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1. Uppdraget 

Den här rapporten är Jordbruksverkets svar på uppdraget ”Förberedelser inför kommande 

programperiod för EU-fonderna” som ingår i Jordbruksverkets regleringsbrev för 2020. I uppdraget 

ingår att redovisa beräknad kostnad för tillkommande utvecklingsarbete för att införa nya stöd inom 

fiskeri-, landsbygds- och jordbruksfonderna i programperioden 2021-2027 samt hur administrationen 

av stöden kan göras mindre kostnadskrävande i framtiden. 

I rapporten har vi valt att vidga uppdraget och även redovisa kostnader för att slutföra de nuvarande 

stöden (2014-2020) och kostnader för att genomföra de nya stöden när de är införda. Länsstyrelsernas 

samlade kostnader finns också med i rapporten. Syftet med dessa tillägg är att skapa en helhetsbild av 

den totala kostnaden för hela administrationen inom de berörda fonderna. Det ger också en tydligare 

bild över vilka förenklingsförslag som har högst potential att märkbart minska den administrativa 

kostnaden.  
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2. Sammanfattning 

Rapporten är en nulägesbild utifrån det som hittills är känt om nästa reform. De bedömningar och 

uppskattningar som är gjorda är baserade på erfarenheter från nuvarande programperiod. Vi kan 

konstatera att det inte kommer att vara möjligt att fullt ut införa den nya landsbygds- och 

jordbrukspolitiken (CAP1) till 2022 då det kommer att överstiga den möjliga kapaciteten som 

Jordbruksverket har. Utgångspunkten för den här rapporten är därför densamma som i 

Jordbruksverkets inlämnade budgetunderlag för åren 2021-2023. Begränsningen ligger i att hitta rätt 

kompetens till organisationen för att klara ett införande till 2022 i alla delar.  

Den nya genomförandemodellen kommer att innebära ett nytt upplägg för hur rapporteringen av 

resultat och godkännande av utgifter ska ske för samtliga stöd och åtgärder. Den innebär också ett nytt 

kontroll- och sanktionssystem för samtliga stöd och ersättningar inom CAP samt ny modell för 

arealövervakning för jordbrukarstöden. Dessa anpassningar kommer i sig att kräva en stor arbetsinsats 

oavsett startår och övriga eventuella förändringar.  

Vi ser att det finns delar som är möjliga att införa 2021 och 2022. För stöd inom havs- och 

fiskeriprogrammet ser vi att det är möjligt att öppna ansökningar under senare delen av 2021. För 

projekt- och företagsstöd inom CAP bedömer vi det som möjligt att under 2022 öppna för 

ansökningar. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är dock att antalet åtgärder, områden och 

målgrupper minskas. 

Vi bedömer det just nu mycket svårt att införa samtliga jordbrukarstöd inom CAP till 2022 även med 

mycket små förändringar i stödutformningen. Orsaken till detta är dels de obligatoriska delarna men 

också att det finns ett betydande utvecklingsbehov inom nuvarande reform som måste färdigställas 

parallellt med nyutveckling inför nästa reform. Med två förlängningsår2 ökar möjligheten att 

genomföra detta men, oavsett startår är det viktigt att behålla stöden så oförändrade som möjligt. Små 

förändringar kan ge oss utrymme att arbeta med förenklingar. 

Den totala kostnaden för administrationen för Jordbruksverket och länsstyrelserna 2020 – 2027 

uppskattas i nuläget till knappt 7 miljarder kronor. Av det är uppskattningen att cirka 950 miljoner 

kronor krävs för att införa alla gemensamma delar och alla stöd.  

För att öka möjligheten att införa stöden samt att minska de administrativa kostnaderna har vi 

identifierat tolv olika förenklingsområden. Genomförs samtliga förenklingar bedömer vi att det skulle 

kunna innebära en minskad administrationskostnad med omkring 10 % per år när de fått fullt 

genomslag. Flera av dessa förenklingar är också positiva för våra kunder. I det fall många stöd ska 

införas senast 2022 minskar möjligheten att införa förenklingar eftersom vi då måste prioritera de 

obligatoriska delarna. 

Om nuvarande landsbygds-och jordbrukspolitik endast förlängs med ett år behöver vi göra ytterligare 

analyser av vad som är möjligt att införa till 2022 när det gäller jordbrukarstöden. 

 

3. Utgångspunkter för rapporten  

Den här rapporten sammanfattar den totala kostnaden för myndigheterna att förbereda och genomföra 

stöden inom fiskeri-, jordbruks- och landsbygdsfonderna i perioden 2021-2027. En viktig 

utgångspunkt är att rapporten är en nulägesbild. På de områden där det finns pågående diskussioner 

och utredningar om förändringar, men där det ännu inte fattats några beslut, har vi i beräkningarna 

                                                      
1 Common Agricultural Policy – den gemensamma jordbrukspolitiken för jordbruk och landsbygdsutveckling 
2 Förlängning av nuvarande period med EU-gemensamma övergångsregler. 
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generellt utgått från att stöd och upplägg fortsätter i nuvarande form. Resursbehoven och kostnaderna 

ska ses som mycket grova i det här skedet och bygger främst på uppskattningar baserat på utfall i 

nuvarande period. Syftet med rapporten är att ge en helhetsbild över processen med att ta fram och 

genomföra stöden. Vi vill också visa att kostnaden för ett genomförande innefattar många fler delar än 

IT-utveckling. 

