Ahlsved:
Havs- och fiskeriprogrammet förbereder för programändring som presenteras på ÖK 17-18 april.
Vad gäller Landsbygdsprogrammet är programändringen godkänd och förordningen ska
färdigställas.
Landsbygdspropositionen upptar mycket tid och är nu på gemensam beredning. Det blir inga
förhandlingar med alliansen, men man hoppas bli klara till 20 mars då det är propositionsstopp.
Den kan även presenteras efteråt men då hinner den inte riksdagsbehandlas innan valet.
Vad gäller CAP efter 2021 så har DG Agri kommit ut med ett meddelande. De ligger före de
andra direktoraten. Det blir ett sakråd den 20 februari om det kommande CAP. Syftet är att
informera om vad meddelandet handlar om och ta in synpunkter. Det blir även en
departementsskrivelse, DS, om EUs framtida jordbrukspolitik. Elisabeth Backteman kommer att
hålla i mötet.
Departementsskrivelsen är klar men inte tryckt. Utgångspunkten är hur Sverige ser hur
jordbrukspolitiken ska utvecklas och vad som behöver ändras. Man tittar fram mot 2030. Något
av det som sägs är mer fokus på pelare två i förhållande till direktstöden. Mer resultatbaserade
ersättningar och behålla hela bredden inom CAP, även landsbygdsutvecklingsåtgärder. Positionen
är att dra ner CAP budgeten avsevärt. Det är den generella uppfattningen som Sverige har.
Vad gäller framtida CAP har arbetet fortsatt, och DG Agri vill hålla en hög fart. Stora
förändringar föreslås kopplat till förvaltningsmodellen om hur det ska genomföras. Det
finansiella ramverket ska presenteras den 29 maj. Förslag till regelverk hinner man inte med
förrän till sommaren.
DG Agri ligger på mest, det märks på fondgemensamma möten, och har förslag på modell till
hur de vill att det ska se ut. Det finns dock stora osäkerheter. Det kan bli obligatoriskt med
nationella strategi för pelare ett och två, det ska finnas swot-analys och åtgärderna ska beskrivas.
Detta ska ersätta landsbygdsprogrammet. Man vet inte exakt hur detaljerat det kan bli från
Kommissionen.
Sverige är positivt till subsidiaritetsprincipen där medlemsstaterna får större ansvar för kontroll
och revisioner. I EU-parlamentet finns dock en tveksamhet, och andra ser en fara i
åternationalisering av jordbrukspolitiken.
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Det finns redan en Task force inom DG Agri som kan ge hjälp med strategin. Det kan bli svårt
att hinna med. De försöker bli klara innan valet till EU-parlamenten, men ändå en tvekan om
man kan klara det.
Strategin kommer att ha med både pelare ett och två. Vi tycker också det ska vare en koppling
mellan fonderna. Första steget för diskussioner är sakrådet och det kommer att diskuteras flera
gånger till.
Annat på gång är att PTS utanför fonderna tar fram en framtida modell för bredbandsutbyggnad.
Länsstyrelserna ska ha en roll och PTS en roll. En rapport finns på PTS hemsida.
En annan sak är att RRV ska granska landsbygdsprogrammets genomförande. Det finns
indikationer på bristning i styrning, genomförande och uppföljning vilket ger skäl till att granska
om man når mål och intentioner. Det gäller specifikt landsbygdsprogrammet.
Livsmedelsstrategin fortsätter. Och det blir två OECD-studier som handlar om livsmedelskedjans
innovationssystem. De ska godkännas i mars. En annan OECD studie om
ursprungsbefolkningens villkor har startats. De kommer att tittat på hur den samiska
verksamheten bättre kan ingå i de olika politikområdena. Den genomförs även i Australien,
Colombia, Peru, Kanada, och USA men vi är först ut.
Sakrådet den 20 feb handlar om meddelandet om framtida CAP. Inte så mycket om nuvarande
program utan kommer mer blicka fram mot det framtida programmet. Mer lyfta fram vad
erfarenheterna är och vad man ska ta med sig.
Åse Claesson menade att det är en större fråga om hur jordbruksdelen och den övriga
landsbygdsutvecklingen ska harmoniseras i olika fonder. Hur ser den nordiska jordbrukspolitiken
ut i förhållande till politiken i andra delar av EU? Det finns inte ett politikområde för
landsbygdsutvecklingen. Det borde finnas i alla fonder men det finns inte idag.
