Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 8 mars 2017
Näringsdepartementet, Stockholm klockan 13.00–17.00
Närvarande
Styrgruppen
Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande
Tore Johnsson, Sveriges Fiskares Producentorganisation
Annika Andersson, Lokalt ledd utveckling
Christina Frieberg Lokalt ledd utveckling FOG
Ingmar Alm, Svenska Fotbollförbundet
Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket (punkt 1 t.o.m. 10)
Mattias Grapenfelt, Hushållningssällskapens Förbund
Sofia Lindblad, LRF (punkt 1 t.o.m. 11)
Eva Engström, Länsstyrelserna (via lync)
Thomas Norrby, SLU
Karin Skantze, Naturvårdsverket
Patrik Nilsson Företagarna
Landsbygdsnätverkets kansli
Karin Hjerpe
Nils Lagerroth
Maria Gustafsson
Övriga
Bianca Burkardt Salazar, Näringsdepartementet (punkt 4 t.o.m. 14)
Maria Ahlsved, Näringsdepartementet (punkt 10 t.o.m. 19)
Sofia Lindeblad, Ernst & Young, utvärderare av Landsbygdsnätverket (via lync som observatör)
Fredrika Sydberger, Ernst & Young, utvärderare av Landsbygdsnätverket (via lync som observatör)
Kerstin Jansohn, Jordbruksverket (punkt 16)
1. Mötets öppnade
Ordförande Peter Melin öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt Patrik Nilsson från
Företagarna som är ny ledamot.
2. Sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Karin Hjerpe.
3. Justerare
Till att justera protokollet valdes Mattias Grapenfelt.
4. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Frågor på utskickad läges- och ekonomirapport
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
Styrgruppen menade att den nya strukturen på lägesrapporten är bra.
Ett förtydligande önskades rörande skrivningen natur- och kulturbranschen, vilket ska tolkas som
branschen för natur- och kulturturism.
I den utskickade ekonomirapporten saknas utfallet för drift av Landsbygdsnätverkets kansli. För den
tematiska arbetsgruppen service saknas i sammanställningen de 300 000 kronor som förts över från 2016
till 2017. Av dessa kommer 100 000 kronor att användas under 2017 och resterande medel först 2018.
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Budgeten för Ullbaggeprocessen är hög. Den täcker in urvalsprocessen, juryn, galan, priser samt
broschyren och filmerna om de goda exemplen. Kostnaderna för maten vid galan täcks av avgifter från
deltagarna (Landsbygdsnätverket täcker dock matkostnaderna för de nominerade). Det ingår i nationella
nätverks uppdrag att samla in och sprida goda exempel, och exemplen som samlas in genom
Ullbaggeprocessen används i många olika sammanhang, både nationellt och internationellt.
6. Fastställa aktivitetsplan, kommunikationsplan och arbetsplan för horisontella mål 2017-2018
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
Aktivitetsplan
Det har varit en lång process för att ta fram aktivitetsplanen. De lärdomar som erhållits ska ligga till grund
för upplägget av kommande aktivitetsplanering. Landsbygdsnätverkets kansli har tagit fram en plan för
hur den ska gå till, som diskuteras vid ett kommande styrgruppsmöte.
I aktivitetsplanen står det att en digital plattform ska tas fram för privata och ideella landsbygdsutvecklare.
Det är ännu inte tydligt vad detta innebär. Landsbygdsnätverkets kansli kommer att ta fram ett förslag som
dras för styrgruppen vid mötet i juni.
Uppföljningsfrågan ”har Landsbygdsnätverket skapat en kontaktpunkt för Leader” bör formuleras om till
”har Landsbygdsnätverkets kontaktpunkt för Leader varit funktionell”.
Vissa skrivningar är otydliga. Landsbygdsnätverket verkar ibland betyda Landsbygdsnätverkets kansli,
ibland Landsbygdsnätverkets styrgrupp och ibland alla medlemsorganisationer i Landsbygdsnätverket.
Skrivningarna ”Landsbygdsnätverket kommer att uppdra” ska ändras till ”Landsbygdsnätverkets styrgrupp
uppdrar”. Det finns formuleringar som inte är bra, exempelvis ”har en påse pengar” och ”dela ut
Ullbaggar”. Landsbygdsnätverkets kansli har en samordnande roll och det ska framgå i skrivningarna.
Beslutades
Att

Godkänna aktivitetsplanen med föreslagna ändringar rörande uppföljningsfrågan för lokalt
ledd utveckling samt språkliga korrigeringar.


