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Sammanfattning
Stöd från Europeiska Kommissionen ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, vilket är det
övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa 2020. De främsta verktygen för att förverkliga
Europa 2020 är de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna. De ska användas för att
skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.
Syftet med fondsamordning är bland annat att ESI-fonderna sammantaget ska användas så effektivt som
möjligt. På nationell nivå finns ett strukturerat arbete mellan olika myndigheter för att hitta synergier
mellan fonderna.
I nuvarande programperiod, 2014-2020, finns det i Sverige 48 LAG. 42 av dessa områden har finansiering
från två, tre eller fyra av ESI-fonderna. Det innebär att dessa 42 LAG har en grund för fondsamordning
redan genom att de kan genomföra den lokala utvecklingsstrategin med pengar från olika fonder.
Fondsamverkan och samordning inom lokalt ledd utveckling handlar till stor om att skapa fungerande
arbetssätt med andra nyckelaktörer inom de olika fonderna. Det handlar mindre om fondsamordning
inom enskilda projekt, även om det också förekommer.

Samverkan sker främst med aktörer inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(benämns som landsbygdsfonden nedan)


Resultaten från enkäten visar att samverkan med andra aktörer främst sker inom
landsbygdsfonden. De tre övriga fonderna ligger på ungefär likvärdig nivå. Något mer
förkommande är kontakt och samverkan med regionalt utvecklingsansvariga i respektive
län/region.



LAG har en varierad grad av samverkan med aktörer kopplade till de fyra fonderna. Samverkan
med aktuella fondaktörer inom den fond man har finansiering från är procentuellt mest
förekommande då man hanterar en eller fyra fonder. Det innebär att samordning har lett till att
fler aktörer har involverats i genomförandet och arbetet har blivit mer effektivt.



Det finns vissa skillnader mellan de sex leaderregionerna vad gäller samverkan med andra
fondaktörer. Svaren visar tydligt att samverkan med aktörer inom landsbygdsfonden är mest
förekommande i samtliga regioner, även om det finns brister i fyra av de sex regionerna.
Samverkan med aktörer inom socialfonden är den samverkan som är svagast i de flesta regioner.
De som samverkar med regionalfondens aktörer är något men marginellt fler.



Drygt hälften av de svarande har en samverkan med regionalt utvecklings- och tillväxtansvariga.
Den vanligaste typen av samverkan med regionalt tillväxt- och utvecklingsansvariga handlar
framför allt om generellt nätverkande.

Flerfondsamverkan bidrar till ökad flexibilitet


Flerfondsamordning bidrar till ökad flexibilitet men också ökad möjlighet att utgå från ett
områdes hela geografiska yta. Tidigare har utvecklingsinsatser i huvudsak skett på landsbygden
eftersom det är vad landsbygdsfonden kan ge stöd till.



De svarande anser att det är negativt att regelverket inte är samma i de olika fonderna, det leder
till en ökad byråkrati och svårigheter att göra rätt.
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46 % av de svarande LAG uppger att de har kunnat bevilja projekt tack vare tillgång till fler
fonder, projekt som de annars inte skulle ha genomfört.



Ett stort värde ligger i att kunna bevilja projekt inom social- och regionalfonden utan konkurrens
med projektansökningar inom landsbygdsfonden. Det innebär att man har kunnat få en starkare
och mer målinriktad satsning inom dessa två fonder. Samtidigt framkommer det att vissa av
projekten inom social- och regionalfonden troligtvis skulle ha kunnat få finansiering även från
landsbygdsfonden.



Ett fåtal lyfter mervärdet med att kunna arbeta med stad och land tack vare fondsamordning,
något som är svårare om finansiering enbart kommer från landsbygdsfonden.

Positiva till fortsatt flerfondsamverkan


71 % av de svarande uppger att de har involverat nya aktörer i det lokala utvecklingsarbetet tack
vare flerfondsmöjligheten. En av EU-kommissionens målsättningar med fondsamordning inom
lokalt ledd utveckling är bland annat att få fler aktörer engagerade i genomförandet av Leader.



83 % av de svarande uppger att de gärna vill ha flerfondsmöjlighet i kommande programperiod. I
samband med svaret gavs möjlighet att beskriva vad som behöver utvecklas om man väljer en
flerfondslösning även för programperioden 2020-2026. Det går inte att avgöra om ett positivt
lämnat svar är villkorat med en förändring eller inte. En stor del av svaren handlar om ett
förenklat och gemensamt regelverk. Det finns också förslag på en gemensam budget för alla fyra
fonderna.

Utvärderingar ska genomföras


Så gott som alla LAG uppger att de inte har utvärderat sitt samarbete med andra fondaktörer. En
tredjedel uppger att du planerar att utvärdera arbetet.



Så gott som alla LAG uppger att de inte har utvärderat effekterna av att inkludera flera fonder i
strategin. Däremot planerar 73 % av de svarande LAG att utvärdera effekterna framöver.

Fortsatt process
För att kunna få en helhetsbild och dra relevanta slutsatser av fondsamordning inom lokalt ledd utveckling
ska under oktober 2018 även de regionala myndigheterna få besvara en enkät. De båda enkäterna kommer
därefter att sammanfattas i gemensamma slutsatser. Bland annat blir det intressant att se om det går att
hitta förklaringar till de regionala skillnaderna vad gäller samverkan mellan LAG och de andra
fondaktörerna.
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1 Inledning
Begreppet fondsamordning är inte alltid lätt att förstå innebörden av eftersom begreppet är laddat med
olika tolkningar. Fondsamordning mellan de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIfonderna) sker på olika nivåer i samhällsstrukturen och i olika konkretiseringsgrader.
Allt EU-stöd ur fonderna ska bidra till att förverkliga målen i Europa 2020, EU:s gemensamma tillväxtoch sysselsättningsstrategi. På nationell nivå finns tio tematiska mål för ESI-fonderna, som anger den
svenska regeringens prioriteringar. Målen är utvalda och formulerade utifrån Sveriges specifika
utmaningar. Några av målen finns bara i en av fonderna, några täcks av flera fonder. Därför är det viktigt
att fonderna samverkar, så att fondmedlen används effektivt och att insatserna kan ge nytta till varandra.
Fondsamordning handlar alltså inte enbart om lokalt ledd utveckling utan gäller även på nationell och
regional nivå.
Fondsamverkan och samordning inom lokalt ledd utveckling handlar till största delen om att skapa
fungerande arbetssätt med andra nyckelaktörer inom de olika fonderna. Det handlar mindre om
fondsamordning inom enskilda projekt, även om det också förekommer.
I nuvarande programperiod som pågår mellan 2014-2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd
utveckling genom leadermetoden inom de fyra ESI-fonderna. Dessa fonder är Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF),
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).
De fyra fonderna styrs genom tre program. Regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling har ett
gemensamt program och Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet. LAG är den lokala styrelse som finns
i varje leaderområde och som ansvarar för genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin. Genom en
urvalsprocess prioriterades vilka LAG som skulle få finansiering från respektive fond. Sammanlagt har 48
LAG finansiering för genomförandet av sina lokala utvecklingsstrategier från en eller flera av fonderna.
Leader är mer en metod än ett program. Leadermetoden är ett förhållningssätt till utvecklingsarbete, där
metoden ska säkerställa för att insatserna bidrar till att stärka områdets utvecklingspotential på sikt.
Metodens centrala värden handlar om att insatserna ska vara lokalt förankrade, innovativa, bygga på
samverkan och nätverkande samt att de aktiviteter som genomförs ska kunna överföras till andra
landsbygdsområden.
År 1995 blev Sverige medlem i EU. I samband med det fick svenska landsbygder, genom ett
gemenskapsinitiativ initierat av EU-kommissionen, möjlighet att ansöka om att bilda LAG. Det bildades
till en början ett mindre antal LAG, 12 stycken per period under åren 1997-2006. Metoden var så pass
framgångsrik runt om i Europa så att Kommissionen beslutade om att den skulle bli en del av de
nationella landsbygdsprogrammen. År 2007 infördes därför metoden i Sveriges landsbygdsprogram.
Genom ett ansökningsförfarande som Jordbruksverket och länsstyrelserna ansvarade för, godkändes till
slut 63 LAG i Sverige. 98 % av Sveriges landsbygdsbefolkning ingick då i dessa LAG och den geografiska
ytan av Sverige som täcktes av Leader uppgick till 90 %. Under 2007-2014 fann också 14 fiskeområden,
FOG, som arbetade med en leaderliknande metod.
I efterföljande programperiod, 2014-2020, ändrades förutsättningarna något vad gäller möjligheten att
kunna bilda ett leaderområde. Förändringarna ledde till att det i dag finns 48 LAG med möjligheter att
hantera upp till fyra fonder i den lokala utvecklingsstrategin. I dag täcks inte hela Sveriges landsbygd av
Leader.
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1.1 Syfte och avgränsning
Syftet med rapporten är att ge en nulägesbild av hur fondsamverkan inom lokalt ledd utveckling fungerar i
praktiken. Rapporten fokuserar särskilt på vilka mervärden som en flerfondsamordning för med sig.
Denna rapport tar endast upp samverkan utifrån LAG:s perspektiv, en kompletterande kartläggning ska
göras utifrån de regionala myndigheternas perspektiv. Denna rapport lägger inte fram några specifika
förslag till åtgärder.
Med samverkan menas en regelbunden samverkan med nyckelaktörer på strukturell nivå som verkar inom
de olika fonderna. Det handlar inte om att samverka med andra LAG.

1.2 Metod
Samtliga 48 LAG i Sverige har från Landsbygdsnätverket och den operativa gruppen för fondsamordning
inom lokalt ledd utveckling fått inbjudan om att delta i kartläggningen av fondsamordning och
fondsamverkan via e-post. Enkäten som togs fram var webbaserad och fanns publicerad på
Landsbygdsnätverkets webbplats mellan den 15 mars och 9 april 2018. En första inbjudan skickades ut
den 15 mars och en påminnelse skickades ut den 27 mars. För att få in så många svar som möjligt togs
också en muntlig kontakt med de LAG som kort innan sista svarsdag, den 29 mars, ännu inte hade
besvarat enkäten. I samband med detta förlängdes svarstiden till den 9 april. Sammanlagt har 41 svar
kommit in. Några LAG svarade två gånger, svaren från samma område var inte alltid helt
överensstämmande i de öppna svaren. Där svaren skiljdes åt lades de båda svaren ihop till ett svar. För en
flertal svarande uppstod tekniska problem vilket troligtvis har påverkat antal svarande och kvaliteten av
fritextsvaren. För en svarande innebar problemen att bara hälften av frågorna kunde besvaras. De svar
som blev registrerade från detta leaderområde har lagts in i sammanställningen, de frågor som inte blev
besvarade redovisas i sammanställningen som inget svar.