Maria Ahsved svarade att Sveriges position är att CAP ska innehålla även landsbygdsutveckling
och att vi ska ha ett program som är brett. Men andra kan tycka att mer ska ligga i
regionalfonden. Utgångspunkten är att CAP ska vara fortsatt brett.
Maria Gustafsson sa att vid Assemblymötet i december kom frågor upp om varför
landsbygdspolitiken var så liten beskriven. Men kommissionen var då noga betona att exempelvis
LLU skulle vara med. Generalsekreteraren för DG Agri markerade då att de är ”Parentes of
CLLD” och ska vara det framöver också. Men det förekommer även diskussioner med de andra
direktoraten.
Maria Ahlsved fortsatte berätta om kommande CAP där tanken är att medlemsstaterna ska
leverera resultat och kommissionen ska inte bry sig så mycket om hur man når dit. Det är upp till
medlemsstaterna att se till att leverera till målen och till indikatorerna. Frågan är dock hur mycket
kommissionen vill släppa?
Regelverken för socialfonden och regionalfonden planeras även komma till sommaren. SKL ihop
med kommissionen bjuder under våren in till 8 regionala seminarier och ett nationellt om
kommande sammanhållningspolitiken.
Landsbygdspropositionen måste vara klart 20 mars för att hinna behandlas av riksdagen innan
sommaren. Det finns en enig kommitté bakom förslagen. Diskussionen kommer att gälla vad
man har med i propositionen i förhållande till kommitténs förslag.
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Harald Svensson sa att i höst ska rådet och parlamentet komma samman och klara av detta innan
februari 2019. Sedan är det valrörelse i de olika länderna och sedan ny kommission hösten 2019.
Det finns skäl att understryka att det kan bli mycket krångel, på samma sätt som vid införandet av
dagens landsbygdsprogram. Det är beklagligt och jordbruket och landsbygden kan förlora på
detta. Det kan finnas möjlighet att rulla över programmet och fortsätta med det program man
har, dock med risk för mindre budget.
På gång på förvaltningsmyndigheten:
Andreas Mattisson:
Jordbruksverket har denna gång inget allmänt hållet regeringsuppdrag med att ta fram underlag
för den framtida politiken, men får fortlöpande specifika uppdrag om detaljer. Verket är även för
eget vidkommande intresserade av att följa och analysera förslagen från EU.
Den framtida politiken syfte, i åtminstone jordbruksdelen, och innehåll kommer inte att
förändras så mycket. Dock kan formerna ändras ganska mycket om hur man ska leverera
politiken. Man trycker hårt på att fokusera på resultaten och inte på hur man kommer till
resultatet.
Det är fel fokus på politikens leverans nu och här har Kommissionen hörsammat kritiken.
Det är en konsultation ute just nu om social- och regionalfonden som kommissionen genomför.
Lagförslagen för Havs- och fiskerifonden pratar man om ska komma i maj.
Det görs ingen regelrätt halvtidsutvärdering av denna programperiod utan det sköts löpande. Det
finns dock en lång rad av olika utvärderingar på gång, och ett antal ligger i planen från
jordbruksverkets utvärderingssekretariat. De utvärderingar som finns ska vägas in i den framtida
politiken.
Vad gäller innevarande landsbygdsprogram så har vi en programändring nu godkänd, vilket
innebär att de olika nya satsningarna; bredbandspengar, miljöersättningar, betessatsningar,
livsmedelsstrategi o s v kan börja tillämpas. Jordbruksverket håller på att fördela ut medel till
länsstyrelserna så de kan omsättas i olika beslut.
Vi har en programändring av Havs- och fiskeriprogrammet på gång. Det ska upp till ÖK i april.
Den ändringen är inte lika omfattande som i Landsbygdsprogrammet utan där tittar vi mest på
hur vi ska fördela pengarna för att nå de mål vi ligger långt ifrån. Huvudfokus är att det finns ett
antal mål där man haft grova felaktiga antaganden och där man behöver rätta till de målen.
Riksrevionsverket granskar för närvarande landsbygdsprogrammet och de tittar på allt, i samtliga
IT-system för alla stöden, ansökningssystem, handläggningssystem, uppföljningssystem,
processen hur man fördelar pengar, ÖKs roll, urvalskriterier och hur de följs upp,
handlingsplansarbete inte minst det regionala, hur programmet byggdes och vägen till ett färdigt
program och regionalt inflytande. De ska även träffa länsstyrelserna, Tillväxtverket, Sametinget m
fl. Det är en omfattande revison. Det ska bli en intern rapport klar innan sommaren. Det är en
nyttig revision om de hamnar rätt. Komplexitet känner vi av och revisonen kan ge ett bra
underlag för hur man bör jobba framåt.