Landsbygdsnätverkets kansli reviderar under mars skrivningarna i aktivitetsplanen efter
avstämning med Eva.

Kommunikationsplan
Kommunikationsplanen följer aktivitets- och arbetsplaner.
Skattebetalare är en angiven målgrupp, men det tolkas i kommunikationsplanen som personer som bor på
landsbygden. I de övergripande målen för Landsbygdsnätverket är målgruppen bredare. Termen ”övriga
skattebetalare” bör ersättas med något annat. Flera av Landsbygdsnätverkets målgrupper betalar inte skatt.
Målgruppen för kommunikationsinsatser har tidigare diskuterats i styrgruppen. Landsbygdsnätverket ska i
första hand ge verktyg till medlemmarna så att de i sin tur ska kunna sprida kunskapen vidare. Denna
grundprincip bör behållas av resursskäl och framgå tydligt i kommunikationsplanen. Genom podden nås
dock fler aktörer och målgruppen utökas därmed. Styrgruppens beslut om de horisontella målen rörande
land-stad och digitalisering innebär också en utökning av målgruppen. Detta bör omnämnas i
kommunikationsplanen.
Uppföljningar av kommunikationsinsatser, i form av antalet nedladdningar och spridningsvägar, görs
regelbundet. Den viktigaste kanalen för podden är nyhetsprenumerationer, men även facebook. Vissa av
poddarna, till exempel den med PO Tidholm, spreds snabbt till sådana som normalt inte söker
information från Landsbygdsnätverket. Framöver ska en målgruppsundersökning genomföras, inklusive
en analys av om budskap når fram till målgrupper.
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Landsbygdsnätverkets huvudsakliga uppdrag är att stärka genomförandet av landsbygdsprogrammet, havsoch fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Kommunikationen ska fokusera på det
som är viktigt inom programmen, inte på visioner. Exempelvis finns det inga medel att söka från
landsbygdsprogrammet för förädling, så det finns inget behov av att kommunicera sådana möjligheter.
I kommunikationsplanen står det att vi är i slutet av programperioden men det stämmer inte.
Det saknas kommunikationsinsatser rörande samverkan om innovation med övriga fonder.
Tillväxtverket har uppdragit Sweco att göra en studie om digitalisering och det vore bra om
kommunikationsinsatser om digitalisering synkades tidsmässigt med denna.
Beslutades
Att

Godkänna kommunikationsplanen med föreslagna ändringar (enligt ovan).

Arbetsplan horisontella mål
Det är oklart vad som avses med skrivningen ”Landsbygdsnätverkets kansli har miljöaspekter i åtanke i
samband med anordnandet av fysiska träffar”. Det bör framgå att krav ska ställas på svenskproducerad
mat och att Jordbruksverkets resepolicy följs. Vidare bör skrivningen: ”Bland annat kommer den årliga
nätverksträffen att vara digital vartannat år” ersättas med att ”digitala möten anordnas när det är lämpligt”.
För att ge en bra översyn kan även arbetsgruppernas arbete med de horisontella målen tas upp i
dokumentet.
Beslutades
Att

Godkänna arbetsplanen för horisontella mål med föreslagna ändringar rörande ett
förtydligande av vad som avser med miljömässig hållbarhet i samband med anordnandet av
fysiska träffar, en bredare skrivning kring digitala träffar och en komplettering med
arbetsgruppernas arbete med horisontella mål.