Vi har begränsat de externa kostnaderna till att omfatta länsstyrelserna. Övriga myndigheter som också 

på olika sätt administrerar delar av fonderna är Skogsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket och 

Ekonomistyrningsverket3. Kostnader för kunden har inte kvantifierats i den här rapporten.  

De förslag till förenklingar som presenteras är en blandning av större och mindre förändringar vars 

genomförande i vissa fall beror av beslut som Jordbruksverket kan råda över men också av politiska 

beslut. Det är alltså att betrakta som en bruttolista med områden där det finns potential till förenklingar 

som märkbart kan minska de administrativa kostnaderna för myndigheterna och stödmottagarna.  

 

4. Bedömning av nuläget  

Den resursnivå som skulle krävas för att fullt ut tillämpa den nya landsbygds- och jordbrukspolitiken 

från 2022, enligt de förslag som är kända idag, överstiger vida den möjliga kapacitet Jordbruksverket 

har för att utveckla och implementera vad som behövs i form av till exempel nya systemlösningar. 

Utgångspunkten för den här rapporten är därför samma som i Jordbruksverkets inlämnade 

budgetunderlag för 2021-2023. 

Efter det att vi påbörjat arbetet med rapporten har vissa förutsättningar blivit tydligare utifrån 

Näringsdepartementets planering att Sverige ska lämna in sitt förslag till strategisk plan till EU-

kommissionen vid årsskiftet 2021/2022. Vi har utifrån det gjort nya bedömningar om vad som är 

möjligt att starta upp under 2022. Vi kan konstatera att vi inte kommer att klara av att implementera 

alla delar i jordbrukspolitiken. Vi behöver dock göra en fördjupad analys av vad som krävs för att inte 

stödmottagarna ska drabbas negativt. Vi behöver analysera hur nuvarande stöd kan fortsätta om vi inte 

gör några förändringar i grundstrukturen (IT-systemen). Utöver det behöver vi analysera de nya 

obligatoriska delarna som till exempel nytt kontroll- och sanktionssystem samt ny 

rapporteringsmodell. 

Orsaken till att ett fullt införande 2022 inte är möjligt har att göra med storheten i processen. Den 

innehåller många steg, från politiska beslut, förordningsarbete, föreskrifter, IT-utveckling till färdigt 

stöd vilket gör att tiden är en begränsande faktor. Det innebär framförallt att utvecklingen av IT-

systemen, främst för jordbrukarstöden, kommer att vara en flaskhals i verksamheten de närmsta åren 

eftersom det ännu finns betydande utvecklingsbehov för systemen som används i den nuvarande 

programperioden och som därmed behöver färdigställas parallellt med nyutvecklingen.  

Införandet av stöden i CAP kommer att kräva större förändringar av de delar som är gemensamma för 

alla stöd. Det gäller till exempel ett nytt kontroll- och sanktionssystem som även inkluderar ny modell 

för arealövervakning samt nytt upplägg för rapportering av resultat och godkännande av utgifter. Det 

gör att vissa gemensamma delar kommer att behöva tas fram och implementeras innan eller samtidigt 

som stöden utformas och införs.  

Vi bedömer också att det kommer att vara en utmaning att omfördela kompetenser i 

sakverksamheterna för att utforma de nya gemensamma delarna och samtidigt förändra och förenkla 

utformningen av stöden. Orsaken är främst att en stor del av personalresurserna behövs för att slutföra 

                                                      
3 Dessa myndigheters sammanlagda kostnad har uppgått till cirka 35 miljoner kronor per år medan 

länsstyrelsernas samlade kostnader varit cirka 380 miljoner kronor per år. 



 

4 

 

utbetalningarna av innevarande program som kommer att pågå till minst 2023. Arbetet med att 

formulera kraven till den återstående IT-utvecklingen4 måste också förhållas till behoven för 

nyutvecklingen. Att få tag i ytterligare personal med rätt kompetens som kan leverera under en kort tid 

bedömer vi inte vara möjligt. 

Skulle det bli två förlängningsår istället för ett skulle förutsättningarna för införandet av alla stöd, men 

framförallt för jordbrukarstöden bli märkbart bättre. Blir det inte två förlängningsår behöver vi få 

möjlighet att återkomma med en djupare analys än vi kan ge i den här rapporten. 

4.1 Havs- och fiskeriprogrammet  

Jordbruksverket bedömer i dagsläget att stöd i havs- och fiskeriprogrammet kan öppnas för 

ansökningar under senare delen av år 2021. För att det ska vara möjligt är det dock en förutsättning att 

antalet åtgärder minskas till ner mot hälften av dagens antal.  