Innan jul var det årlig avstämning med EU kommissionen om samtliga program med finansiering
från investeringsfonderna. Samtliga förvaltningsmyndigheter från svensk sida var med
tillsammans med samtliga generaldirektorat från kommissionen och det var intressant. På en
övergripande nivå är Kommissionen intresserade av vad Sverige gör på integrationsområdet. Det
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var det enda innehållsmässiga de var intresserade av. Vi tog tillfället i akt för att lyfta fram
svårigheter med LLU för olika regelverk i olika fonder, exempelvis olika regelverk kring
rimlighetsbedömningar, hur man bedömer kostnader, användning av logotyper, etc.
Landsbygdsfonden är ofta betydligt mer föreskrivande och omfattande i sina krav. Vi passade på
när alla satt vid bordet och de sa att så här ska det inte vara. Det får man rätta till i nästa
programperiod.
Det var också ett bra tillfälle att få berätta om nätverket. Det var första gången vi kunde göra det.
Länsstyrelserna och andra myndigheterna har nu jobbat fram förslag till handlingsplaner inför
2018. Det handlar om vilka utlysningar som ska göras under året och vilka förändringar som ska
göras enligt den godkända programändringen. De kommer också ta in satsningar på
livsmedelstrategiområdet som görs inom programändringen.
Vi har gjort en omorganisation på jordbruksverket som gör att vi flyttat handläggningen och
support in i en ny organisation, så nu finns all handläggning om stöd och utbetalningar samlat
under en hatt. Ca 30 personer har flyttat från landsbygdsavdelningen till utbetalningsfunktionen.
Detta ska öka effektiviteten och vi ska också ha enbart en ansvarig chef vad gäller hela stödet.
Tidigare har det varit uppdelat mellan beslut och utbetalning men nu vill vi komma tillrätta med
det.
Vi håller nu på att sammanställa vår årsredovisning och i den finns en sammanfattning om hur
det går för programmen. Den publiceras i slutet av februari. Vi kan skicka ut en länk och man
kan i denna redovisning få en snabb och bra bild av hur det går för programmen. Det vi jobbar
med är att undvika att EU drar in pengar i Havs- och fiskeriprogrammet, på LLU- och
landsbygdssidan är det handläggningen, och på jordbrukarstöden att komma i fas med
utbetalningarna.
Vi ser inte ett söktryck på klimat- och energisidan i landsbygdsprogrammet vilket är ett
bekymmer och som vi diskuterar mycket.
Exempel där vi riskerar att inte nå målen i Havs- och fiskeriprogrammet är antalet
kvadratkilometer hav som sätts i skyddat område. Det finns flera åtgärder programmet man kan
använda för att nå detta, exempelvis förstudier eller arbete för att inrätta områdena. Här behöver
vi kanske förstärka upp budgeten och stärka arbetet med att inrätta och skydda dessa områden.
Åse Claesson frågar om handläggningstiden och ger ett exempel på att projektägare ger upp när
det tar så lång tid. Detta verifieras av Ingmar Elofsson att ansökningar tas tillbaka i flera
områden. Även fyra månader som är målet efter årsskiftet är långt tid med de processer som
föregås. Annika Andersson är också bekymrad över att även utbetalningsprocessen är för lång.
Ett exempel på ett avdrag på 2 öre anges.
Andreas Mattisson svarade att Jordbruksverket är medvetna om dessa problem och det har hög
prioritet. Det finns ett antal förenklingsförslag som kommer att förändra tiden som läggs ner i
handläggning. Det blir bland annat mer stickprovsbaserat vilket kommer förändra
handläggningen. Det kommer att stå i årsredovisningen som kommer i slutet av februari. Det blir
troligen även nya rutiner ut till stödmyndigheterna.
6. Frågor på utskickad lägesrapport
En lägesrapport var utsänd till styrgruppen och Maria Gustafsson kompletterade med viss
information om de delar av verksamheten som drivs av projektmedel.
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Innovationssupporten kommer att förlängas så de kan vara kvar i ytterligare ett verksamhetsår t o
m maj 2019. Det görs genom en i en omfördelning av medel inom det projekt som finansieras
supporten.