7. Fastställa arbetsplan för Fiske- och vattenbruksgruppen
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
Styrgruppen anser att det är enklare att läsa arbetsplanerna nu och att arbetsplansmallen är funktionell.
Arbetsplanen beslutades vid styrgruppsmötet i december med begäran om komplettering med horisontella
mål samt målmatris. En mall har tagits fram för beskrivning av aktiviteterna och även i denna ingår de
horisontella målen. Genom att projektansökan beviljats kan man anta att det planerade arbetet bidrar till
de övergripande målen för havs- och fiskeriprogrammet och dessa har därför inte inkluderats i
målmatrisen. Styrgruppen anser att interventionslogiken framgår tydligt.
En aktivitet är att bjuda in till riktade informationstillfällen mot unga som är intresserade av de möjligheter
som finns att söka pengar för etablering inom yrkesfisket genom EHFF. Det är värdefullt med väcka
intresse hos unga men Sverige har valt bort möjligheten till startstöd inom yrkesfiske och skrivningen
behöver därför revideras (genom att ”att söka pengar” stryks).
En grupp kommer att skapas för varje aktivitet och bemanningen av dessa har inletts.
Beslutades
Att

Godkänna arbetsplanen med föreslagen ändring rörande informationstillfällen för unga.
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8. Fastställa arbetsplan Service
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
De regionala serviceprogrammen (RSP) är en viktig del i arbetet och länsstyrelserna borde involveras mer.
Länsstyrelserepresentanten i gruppen är från länsstyrelsen i Stockholms län och det är den länsstyrelse
som är RSP-ansvarig. Gruppen skulle kunna förstärkas med ytterligare en RSP-resurs.
Företag finns inte representerade i gruppen, men företagsperspektiven är viktiga. Tillväxtverket kan ta
kontakt med Företagarna om de behöver stöd.
Beslutades
Att

Godkänna arbetsplanen.

Att

Göra ett medskick till arbetsgruppen om att det är lämpligt att förstärka gruppen med en
RSP-resurs.

9. Fastställa arbetsplan Naturturism
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
Gruppen vill göra en analys och resultaten av denna ska spridas vid seminarium, via poddar och
nyhetsbrev samt utgöra underlag för en handbok.
Det jobbas frenetiskt med utredningen om en sammanhållen politik för hållbar turism och växande
besöksnäring och ämnesområdet är därmed aktuellt. Styrgruppen hyser en viss oro för att gruppen efter så
lång tid fortfarande är i analysstadiet. Behovet av analysen har emellertid stämts av med representanter
från utredningen, som stödjer behovet. Arbetsgruppen bjuds in till styrgruppsmötet i september för att
presentera resultaten av sitt arbete.
Det saknas ansvarig utförare och slutdatum för vissa angivna aktiviteter.
Beslutades
Att

Godkänna arbetsplanen med föreslagen komplettering med utförare och slutdatum.


Landsbygdsnätverkets kansli bjuder in representanter från gruppen till styrgruppens möte i
september.

10. Fastställa arbetsplan Gröna näringar
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
Sofia Lindblad har bytt jobb och vill avgå som ordförande. Sofia Björnsson, LRF, är föreslagen som ny
ordförande.
Generellt är det svårt att på webbplatsen hitta material som arbetsgrupperna tagit fram.
Landsbygdsnätverkets kansli ska anlita ett bemanningsföretag som ska lägga allt material, inklusive filmer, i
ett verktyg för publikationer.
Beslutades
Att

Tillsätta Sofia Björnsson som ordförande för gruppen.

Att

Godkänna arbetsplanen.

11. Fastställa arbetsplan Integration
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
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Eftersom ordförande Per Hasselberg har bytt arbetsplats och numera arbetar för Fyrbodals
kommunalförbund föreslås en förändring av huvudmannaskapet för ordförandeskapet.
Gruppen har förstärkts med ledamöter från SLU och Skogsstyrelsen.
I arbetsplanen kopplas alla operationella mål till det specifika målet som rör integration. De skulle kunna
fördelas på fler specifika mål. Beskrivningarna av hur gruppen ska arbeta med de horisontella målen är
något krystade och bör revideras.
Styrgruppen har tidigare påtalat att arbetsgruppen inte skulle göra fler utredningar utan bli mer
operationell. Det verkar arbetsgruppen ha tagit till sig så nu är det stort fokus på att genomföra aktiviteter.
Syftet med de planerade bussresorna är inte tydligt. Genom att arbetsgruppen Gröna näringar har testat
bushresorna finns konceptet utarbetat och det behöver inte utvecklas för olika sakområden.
Arbetsgruppen har sett det som en aktivitet för att öka kunskapen hos riksdagspolitiker, men det kan vara
en onödigt tidskrävande metod och samma kunskap kan antagligen förmedlas vid ett seminarium i
Riksdagshuset. Även om målgruppen är nationell blir det en regional aktivitet och när en central
organisation gör något på regional eller lokal nivå kan det störa regionala och lokala initiativ. Om
bussresorna ska genomföras krävs regional och lokal förankring.
Beslutades
Att

Ge Per Hasselberg, numera Fyrbodals kommunalförbund, fortsatt förtroende som
ordförande för gruppen.