4.2 Projekt- och företagsstöd i CAP  

Jordbruksverket bedömer att projekt- och företagsstöd5 samt sektorsstöden6 inom CAP kan öppnas för 

nya ansökningar under 2022. En förutsättning för att det ska bli ett bra införande är att dagens antal 

stöd och även antalet områden och målgrupper inom dagens stöd minskas. Varje nytt område som ska 

få stöd kräver en genomgång av möjliga förenklade kostnadsalternativ (schabloner) och enhetsbelopp 

som ska passas in i den nya genomförandemodellen.  

4.3 Jordbrukarstöd i CAP  

Vi bedömer att det blir en stor utmaning att införa samtliga jordbrukarstöd redan 2022, även med 

mycket små förändringar i utformningen av stöden. Det beror som vi nämnt tidigare i rapporten på, att 

vi måste utveckla både de nya gemensamma delarna och samtidigt avsluta den nuvarande perioden där 

vi har mycket arbete kvar. För att kunna ange en närmare uppskattning för införandet av 

jordbrukarstöden och grundvillkoren behöver vi få återkomma med en djupare analys. Vi 

rekommenderar dock starkt att behålla stöden oförändrade i så stor utsträckning som möjligt. Det 

skulle också ge oss förutsättningar att genomföra de förenklingar som gör störst nytta i stödprocessen 

och säkerställa att stödmottagarens likviditet inte hotas. Vi ser helst att omfördelningsstödet och 

takbeloppen (stödreducering) inte blir obligatoriska. Det är resurskrävande att införa stöden och ett 

krav kommer att öka riskerna till förseningar.  

Vi bedömer att ersättningen till ekologisk produktion skulle vara bra att införa direkt i eco-schemes 

från startåret. Att överföra ersättningarna för omställning till ekologisk produktion och minskat 

kväveläckage, som också diskuterats som möjliga stöd inom eco-schemes, bedömer vi i dagsläget är 

mer osäkert om vi kan klara till starten. De skulle dock kunna överföras till eco-schemes senare i 

perioden. Det bör dock utredas vidare om det är lämpligt att de flyttas under pågående period eftersom 

det kan betyda extra arbete med parallella regelverk och IT-system och eventuellt öka komplexiteten 

för stödmottagarna. Att bygga in helt nya stöd som inte finns i nuvarande CAP i eco-schemes klarar vi 

inte förrän senare i perioden. 

Djurvälfärdsersättningarna, kompensationsstödet samt miljöersättningarna för betesmarker och 

slåtterängar, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner och hotade husdjursraser bedömer vi kan 

                                                      
4 För varje IT-utvecklingstimme (SU-timme) krävs det mellan 1-1,5 timme från personal i sakverksamheterna. 

Sakverksamheterna gör utredningar och deltar i verksamhetsanalyserna inför IT-utvecklingen. 
5 Investeringar, miljöinvesteringar, kompetensutveckling, samarbetsprojekt, innovationsprojekt inom EIP, lokalt 

ledd utveckling 
6 Honungsstöd och stöd till producentorganisationer inom frukt och grönsaker. 
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införas startåret under förutsättning att endast minimala ändringar görs jämfört med dagens 

utformning. Förutsättningarna att klara detta förbättras om miljöersättningarna begränsas. Vi föreslår 

att åtagandeplanerna för betesmarker och slåtterängar tas bort redan till startåret. Om det finns 

önskemål att införa större förändringar och förenklingar i de nuvarande miljöersättningarna kan vi 

genomföra det succesivt under perioden. Vår rekommendation är att behålla så många stöd som 

möjligt i nuvarande form. Om vi kan fortsätta med nuvarande struktur i så stor utsträckning som 

möjligt kan vi ha större möjlighet att genomföra förenklingar under perioden. 

 

5. Uppskattad total administrationskostnad 2020-2027 

Den totala kostnaden för administrationen 2020-2027 uppskattas i nuläget till knappt 7 miljarder 

kronor. Beloppet avser Jordbruksverkets och länsstyrelsernas samlade kostnader för administrationen 

under perioden. Kostnaderna är fördelade mellan åren i enlighet med vad Jordbruksverket har uppgett i 

sitt inlämnade budgetunderlag, det vill säga med utgångspunkt att det behöver vara två förlängningsår.  

Av den totala kostnaden avser cirka 950 miljoner kronor kostnader för att införa alla delar som krävs 

för att kunna starta upp alla stöden. Förutom IT-utveckling ingår även kostnader för att ta fram till 

exempel utredningar, analyser, nya föreskrifter och handläggningsrutiner samt ny information till de 

som ska söka stöden med mera. 

Resterande belopp på cirka 6 miljarder är kostnader för att genomföra programmen när införandet är 

klart. Summan inkluderar förvaltning av IT-systemen. Till genomförandekostnader räknas exempelvis 

löpande uppdatering av program, föreskrifter, rutiner, information och så vidare. I genomförande ingår 

även ärendehandläggning, fältkontroller och ajourhållning av blockdatabasen.  