I fiske- och vattenbruksprojektet blir det en revidering av projektplanen och en ändring av
budgeten med mer resurser för kanslipersonal.
Vad gäller MATtanken blir det en revidering av projektplanen där inriktningen blir mer som en
samlande kraft för det som redan pågår, snarare än att projektet dubbelarbetar det som redan
görs av andra aktörer.
Styrgruppen diskuterade lägesrapporten där en synpunkt var om hur vi beskriver målgrupperna
för verksamheten, exempelvis om det för satsningen med ekosystemtjänster är
medlemsorganisationerna eller lantbrukarna direkt som ska vara målet för satsningen. Det är inte
heller överraskande att det i vissa rutor i matrisen är tomt p.g.a. att vissa mål är det bara en eller
två grupper som arbetar med. Detta bör vi fundera på inför kommande planeringsperiod.
Harald Svenson rapporterade om ett givande möte som bl a fisketurismföretagarna var arrangör
för, där bland annat kungen deltog. I nästa vecka är det ett möte i riksdagen om vattenbruk.

Beslutades att
godkänna lägesrapporten

7. Ekonomisk lägesrapport.
En ekonomisk lägesrapport till och med december 2017 var utskickad till styrgruppen.
Maria Gustafson berättade att de sista bokförda utgifterna dock inte är klara. Av budgeten 2017
är det kvar 2,065 miljoner kr som inte har förbrukats. En del av detta är inbokat och det finns
eftersläpande faktureringar. Vi har satt upp en regel om två månader för att fakturera sina
arvoden och krav, men det släpar tyvärr efter.
Den viktigaste förklaringen till att så mycket medel inte har använts är att arbetsgrupperna jobbar
enligt en tvåårig aktivitetsplan och många aktiviteter kommer att genomföras detta år. Det är
avslut i naturturismgruppen, en stor klimatsatsning som drar igång i Gröna näringar gruppen mm.
LLU arbetet har fått en kickstart i vår. Vi är inne i en intensiv och en kostnadstung vår.
Att det händer mycket gör att vi fått stärka upp kommunikationsresurserna i kansliet. Det i sin tur
gör att vi tillsammans behöver omfördela resurser till att ha kvar kommunikatörer för extra
insatser.
Det kan bli en del resurser som var inbokade för 2017 som inte kommer att användas. Vi har
förstärkt reserven med ca 300 tkr med pengar som blivit över. Det som inte använts är
framförallt forskarpengar och nationella träffen som blev billigare än budgeterat.
Beslutades att
godkänna den ekonomiska rapporten
I övrigt godkänna den ekonomiska rapporten
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8. Fördjupad lägesrapport om nätverkets arbete med LLU, Annika Andersson
rapporterar
Annika Andersson rapporterade om Landsbygdsnätverkets arbete med lokalt ledd utveckling.
Det är inskrivet i rådsförordningen att nätverket ska arbeta ledd LLU. Enligt rådsförordningen
ska nationella landsbygdsnätverk anordna aktiviteter som rör tillhandahållande av
kompetensutveckling och nätverksverksamhet för LAG och i synnerhet tekniskt stöd för
interregionalt och transnationellt samarbete, underlättande av samarbete mellan LAG och
sökande efter parter för samarbete.
I havs- och fiskeriprogrammet finns en prioritering som handlar om att öka sysselsättningen och
den lokala sammanhållningen genom lokalt ledd utveckling.
Leadermetoden bidrar till alla prioriteringar i landsbygdsprogrammet, havs- och
fiskeriprogrammet så väl som i regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling
2014–2020. Landsbygdsnätverkets arbete med Leader kan således öka kvaliteten i genomförandet
av alla tre programmen.
Landsbygdsnätverkets arbete med LLU är organiserat via en samordnade grupp för regelbunden
uppföljning med representanter från de sex olika regionerna samt med Beata Allen som
kanslirepresentant. Denna grupp arbetar även med de regionala träffarna. De operativa
grupperna är en för den nationella leaderträffen, en för tematräffar, en för TNC (Transnationellt
samarbete) samt en för fondsamordning.
Den nationella leaderträffen har de senaste två åren genomförts i Halland och Höga kusten.
Nästa träff är den 24 - 25 april i Borgholm i Kalmar Ölands leaderområde. Temat på mötet är
hållbar utveckling.