Att

Godkänna arbetsplanen med föreslagen revidering av målmatris och en komplettering om
att aktiviteter på regional och lokal nivå ska förankras hos regionala och lokala aktörer.

12. Fastställa arbetsplan Lokalt ledd utveckling
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
Samverkansgruppen bildades för att främja erfarenhetsutbyte och samarbete mellan leaderområden. Den
bestod av ledamöter från LAG. När nuvarande programperiod inleddes utökades gruppens syfte till att
samordna flera fonder. Ledamöter från förvaltningsmyndigheter bjöds in och även representanter från
övriga fonder. Gruppen bytte namn till Samordningsgruppen. Sedan bildades LUS, som är en förening för
samordning av leaderområden. LUS har tagit över en del uppgifter från samordningsgruppen, bland annat
dialogmöten med förvaltningsmyndigheten, att agera remissinstans till förvaltningsmyndigheten när det
gäller olika skrivningar samt nominering av deltagare till olika arbetsgrupper och andra grupperingar.
Under hösten 2016 började samordningsgruppen känna att den främst blev ett forum för
informationsutbyte mellan ingående organisationer och gruppen ville se en mer flexibel och operativ
organisation. En undergrupp tillsattes som tog fram ett förslag på hur arbetet kunde läggas upp framöver.
Förslaget går ut på att styrgruppen samordnar, kansliet är en del i utförandet och fem
utskott/projektgrupper tillsätts för att anordna olika aktiviteter: projektgrupp nationell leaderträff,
projektgrupp tematräffar, utskott TNC, utskott fondsamordning samt utskott regionala träffar. Skillnaden
mellan projektgrupper och utskott är att projektgrupper tillsätts under en kortare period och deltagarna
varierar över tid, beroende på var, eller på vilket tema, träffen ska hållas, medan utskotten har en fast
bemanning. Styrgruppens förändrade roll innebär att lokalt ledd utveckling bör bli en stående punkt på
varje styrgruppsmöte.
Den budget som tilldelats lokalt ledd utveckling ger inte möjlighet att genomföra aktiviteter under 2018.
Leaderområdena har haft en lång startsträcka och det är först under hösten 2017 och våren 2018 som
arbetet kommer att nå sin topp. Det vore därför synd att inte genomföra aktiviteter under 2018. Det finns
en reserv på 2 miljoner kronor i budgeten så det finns utrymme att vid behov äska mer medel. Det kan
också bli aktuellt att framöver tillsätta fler utskott/projektgrupper.
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Diskussion
I förslaget på nytt upplägg saknas ansvarig. Vem vänder sig styrgruppen till om arbetet inte ger önskat
resultat? LUS skulle eventuellt kunna ta en mer aktiv roll, men det rör fler än LUS, och
Landsbygdsnätverket ska inte styra över LUS. Landsbygdsnätverkets kansli kan i princip ansvara för
samordningen, men det blir ett utökat ansvar.
Även för styrgruppen leder förslaget till ett utökat ansvar. Styrgruppen har redan en stor arbetsbörda och
den ökar ytterligare om man ska ha ansvar för styrning och uppföljning av fem utskott/projektgrupper
istället för en grupp. Styrgruppens ansvar bör ligga på en mer övergripande nivå. Att avveckla
samordningsgruppen men samtidigt bibehålla planerade aktiviteter blir svårt. Möjligtvis blir det dock inte
så stor förändring jämfört med tidigare. Den nationella leaderträffen har kansliet även tidigare ansvarat för
och de regionala träffarna sköter leaderrepresentanter. TNC-coachen ska upphandlas och om styrgruppen
önskar kan uppdragsspecifikationen diskuteras vid ett styrgruppsmöte, eller så kan uppdraget ges till
Landsbygdsnätverkets kansli (som för innovationssupporten). Flerfondssamordningen är det enda som
leder till mer arbete och där finns det en fördel med att styrgruppen blir mer involverad. Delgruppens
syfte var att organisationen skulle bli mer slimmad och operativ och att Landsbygdsnätverket inte skulle
bekosta informationsutbyte.
En grupp, vid sidan av Landsbygdsnätverkets kansli, som styr och samordnar de fem
utskotten/projektgrupperna vore önskvärt. Det kan vara en motsvarande funktion som det mindre
utskottet i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk. Gruppen behöver inte ha fysiska möten.
Det är viktigt att även de leaderområden som enbart har finansiering från havs- och fiskerifonden deltar i
forum för samverkan. Också de områden som inte omfattas av Leader behöver inkluderas i arbetet,
liksom andra organisationer som stärker lokalt ledd utveckling. Det senare kan delvis hanteras av
styrgruppen.
Om LUS genomför operativt arbete för Landsbygdsnätverkets räkning kan de få ersättning. LUS ska
exempelvis ha representanter i utskotten och det ligger nära till hands att tro att någon från LUS blir
TNC-coach, även om det blir en upphandling. Landsbygdsnätverket kan dock inte ge driftstöd till LUS
eftersom varje utgift måste redovisas.
I arbetsplanen kopplas alla operationella mål till det specifika målet som rör lokalt ledd utveckling. De
skulle kunna fördelas på fler specifika mål i syfte att illustrera att lokalt ledd utveckling kommer in överallt.
”Public consultation” tas enbart upp i arbetsplanen för lokalt ledd utveckling. Landsbygdsnätverket kan ta
en mer aktiv roll i detta. Hittills har Landsbygdsnätverkets kansli enbart spritt information om att en
konsultation har gått ut. Erfarenheten från förra perioden är att påverkansarbetet succesivt kan trappas
upp och att mer resurser kan krävas under 2017–2018.
Fondsamordning är bredare än Leader och ännu finns ingen arbetsplan som beskriver övriga insatser.
Beslutades
Att

