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Bilaga 12 till dnr 3.2.17-11259/2020
Lokalt ledd utveckling
Av beställningen framgår att budgeten för lokalt ledd utveckling ska innehålla
förberedande stöd för att ge förutsättningar för en snabb uppstart av åtgärden.
Vi har i dagsläget inte gjort närmare beräkningar av behovet men bedömer att nivån för
förberedande stöd bör ligga på ungefär 40 miljoner kronor. Bedömningen utgår från att
vi inför nuvarande period hade motsvarande stöd om cirka 35 miljoner konor för alla
fonderna sammantaget.
Vi föreslår att leader har en budget på 123 miljoner kronor per år totalt under
övergångsåren. Man kan överväga en utökning under 2022 men detta har inte beaktats i
beräkningarna. Budgeten för Leader utgår från att det avsätts 5% av EU-budgeten till
Leader i enlighet med regelverket samt att EU står för 80% av den totala
leaderbudgeten. Ett motiv för en lägre budget under övergångsperioden är att det under
den tiden ska förberedas för den nya CAP-strategin samtidigt som hanteringen av
nuvarande pågående program fortsätter.
EU-regelverket kräver att minst 5 % av EU-budgeten under åren 2014-2022 går
till lokalt ledd utveckling. Det innebär att det under förlängningsåren kommer att
finnas pengar både till förberedande stöd, till drift och projektstöd. Detta är
viktiga pengar för de lokala landsbygdernas utveckling. Leadermetoden är en bra
metod för att prioritera de lokala behoven, som exempelvis behov av
samlingslokaler, utveckling av natur- och kulturmiljöer, småskaliga allmännyttiga
investeringar vilka syftar till en attraktiv landsbygd.
Eftersom regelverket öronmärker 5% av EU-budgeten till leader utgår
beräkningarna från budgetförslaget som finns med i förslaget till förordning för
CAP. 211,6 miljoner euro från EU per år för pelare II ger totalt cirka 1967
miljoner kronor vid kursen 9,30 kronor/euro. För leader betyder det 98,4 miljoner
kronor i EU-finansiering.
Den totala budgeten för leader avgörs av hur stor den svenska medfinansieringen
blir. Om vi under förlängningsåren har samma fördelning som idag, dvs 50% från
EU och 50% i svensk finansiering blir en årsbudget knappt 197 miljoner kronor.
Enligt EU-regelverket kan EU stå för upp till 80% av finansieringen. Om detta
alternativ väljs så blir den svenska medfinansieringen lägre och därmed även den
totala budgeten. I detta alternativ blir totalbudgeten 123 miljoner kronor för ett år.

EU
SE
Total 1 år

Alt 1
EU 50% SE 50%
98 371 157
98 371 157
196 742 315

Alt 2
EU 80% SE 20%
98 371 157
24 592 789
122 963 947
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Förberedande stöd
Drift 44 LAG (24%)
Genomförande
Summa totalt

Alt 1
EU 50% SE 50%
40 000 000
37 618 156
119 124 159
196 742 315

Alt 2
EU 80% SE 20%
40 000 000
19 911 347
63 052 599
122 963 947

Årsbudgeten blir betydligt lägre än ett genomsnittsår under innevarande
programperiod där genomsnittet för landsbygdsfonden är 240 miljoner kronor
(1680 mnkr/7).
Ett motiv för en lägre budget under övergångsperioden kan vara att det under den
tiden ska förberedas för den nya CAP-strategin samtidigt som nu pågående
ärenden ska hanteras. Nackdelen med en mindre totalbudget är att det påverkar
storleken på driftstödet som maximalt får vara 25% av budgeten för
genomförande. I regelverket för driftsbudgeten finns det bestämmelser som gör att
det finns en risk att man på LAG-nivå riskerar att i slutändan ha större andel drift
än tillåtet. Därför beräknas den här till 24 %. Det kan finnas skäl att sänka nivån
ytterligare av samma skäl, t.ex. beroende på hur relationen drift och
genomförande faktiskt ser ut idag
En utökad satsning på leader bör genomföras efter förlängningsåren då ambitionen är att
hela riket ska täckas av leaderområden. För att det ska bli genomförbart visar
preliminära beräkningar att Leader kommer att behöva betydligt större andel av
budgeten än 5% om hela landet ska täckas av leaderområden.