Projektgruppen för tematräffar har deltagit i planeringen av träffen "Hur fiske och vattenbruk bidrar
till landsbygds- och kustutveckling" den 17 januari dit alla leadergrupper bjöds in och där ca 40
personer deltog. Eventuellt blir det en träff om socialfondsprojekt.
Fondsamordningsgruppen har en plan på träff i september. De ska även jobba md framtidsfrågorna.
Gruppen för TNC har skickat ut en enkät och fått svar på behov och önskemål hos grupper som
visat intresse för TNC. 15 olika LAG säger att de är i startgroparna och behöver stöd.
Utskottet för regionala träffar har målet att varje region ska genomföra minst en träff per år.
Antalet träffar har varierat, beroende på behov och möjligheter. Träffarna leder ofta till
informella träffar däremellan. Det kan finnas administrativa samarbeten mellan Leadergrupperna.
Styrgruppen diskuterade frågan om personal från Ledargrupperna praktiserat vid
Jordbruksverket, hur grupperna kan få en klarmarkering (”gröna”) som underlättar
handläggningen, om informationen om Leader och mobiliseringen inför kommande
programperiod, om Leader som metod som inte bör följa enbart programperioden, om
leaderbussen som bra verktyg för information, om Leaders representation i
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper samt om den nya innovationsutbildningen som Leader
erbjuds inom ramen för innovationsnätverket.
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9. Fastställa reviderad Aktivitetsplan 2017- 2018
Maria Gustafsson föredrog utsänt förslag till reviderad aktivitetsplan 2017-2018. Aktivitetsplanen
antogs vid förra mötet men med vissa medskick som nu hanterats av kansliet. Planen ska vara ett
levande dokument som kan justeras under året om behov finns. Justeringar i utsänd aktivitetsplan
är markerade i rött.
Styrgruppen diskuterade den reviderade skrivningen på sidan 7 om nya affärsmöjligheter. Några
i styrgruppen tillsammans med representanter från Visita och ekoturismföreningen har bedömt
kvarstående behov efter naturturismgruppens avslutning i vår. Flera påpekade vikten av att det i
den mindre grupp som ska bildas finns med representanter från offentliga aktörer och då inte
minst SKL som representant för kommunerna. Vidare framförde synpunkten att texten ändras
där orden inte stjälper tas bort och ersätts med inte missgynnar.
Övriga förslag till förändringar i aktivitetsplanen godkändes utan att synpunkter från styrgruppen.
Beslutades att
I den röda texten på sidan 7 ersätta orden inte stjälper med inte missgynnar.
I övrigt godkänna utsänd aktivitetsplan för 2017- 2018 inklusive de förslag skrivna med rött
kansliet skickat ut inför mötet.

10. Medlemsenkät, steg ett i planering av Aktivitetsplan 2019-2020
Maria Gustafsson fördrog utsänt förslag till medlemsenkät, som är ett första steg i framtagandet
av aktivitetsplanen för 2019- 2020. Styrgruppen diskuterade frågor rörande vilka som är
målgruppen för enkäten, möjligheterna att få jämförbara resultat med tidigare enkäter samt
metoden för insamlingen av erfarenheterna, där en inköpt telefonundersökning från en konsult
framfördes som ett alternativ.
Beslutades att
Godkänna kansliets förslag till upplägg av medlemsenkäten
Kansliet återkommer till styrgruppen via mail med förslag till metodik för undersökningen och
upphandling för inköpt konsult.

11. Fastställa mål och inriktning för digital nätverksträff november 2018
Maria Gustafsson redogjorde för utsänt PM om nätverksträff den 6 november 2018.
Nätverksträffen genomförs vartannat år digitalt och vart annat år fysiskt. Avstämning har gjorts
med sju länsstyrelser om datum och inriktning. Alla var överens om att träffen bör öka intresset
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till sådant som är positivt och offensivt för landsbygden och förslagsvis ha temat Den moderna
och hållbar landsbygden i framkant. Målet är 600 deltagare från minst hälften av
medlemsorganisationerna och att det bör vara en träff i varje län. I Landet lär serien använder vi
en teknik som ska fungera även för länsstyrelserna. Det ger en flexibilitet i lokalvalet.