Godkänna aktiviteterna i arbetsplanen.

Att

Uppdra till Landsbygdsnätverkets kansli att till nästa styrgruppsmöte ta fram ett förslag på
hur samordningen ska ske.

13. Fastställa arbetsplan Unga
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
Beslutades
Att

Godkänna arbetsplanen.
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14. Fastställa arbetsplan Innovationsnätverket
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
En prognos är att cirka 400 miljoner av de 440 miljoner som avsatts kan komma att bli intecknade det
närmste året vilket indikerar att de informationsinsatser som gjorts har varit bra.
Inger Pehrsson har ett särskilt uppdrag kring det bredare innovationsarbetet (utöver innovationsnätverket
och EIP) och digitalisering, men det ingår inte i arbetsplanen.
Personer inom samma bransch kan ha svårt att utveckla nya idéer och det kan behövas inspiration från
andra branscher. Sådana aktörer finns med i urvalskommittén, och har också gett stimulans till
innovationsgrupperna. Ansvaret för innovationssatsningen ligger direkt under styrgruppen, utan någon
mellangruppering. EIP-arbetet har hittills handlat om att få igång programåtgärden. Nu går arbetet med
EIP in i en annan fas. Det förändrade arbetet med EIP samt behovet av att arbeta bredare med
innovationer gör att det finns anledning att se över vilka grupper som behövs för att ge stöd i
innovationsarbetet.
Det är bra att de operationella målen återfinns under flera specifika mål.
Beslutades
Att

Godkänna arbetsplanen.