5.1 Kostnader per år och per processteg 

Tabell 2 Nulägesuppskattning av kostnader (tkr) per år för införande och genomförande av EU-

fonderna för fiskeri, landsbygd och jordbruk. (SU= systemutveckling, till exempel programmering). 

 

 

Den totala kostnaden för att införa och genomföra de nya programmen kan delas upp i olika 

processteg. I tabell 3 presenteras uppskattningar av den totala kostnaden fördelat på sju olika 

processteg plus ledning och styrning. I avsnitt 8.1 finns en översiktlig beskrivning av vilka delar som 

ingår i respektive processteg. I inlämnat budgetunderlag för räkenskapsåren 2021-2023 har 

Jordbruksverket angett att den beräknade nyutvecklingskostnaden för IT-system under åren 2020 till 

2025 uppgår till cirka 544 miljoner kronor. Motsvarande belopp kan summeras under kolumn IT-

system, raderna för IT-utveckling och Införande i tabell 3. 

Jordbruksverket 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summa

Införande 60 710 112 060 120 610 106 330 53 000 43 380 12 650 6 900 515 640

Genomförande 306 750 297 000 295 050 311 250 324 730 355 570 329 400 338 750 2 558 500

IT-utveckling (SU) 53 130 77 000 84 700 57 750 57 750 49 280 11 250 7 500 398 360

IT-förvaltning (SU) 39 750 41 250 41 250 51 750 48 000 55 500 56 250 56 250 390 000

Summa 460 340 527 310 541 610 527 080 483 480 503 730 409 550 409 400 3 862 500

Länsstyrelserna 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summa

Införande 2 100 6 300 6 300 6 300 4 800 4 200 1 350 900 32 250

Genomförande 426 000 384 000 384 000 378 000 378 000 378 000 378 000 378 000 3 084 000

Summa 428 100 390 300 390 300 384 300 382 800 382 200 379 350 378 900 3 116 250

Totalt 

Jordbruksverket och 

länsstyrelserna 888 440 917 610 931 910 911 380 866 280 885 930 788 900 788 300 6 978 750



 

6 

 

Tabell 3 Kostnader (tkr) per processteg för införande, genomförande inklusive utveckling och 

förvaltning av IT-system. Innehållet i varje processteg finns förklarat i avsnitt 8.1. (SU= 

systemutveckling till exempel programmering). 

 

  

År

Planer och 

program Regler IT-system Handläggning Kontroller

Uppföljning 

resultat

Extern kom-

munikation

Ledning och 

styrning Summa 

2020 Införande 24 750 2 750 9 360 3 850 3 100 2 800 900 13 200 60 710

Genomförande 48 950 12 650 20 350 165 000 12 500 30 800 7 700 8 800 306 750

IT-utveckling (SU) 53 130 53 130

IT-förvaltning (SU) 39 750 39 750

Totalt JV 73 700 15 400 122 590 168 850 15 600 33 600 8 600 22 000 460 340

Lst införande 0 0 1 200 600 300 0 0 0 2 100

Lst genomförande 0 0 0 210 000 216 000 0 0 0 426 000

Totalt lst 0 0 1 200 210 600 216 300 0 0 0 428 100

2021 Införande 26 400 9 350 40 560 8 250 4 950 5 500 1 375 15 675 112 060

Genomförande 48 950 9 900 23 100 159 500 11 550 30 800 6 600 6 600 297 000

IT-utveckling (SU) 77 000 77 000

IT-förvaltning (SU) 41 250 41 250

Totalt JV 75 350 19 250 181 910 167 750 16 500 36 300 7 975 22 275 527 310

Lst införande 0 0 4 800 900 600 0 0 0 6 300

Lst genomförande 0 0 0 192 000 192 000 0 0 0 384 000

Totalt lst 0 0 4 800 192 900 192 600 0 0 0 390 300

2022 Införande 26 400 12 100 40 560 8 800 6 600 5 500 4 950 15 700 120 610

Genomförande 48 950 8 250 23 100 162 250 11 000 30 800 4 100 6 600 295 050

IT-utveckling (SU) 84 700 84 700

IT-förvaltning (SU) 41 250 41 250

Totalt JV 75 350 20 350 189 610 171 050 17 600 36 300 9 050 22 300 541 610

Lst införande 0 0 4 800 900 600 0 0 0 6 300

Lst genomförande 0 0 0 192 000 192 000 0 0 0 384 000

Totalt lst 0 0 4 800 192 900 192 600 0 0 0 390 300

2023 Införande 23 100 12 100 26 880 12 650 7 400 5 500 5 225 13 475 106 330

Genomförande 48 900 11 000 30 250 165 000 12 100 30 800 4 125 9 075 311 250

IT-utveckling (SU) 57 750 57 750

IT-förvaltning (SU) 51 750 51 750

Totalt JV 72 000 23 100 166 630 177 650 19 500 36 300 9 350 22 550 527 080

Lst införande 0 0 3 900 1 500 900 0 0 0 6 300

Lst genomförande 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Totalt lst 0 0 3 900 190 500 189 900 0 0 0 384 300