Styrgruppen diskuterade förslaget. Synpunkter gavs att om en länsstyrelser i ett län inte kan vara
värd kan erbjudandet gå till en annan medlemsorganisation i det länet. En möjlig kombination är
att mötet görs ihop med en regional träff dock att nätverksträffen hålls ihop av först en
föreläsning, därefter paus och sedan en återsamling. En del länsstyrelser vill ha egna möten i
anslutning till träffen med sina partnerskap. Styrgruppen anser dock att det är viktigt att det
synliggörs tydligt att det är Landsbygdsnätverkets nätverksträff, samt att den nationella
interaktiveten i träffen är tydlig. Själva känslan av att man kan ställa frågor till föredragshållare är
viktig.

Beslutades att
Godkänna kansliets utsända förslag till mål och inriktning för den digitala nätverksträffen

12. Fastställa hur vi ska göra med nätverkets nyhetsbrev
Maria Gustafsson och Tommy Nilsson (på länk) berättade om Landsbygdsnätverkets nya
webbinarieserie Landet lär. I samband med introduktionen gjordes en översyn om det är någon
annan informationskanal som kan prioriteras bort eller göras på något annat sätt. Kansliet kom då
fram till att det allmänna nyhetsbrevet bör avvecklas. Istället kan vi ha mer av kampanjer inom
särskilda teman. Vi bibehåller att medlem har ordet.
Innovationsgruppens nyhetsbrev kommer att vara kvar. Det nyhetsbrevet har ett stort
nyhetsvärde för den specifika målgruppen.
En synpunkt från styrgruppen var att opinionsbildningslandskapet är annorlunda idag. Det är på
social medier vi behöver bli vassare och ha kompetens. Eventuellt kan vi göra temanyhetsbrev
vid något annat tillfälle.
Beslutades att
Styrgruppen fastställer att nyhetsbrevet i sin nuvarande form avvecklas och ersätts med artiklar
som sprids som webbnyheter samt någon form av månadens alternativ kvartalets medlem har
ordet. Två nyhetsbrev i sin nuvarande form är inplanerade under våren och dessa blir de sista
som ges ut som Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev.
13. Nya medlemmar
Maria Gustafsson föredrog utsänt förslag på nya medlemmarna. Följande har sökt medlemskap:
Centrum för kommunstrategiska studier, en forskningsinstitution vid Linköpings universitet med
nationell verksamhet.
Kost och Näring, en ideell förening med nationell verksamhet som har nära koppling till
MATtanken-projektet.
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Råby, Ripsa och Husby-oppunda Servicepunkt, en Ekonomisk förening med geografiskt mycket
lokal verksamhet. Om de redan är medlemmar i en nationell organisation som är medlemmar i
Landsbygdsnätverket, så är de indirekt redan medlemmar. I annat fall får vi förklara grunderna
för medlemskap för dem.
Beslutades att som medlemmar i Landsbygdsnätverket
bifalla ansökan från Centrum för kommunstrategiska studier
bifalla ansökan från Kost och Näring samt
avslå ansökan från Råby, Ripsa och Husby-Oppunda Servicepunkt
14. Övriga frågor
Rural lab
Thomas Norrby föredrog programmet för ”The vibrant rural north 2030” som är temat för
Ruralab i Estland i april. Styrgruppen deltar från Sverige och det finns deltagare även från Estland
och Tyskland. Två observatörer från Slovaken och Ungern deltar.
Programmet består av tre delar, den första om värderingar och hur vi tänker om landsbygden,
sedan en om klimatförändringar och en om teknikförändringar. Dessa delar kommer sedan att
appliceras på fyra teman; smart villages, urban-rural connections, community/women
enterprenurship samt om turism. Sedan en uppsummering dag två med ett open space.
Thomas informerar om tider för bokning av flyg mm.
Seminarium med regeringskansliet
Maria Ahlsved informerade om att den 9 april blir det ett möte på näringsdepartementet då
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper informerar om slutsatser och erfarenheter från sina arbeten
som kan vara policyrelevanta. Max tre representanter från varje grupp kan vara med. Även
personal från andra departement är inbjudna.
15. Information laget runt.
Naturvårdsverket arbetar nu med Gröna jobbsatsningen där regeringen satsar mycket pengar.
Arbetet leds av Skogsstyrelsen och de samarbetar även med Länsstyrelserna. Det handlar mycket
om att underlätta för länsstyrelserna och att få ut medel till förvaltningen av skyddade områden
(naturreservat, nationalparker etc) där en del av de gröna jobben kommer till med röjning, mm.