Totalt antal LAG

Antal svarande

Andel svarande

48

41

85,4 %

1.3 Bakgrund
I nuvarande programperiod. 2014-2020, finns det i Sverige 48 LAG, 42 av dessa områden har finansiering
från två, tre eller fyra av ESI-fonderna. Det innebär att dessa 42 LAG har en grund för fondsamordning
redan genom den lokala utvecklingsstrategin som har beviljats pengar från olika fonder för att kunna
genomföras. Det finns dock förväntningar på att även enfondsområden ska samordna sitt arbete med
aktörer från andra fonder då det är lägligt. Även om programperioden startade 2014 var det först under
början av 2016 som de flesta LAG kom igång med att prioritera projektansökningar. Detta kan ha
påverkat möjligheten till ett fördjupat fondsamordningsarbete.
Enligt EU:s förordning har Landsbygdsnätverket uppdraget att vara en kontaktpunkt för landets LAG.
Det innebär att man inom nätverket samordnar och genomför aktiviteter för erfarenhetsutbyte och
lärande i syfte att stärka genomförandet av lokalt ledd utveckling. Inom Landsbygdsnätverket finns
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särskilda samordnande grupper för lokalt ledd utveckling, alla utifrån olika avgränsningar. En av
grupperna fokuserar på fondsamordning inom lokalt ledd utveckling. Gruppens syfte är att på en nationell
nivå samla, utveckla och förmedla erfarenheter, lärdomar, behov och resultat av fondsamordning inom
lokalt ledd utveckling. Gruppen ska också hantera frågor som berör nästa programperiod, 2020-2027. I
gruppen sitter representanter från Leader Gästrikebygden, Leader MittSkåne, Leader Sjö, Skog & Fjäll,
Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, LRF och Hela Sverige ska leva.
Denna sammansättning gör att den är ett värdefullt komplement till den samordning som sker mellan
förvaltande myndigheter på nationell nivå.
Gruppen för fondsamordning beslutade under 2018 att genomföra en kartläggning av nuläget för hur
fondsamordning och fondsamverkan fungerar i praktiken. En mindre kartläggning gjordes 2016. Det
fanns nu behov av att göre en mer djupgående kartläggning för att få en bild över hur arbetet har
utvecklats sedan starten 2014.
Kartläggningen har som syfte att ge en bild över hur respektive leaderområde samverkar med aktörer
inom olika fonder. De fonder som är aktuella är de fyra ESI-fonder som ligger till grund för finansiering
av Sveriges 48 LAG. De fyra fonderna är; Europeiska socialfonden, Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska havs- och
fiskerifonden. Med fondaktörer i denna kartläggning menas olika organisationer, myndigheter, intresseoch branschföreningar med flera som har ett intresse av att genomföra aktiviteter och insatser som verkar
för att nå de enskilda fondernas programspecifika mål.
Kartläggningen ska identifiera samordning och samverkan utifrån två perspektiv, dels från LAG:s horisont
men också från de regionala aktörernas horisont. Därför har två olika enkäter formulerats för att anpassas
till de olika målgrupperna.

1.4 ESI-fonderna
Investering i gemensamma projekt
Stöd från Europeiska Kommissionen ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, vilket är det
övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa 2020. De främsta verktygen för att förverkliga
Europa 2020 är de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna. De ska användas för att
skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.
I Sverige finns följande fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder så kallade ESI-fonder:


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)



Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)



Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)



Europeiska socialfonden (ESF)

Fonderna ska investera i projekt som arbetar mot gemensamma mål. De tio tematiska mål som projekten
arbetar mot finns beskrivna i den partnerskapsöverenskommelse som Sverige tecknar med EUkommissionen. Arbetet ska bidra till att främja synergier och undvika överlappningar mellan fonderna.
Nedan framgår vilka uppdrag varje fond har och hur de tematiska målen fördelar sig mellan
dem. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kallas i fortsättningsvis för landsbygdsfonden.
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Figur 1 ESI-fondernas förhållande till varandra avseende tematiska mål.

Jordbruksverket ansvarar för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och för Europeiska
havs- och fiskerifonden, medan Tillväxtverket ansvarar för Europeiska regionala utvecklingsfonden och
ESF-rådet för Europeiska socialfonden.
Syftet med fondsamordning är bland annat att ESI-fonderna sammantaget ska användas så effektivt som
möjligt. På nationell nivå finns ett strukturerat arbete mellan olika myndigheter för att hitta synergier
mellan fonderna. Det uppnås genom att myndigheterna har kunskap om respektive fonds
verksamhetsområde och vad som kan identifieras som gemensamma frågor.
Strukturen för arbetet består av en generaldirektörsgrupp, en styrgrupp, ett sekretariat och flera
arbetsgrupper. Fram till hösten 2018 fanns följande arbetsgrupper:


Gemensam tolkning och regelförenkling, Tillväxtverkets är sammankallande, regelförenkling ingår
från och med 2015 i arbetsgruppen.



Kommunikation, Tillväxtverket är sammankallande



Horisontella kriterier, Svenska ESF-rådet är sammankallande



Regionala samverkansprocesser, Svenska ESF-rådet är sammankallande



Uppföljning och utvärdering, Jordbruksverket är sammankallande



Lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket är sammankallande

Arbetsgruppen för lokalt ledd utveckling diskuterar till största del regelfrågor, uppföljningsresultat och
insatser som syftar till att öka kunskapen om Leader inom de olika myndigheterna. Genomförandet av
lokalt ledd utveckling diskuteras även till delar inom de andra arbetsgrupperna. Landsbygdsnätverkets
operativa grupp för lokalt ledd utveckling fokuserar mer på att stimulera till erfarenhetsutbyte, sprida
lärande exempel och identifiera hinder i syfte att stärka fondsamordningsarbetet.
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1.5 Fonder som respektive LAG hanterar
Inför uppstarten av nuvarande programperiod, 2014-2020, bjöds Sveriges kust- och landsbygdsområden in
till att bilda lokala partnerskap i syfte att arbeta fram lokala utvecklingsstrategier för att i nästa steg kunna
söka finansiering för genomförandet av dessa från någon eller några av ESI-fonderna. De lokala
utvecklingsstrategierna prövades i en urvalsprocess som Jordbruksverket ansvarade för. Av 53 sökande
LAG prioriterades finansiering till 48 områden. Totalt har 44 områden finansiering från
landsbygdsfonden, 39 har finansiering från regionalfonden, 38 har finansiering från socialfonden och 13
från havs- och fiskerifonden.
Nedan redovisas från vilken fond respektive leaderområde har finansiering från. LAG har själva valt att
dela in sig i sex regioner, dessa regioner överensstämmer inte med EU:s NUTS-indelning. NUTS är den
regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning.

Region

Antal LAG

EJFLU

ERUF

ESF

EHFF

7

5

5

4

2

Tornedalen 2020

X

X

X

Tornedalen Haparanda skärgård

-

-

-

X

Polaris 2020

X

X

X

-

Spira Mare 2020

X

X

X

-

Lappland 2020

X

X

X

-

Vindelälven

-

-

-

X

Skellefteå Älvdal

X

X

-

-

8

7

7

2

3sam

X

X

X

-

Höga Kusten

X

X

-

-

Sjö, skog och fjäll

X

X

X

-

Mittland plus

X

X

X

X

Hälsingebygden

X

-

X

-

Dalälvarnas utvecklingsområde

X

X

X

-

Gästrikebygden

X

X

X

X

Nedre Dalälven

X

X

X

-

6

4

5

1

Upplandsbygd

X

X

X

-

Stockholmsbygd

X

-

X

X

Norr

Mitt

Mälardalen

8

6

9

Mellansjölandet

X

X

X

-

Mälardalen

X

X

X

-

Södermanland

X

X

X

-

Sörmlandskusten

X

-

-

-

10

9

10

2

Bohuskust och gränsbygd

X

X

X

X

Södra Bohuslän

X

X

X

-

Längs Göta Älv

X

X

X

-

Göteborgs Insjörike

X

X

X

-

Nordvästra Skaraborg

X

X

X

-

Östra Skaraborg

X

X

X

-

Sjuhärad

X

-

X

-

Växtlust Värmland

X

X

X

-

Närheten

X

X

X

-

Vänern

-

-

-

X

Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal

X

X

X

-

7

6

4

3

Leader Vättern

-

-

-

X

Folkungaland

X

-

-

-

Kustlandet

X

X

-

-

Leader Västra Småland

X

X

X

-

Astrid Lindgrens Hembygd

X

X

-

-

Leader Linné

X

X

X

-

Sydost Leader

X

X

X

X

Gute

X

X

X

X

8

8

8

3

Halland

X

X

X

X

Nordvästra Skåne med Öresund

X

X

X

X

LAG PH

X

X

X

-

Skånes Ess

X

X

X

-

MittSkåne

X

X

X

-

Väst

Öst

Syd

11

8

8

10

Lundaland

X

X

X

-

Söderslätt

X

X

X

-

Sydöstra Skåne

X

X

X

X

44

39

38

13

Summa

48

De flesta av Sveriges LAG har finansiering från tre fonder. Sex områden har finansiering enbart från en
fond. Av dessa sex områden finansieras fyra från havs- och fiskerifonden och två från landsbygdsfonden.
Åtta LAG har finansiering från alla fyra fonderna. Tabellen nedan visar uppdelning av alla 48 LAG utifrån
hur många fonder som de får finansieras från.
Antal fonder

Antal LAG

1 fond

6 LAG

2 fonder

6 LAG

3 fonder

28 LAG

4 fonder

8 LAG

Summa

48 LAG
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2 Sammanställning av enkätsvar
Resultaten från enkäten visar att LAG:s samverkan sker främst med andra aktörer inom
landsbygdsfonden. Samverkan med aktörer inom de tre övriga fonderna ligger på ungefär likvärdig nivå.
Något mer förkommande är kontakt och samverkan med de regionala utvecklings- och tillväxtansvariga i
respektive län.
Undersökningen visar att 37 av 41 LAG har varierad samverkan med aktörer kopplade till de fyra
fonderna.
Av samtliga LAG i Sverige hanterar totalt åtta LAG samtliga fyra fonder inom sina lokala
utvecklingsstrategier. Sju av dessa har svarat på enkäten.
Fem av de svarande LAG samverkar med alla fyra fonderna, dessa områden är Västra Småland, Höga
Kusten, Gute, Gästrikebygden och Halland. Tre av dessa områden har en lokal utvecklingsstrategi som
inkluderar alla fyra fonderna, de övriga två finansieras av färre fonder. Förutom dessa finns ytterligare
LAG som har uppgett att de har samverkan med aktörer inom fler fonder än vad de har finansiering ifrån.
På frågan vilka fondaktörer som respektive LAG samverkar med fördelar sig svaren enligt nedan.