2024 Införande 0 3 850 26 870 7 700 4 680 1 925 3 575 4 400 53 000

Genomförande 48 900 14 300 28 050 165 000 13 750 32 450 4 680 17 600 324 730

IT-utveckling (SU) 57 750 57 750

IT-förvaltning (SU) 48 000 48 000

Totalt JV 48 900 18 150 160 670 172 700 18 430 34 375 8 255 22 000 483 480

Lst införande 0 0 3 300 900 600 0 0 0 4 800

Lst genomförande 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Totalt lst 0 0 3 300 189 900 189 600 0 0 0 382 800

2025 Införande 0 0 20 280 12 100 3 300 1 925 1 375 4 400 43 380

Genomförande 48 900 14 300 56 670 165 000 15 400 30 800 6 900 17 600 355 570

IT-utveckling (SU) 49 280 49 280

IT-förvaltning (SU) 55 500 55 500

Totalt JV 48 900 14 300 181 730 177 100 18 700 32 725 8 275 22 000 503 730

Lst införande 0 0 2 400 1 500 300 0 0 0 4 200

Lst genomförande 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Totalt lst 0 0 2 400 190 500 189 300 0 0 0 382 200

2026 Införande 0 0 0 5 500 1 925 0 825 4 400 12 650

Genomförande 48 900 14 300 33 000 165 000 15 950 26 950 7 700 17 600 329 400

IT-utveckling (SU) 11 250 11 250

IT-förvaltning (SU) 56 250 56 250

Totalt JV 48 900 14 300 100 500 170 500 17 875 26 950 8 525 22 000 409 550

Lst införande 0 0 450 600 300 0 0 0 1 350

Lst genomförande 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Totalt lst 0 0 450 189 600 189 300 0 0 0 379 350

2027 Införande 0 0 0 5 500 1 400 0 0 0 6 900

Genomförande 48 900 14 300 33 000 170 500 15 950 26 400 7 700 22 000 338 750

IT-utveckling (SU) 7 500 7 500

IT-förvaltning (SU) 56 250 56 250

Totalt JV 48 900 14 300 96 750 176 000 17 350 26 400 7 700 22 000 409 400

Lst införande 0 0 0 600 300 0 0 0 900

Lst genomförande 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Totalt lst 0 0 0 189 600 189 300 0 0 0 378 900

Jordbruksverket (JV) 492 000 139 150 1 200 390 1 381 600 141 555 262 950 67 730 177 125 3 862 500

Länsstyrelserna (lst) 0 0 20 850 1 546 500 1 548 900 0 0 0 3 116 250

Totalt JV och lst 492 000 139 150 1 221 240 2 928 100 1 690 455 262 950 67 730 177 125 6 978 750
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5.2 Analys kostnader 

 

Jordbruksverket och länsstyrelserna 

Diagram 1 Administrationskostnad (tkr) per processteg för Jordbruksverket och länsstyrelserna 

tillsammans.  

 

Jordbruksverkets och länsstyrelsernas sammanlagda kostnad för handläggning utgör den största 

kostnadsposten i administrationen, vilket tydliggörs i diagram 1 ovan. Den största andelen av 

handläggningskostnaden utgörs av jordbrukarstöden då antalet ärenden är störst där. Även projekt- och 

företagsstöden inklusive lokalt ledd utveckling står för en betydande del då dessa ansökningar är 

komplexa och kräver mer individuella bedömningar. Kontroller, främst de som görs i fält inom 

jordbrukarstöden, samt utveckling och förvaltning av IT-system utgör också två betydande 

kostnadsposter.  

Bedömningen är därför att alla förenklingar som kan minska handläggningstiden eller kontrollerna har 

störst potential att märkbart kunna minska den totala kostnaden för administrationen. En satsning på 

ökat digitalt stöd i främst handläggnings- och kontrollprocesserna avseende jordbrukarstöden samt 

minskat antal stöd, områden och målgrupper samt införande av schabloner och enhetsbelopp inom 

projekt- och företagsstöd bedömer vi är framgångsfaktorer för en kostnadseffektivare stödprocess. 

 

Jordbruksverket 

Diagram 2 Jordbruksverkets administrationskostnader per processteg. 

 

Av Jordbruksverkets totala kostnader så utgör även här handläggning, vid sidan om utveckling och 

förvaltning av IT-systemen, en stor kostnadspost. Jordbruksverket handlägger främst stöd inom lokalt 

ledd utveckling, sektorsstöden, stödrätter och vissa företags- och projektstöd. I handläggning ingår 

även support till länsstyrelserna och att ta fram rutiner till handläggningen varför det blir en betydande 
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kostnad trots att länsstyrelserna hanterar betydligt fler ärenden. Förenklingar som har en direkt 

koppling till ärendehandläggningen, framförallt färre och enklare stöd, ger förutsättningar för minskad 

total administrationskostnad på alla myndigheter. Inom planer och program utgör de förberedande 

utredningarna en betydande del av arbetet. Samtidigt är en satsning på utredningar det som ger 

förutsättningar för att hitta effektiva lösningar som kan förenkla stöden. 