15. Nya medlemmar
Underlag hade skickats till styrgruppen inför mötet.
Beslutades
Att
Att
Att
Att
Att
Att

Landsbygdsnätverkets kansli meddelar Ruppens Kraft AB att de får avslag på grund av att
de inte är en intresseorganisation som företräder ett allmänintresse.
Landsbygdsnätverkets kansli meddelar Lindegrens i Sinarp AB att de får avslag på grund av
att de inte är en intresseorganisation som företräder ett allmänintresse.
Landsbygdsnätverkets kansli meddelar Havs- och vattenmyndigheten att de beviljas
medlemskap.
Landsbygdsnätverkets kansli meddelar Landsbygdsmentorerna i Sverige att de beviljas
medlemskap.
Landsbygdsnätverkets kansli undersöker om Skärgårdarnas trafikantförening är
medlemmar i Skärgårdarnas riksförbund och meddelar att de i så fall är medlemmar genom
dem och att de annars får avslag eftersom de inte är en nationell organisation.
Landsbygdsnätverkets kansli meddelar Campus Västervik att de redan är medlemmar
genom SKL och välkomnar dem att engagera sig i verksamheten.

16. Information från näringsdepartementet och förvaltningsmyndigheten
På gång på näringsdepartementet
Bianca Burkardt Salazar informerade om att livsmedelsstrategin (anm. presenterades redan tidigare under mötet).
En åtgärdspaket med nio uppdrag till Livsmedelsverket och Jordbruksverket har levererats. Uppdragen
omfattar bland annat digitalisering av djurskyddskontroller och minskat matsvinn. Resterande uppdrag
jobbar regeringskansliet med nu, och fler paket kommer under hösten. Mer information finns på
regeringens webbplats.
Eva undrar vem som skrev propositionen eftersom återgivningen av länsstyrelsens remissvar är felaktig.
Bianca uppmanar berörd person att kontakta Eva.
Maria Ahlsved informerade om den pågående förändringen av landsbygdsprogrammet, som är ett resultat
av budgetrevideringar. Medel från landsbygdsprogrammet ska användas till annat, exempelvis eventuella
finansiella korrigeringar, och det är ännu inte klart från vilka åtgärder pengarna ska tas. Dessutom tillförs
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mer medel till bredband. Det är ännu inte klart om de nya bredbandspengarna kommer att hanteras på
samma sätt som de tidigare.
Även i LLU-programmet, som finansieras av regional- och socialfonden, görs ändringar eftersom ett ex
ante-krav inte var uppfyllt.
Landsbygdskommitténs betänkande är på bred remiss till 22 mars. En proposition som ska läggas under
våren 2018 håller på att tas fram. Det var en i stort sett en enig kommitté som stod bakom de 75
förslagen. Vissa förslag kan komma att ingå i propositioner som kommer före 2018. Exempelvis pågår en
utredning om finansiering till bostadsbyggande och i den ingår att särskilt titta på landsbygdslån till
bostäder. Den nya bredbandsstrategin presenterades redan innan slutbetänkandet var klart. Målen i
bredbandsstrategin, som togs i december, är att 2020 ska 95 % av alla hushåll ha tillgång till minst 100
Mbit/s, vid 2025 bör 98 % ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet,
resterande 1,9 % bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 % bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s .
Ett uppdrag har gått till PTS att se över SOT-nivån(samhällsomfattande tjänster) och målet rörande
tillgång till bredband, som idag är 1 Mbit.
Strategin för digital agenda, också kopplad till bredbandsstrategin, börjar bli färdig.
Under seminariet om OECD-rapporten ”Territorial Reviews: Sweden 2017” diskuterades vem som ska ha
ansvar och många av seminariets deltagare menade att regionernas ansvar ska öka. En annan knäckfråga
blir hur politikområdena ska hållas ihop.
På gång på förvaltningsmyndigheten
Kerstin Jansohn informerade om läget för programmen.
Inom havs- och fiskerifonden är det högt ansökningstryck inom alla områden, utom havsmiljö där inga
ansökningar inkommit (det är främst Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna som kan söka
dessa medel). Pengarna är slut inom vissa områden, exempelvis startstöd för vattenbruk. Andelen
beviljade medel ligger generellt på en låg nivå. Detta påverkas av storleken på ärenden, en större ansökan
slår igenom eftersom det finns många små.
Inom landsbygdsprogrammet är 40 % av budgeten för arealbaserade stöd sökt. För övriga stöd är