Samverkan med fondaktörer
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1
5

0

2

4

29

24

22

12

15

15

1
18

35

Ja

Nej

22

Inget svar

Figur 2 Antal LAG som samverkar med nyckelaktörer inom de olika ESI-fonderna samt med regionalt utvecklingsansvariga.

En uppdelning av svaren om samverkan, utifrån antal LAG i förhållande till antal fonder som varje LAG
hanterar, visar att flest svarande uppger att de samverkar med aktörer kopplade till en eller två fonder, här
finns 26 av de svarande. Fyra LAG uppger att de inte samverkar med några aktörer alls.
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Fondsamverkan

Antal fonder

4 av 4
3 av 4
2 av 4
1 av 4
0 av 4
0

2

4

6

8

10

12

14

Antal LAG
Figur 3 Antal LAG utifrån antal fonder som respektive LAG uppger att man samverkar med.

Av de svarande som finansieras av en fond uppger 80 % att de har samverkan med aktörer inom aktuell
fond. Av de LAG som hanterar två fonder är andelen 33,3 % som samverkar med aktörer inom dessa
fonder, av de som hanterar tre fonder är andelen 21,7 % och av de som hanterar fyra fonder är andelen
42,2 %. Undersökningen visar alltså att samverkan med samtliga aktuella fondaktörer är procentuellt mest
förekommande då LAG har en eller fyra fonder att hantera.
Bland ett fåtal svar framgår det att samverkan sker genom nätverkskontakter med andra LAG inom
samma fonder. Dessa aktiviteter har i sammanställningen inte hanterats som samverkan med andra
fondaktörer.
Av 48 LAG har sex områden finansiering enbart från en fond. Resultaten visar att av dessa sex LAG
samverkar många även med aktörer kopplade till andra fonder och då främst inom ytterligare en fond.
Tabellen nedan återger antal LAG som samverkar med aktörer inom fonder som de har finansiering från.
Tabellen redogör för svaren från 41 LAG.

Finansiering
från 4 fonder

Finansiering
från 3 fonder

Finansiering
från 2 fonder

Finansiering
från 1 fond

Samverkan inom 4 fonder

3

Samverkan inom 3 fonder

1

5

Samverkan inom 2 fonder

3

6

4

Samverkan inom 1 fond

0

9

2

4

Samverkan inom 0 fonder

0

3

0

1
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Regionalt utvecklings- och tillväxtansvarig
Utöver frågan om LAG:s samverkan med olika fondaktörer ställdes också en specifik fråga om de
samverkar med regionalt utvecklings- och tillväxtansvariga eftersom dessa personer har en särskild roll i
det regionala utvecklingsarbetet. 22 av 41 LAG (54 %) uppger att de har kontakt alternativ någon form av
samverkan med dessa personer. Detta innebär att det är den näst mest förekommande samverkansparten.
2.1 Samverkan med landsbygdsfondens aktörer
Undersökningen visar att 35 av 41 svarande LAG (85 %) har samverkan med andra aktörer inom
landsbygdsfonden, EJFLU. Det är den samverkan som är mest förekommande bland de svarande. I
nuvarande programperiod är det 44 LAG som hanterar pengar från landsbygdsfonden, vilket självklart
påverkar utfallet. 5 LAG uppger att samverkan inte finns.

Landsbygdsfonden

Ja

Nej

Inget svar

Figur 4 Fördelning av svar på frågan om LAG samverkar med andra aktörer inom landsbygdsfonden.

Den vanligaste typen av samverkan med aktörer inom landsbygdsfonden handlar om nätverksträffar och
erfarenhetsutbyte. Ett fåtal leaderregioner har ett mer strukturerat nätverkande, detta kan till exempel ses i
leaderregion syd och i leaderregion ost. En stor del av de svarande uppger att de ingår i de regionala
partnerskapen. Ett fåtal uppger att de har konkreta rådgivningssamtal samt en rutin för att lotsa
projektägare vidare om projektidén passar bättre hos en annan aktör. Enstaka svarande uppger att de
driver konkreta projekt tillsammans med andra aktörer.
De LAG som samverkar med aktörer inom landsbygdsfonden uppger att följande aktiviteter, kontakter
och utbyten som pågår.

Träffar för erfarenhetsutbyte och lärande


Vi har träffar med dessa regelbundet och utbyter erfarenheter och ger varandra råd.



Regelbundna samverkansmöten, 4 ggr per år.



Håller kontakt med de som arbetar med liknande stöd och program.
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Partnerskapet, servicefrågor etc.



Partnerskapsmöten med viss regelbundenhet.



Planering av gemensamma insatser med Leader Sörmland.



Goda och nära kontakter med Länsstyrelsen då idéer samverkar. Sitter med i partnerskapet samt
Länsstyrelse och Regionen är med på de regionala träffarna.



Vi har gemensamma möten och utbildningar ihop med länsstyrelsen. Förmedlar kontakter och
delar utlysningar och evenemang.



Vi sitter med i partnerskapet för LBP och har relativt tät kontakt med handläggare och chef på
avdelningen som hanterar LBP. Denna kontakt och relation är väl upparbetad sen förra
programperioden. Vi stämmer av med varandra och tipsar ibland sökande mellan oss när vi anser
att en ansökan passar bättre inom Landsbygdsprogrammet eller Leader.



Partnerskapsträffar, infoträffar, övrig kontakt för samverkan.



Årligt landsbygdsseminarium med länsstyrelsen. Personlig kontakt med handläggare på LST, men
önskar att utbytet är mer organiserat. Vi jobbar med ett gemensamt uppdrag, att genomföra
landsbygdsprogrammet i vår region.



Länsstyrelsen i Jönköping har bjudit in till en träff om fondsamverkan. Jag hade gärna sett en
tätare dialog.



Partnerskapsmöten samordning av stöden.



Per telefon och träffar.



Länsstyrelsen och Region Skåne är med vid våra Leader Syd-möten och informerar om vad som
händer inom respektive verksamhet. Regionen anordnar utbildningar och föreläsningar som vi
åker på ibland.



Vi har stöd för informationsinsatser från Regionen som del i vårt driftsprojekt. Vi träffar
Länsstyrelsen någon enstaka gång och diskuterar nuläget.



Framför allt samverkar vi genom dialogmöten. Med länsstyrelsen finns ofta en tät dialog kring
stora projekt för att synka så att de bästa medlen för ändamålet används. Gemensamma
infoträffar och även gemensamma möten med stödsökande.



Deltar i partnerskapen för LBP i Västmanland, Uppsala och Dalarna.



Många kontakter med olika avdelningar på länsstyrelsen samt främst regional utveckling på
Regionen. Svårt att exemplifiera då det sker naturligt och ofta.



Regelbundna avstämningsmöten.



Då båda aktörerna medfinansierar LAG. I norr träffas vi regelbundet för avstämning, vilket
innebär att både Region och länsstyrelsen har god insyn i vårt arbete. Där har vi också möjlighet
att lyfta övriga utvecklingsfrågor och bolla idéer.



Personer från enheten för landsbygdssamverkan på Länsstyrelsen Skåne samt
näringslivsutvecklare med särskilt fokus på landsbygdsfrågor från Region Skåne medverkar på
Leader Syds nätverksträffar. Enheten för landsbygdssamverkan på Länsstyrelsen Skåne inbjuder
LAG till egna samverkansmöten.
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Leader Syds representant i den regionala fondsamordningsgruppen återkopplar på våra
gemensamma nätverksträffar ca 4 ggr/år och skickar ut minnesanteckningar till alla leaderkontor i
Leader Syd.


Vi har utbyte med region Skåne, Nätverk Leader Skåne, våra fem kommuner,
landsbygdsnätverket, Länsstyrelsen samt LUS.



Leader i Syd, diverse ämnesträffar.

Rådgivning


Vägledning för projektsökanden, i samband med förstudier m.m.



Utifrån projektidéer hänvisar vi till varandra och bollar ansökningar mellan varandra OM det är så
att en sökande söker för olika saker hos oss båda.



Vid frågor om projekt till leaderkontoret, som eventuellt skulle kunna sökas hos Länsstyrelsen
istället, tar vi en kontakt med handläggare på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning för att bli
säkra på hos vem idén och en kommande ansökan bäst hör hemma.



Lotsar sökande som inte ryms inom områdets strategi till andra aktörer. Bistår i handläggning av
ansökningsärenden.



Hänvisning projektsökande, informationsutbyte och ibland träffar.

Projektsamarbete


Paraplyprojekt inom besöksnäringen med Visit Dalarna.



Samverkan med Länsstyrelsen och landstinget i konkreta projekt.