 

Länsstyrelserna 

Diagram 3 Länsstyrelsernas administrationskostnader. Kostnaderna är fördelade på handläggning 

och kontroll då det utgör den absoluta merparten, i övriga delar bistår länsstyrelserna 

Jordbruksverket med personalresurser främst i arbetsgrupper och olika typer av samråd.   

 

Länsstyrelsernas kostnader fördelar sig relativt jämnt mellan handläggning och kontroller. Arbetet 

med kontrollerna kan komma att förändras med nytt arealövervakningssystem men troligen kommer 

effekterna att bli märkbara först senare i perioden och fullt ut i perioden 2028-2034. Förenklingar som 

innebär färre och enklare stöd är det som kan påverka handläggningskostnaderna. Länsstyrelsernas 

uppskattning av kostnaderna utgår från de förutsättningar som räknas upp nedan. Med utgångspunkt 

från detta bedömer de att kostnaderna kan minska i senare delen av perioden. Men de måste också 

återkomma med en fördjupad analys när mer är känt. 

 Minskad komplexitet och detaljregleringen i jordbrukarstöden 

 Färre stödformer, framförallt inom landsbygdsstöden. Länsstyrelsen har antagit att stöd för 

bredband, rovdjursavvisande stängsel och hembygdsgårdar kommer lyftas ur programmet 

 Minskat antal budgetar inom landsbygdsstöden, inte minst inom 

kompetensutvecklingsåtgärden 

 IT-handläggningssystemen är utvecklade så att manuell handläggning inte behövs 

 Att programmen öppnar för ansökningar först när program och regelverk finns på plats 

 Att det nya arealövervakningssystemet inte kommer att medföra någon 

kostnadsminskning för länsstyrelserna under perioden 2021-2027. Två parallella 

kontrollsystem kommer snarare att leda till ökade kostnader. Arealövervakningen 

innebär en helt ny och relativt oprövad metod för den typ av marker som Sverige har 

med exempelvis trädbärande betesmarker och i vissa områden små fält.” 

 

Övriga synpunkter från länsstyrelserna 

Under innevarande programperiod har ansvar och budgetar för åtgärderna för kompetensutveckling 

fördelats både regionalt till länsstyrelserna och hanterats centralt av Jordbruksverket. Utifrån dessa 
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erfarenheter ser länsstyrelserna ett behov av att ge dem ansvar för genomförande av 

kompetensutveckling på regional nivå i nästa period.  

Länsstyrelsen anser att Jordbruksverkets roll bör vara att stötta med centralt utvecklingsarbete som 

görs inom till exempel Greppa näringen. Länsstyrelserna gör bedömningen att förändringen inte skulle 

öka den totala handläggningskostnaden men ge en överflyttning av kostnaden från Jordbruksverket till 

länsstyrelserna.  

Länsstyrelserna vill även att ansvarsfördelningen av ajourhållningen av blockdatabasen utreds. De 

pekar på möjliga synergier mellan ajourhållning och kontrollverksamhet med möjlighet till 

samplanering och färre besök hos lantbrukarna. De för fram att de har en uppbyggd och väl 

fungerande verksamhet på regional nivå som bör nyttjas för uppdrag som är lämpliga att utföra 

regionalt. 

 

 

6. Minskning av de administrativa kostnaderna - förenklingar 

I tabell 4 sammanfattas de förenklingsförslag som vi i dagsläget identifierat har störst potential för att 

minska den totala kostnaden för administrationen. Förslagen presenteras utan inbördes ordning. 

Fördjupad information om förslagen finns i avsnitt 8.3. 

Nyttan med förenklingsförslagen är kvantifierade utifrån den potential de kan ha att minska 

myndigheternas administrationskostnader. Men vi bedömer också att samtliga förslag har potential att 

minska administrationen även för stödmottagarna. I den här rapporten har vi dock inte gjort någon 

kvantitativ bedömning för stödmottagarnas tidsvinst utan ber att få återkomma till det när mer 

förutsättningar är klara. Vissa av förslagen tror vi kan innebära ett ökat förtroendet för myndigheterna 

generellt, exempelvis färre ändringar av arealer eftersom det ofta är små ändringar som skapar mycket 

osäkerhet och irritation och hos stödmottagarna. 

6.1 Sammanställning förenklingsförslag 

Förenklingsförslagen har bedömts utifrån två perspektiv, dels hur sannolikt det är att vi kommer att 

kunna genomföra förslagen och dels hur stor besparingspotentialen är. Besparingspotentialen är 

uppskattad utifrån den information vi har i nuläget och avser hur stor besparing per år vi uppskattar att 

förslaget kan ge: 

 Låg: <5 miljoner kronor/år 

 Medelstor: 5-15 miljoner kronor/år  

 Hög: >15 miljoner kronor/år 

Tabell 4 Sammanställning av förenklingsförslag som har potential att minska kostnaderna för den 

administrativa processen. Fördjupad information om förslagen finns i avsnitt 8.3. 