Nu handlar det om att få verksamheten på banan. Även kommunerna ska med för att även få
med de kommunala naturreservaten. Detta är en ny sak för Naturvårdsverket med att fokuserat
få ut folk i arbete och det ska leda fram till konkreta åtgärder. En del handlar om upphandlingar
av entreprenörer som ska utbilda och arbetsleda de som ska ut och arbeta med röjning.
Karin Skantze kommer vara tjänstledig från 1 mars från NV. Harald Svensson framför tack för
det arbete som Karin lagt ner hittills inom Landsbygdsnätverket.
Naturbruksskolornas förening har medlemmar i hela landet. Även där de är samlade i större
grupper, exempelvis i Västra Götaland, har de svårt att vinna upphandlingar som utlyses av
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exempelvis arbetsförmedlingen. Skolorna skulle kunna göra bra insatser på integrationsområdet.
Nu går upphandlingarna till andra företag som inte kan göra utbildningen till det pris de angivet
och sedan tar det stopp. Det är ett dilemma och är en stor frustration.
En yrkesnämnd för naturturism har bildats. Jesper Broberg Hushållningssällskapens Förbund är
ordförande och STF, ekoturismföreningen, sportfiskeföretagen, sportfiskarna och jordägarna,
samt Svenska jägarförbundet är med. Det blir en bra yrkesnämnd som kommer att jobba ihop
med Skolverket för att utveckla denna inriktning.
Naturbruksskolornas förening har en rikskonferens i Västervik i april som styrgruppen är
välkommen att besöka.
Coompanions satsning på medarbetarägda företag har fått stor respons, inte minst från ALMI.
Det är ett ökat intresse för andelsägd solenergi. Andelsjordbruk, som är en gammal företeelse,
uppstår på flera ställen. Även olika former för att bygga på landsbygden kommer fram. Det finns
ett samarbete med Föreningen för Byggemenskaper för att bygga inte minst hyresbostäder på
landsbygden. Fortfarande bekymmer med myten om att banken säger att husen saknar värde
efter att de är byggda på landsbygden.
Svenska Fotbollförbundet har fr.o.m. årsskiftet en ny organisation där landsbygdsansvaret är
fördelat på ett antal regionala distrikt. Det är Uppland i Svealand, Blekinge i Götaland och i
Norrland är det Medelpad som har ansvaret. Ridsportförbundet jobbar på likande sätt.
En idrottsförening på landsbygden håller ofta på med flera idrotter. Fotbollförbundet ger stöd till
föreningar som även har andra idrotter än fotboll på landsbygden.
SLU har haft ett webbinarium om lokal ekonomi. SLU har 3000 forskare som arbetar med att
hitta lösningar för problem i den lokala ekonomin. Det finns 70 plattformar för information. SLU
samarbetar med Hushållningssällskapen och Växa Sverige för att hitta den framtida
kompetensutvecklingsöverföringsmodellen vad gäller lantbruket. Ett samarbete finns med Almi,
som tenderar att prioritera ner landsbygder och småföretag. I Uppsala klimatprotokoll har SLU
kommit in tillsammans med ALMI Uppsala för en pilotutbildning för 25 företagsrådgivare i
Uppsala län i hållbarhet.
Det behövs lite ”pepp” in i Hushållningssällskapen för att jobba mer med
landsbygdsutveckling. Ämnesgruppen för landsbygdsutveckling är omformad till en regional
grupp eftersom det är så få som arbetar med temat landsbygdsutveckling, även om man på annat
sätt jobbar med landsbygdsutveckling. Mattias ska fortsätta ta den frågan internt. Förbundets
jubileumsskrift håller på att tas fram och Maria Gustafsson är intervjuad i den.
Mattias Grapenfelt ska sluta på Hushållningssällskapen och Harald Svensson tackade för den tid
som varit i styrgruppen.
Det är stämmotider nu inom LRF. Regionala stämmor genomförs främst i mars och
Riksförbundsstämma blir i maj. Valet är jättestort där jobben, maten och klimatet är tydliga
frågor. LRF vill ge en syn att satsningar på de gröna näringarna kan vara något positivt och
framåtsyftande. Hållbarhetsfrågor är viktiga där biodrivmedel kan ha en roll. Vi behöver alla
hjälpas åt med de olika perspektiven. Genomförandet av livsmedelsstrategin viktig.
Sveriges Fiskares Producentorganisation bevakar fiskefrågor runt hela svenska kusten.