ansökningstrycket högt inom i stort sett alla områden. Alla pengar är inte tillgängliga, utan Jordbruksverket
håller reserver på mellan 20 och 30 % i väntan på programändringarna. Bredbandsreserven är dock
fördelad. Andelen beviljade ansökningar är generellt hög, särskilt inom prioritering 2 (konkurrenskraft)
och 6 (bredband). Dock har få ansökningar beviljats inom prioritering 5 (koldioxid och klimattålig
ekonomi) även om det finns många ansökningar.
Antalet ansökningar inom lokalt ledd utveckling har stadigt ökat och totalt finns 1 100 inkomna
ansökningar: 900 av dem inom landsbygdsprogrammet (varav 70 samarbetsprojekt), 130 inom regionaloch socialfond (och då främst regionalfonden) och 66 inom havs- och fiskerifonden. Runt 200 ärenden
har beviljats. Det tar tre månader innan handläggningen av ett ärende inleds och det är långa
handläggningstider. Förhoppningsvis minskar handläggningstiden på sikt.
Två seminarier har hållits om ex post-utvärderingen – landsbygdsutveckling och miljö – och två kvarstår:
konkurrenskraft den 10 mars samt övergripande frågor och syntes den 22 mars. Seminarierna spelas in
och kan följas via länk eller i efterhand. Styrgruppen har bjudits in till seminarierna.
Jordbruksverket arbetar med remissvar på landsbygdskommitténs betänkande.
17. Introduktion till uppföljning av nätverksträffen
Magnus Nordgren tackar för styrgruppens engagemang vid den digitala nätverksträffen. Totalt deltog 590
personer, vilket är mer än dubbelt så många som brukar delta vid fysiska nätverksträffar. Medarrangörer
och deltagare har varit väldigt positiva och gett goda betyg för så väl arrangemang som den nya metoden.
Förslag på förbättringsmöjligheter har samlats in från medarrangörerna. Magnus kommer att sammanställa
dessa och skicka till styrgruppen för kompletteringar. Uppföljningen diskuteras vid styrgruppsmötet i juni.
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Den 8–9 november, lunch till lunch, anordnas en fysisk nätverksträff. I samband med denna hålls
Landsbygdsgalan (på kvällen den 8 november). I anslutning till nätverksträffen (den 7 november)
anordnas den årliga gemensamma arbetsgruppsträffen och det är bra om styrgruppen deltar vid denna.
Nätverksträffen inleds 13.30 och på eftermiddagen hålls diskussioner i smågrupper, så att det finns tid att
ställa iordning lokalen för galan. De från styrgruppen som vill diskutera programinnehåll meddelar Maria.
En förfrågan har gått ut om nomineringar av goda exempel som kan belönas med Ullbaggar. De goda
exemplen ska vara finansierade av landsbygdsprogrammet eller havs- och fiskeriprogrammet alternativt
LLU-projekt, men inte nödvändigtvis under denna programperiod. På Landsbygdsnätverkets webbplats
finns mer information om kategorier, kriterier, vilka som kan nominera och genom vilka man kan
nominera om man inte får göra det själv. En jury ska tillsättas och en grupp av styrgruppsledamöter (Eva
och Annika) ska diskutera hur de bästa exemplen väljs ut. Juryn ska ha möte i början av juni. Därefter
presenteras de nominerade exemplen och sprids brett. Nytt för i år är ”folkets röst”, där vem som helst får
rösta. Övriga pris går genom jury och styrgrupp. Nätverksträffen och galan hålls i Klockargården i
Tällberg med Kalle Moraeus som artist och konferencier vid galan.



Lärdomar från den digitala nätverksträffen sammanställs genom en skriftlig process och
diskuteras vid styrgruppsmötet i juni.
Styrgruppsledamöter som vill diskutera programinnehåll för den fysiska träffen i november
meddelar Maria.

18. Övriga punkter
Terese Bengard vill att styrgruppen ska diskutera hur Landsbygdsnätverket ska engageras i
landsbygdsriksdagen 2018. Det handlar dels om finansiering i form av specifika programinslag, dels om
samverkan i andra delar. Idéer och tankar skickas till Terese och/eller Maria och beslut fattas vid
junimötet.
Peter kommer att sluta på Jordbruksverket före nästa styrgruppsmöte.



Eventuella synpunkter rörande landsbygdsriksdagen skickas till Terese och Maria.
Beslut om Landsbygdsnätverkets engagemang fattas vid styrgruppsmötet i juni.

19. Mötet avslutas
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