Övriga synpunkter


Regionen är medfinansiär men vi har ingen riktig kontaktperson där, så förankringen haltar. Att
de medfinansierar är ett stort steg i sig. Länsstyrelsen känner vi till, och de oss, från relationerna i
förra perioden. De stämmer ibland av något projekt med oss, de har kallat in oss och varit öppet
negativa till projektstöd till företag inom Leader, eftersom de befarar att det försvårar deras
handläggning. Relationerna är inte jättegoda, men vi har t.ex. ett par sökande som har projekt
både i Leader och hos Länsstyrelsen i EJFLU. Sökanden kan ha svårt att förstå hur EJFLU kan
finnas på två ställen.
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2.2 Samverkan med socialfondens aktörer
Undersökningen visar att 12 av 41 svarande LAG (29 %) har en samverkan med aktörer inom
socialfonden, ESF. 29 LAG uppger att samverkan inte finns. I nuvarande programperiod är det 38 LAG
som hanterar pengar från socialfonden. En av de LAG som har svarat ja på frågan om samverkan hanterar
inte pengar från socialfonden.

Europeiska socialfonden

Ja

Nej

Figur 5 Fördelning av svar på frågan om LAG samverkar med andra aktörer inom Europeiska socialfonden.

Den vanligaste typen av samverkan med aktörer inom socialfonden handlar om generellt nätverkande. Ett
fåtal svarande uppger att de har regelbundna träffar. Det förekommer även viss kontakt vad gäller
rådgivning och vägledning.
De 12 LAG som samverkar med aktörer inom socialfonden uppger att följande aktiviteter, kontakter och
utbyten finns.
Träffar för erfarenhetsutbyte och lärande


Det finns en informell grupp med representanter som träffas ca kvartalsvis. På mötena så går vi
varvet runt "läget i fonderna", "utlysningar" m.m. Det har varit ca 6 möten sen programperioden
startade. Om jag fattat rätt så finns ett "fondpartnerskap" som Leader inte är med i alls. Där
verkar Tillväxtverket, ESF och Regionen träffas, de beskriver det ungefär som det LAG-gruppen
gör, men på regional nivå, de prioriterar mellan ESF och ERUF i regionen där, ESF och
Tillväxtverket är dessutom samlokaliserade i Östersund, så de har många fler informella och
formella kontaktytor sinsemellan. Frustrerande att inte ha insyn i fondpartnerskapets arbete.
Informella mötena är väldigt bra ändå, de andra börjar få upp ögonen för Leader, känna till oss,
och se meningen med att bredda samverkan, och prata om korsbefruktningar.



På våra regionala träffa bjuder vi in representanter för social- och regionalfonderna via Västra
Götalandsregionen.



Regelbundna samverkansmöten, 4 ggr per år.



Främst genom att vi båda ingår partnerskapet för Landsbygdsprogrammet. Ibland samtal med
ESF-kontoret om vi har frågor om socialfondens regelverk.
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Vi har under perioden haft ESF med på regional träff. Leaderkontoret har tagit initiativ till ett
Fondsamordningsmöte mellan alla fonderna och regionen som genomfördes utan vår medverkan
pga. sjukdom.


Jag har som verksamhetsledare på eget initiativ deltagit på informationsmöte om en utlysning
inom gröna näringar, och på så sätt fått lite bättre koll på hur andra instanser jobbar med
socialfonden (EFS-rådet).



Vi har regionala utbyten och samråd, vi tar del av deras aktiviteter, de tar del av våra. Mycket av
utbytet är på personlig tjänstemannanivå, snarare än strukturellt. Region Halland har både
politiker i vår styrelse liksom adjungerade tjänstemän som är knutna till Region Hallands
tillväxtutskott där övriga ESF satsningar spelar stor roll. Vår strategi är anpassad till Region
Hallands tillväxtstrategi utan att missa underifrånperspektivet. I RHs tillväxtstrategi är social
hållbarhet en viktig fråga vilket gör att det finns en naturlig koppling till dessa aktörer inom
Region Halland. Även Länsstyrelsens råd och sammankomster under temat är relevanta.



Leader Syds representant i den regionala fondsamordningsgruppen återkopplar på våra
gemensamma nätverksträffar ca 4 ggr/år och skickar ut minnesanteckningar till alla leaderkontor i
Leader Syd.



Samrådsmöten.



Fondsamordningsgrupp regionalt.



Vi har utbyte med region Skåne, Nätverk Leader Skåne, Våra fem kommuner,
Landsbygdsnätverket, Lus samt Länsstyrelsen.



Analys och slutsatser.

Rådgivning


Vägledning för projektsökanden, i samband med förstudier mm.



När det uppkommer intressanta projekt som kan hamna i respektives fonder.



Per telefon och träffar.



Lite rådgivning.



Diskuterar projekt som har beröringar med varandra.

Annan synpunkt


När vi fick startbesked 2016 bjöd jag in mig själv till ESF för att prata samverkan. Under 2017
blev vi LAG i Norrbotten inbjudna av ESF att komma och informera om våra stödformer.
Någon samverkan där det finns ett utbyte och vi tillsammans försöker uppnå ett gemensamt mål
finns däremot inte.



Jag som VL har tidigare efterfrågat samordningsmöte genom leaderkontakten hos Länsstyrelsen.
Denna är sjukskriven sen en tid och möten har inte blivit av. Har själv sökt kontakt med
hänvisade inom Region Värmland, men där bollats runt och inte fått något mer än tips om att
eventuellt boka egna möten med ansvariga för socialfonden när de håller bokade möten med
idéintressenter i länet i övrigt. Regionpersonen visste inget om särskild kontaktperson för Leader
inom Socialfonden.
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2.3 Samverkan med regionalfondens aktörer
Undersökningen visar att 15 av 41 svarande LAG (36 %) har en samverkan med aktörer inom
regionalfonden, ERUF. 24 LAG uppger att samverkan inte finns. I nuvarande programperiod är det 39
LAG som hanterar pengar från regionalfonden.

Europeiska fonden för regional utveckling

Ja

Nej

Inget svar

Figur 6 Fördelning av svar på frågan om LAG samverkar med andra aktörer inom europeiska fonden för regional utveckling.

Den vanligaste typen av samverkan med aktörer inom regionalfonden handlar om generellt nätverkande.
Ett fåtal svarande uppger att de har regelbundna samverkansmöten.
De 15 LAG som samverkar med aktörer inom regionalfonden uppger att följande aktiviteter, kontakter
och utbyten finns.
Träffar för erfarenhetsutbyte och lärande


Vägledning för projektsökanden, i samband med förstudier m.m.



Det finns en informell grupp med representanter som träffas ca kvartalsvis. På mötena så går vi
varvet runt "läget i fonderna", "utlysningar" m.m. Det har varit ca 6 möten sen programperioden
startade. Om jag fattat rätt så finns ett "fondpartnerskap" som Leader inte är med i alls. Där
verkar Tillväxtverket, ESF och Regionen träffas, de beskriver det ungefär som det LAG-gruppen
gör, men på regional nivå, de prioriterar mellan ESF och ERUF i regionen där, ESF och
Tillväxtverket är dessutom samlokaliserade i Östersund, så de har många fler informella och
formella kontaktytor sinsemellan. Frustrerande att inte ha insyn i fondpartnerskapets arbete.
Informella mötena är väldigt bra ändå, de andra börjar få upp ögonen för Leader, känna till oss,
och se meningen med att bredda samverkan, och prata om korsbefruktningar.



Regelbundna samverkansmöten, 4 ggr per år.



Främst genom att vi båda ingår partnerskapet för Landsbygdsprogrammet. Ibland samtal med
ESF-kontoret om vi har frågor om socialfondens regelverk. Vi har under perioden haft ESF med
på regional träff. Leaderkontoret har tagit initiativ till ett fondsamordningsmöte mellan alla
fonderna och regionen som genomfördes utan vår medverkan på grund av sjukdom.
Tillväxtverket var bollplank vid framtagande av vår strategi och vi hade en presentation av vår
strategi för Tillväxtverkets personalgrupp i början av programperioden.
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Info-träffar.



Vi sprider information om tillväxtverkets utlysningar i våra kanaler.



Tillväxtverket har bjudit in till ett dialogmöte denna programperiod. Jag hade gärna sett tätare
träffar.



Per telefon.



Vi har även här frågat efter lite rådgivning.



Region Jämtland är en av medaktörerna i leaderområdet.



När vi fick startbesked 2016 bjöd jag in mig själv till Tillväxtverket för att prata samverkan. Under
2017 blev LAG i Norrbotten inbjudna av Tillväxtverket att komma och informera om våra
stödformer. Någon samverkan där det finns ett utbyte och vi tillsammans försöker uppnå ett
gemensamt mål finns däremot inte.



Leader Syds representant i den regionala fondsamordningsgruppen återkopplar på våra
gemensamma nätverksträffar ca 4 ggr/år och skickar ut minnesanteckningar till alla leaderkontor i
Leader Syd.



Samtal för frågor och svar, haft gemensam sökande i olika faser, vi kan boka möten vid behov.
Om möte med Tillväxtverkets personal skulle krävas kan det ske via handläggare eller genom
möten hos Regionen.



Fondsamordningsgrupp regionalt.



Hänvisning projektsökande, informationsutbyte och ibland träffar.



Vi har utbyte med region Skåne, Nätverk Leader Skåne, våra fem kommuner,
Landsbygdsnätverket, LUS samt Länsstyrelsen.
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2.4 Samverkan med havs- och fiskerifondens aktörer
Undersökningen visar att 15 av 41 svarande LAG (36 %) har en samverkan med aktörer inom havs- och
fiskerifonden, EHFF. 22 LAG uppger att samverkan inte finns. I nuvarande programperiod är det 13
LAG som hanterar pengar från havs- och fiskerifonden.
Av de 15 LAG som anger att samverkan finns är det 5 grupper som inte hanterar pengar från havs- och
fiskerifonden. 3 av dessa 5 LAG ingår geografiskt i ett annat leaderområde som hanterar pengar från havsoch fiskerifonden.

Europeiska havs-och fiskerifonden

Ja

Nej

Inget svar

Figur 7 Fördelning av svar på frågan om LAG samverkar med andra aktörer inom Europeiska havs- och fiskerifonden.

Den vanligaste typen av samverkan med aktörer inom havs- och fiskerifonden handlar om generellt
nätverkande men också om konkret rådgivning. Utmärkande är goda och nära kontakter med
länsstyrelsen. Det finn även ett fåtal som uppger att det finns samverkan i strategiska utvecklingsfrågor.
De 15 LAG som samverkar med aktörer inom havs- och fiskerifonden uppger att följande aktiviteter,
kontakter och utbyten finns.
Träffar för erfarenhetsutbyte och lärande


Vi har LAG-ägda projekt där Länsstyrelsen och Havs-och vattenmyndigheten är delaktiga i vissa
processer.