Positivt är fiskegruppen inom Landsbygdsnätverket. Vi har tagit tag i frågan om fördelning av
kvoter som varit ofördelade och som kan skapa värden för kustfisket och skapa mer resurser. Vi
har kommit överens och den 16 april bjuder vi in länsstyrelserna till ett möte i Göteborg. HAV
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kommer med en remiss till försommaren och då ska vi lämna vårt förslag. Det är genom
Landsbygdsnätverket och fiskegruppens försorg som vi kunnat få ihop denna samling.
Arbetet inom LLU Fiskeområden tar längre tid och är knöligare när man har med vatten att
göra. De har deltagit i Skärgårdarnas riksförbunds möte och är med på vattenbrukskonferens i
Sundsvall i mars. Vi sponsrar olika aktiviteter. Vi har jobbat med företagande och entreprenad
och frågan med att föryngra yrkesfiskarna. Yrkestillståndsfrågan är viktig. Magnus Nordgren och
Hans-Olof Stålgren drar ett stort lass i arbetet.
LUS jobbar på nu med aktuella dialogmöten med Jordbruksverket. Nästa möte blir den 20 mars.
Då diskuteras handläggningsfrågor och regelverk. De ska titta på nya formuleringar av olika
dokument för att få dem begripliga. Sverige har i år och nästa år vice ordförandeskapet i ELARD,
den europeiska leaderföreningen. LUS arbetar för att hitta en lösning för finansiering av detta.
LUS jobbar också mycket inför den kommande programperioden.
Tillväxtverket har inom serviceområdet tagit fram ett kunskapsunderlag om bl a företags behov
av service i gles-och landsbygder. Post och paket, drivmedel och dagligvaror är de tre viktiga
serviceslagen. Kontanter är viktigt för besöksnäringen. Det finns en rapport. De håller på med en
effektutvärdering om resultat av projekt från landsbygdsprogrammet. De har över 30 projekt
igång och projektägarna har fullt upp. De kör temainriktningar för lokala serviceinriktningar. De
kan då göra teman som kan locka fler att göra projekt inom landsbygdsprogrammet.
Ett nytt uppdrag har kommit efter landsbygdskommitténs uppdrag. De ska komma med
slutsatser och rekommendationer inför riggandet av kommande programperiod.
Företagarna går in i valrörelsen som upplevs som negativ just nu. De kommer att sprida
information om att det är småföretagen som är jobbmotorerna och integrationsmotorerna i
Sverige. De ska ta med kommun- och rikspolitiker på bussresor i sin egen kommun för att träffa
företagare. De jobbar mycket med regelkrångelfrågor för företag. Medlemmar får rangordna
Sveriges myndigheter och alla har sjunkit i rangordning med undantag från Bolagsverket och
Skatteverket. Kontanthantering en viktig fråga så även bredbandshanteingen.
Jordbruksverket arbetar med livsmedelsstrategin och levererar nu tillbaka till Regeringskansliet,
det finns 14 – 15 uppdrag som ska levereras till 2019.
Med CAP i den vida bemärkelsen är det ett intensivt arbete för närvarande. Detta pågår fram till
ett nytt program är klart och då de nationella valen till EU-parlamentet är färdiga. Sedan blir det
ett implementeringsarbete därefter.
Handläggningsproblematiken har flera myndigheter ett ansvar för. Det är ett stort bekymmer och
är resurskrävande. Det görs insatser för att få mer personal och snabbare handläggning
Distriktsveterinärerna är en landsbygdsatsning. De finns på landsbygden och i mindre tätorter för
både lantbrukets djur och sällskapsdjur. Det har ibland varit svårt att få bemanning men nu är
det en mer balanserad situation. Läget i norra Sverige är förbättrat. Ett annat problem är jour och
beredskap i områden som distriktsveterinärerna inte har någon verksamhet i. Att gå jour från
fredag kväll till måndag morgon upplevs som jobbigt. Det verkar vara ett ökande behov? Det är
ett problem för att djurhälsopersonalen är det en brist på, inte minst djursjukvårdare.
Ett problem är när en lantbrukare inte får tag på veterinär trots att det är lagkrav.
Det kommer inte blir ett sammanhållande uppdrag om tekniskt underlag (TULPAN uppdrag)
denna gång inför kommande program. Det kommer dock att läggas uppdrag.
16. Avslutning
Harald Svenson avslutade mötet och tackade de närvarande.
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Förda anteckningar
Nils Lagerroth
Justeras
Åsa Bjelkeby
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