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Lägesrapport
Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet
Tillväxtverkets handlingsplan ska användas för att styra myndighetens arbete
med identifiering och prioritering av egna insatser samt vid prioritering och urval
av projektansökningar som ska bidra till en utvecklad servicestruktur i Sveriges
lands- och glesbygder. Tillväxtverket är stödmyndighet för hanteringen av
projektmedel inom tre delåtgärder.

1.1 Kompetensutveckling
1.2 Demonstration och information
16.2 Pilotprojekt och utveckling
Samtliga inom fokusområde 6b
Tillväxtverket har valt två genomgående inriktningar i genomförandet.



Regionala och lokala processer
Lokalt anpassade servicelösningar

Lägesrapport per 31 oktober 2020
Tillväxtverket har under året hanterat uppdraget som stödmyndighet för
Landsbygdsprogrammet utifrån rådande situation och händelser.
Fram till och med 8 april genomfördes handlingsplanen enligt plan för 2020.
Vi hann med en utlysning av projektmedel för utveckling av lokala
servicelösningar och fattade beslut om finansiering till två initiativ den 30 mars.
Den 9 april fick vi besked om att Jordbruksverket dragit in kvarvarande
budgeterade medel för året samt att alla återföringar från projekt, från det
datumet, går till Jordbruksverket. Pågående utlysning av medel till pilotprojekt
för lokala servicelösningar stängdes och planerad utlysning av medel till
kompetensutveckling ställdes in.

Jordbruksverket

Tillväxtverket

Under perioden april – oktober ställde vi därför om arbetet till att fokusera på
uppföljning av pågående projekt samt paketering och spridning av kunskap.
Uppföljningen har bestått i enskilda digitala möten med samtliga projekt utifrån
en på förväg fastställd ram. Detta i syfte att stämma av genomförandet men även
för att verifiera och identifiera metoder för framgångsrikt servicearbete.
Sedan 2017 har vi bedrivit projektet ”Kunskap och strategiskt lärande för
framgångsrikt servicearbete” där Sweco som upphandlad konsult intervjuat 20
talet projekt på regional och lokal nivå. Under året har rapporten Med samverkan
som nav blivit klar. Kunskapen från rapporten har illustrerats i en kort film som
lanserades tillsammans med rapporten vid Tillväxtverkets seminarium på Lokal
ekonomidagarna anordnade av SLU, läs mer här.
Sedan 2016 har totalt 65 projekt satts igång runt om i landet för att stärka
servicearbetet och utveckla nya servicelösningar, varav 34 projekt har hunnit
slutföra sitt arbete. Tillväxtverket har hittills beviljat totalt knappt 125 miljoner
kronor som stödmyndighet för Landsbygdsprogrammet.
Hittills i genomförandet har vi handlagt 247 ansökan om utbetalning och beslutat
om 70 miljoner kronor i projektmedel för utbetalning.

Erfarenheter som handläggande stödmyndighet för Landsbygdsprogrammet 2014–2020
Året som gått har, som beskrivet ovan, präglats av en indragen budget och den
pågående pandemin. Men perioden har också innehållit internrevision/kontroll från
Jordbruksverket, diskussioner avseende en programförlängning 2021–2022 samt
deltagande i arbetsgrupper gällande den strategiska planen för 2023 och fram.


Vår erfarenhet av internkontroll av fakturor och kvitton på små belopp
och internkontroll av delegerade organs arbete med
informationssäkerhet är att det råder en viss obalans i programstrukturen
mellan instruktion till stödmyndighet och revision.



Inför förlängningsperioden 2021–2022 råder en ovisshet huruvida det
kommer att finnas medel i Landsbygdsprogrammet till kommersiell
service eller inte. Detta påverkar möjligheten att planera och
kommunicera insatser. Det påverkar också möjligheten att planera för
andra lösningar då, ett eventuellt fortsatt stöd i Landsbygdsprogrammet,
skulle leda till att det blir dubbelt. Det har därför skapats ett visst vacuum
i frågan.



Tillväxtverket är aktivt deltagande i arbetsgrupper inför utformning av
den strategiska planen för 2023 och fram. Kopplat till rollen som
stödmyndighet är vi engagerade i arbetsgruppen för LLU samt den för
Kommersiell service.
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