Område Problem-

beskrivning 

Förenklingsförslag Nytta Osäkerhet Möjlig-

het till 

genom-

förande 

Bespar-

ings-

potential 

Utformning av 

stöd och villkor 

Antalet stöd och 
villkor är idag 

mycket stort, 

omfattningen är svår 
att hantera. 

 

Se över mängden 
stöd och villkor, ta 

bort hela 

ersättningar och 
åtgärder och håll 

nere antalet villkor. 

Flytta delar av 
åtgärder mellan 

fonder. 

 

Minskad 
administration för 

myndigheter och 

stödmottagare. Bättre 
möjlighet till beslut 

och utbetalningar i tid. 

Enklare regler för 
stödmottagare. 

Politiska beslut och 
nationella 

prioriteringar. 

Införande av nya 
genomförande-

modellen måste 

prioriteras. 

Hög Hög 



 

10 

 

Område Problem- 

beskrivning 

Förenklingsförslag Nytta Osäkerhet Möjlig-

het till 

genom-
förande 

Bespar-

ings-

potential 

Nytt kontroll- 

och 

sanktionssystem 

Nuvarande kontroll- 

och sanktionssystem 
är komplext och 

innebär en betydande 

administrativ börda 
för både myndigheter 

och stödmottagare. 

Kommande CAP 

kommer att fokusera 
mer på resultat än 

kontroller. I 

förslaget till ny EU-
förordning föreslås 

medlemsstaterna få 

större frihet att 
själva utforma sitt 

kontroll- och 

sanktionssystem. 
Det ger oss 

möjlighet att skapa 

ett mindre komplext 
system. 

Minskad 

administration för 
myndigheter och 

stödmottagare. Mer 

likvärdiga och 
rättssäkra kontroller. 

EU:s nya förordning 

är ännu inte 
beslutad. Det 

obligatoriska 

införandet av ett 
arealövervakningssy

stem riskerar initialt 

att medföra höga 
kostnader. 

Hög Medel 

Fler nationellt 

finansierade 

stöd 

EU-stöden har en 

omfattande 
administration och 

det finns en risk för 

sanktioner vid EU-
revisioner. 

Lyft ut några av 

stöden från 
landsbygdsprogram

met och gör om till 

nationellt 
finansierade stöd. 

Minskade krav runt 

kontroller och 
administration 

underlättar för både 

myndigheter och 
stödmottagare. Lägre 

sanktionsrisk.  

Nationella stöd 

måste godkännas 
enligt 

statsstödsreglerna, 

eventuellt finns en 
risk att EU-

kommissionen har 

synpunkter på stöd 
som flyttas. 

Minskad grad av 

detaljreglering i den 
nya EU-

förordningen kan 

göra att nyttan med 
förändringen blir 

mindre. 

Medel Medel 

Miljöersätt-

ningar och eco-

schemes 

Miljöersättningarna 

har idag femåriga 
åtaganden. Hantering 

av åtagande är tungt 
både IT-

utvecklingsmässigt 

och administrativt. 

Flytta över 

ersättningen för 
ekologisk 

produktion till eco-
schemes och 

eventuellt 

miljöersättning för 
minskat 

kväveläckage så att 

de det vill säga blir  
ersättningar utan 

eller med kortare 

åtagande. 

Minskad 

administration för 
myndigheter och 

stödmottagare. 

Regelförslagen för 

eco-schemes är 
fortfarande under 

förhandling. Vi har 
inga tidigare 

erfarenheter av 

liknande 
förändringar. 

Utredning pågår på 

Jordbruksverket. 

Medel Låg 

Åtagandeplaner, 

miljöersättning 

för betesmarker 

och slåtterängar 

Arbetet med att 
hantera 

åtagandeplaner är 

mycket tidskrävande 
för myndigheterna. 

Ta bort 
åtagandeplanerna. 

Minskad 
administration för 

myndigheter och 

stödmottagare. Enklare 
IT-utveckling och 

bättre förutsättningar 

för beslut och 
utbetalningar i tid. 

Förslaget förutsätter 
fortsatta utredningar 

av utformning och 

finansiering av 
komplementen, 
villkor och kalkyler,  

upplägg för 
rådgivning och hur 

vi på effektivaste 

sätt ajourhåller 
markklasser och 

block.  

Hög Hög 

Ändringar av 

arealer 

Små ändringar av 
arealer vid 

ajourhållning av 

blockdatabasen 
skapar merarbete och 

irritation hos 

handläggare och 
stödmottagare. 

Inför en mer 
restriktiv inställning 

till att göra 

ändringar. Se över 
om vi kan hitta 

stödkonstruktioner 

som inte föranleder 
ökad administration 

vid små ändringar. 

 
 

 

 
 

Minskad 
administration för 

myndigheter och 

stödmottagare. Ökat 
förtroende för 

myndigheterna. 

För att kunna 
minska antalet 

ändringar krävs 

förenklingar i 
regelverket. Den nya 

EU-förordningen är 

ännu inte beslutad. 