Regelbundna samverkansmöten, 4 ggr per år.



Nära samarbete med LEADER Sydöstra Skåne då vi har havs och fiskerifonden gemensamt och i
och med detta även samarbete med Länsstyrelsen i Skåne.



Deltar på träffar med aktörer som har koppling till havs- och fiskerifonden.



Deltar i Landsbygdsnätverkets träffar. Tar del av Jordbruksverkets övriga stöd som främjar
fisketurism, vattenbruk och yrkesfiske. Kontinuerlig avrapportering och dialog med kommunala
nätverket Fiskekommunerna (9 kustkommuner i Bohuslän plus Västra Götalandsregionen).



Personer från Enheten för landsbygdssamverkan på Länsstyrelsen Skåne medverkar på Leader
Syds nätverksträffar.
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Enheten för landsbygdssamverkan på Länsstyrelsen Skåne inbjuder LAG till egna
samverkansmöten. Leader Syds representant i den regionala fondsamordningsgruppen
återkopplar på våra gemensamma nätverksträffar ca 4 ggr/år och skickar ut minnesanteckningar
till alla leaderkontor i Leader Syd.

Rådgivning


Vägledning för projektsökanden, i samband med förstudier mm.



Rådgör med fiskerikonsulenten i aktuella projekt.



Vi har tät kontakt och samarbete med Länsstyrelsens fiskekonsulenter som också sitter med i vår
beredningsgrupp för fiskefonden. Vi har en aktiv dialog och samverkan med handläggaren för
fiskefonden där vi exempelvis har haft dialog kring ansökningsförfrågningar som kan passa bättre
i Leader eller EHFF, samt att handläggaren på vår rekommendation åker på nätverksaktivitet i
Helsingfors för LBNs räkning i april.



Vi har pågående samtal med fiskerikonsulent på länsstyrelsen och de medverkar även i vår lokala
referensgrupp för fiskerifrågor.



En person från Fiske- och restaureringsenheten på Länsstyrelsen Skåne sitter med i vårt
arbetsutskott för Havs- och fiskerifonden (AU Fiske).



Vid idéer som påminner om Havs- och fiskeriansvaret ringer VL länsstyrelsens handläggare inom
dessa frågor eller kontaktar Leader Närheten som handlägger Leader inom havs- och
fiskerifonden. Enstaka såna frågor har funnits.

Strategisk utveckling


Gemensamma ansatser för ökad utveckling av landbaserad fiskodling och akvaponi.



Deltar i beredningsgrupp för fiskefonden hos Leader Gästrikebygden.



Diskussioner om förvaltning, regelverk m.m.
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2.5 Samverkan med regionalt utvecklings- och tillväxtansvariga
Undersökningen visar att 22 av 41 svarande LAG (54 %) har en samverkan med regionalt utvecklings- och
tillväxtansvariga. 18 LAG uppger att samverkan inte finns.

Regionalt tillväxt- eller
utvecklingsansvarig

Ja

Nej

Inget svar

Figur 8 Fördelning av svar på frågan om LAG samverkar med regionalt tillväxt- eller utvecklingsansvariga.

Den vanligaste typen av samverkan med regionalt tillväxt- och utvecklingsansvariga handlar framför allt
om generellt nätverkande. I vissa LAG är Regionen finansiär, vilket innebär en nära samverkan utifrån
andra grunder. Det finns också några LAG där representanter från Regionen ingår i LAG.
De 22 LAG som samverkar med regionalt utvecklings- och tillvästansvariga uppger att följande aktiviteter,
kontakter och utbyten finns.
Träffar för erfarenhetsutbyte och lärande


Ingår som part i Regionala samverkansrådet m.m.



Genom att Regionen finansierar, och de är regionalt utvecklingsansvarig, så finns ju en kontakt.
De bjuder med oss på sina utbildningar t ex, så vi var på en liten 4R-utbildning på Regionen som
var bra, där träffade vi i vår tur andra projekt i t ex ERUF som Regionen medfinansierar. Vi har
nån kontakt genom InterReg-projektet SMICE, eftersom en anställd vid leaderkontoret även
jobbar som konsult åt SMICE, och både vi och de jobbar med hållbarhetsfrågor.



Regelbundna samverkansmöten, 4 ggr per år.



Via kontakt med utvecklingsansvarig på regionen som har landsbygdsutvecklingsansvaret.



På regionträffar.



Vi har god relation med Region Gävleborg som har det regionala tillväxtansvaret. Regionen är
också en av våra finansiärer vilket gör att de får lägesrapporter från oss flera gånger per år.
Regionen har ett mandat i LAG där fullmäktige utser kandidaten. Leader lyftes upp som ett av de
goda projektexemplen i regionens projektmagasin som gavs ut 2017. Regionen lyfte nyhet om
utdelning av Ullbagge som delades ut till ett av våra leaderprojekt under förra programperioden.
De bjuder in oss till olika seminarier och konferenser.
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Regionen ingår också i partnerskapet för LBP ihop med oss. De har genomfört uppföljning med
oss på telefon och vi har fått yttra oss i olika utredningar som de gör med bäring på landsbygden.


Kontakt med Landstinget där det finns Skärgårdslandstingsråd som är engagerad i
utvecklingsfrågorna. Ingen djupare kontakt.



Kontakter med Region Jönköping och Region Kalmar på tjänstemannasidan. Vi har ingått i RUSarbetet i Jönköping.



Vi har samrådsträffar ca fyra gånger per år där vi går igenom gemensamma frågor.



På olika sätt i olika län. Främst genom dialog för bättre synergier.



Samverkan sker främst genom dialog kring våra verksamheter samt i vissa fall gemensamma
infoträffar.



Kontakter med ansvarig för näringsfrågor inom Kommunalförbundet Fyrbodal.



Region Skånes näringslivsutvecklare med särskilt fokus på landsbygdsfrågor deltar på Leader Syds
nätverksträffar.



Av tradition har inte region Värmland varit inkopplad gällande strategin för Leader.



Deltar i regionala partnerskapsträffar där utveckling för regionen diskuteras och samarbeten
initieras.



Löpande möten och träffar samt en hel del projekt ihop.

Rådgivning


Telefonkontakter om enskilda projektidéer.



Regionen är representerad i LAG.



Projektsamverkan med länsstyrelsen.



Region Jämtland Härjedalen är medfinansierar övrigt offentligt stöd från LAG och har en
adjungerande roll i LAG. Vi informerar om vilka projekt som beviljats.



Ingår i partnerskap för Dalarna, löpande kontakt med Visit Dalarna i besöksnäringsfrågor.

2.6 Fördelar och nackdelar med flerfondsmöjlighet
På frågan om för- och nackdelar med att arbeta med flera fonder framgår det tydligt att det bidrar till en
ökad flexibilitet men också ökad möjlighet att utgå från ett områdes hela geografiska yta. Tidigare har
utvecklingsinsatser i huvudsak skett på landsbygden eftersom det är vad landsbygdsfonden kan ge stöd till.
Det som anges som negativt är att regelverket inte är synkat mellan de olika fonderna, det leder till en
ökad byråkrati och svårigheter med att göra rätt.

2.6.1 Listade fördelar med flerfondsmöjlighet


Man kan arbeta bredare med större flexibilitet.



Tre stora skillnader, men som dock inte "satt" sig riktigt ännu. "Projektstöd till företag" innebär
potential att jobba med en grupp småföretagare som vi tidigare kände hamnade för nära
företagsstöd.

24

ESF skapar nya ingångar till leadermetoden, Leader och ESF är en bra kombo, föreningarna har
många arbetsuppgifter som bör kunna fungera bra för ESF:s målgrupp. Idéerna börjar komma
nu, vi har t.ex. en ansökan från ett arbetsintegrerade socialt kooperativ som vill utveckla ett nytt
ben med leaderstöd, Coompanion hjälper till, det är en bra dialog. Stad-land-projekt är en stor
skillnad men jag tror vi har "skrämt bort" en del idéer efter att så tydligt säga i förra perioden att
det inte gick. Vi har nu en myt att ta kål på!


Att ha fyra fonder i samma utvecklingsstrategi gör att hela Gotland kan ingå, även Visby.



Tanken är god. Fördelen är väl att en förstudie och ett resultat i form av ett nytt projekt kan
genomföras i olika fonder.



Vi får en större möjlighet att ta ett helhetsgrepp runt vårt territorium vad gäller lokalt ledd
utveckling, alltså att använda oss av metoden på fler sätt. LAG och verksamhetskontoret blir mer
kompetent och ser hela bilden.



Vi kan hantera olika typer av insatser som har bäring på landsbygdsutveckling i vårt leaderområde.
Finansiering av utvecklingsidéer för landsbygd begränsas inte av lika hårt då vi har fler fonder att
välja mellan.



Få större resurser för projektet än om man endast ha en fond att arbeta med.



Möjligheten att kunna jobba med utveckling i ett bredare perspektiv och inkludera en bredare
målgrupp samt testa fler idéer innan de körs ”fullskaligt”. Att kunna arbeta med lokalt anpassade
lösningar även inom regional- och socialfondsprogrammet är extra viktigt för glesbygd (vårt
område har 0,7 inv/kvkm inklusive centralorter) där det kan vara svårt att möta kriterierna som
ställs för att söka stöd inom ordinarie program.



Inga större fördelar då fonderna och byråkrati runt omkring dom är väldigt mycket stuprör utan
hängrännor.

2.6.2 Listade nackdelar med flerfondsmöjlighet


Krångligt regelverk och ökad byråkrati.



Det är inte ett bra upplägg att det är olika loggor, hade underlättat så mycket att få ha
"blandloggan" i alla projekt. Nu är det risk att de sökande (och vi) dels tar fel logga, dels missar att
ha med i material. Det är också ibland svårt att försvara att t ex Tillväxtverket med "stora ERUF"
har kortare beslutstid än Leader med "lilla" ERUF, men det har med harmoniering att göra än en
nackdel med flerfondslösningen i sig. Jag tycker också Leader mäts med delvis irrelevanta
indikatorer när Leader mäts på "jobbskapande" nästan enbart. Speciellt om vi stöttar förstudier
som går vidare med nån annan, då får vi inte tillgodogöra oss resultat på den (enda) indikatorn vi
mäts på nationellt.



Fragmenterad strategi. Budgetutrymmet inom ett specifikt insatsområde kan bli väldigt litet om
det är uppdelat på flera fonder.



Ibland kan det vara pedagogiskt svårt att för projekten att förklara skillnaderna mellan de olika
fondernas kriterier vilket kan skapa irritation.



Nackdelarna är att det delvis blir en stuprörseffekt i budgeten där pengarna är låsta per fond.



Lite mer att hålla i huvudet för både sökande och oss som informerar/handlägger, samt att det
ibland uppfattas som mer komplicerat än det är av stödsökande.
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Enklare om alla fonder kunde användas till ett projekt nu blir det ett projekt per fond.



Resurskrävande. För att modellen ska fungera behöver fler aktörer inkluderas i utvecklingsarbetet,
vilket kräver fler och mer frekventa mobiliseringsinsatser. Det kräver dessutom högre kompetens
både hos leaderkontoret och hos LAG (alla ska vara insatta i allt), vilket innebär mer tid till
inläsning och kunskapsinhämtning.



Marknadsföringen blir lätt otydlig. De befintliga aktörerna är oftast vana med att Länsstyrelsen ger
möjlighet till projektstöd till företag. Det blir otydligt för kunden kring vilken aktör som gör vad
och var möjlighet till finansiering finns.

2.7 Fondsamordning i praktiken
Tre frågor i enkäten handlar om möjligheten att arbeta med flera fonder har lett till mervärden. Tre
exempel på mervärden definierades i frågeställningen. De tre angivna perspektiven var:


Om det finns projekt som har gått vidare med annan finansiering.



Om det har genomförts projekt tack vare flerfondsmöjligheten och som inte hade kunnat startas
annars.



Om möjligheten med flera fonder har lett till att leadermetoden har fått större spridning och att
nya aktörer har involverats i genomförandet av Leader.

I samband med dessa frågor ställdes också en fråga om man även i nästa programperiod vill ha en fortsatt
flerfondsmöjlighet.

Fondsamordning i praktiken
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Haft projekt
som gått vidare

Haft projekt som
annars inte
genomförts
Ja

Nej

Upplever att nya
aktörer involverats

Vill ha flerfondsmöjlighet
nästa period

Inget svar

Figur 9 Staplarna visar LAG:s upplevda mervärden av fondsamverkan genom Leader.
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2.7.1 Projekt som gått vidare med annan finansiering
På frågan om man har haft leaderprojekt, som till exempel pilotprojekt och förstudier som har gått vidare
till projekt med finansiering från annan fond svarade 7 av 41 ja på frågan (7 %).

Haft projekt
som gått vidare

Ja

Nej

Inget svar

Figur 10 På frågan om LAG har haft projekt som gått vidare med annan finansiering svarar 7 av 41 ja.

Kopplat till detta resultat är det värt att notera att det i nuvarande programperiod är svårare jämfört med
tidigare perioder att bevilja pengar till förstudier. Detta beror på bland annat på krav på en tydligare
målstyrning. En förstudier kan inte direkt ge resultat enligt obligatoriska resultatindikatorerna som till
exempel nya arbetstillfällen. Eventuella resultat och effekter kommer troligtvis först vid ett eventuellt
genomförande av det förstudien har undersökt.
2.7.2 Projekt som inte annars hade genomförts
19 av 41 av de svarande (46 %) uppger att de har kunnat genomföra projekt tack vare tillgång till fler
fonder, projekt som inte annars skulle ha genomförts.

Haft projekt som annars inte genomförts

Ja

Nej

Figur 11 På frågan om LAG har haft projekt som annars inte skulle ha genomförts om flerfondsmöjligheten inte fanns, svarar
21 av 41 ja
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Om pengar betalas ut till projekt som även utan stöd skulle genomfört sina satsningar uppstår en så kallad
dödvikt. Projektstöd betalas ut i syfte att stimulera satsningar på landsbygden. Men då pengar betalas ut till
projekt som skulle ha skett även utan stöd är utbetalningen att betrakta som en samhällsförlust och
därmed dödvikt. Frågan ”Har ni exempel på projekt som genomförts tack vare flerfondsmöjligheten och
som inte hade kunnat startas annars?” har ställts för att få en indikation på vilket mervärde möjligheten att
finansiera från fler fonder inom lokalt ledd utveckling ger.
Av de öppna svaren framgår att ett stort värde ligger i att kunna bevilja projekt inom social- och
regionalfonden utan konkurrens med projektansökningar inom landsbygdsfonden. Det innebär att man
har kunnat få en starkare och mer målinriktad satsning inom dessa två fonder. Samtidigt framkommer att
vissa av dessa projekt sannolikt hade kunnat finansieras från landsbygdsfonden. Några svarande lyfter
också mervärdet med att kunna arbeta med stad och land tack vare fondsamordning. Något som är
svårare om finansiering enbart kommer från landsbygdsfonden.
De svarande fick också ge exempel på vad det var som gjorde satsningen möjlig. Nedan redovisas de svar
som angavs.


Vi har ett LAG-ägt projekt som med all sannolikhet ej kunnat genomföras eftersom vi har knutit
yrkesfiskare och forskare till oss.



Integrationsprojekt i Socialfonden.



Ett kompetenshöjande projekt för icke svenskfödda företagare inom socialfonden.



Ett arbetsmarknads- och integrationsprojekt som inte hade rymts i landsbygdsfonden (det är alltså
inte flerfondslösningen som möjliggjort det, utan tillgången till socialfonden).



Att ha fyra fonder i samma utvecklingsstrategi gör att hela Gotland kan ingå, även Visby.



Det är projekt som precis har startat så de är inte genomförda ännu. Fisken i fokus,
regionalfondsprojekt som handlar om att öka medvetenheten och kunskapen om fisken i Bäveån.
Aktiviteter som ökar tillgängligheten och intresset för fisket kommer också att genomföras.
Leader Bohuskust ska samtidigt driva ett projekt inom havs och fiskerifonden som är mer inriktat
på fiskevårds insatser som ska öka bestånden.



Utbildningsprojekt (fokus barn/unga) inom fiskevård där ena delen går via landsbygdsfonden och
andra (själva fiskevården) via havs- och fiskerifonden. Utan att involvera två fonder hade det
förmodligen blivit för dyrt.



Vi har två projekt inom integration, i syfte att leda till jobb, utbildning eller studier för
utrikesfödda deltagare. De har varit framgångsrika och hade troligen inte fått stöd ur
landsbygdsfonden.



Det är kopplat till företagsutveckling på landsbygden och området stad-land, där regionalfonden
möjliggör på ett annat sätt än landsbygdsfonden.



En förstudie i regionala fonden och som gick vidare till ett nytt, större, projekt i
landsbygdsfonden.



Möjligheten att inte begränsa sin verksamhet till landsbygden utan samverka mellan stad och land,
samt de sociala möjligheter som finns. Alltså, eftersom varje fond=ett projekt, så gör just att de är
på samma kontor inte så mycket mer nytta än att det är kostnadseffektivare. Men om vi inte haft
mer än landsbygdsfonden, så hade självfallet de projekt som nu ligger i övriga fonder inte varit
möjliga att genomföra.
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Inriktningen på fonden.



Idrottsföreningar som jobbar med integration hade haft svårt att söka t.ex. ett vanligt
socialfondsprojekt. De hade nog inte ens tänkt tanken om inte vi hade haft den möjligheten.



Ett större projekt med två ben - bygga upp ett besöksmål och start av socialt företag är möjligt
genom flerfondsmöjligheter. Fler liknande lösningar är på väg in.



Stadsutveckling i Uddevalla med fisk som styrka. Dels regionalfond i centrum för ökad handel
genom ökad tillgänglighet (Leader södra Bohuslän) samt EHFF i projekt för fiskefrämjande
åtgärder.



Att kunna prioritera projekt inom social- och regionalfond vilket inte varit möjligt. Vi har dock
inga projekt som varit direkt beroende av att det finns fler fonder.



Främst möjligheten att kunna inkludera fler målgrupper i arbetet med LLU (SME:s och personer
som står långt från arbetsmarknaden) och möjligheten att skapa lokalt anpassade lösningar med
inriktning mot målgruppen.



Vi har ett projekt som nu startas upp med fokus på fiske. Finansieringsmöjligheten hade inte varit
möjlig om vi inte haft flerfondsfinansiering.

2.7.3 Nya aktörer tack vare flerfondssamordning
29 av de 41 svarande (71 %) uppger att nya aktörer har involverats i det lokala utvecklingsarbetet tack vare
flerfondsmöjligheten.

Upplever att nya aktörer involverats

Ja

Nej

Inget svar

Figur 12 På frågan om LAG upplever att nya aktörer har involverats i genomförandet av Leader tack vare
fondsamordningsuppdraget svarar 29 av 41 ja.

En av EU-kommissionens målsättningar med fondsamordning inom lokalt ledd utveckling är bland annat
att få fler aktörer engagerade i genomförandet av Leader. En stor del av de svarande bekräftar att så har
skett. Det är dock 24 % som uppger att flerfondsamverkan inte har lett till att fler aktörer har involverats.
Bland dessa tio LAG är det fyra LAG som är enfondsområde, varav tre är fiskeområden.
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Tre av dessa tio LAG, som inte upplever att fler aktörer har involverats i genomförandet, är LAG som
samverkar med färre fondaktörer än vad de har finansiering från. De saknar alltså samverkan med samtliga
fondaktörer som de har finansiering från.
2.8 Flerfondsmöjligheter inom lokalt ledd utveckling i framtiden
34 av 41 svarande (83 %) uppger att de även vill ha flerfondsmöjlighet i kommande programperiod. I
samband med svaret fick de möjlighet att beskriva vad som behöver utvecklas om man väljer en
flerfondslösning även för programperioden 2020-2026. Det går inte att avgöra om ett positivt lämnat svar
är villkorat med en förändring eller inte.

Vill ha flerfonds-möjlighet
nästa period

Ja

Nej

Inget svar

Figur 13 På frågan om LAG vill se en fortsatt flerfondsmöjlighet i nästa programperiod svarar 34 av 41 ja.

En stor del av svaren handlar om ett förenklat och gemensamt regelverk. Det finns också förslag på en
gemensam budget för alla fyra fonderna. Det finns enstaka svarande som uppger att det är bra som det är i
nuvarande programperiod. Ingen av de som har svarat nej på frågan har lämnat någon kommentar.
Av de 41 svarande hanterar 36 LAG fler än en fond. Av dessa 36 LAG svarar:


32 LAG att de vill ha en fortsatt flerfondsmöjlighet.



3 LAG att de inte vill ha en fortsatt flerfondsmöjlighet.



1 LAG lämnar inget svar på frågan.

De 32 LAG som är positiva till en fortsatt flerfondsmöjlighet svarar följande på frågan; Vad man ser
behöver utvecklas:


20 LAG vill se ett förenklat regelverk, gärna att man kan använda flera fonder i ett och samma
projekt.



5 LAG vill ha högre finansiering från social- och regionalfonden.



5 LAG vill se en bättre samordning mellan fonderna och dess aktörer/myndigheter.
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De 36 LAG som hanterar flera fonder svarar följande på frågan; Om de har kunnat genomföra projekt
tack vare flerfondsmöjligheten:


16 LAG svarar ja.



14 LAG svarar nej.



7 av de LAG som har svarat ja hänvisar till projekt som har kunnat finansieras via regionalfonden.

Av svaren att döma går det att konstatera att LAG även i nästa programperiod vill ha flerfondsmöjlighet
och att man i första hand ser regelförenklingar som en viktig del av utvecklingen. Man nämner till exempel
lika regler i alla fonder, samma EU-flagga oavsett fond samt finansiering från olika fonder i samma
projekt. Antalet som vill ha högre andel finansiering från ERUF och ESF är lika många (eller få) som de
som ser en starkare samordning mellan fondaktörerna som en viktig förutsättning i nästa programperiod.

Förslag på förbättringsbehov för fondsamverkan i framtiden


Mer pengar i de olika fonderna till leaderområdet.



Samordning av ansvariga myndigheter.



Större andel medel från Regional- och Socialfonden.



Tydligare koppling mellan Leader och "stora" fonderna. Intressant även med InterReg för oss vid
en gräns. Känns som vi konkurrerar lite med InterReg ibland. Saknar också koppling mellan
insatsen "lokala servicelösningar" som ligger hos Tillväxtverket och Leader, vad hände där?



Bättre samordning av regelverk. Sökande ska inte behöva ange vilken fond de söker i, det ska
LAG bestämma vid beslut.



Det borde vara möjligt att ha inriktning och finansiering som spänner över/fördelas på flera
fonder.



Gemensamt regelverk.



Möjlighet att ha aktiviteter inom flera fonder i samma insats.



Om det kan användas som gemensam finansiering och inte som "ett projekt - en fond". Det är
metoden som är det viktigaste för att få ut medel och verksamhet lokalt!



Kunna använda samtliga fonder i ett och samma projekt för att gynna integration, utveckling av
arbetstillfällen samt landsbygdsutveckling i samma projekt.



Samma regelverk för alla fonderna inom Leader. En och samma EU-flagga för alla projekten –
ESI-flaggan. Stödet från de olika fonderna borde tilldelas strategin utifrån hur väl den levererar
mot de olika fonderna men att det sen hanteras som en total EU-finansiering. Det skulle minska
administrationen i alla led, effektivisera och sannolikt göra att fokus blir mer på projekteffekter än
svårlästa logotyptexter.



Minst 15 procent från varje ESI-fond ska öronmärkas för leaderarbetet och ingå i en gemensam
fond för lokalt ledd utveckling. Ett gemensamt regelverk. Flerfondssamverkan i konkreta projekt
bör möjliggöras.



Förenkling av regelverk med tydligare instruktioner redan från start.
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Möjligtvis en tätare kontakt lokalt - regionalt. Vad händer på regional nivå? Kan något projekt
växlas upp?



Då bör pengarna från fonderna samlas i en gemensam budget byggd på den utvecklingsstrategi
som tagits fram lokalt.



Det bör finnas en lösning redan på EU-nivå om hur ett enkelt gemensamt regelverk ska tillämpas.
Det bör finnas en miniminivå på 15% till lokalt ledd utveckling på fondnivå. Se gärna de
dokument som tagits fram av LUS och ELARD som tusentals LAG står bakom:
http://www.lokalutvecklingsverige.se/wpcontent/uploads/2018/02/Figur_genomförandemodell-2021-2027_LUS.pdf och samt yttrandet
från europeiska ekonomiska och sociala kommittén http://www.lokalutvecklingsverige.se/wpcontent/uploads/2018/01/Fördelar-med-lokalt-ledd-utvecklingsstratgi.pdf.



Vet inte vi fick inte pröva... men av vad jag hört så verkar det lite krångligt. Vi är nog glada för att
det bara blev landsbygdsfonden, den täcker ju ändå in det mesta.



Man bör kunna blanda i samverkansprojekt en fond i ett område och en fond i ett annat.



Förenkla regelverken för fonderna generellt med mer resultatfokus där tillit och mod styr
"systembygget" mer än rädsla och behov av kontroll. Mindre stuprör med smal målstyrning (antal
tjänster, antal produkter, antal gästnätter etc.) mer måluppfyllelse utifrån hur projektet i sig självt
eller dess aktiviteter har en långsiktig inverkan på landsbygdsutveckling. Visa mod och låt LAG få
bestämma och väl motivera vilken måluppfyllelse de förväntar sig av respektive projekts förmåga
till utveckling på kort, medel och lång sikt. Satsa på långsiktiga uppföljningar av effekter i stället
för att räkna exempelvis antal gästnätter i en matrix. Tänker vi....



Ännu enklare, framförallt i strategiskrivandet. Fokusera mer på möjligheter i strategin och inte
skriva fast sig i mål, indikatorer per fond.



Det fungerar bra som idag, men skulle det gå att ha en ansökan för en flerfondsfinansierad
projektidé där aktiviteterna i sin tur är delade per fond skulle det göra att fler skulle söka. Att
skriva flera ansökningar för "samma projekt" hindrar många mentalt att gå vidare med
flerfondslösningar.



Likartade regler. Mer pengar från social och regionalfond. För vår del mer medel till EHFF.



Att projekt kan delfinansieras samtidigt genom flera fonder.



Möjlighet att projekt delfinansieras från flera fonder.



Krav och villkor på fonderna bör vara lika, ta bort arbetet med rimlighetsbedömning



Säkra samverkan mellan programmen och fastställ på vilket sätt även övriga aktörer med
utvecklingsansvar som hanterar stöd från ordinarie strukturfondsprogram ska få och lämna
information. Upprätta en handlingsplan för hur samverkan ska ske och säkerställ att den
förankras inte bara hos LAG utan även hos respektive Region, Länsstyrelse, Tillväxtverk, ESFråd. Mer resurser behövs till mobilisering, antingen genom att minska på någonting annat eller
genom att tilldela högre budget för att drifta flerfondsfinansierade områden.



Bara om man slipar bort olika bedömningsmönster och att systemet inte blir lika krångligt som
denna period.
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Samtliga finansiärer behöver samarbeta så att fokus läggs på kunden och möjligheter till
finansiering. Det är också viktigt att de regionala aktörerna har förståelse för vad som kan
finansieras hos aktörer så som Länsstyrelsen, Regionen. Vi upplever idag att förståelsen är mer
uttalad från Regionens sida



Kan vara bra med flerfond men den avgörande frågan är ändå hur förenklat, målgruppsanpassat
och effektivt genomförande kan bli.



Att det är ännu mer nischat i de fonder vi har .

2.9 Utvärdering av samverkan
Två LAG uppger att de har utvärderat sitt samarbete med andra fondaktörer, 38 LAG svarar nej på den
frågan. På följdfrågan som ställdes, om de planerar att utvärdera samarbetet med andra fondaktörer, svarar
12 LAG (29 %) ja, 26 LAG svarar nej.
På frågan om de har utvärderat effekterna av att inkludera flera fonder i strategin svarar 40 LAG nej. En
LAG har lämnat frågan obesvarad. På följdfrågan om de planerar att utvärdera effekterna svarar 30 LAG
ja (73 %). Resultatet visar på en högre andel som planerar att utvärdera effekterna av fondsamordning än
att utvärdera samarbetet med andra fondaktörer.
Utvärdering och uppföljning av genomförda satsningar och arbete ger ett betydelsefullt lärande, inte minst
för den lokala leaderstyrelsen, LAG. Det finns inget krav på att varje LAG själva ska utvärdera sitt arbete,
däremot finns det uttalade rekommendationer från förvaltningsmyndigheten, Jordbruksverket.
Jordbruksverket bistår också med specifik support i utvärderingsarbetet, en tjänst som än så länge är svagt
nyttjad.
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Figur 14 Kartläggningen visar att väldigt få LAG ännu har kommit igång med utvärdering av fondsamordningsuppdraget. Ett
flertal LAG planerar att utvärdera effekterna av samordningen framöver.
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2.10 Regionala skillnader
För att ta reda på om det finns några regionala skillnader vad gäller samverkan har enkätsvaren brutits ned
till regional nivå. De regioner som svaren har delats in i överensstämmer inte med indelning av NUTSområden utan bygger på LAG:s egen regionindelning.
Två regioner, Norr och Mälardalen, saknar LAG som har finansiering från alla fyra fonderna. Dock ingår
alla fyra fonder i samtliga sex regioner.
Att samverkan med aktörer inom havs- och fiskerifonden ligger på en låg andel i de flesta regioner kan
förklaras med att det endast är 13 LAG i hela landet som har finansiering från den fonden.
Sammanställningen visar att det finns vissa skillnader mellan de sex regionerna vad gäller LAG:s
samverkan med andra fondaktörer. Svaren visar tydligt att en samverkan med aktörer inom
landsbygdsfonden är mest förekommande i samtliga regioner, även om det finns brister i fyra av de sex
regionerna. Samverkan med aktörer inom socialfonden är den samverkan som är svagast i de flesta
regioner. Samverkan med regionalfondens aktörer ligger tätt efter.
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Figur 15 Antal LAG som samverkan med aktörer inom respektive ESI-fond fördelat per leaderregion.
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Figur 16 Procentuell fördelning av LAG som samverkan med aktörer inom respektive ESI-fond fördelat per leaderregion.
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Figur 17 Antal LAG som saknar samverkan med aktörer inom respektive ESI-fond fördelat per leaderregion
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Figur 18 Procentuell fördelning av LAG som saknar samverkan med aktörer inom respektive ESI-fond fördelat per
leaderregion

Region Syd
Samtliga åtta LAG i region Syd har svarat på enkäten. I region syd finns totalt tre fyrfondsområden och
fem trefondsområden. Ingen av dessa trefondsområden hanterar pengar från havs- och fiskerifonden.
Mest samverkan finns inom landsbygdsfonden, sju av åtta LAG uppger att samverkan finns inom den
fonden. En måttlig grad av samverkan finns även inom havs- och fiskerifonden samt med regionalt
tillväxt- och utvecklingsansvariga, i båda dessa fall uppger fyra av åtta områden att samverkan finns.
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Figur 19 Inom region Syd är det samverkan med aktörer inom landsbygdsfonden som förekommer mest.
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Region Väst
Nio av elva LAG i region Väst har svarat på enkäten.
I region Väst finns ett enfondsområde, ett tvåfondsområde, åtta trefondsområden och ett
fyrfondsområde. Enfondsområdet är ett fiskeområde. Generellt sett är LAG:s samverkan med övriga
aktörer svagt, den samverkan som har sämst omfattning finns bland socialfondens aktörer. Här uppger
endast en av 9 svarande att samverkan finns. En samverkan med regionalfondens aktörer finns hos två
LAG.
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Figur 20 Inom region Väst är det samverkan med aktörer inom landsbygdsfonden som förekommer mest.

Region Öst
Fyra av åtta LAG i region Öst har svarat. Region öst är den region där svarsfrekvensen är lägst.
I region Öst finns två enfondsområden, två tvåfondsområden, två trefondsområden och 2
fyrfondsområden. De båda enfondsområdena har finansiering från havs- och fiskerifonden respektive
landsbygdsfonden. Generellt sett är LAG:s samverkan med övriga aktörer bra, det är dock endast 50 % av
LAG som har svarat. Till skillnad från de flesta andra regionerna är samverkan med regionalfondsaktörer
mycket förekommande, det är lika vanligt som samverkan med aktörer inom landsbygdsfonden.
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Figur 21 Inom region Öst är det en mer jämn fördelning av samverkan med aktörer inom de olika ESI-fonderna. De två
fonderna där mest samverkan finna är regionalfonden och landsbygdsfonden.

Region Mälardalen
Samtliga sex LAG i region Mälardalen har svarat på enkäten.
I region Mälardalen finns ett enfondsområde och fem trefondsområden. Enfondsområdet finansieras via
landsbygdsfonden. Generellt sett är LAG:s samverkan med andra aktörer svagt förutom med aktörer
inom landsbygdsfonden. Anmärkningsvärt är att ingen av de sex svarande uppger att de har samverkan
med socialfondens aktörer och endast ett område samverkar med regionalfondens aktörer.
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Figur 22 Inom region Mälardalen är det samverkan med aktörer inom landsbygdsfonden som förekommer mest. Hr saknas
samverkan med aktörer inom socialfonden helt bland de svarande LAG.
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Region Mitt
Samtliga åtta LAG i region Mitt har svarat på enkäten.
I region Mitt finns två tvåfondsområden, fyra trefondsområden och två fyrfondsområden. Generellt sett
är LAG:s samverkan med övriga aktörer väldigt bra, samtliga LAG uppger att de har någon typ av
samverkan eller kontakt med regionalt utvecklings- och tillvästansvariga i länet. Det finns ingen annan
region där vi kan se samverkan i lika hög grad.
Två LAG som inte hanterar pengar från havs- och fiskerifondens uppger att de ändå samverkar med
aktörer inom den fonden. Det beror sannolikt på att de ingår i ett fiskeområdes geografiska yta.
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Figur 23 Inom region Mitt sker relativt stor samverkan mallen LAG och aktörer inom andra ESI-fonder. Alla svarande LAG
uppger att samverkan med regionalt utvecklingsansvarig finns.

Region Norr
Sex av sju LAG i region Norr har svarat på enkäten.
I region Norr finns två enfondsområden, ett tvåfondsområde och fyra trefondsområden. Generellt sett är
LAG:s samverkan med övriga aktörer svag, förutom vad gäller aktörer inom landsbygdsfonden där
samtliga svaranden uppger att samverkan finns.
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Figur 24 Inom region Norr förekommer samverkan mellan LAG och aktörer inom landsbygdsfonden mest. Övrig
fondsamverkan är relativt svag.

Enkäten gav möjlighet att skicka in övriga synpunkter på flerfondsamverkan för den som ville, en
möjlighet som ett fåtal tog vara på. Nedan listas de kommentarer som har skickats in.

Övriga synpunkter


Bra med flera fonder, men begränsade möjligheter då det är relativt små belopp avsatta.



Val av fond spelar ingen roll för sökande. Vi marknadsför därför inte flerfondslösningen, utan de
insatser som är möjliga att söka stöd till.



Är ganska ny på posten som verksamhetsledare har haft svårt att ta ställning till vissa av
ovanstående frågor



Vi planerar för en halvtidsutvärdering 2019 och kommer då att bland annat utvärdera
flerfondsstrategin. Vi hade i starten en ambition om att man kulle kunna genomföra
förstudier/kortare projekt inom Leader och sen växla upp till andra ESI-fonder men eftersom
programmen går i otakt och Leader inte går snabbare än de andra fonderna för ansökan, beslut
och utbetalning så har vi inte varit i läget att det varit aktuellt ännu. Utmaningen är att när våra
första projekt slutredovisas så har de andra fonderna delvis slut på pengar i relevanta åtgärder.
Men vi vet att det finns tankar hos vissa sökande att det skulle vara möjligt att gå vidare till en
större ansökan inom exempelvis ESF när de avslutat sitt projekt hos oss. Vi har dock löpande
dialog med främst Länsstyrelsen om LBP och EHFF samt med regionen och vi har ibland hjälpt
sökande att istället lägga in ansökningar där för att maximera nyttan för sökande och för de olika
finansiärerna.



Olyckligt att man tagit bort 3000 gränsen för tätorter samtidigt som man kan ta med städer i
sociala och regionala fonden. Viktigt att veta vad som är landsbygd.
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Man måste från leader Sverige snart sätta ner foten och bestämma om man ska aktivt arbete med
lokalt ledd utveckling eller om man ska bli små "Jordbruksverk light". Utvecklingen går ju tyvärr
mot det sistnämnda vilket gör att vår målgrupp blir lidande, idéer blir inte testade och
förverkligade och vi som skulle kunna möjliggöra detta samt skapa synergieffekter mellan olika
insatser förvandlas till rena handläggare istället för utvecklare. Istället för att krångla till tillvaron
med flera regler/rutiner/fonder mm så måste man istället arbeta med förenklingar, snabba beslut
och coachning. Lokalt ledd utveckling blir allt mindre lokalt ledd då vår målgrupp inte klarar av de
rent horribla system som våra myndigheter och EU bygger upp och som nu håller på att sluka
även Leader.



Svårigheterna och besvären med innevarande programperiod ska nog inte blandas ihop med
flerfondsprogrammet, men det är nog lätt hänt att folk ändå gör det.

3. Slutsatser
Det är uppenbart att samverkan mellan LAG i Sveriges 48 leaderområden och med nyckelaktörer inom
ESI-fonderna har ökat tack vare möjligheten till flerfondsamordning. Samordningen har också har lett till
mervärden så som att fler aktörer har involverats i genomförandet och att arbetet har blivit mer effektivt.
Trots att det finns fördelar flaggar man också upp för de hinder man har stött på vad gäller regelkrångel
och tröghet i byråkratin. Utmaningen ligger i att lösa de hinder som har identifierats, först när man har
lyckat med det kommer en fondsamordning av ESI-fonderna ge full utdelning.
3.1 Fondsamordning inom lokalt ledd utveckling
Av Sveriges 48 LAG har 6 områden finansiering från enbart en fond. Övriga 42 områdena har genom sin
finansiering från olika fonder en grund för att bygga en struktur för fondsamordning. Att i det löpande
arbetet hitta former för samordning och samverkan behöver dock inte begränsas utifrån antalet fonder
man själv har finansiering från. Resultaten från enkäten visar att det finns LAG som samverkar med
nyckelaktörer från fler fonder än vad den lokala strategin hanterar. Det är något som är positivt. Det finns
också exempel på LAG som uppger att de inte samverkar med några andra nyckelaktörer, inte ens inom
de fonder som man hanterar pengar från. Detta låter märkligt och en rimlig fundering är om man har
missuppfattat frågan i enkäten.
Generellt sett är de LAG som har svarat på enkäten väldigt positiva till fortsatt fondsamordning.
Fondsamverkan inom lokalt ledd utveckling har definitivt ett positivt värde för utveckling av våra kustoch landsbygdsområden. Av 41 svarande ställer sig 34 LAG sig positiva till en fortsatt flerfondslösning.
Av de 5 som svarar nej är 2 enfondsområden inom havs- och fiskeriprogrammet.
Värt att notera är att LAG där havs- och fiskeriprogrammet ingår, har bidragit till att fiskeaktörerna har
kommit in i nya sammanhang som bygger på samordning med andra fondaktörer, vilket sannolikt inte var
fallet i förra programperioden.
För att kunna få en helhetsbild och dra relevanta slutsatser av fondsamordning inom lokalt ledd utveckling
ska även en enkät riktad till de regionala myndigheterna genomföras under september 2018. De båda
enkäterna kommer därefter att sammanfattas i gemensamma slutsatser. Bland annat blir det intressant att
se om det går att hitta förklaringar till de regionala skillnaderna vad gäller samverkan mellan LAG och de
andra fondaktörerna.
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