Medel Låg 
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Område Problem- 

beskrivning 

Förenklingsförslag Nytta Osäkerhet Möjlig-

het till 

genom-
förande 

Bespar-

ings-

potential 

Manuell 

handläggning 

På grund av att 

Jordbruksverkets IT-
system inte har 

kunnat leverera all 

funktionalitet i tid 
hanteras viss 

handläggning 

manuellt i Excel-
mallar. Den 

manuella 

handläggningen är 
tidskrävande och 

risken för felaktiga 

beslut och försenade 
utbetalningar är 

större än vid 

handläggning i IT-
system. 

Utveckla 

funktionaliteten i IT-
systemen och 

avskaffa den 

manuella 
handläggningen. 

Minskad 

administration för 
myndigheter, 

effektivare 

handläggning och 
uppföljning. Bättre 

spårbarhet, 

rättssäkerhet och 
dokumentation. Bättre 

möjlighet till beslut 

och utbetalningar i tid. 

Brist på 

systemutvecklings-
resurser gör att den 

utveckling som 

krävs för att 
avskaffa den 

manuella 

handläggningen inte 
kunnat prioriteras. 

Konsekvensen av 

detta måste utredas.  

Låg Medel 

Stödrätter När vi har nått 

fullständig utjämning 
av stödrättsvärdena 

fyller stödrätterna 

inte längre någon 
funktion. 

Stödrätterna innebär 

då en påtaglig 
administrativ börda 

till ingen nytta. 

Ta bort stödrätterna. Minskad 

administration för 
myndigheter och 

stödmottagare. 

Sverige måste enligt 

gällande förordning 
tillämpa 

stödrättssystem. En 

förutsättning för att 
ta bort stödrätterna 

är att kravet på 

stödrättssystem 
försvinner i 

kommande 

förordning.  

Hög Medel 

Lokalt ledd 

utveckling i fyra 

fonder 

Jordbruksverket har 
höga administrativa 

kostnader för att 

hantera fonder med 
liten budget och 

relativt få 
ansökningar. 

Koncentrera Lokalt 
ledd utveckling till 

EJFLU där även 

stöd för social 
inkludering, stad-

landkopplingar och 
utveckling av fiske- 

och 

vattenbruksberoende 
landsbygder kan 

ingå. 

Minskad tidsåtgång 
och kostnad för arbete 

med utveckling och 

förvaltning av flera 
olika fonder. 

Jordbruksverket har 
tidigare bistått 

Näringsdepartement

et i diskussioner i 
frågan. Beslut har 

inte fattats. 

Hög Hög 

Övrigt offentligt 

stöd i budgeten 

Stödmottagare kan 

finansiera delar av 
sin verksamhet med 

övrigt offentligt stöd, 

till exempel stöd från 
kommuner. 

Hanteringen 

genererar mycket 
administration hos 

handläggande 

myndigheter. 

Använd strukturen 

med övrigt offentligt 
stöd endast inom 

Lokalt ledd 

utveckling. Övrigt 
offentligt stöd tas 

bort i alla andra 

stödformer. 

En mindre tids- och 

kostnadskrävande 
handläggning. 

Omfattningen av 

Landsbygdsprogram
met och Havs- och 

fiskeriprogrammet 

minskar. Risken att 
insatsen 

dubbelfinansieras 

ökar. 

Medel Medel 

Besluts-

omgångar havs- 

och fiskeri-

programmet 

Processen för 

beslutsomgångar 

inom Havs- och 
fiskeriprogrammet är 

idag mycket 

tidskrävande. Alla 
stödformer 

behandlas på samma 

sätt oberoende av 
dess karaktäristik. 

Anpassa 

beslutsomgångar 

beroende på typ av 
intervention.  

Minskad 

administration för 

myndigheter och 
stödmottagare. Kortare 

tid från ansökan till 

beslut för 
stödmottagaren. 

I vilken omfattning 

förenklingen kan 

genomföras är ännu 
oklart. 

Hög Låg 

Antal 

handläggande 

myndigheter 

havs- och 

fiskeri-

programmet 

En stor andel 

handläggande 
myndigheter har få 

ärenden, vilket leder 

till kunskapsbrist och 
en ineffektiv och 

därmed kostsam 

handläggning.  

Minska antalet 

handläggande 
myndigheter inom 

Havs- och 

fiskeriprogrammet  

Effektivare 

handläggning. Mindre 
supportarbete hos 

Jordbruksverket, 

mindre central 
övervakning och 

uppföljning. 

Förslaget är framfört 

till 
Regeringskansliet 

och fanns redan 

inför nuvarande 
programperiod. 

Medel Medel 
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6.2 Analys förenklingsförslag 

Det är svårt i det här skedet att kvantifiera förenklingsförslagen i kronor. Genomförs samtliga 

förenklingar bedömer vi att det skulle kunna innebära en minskad administrationskostnad med 

omkring 10 % per år när de fått fullt genomslag. Med ett kort införande minskar potentialen eftersom 

vi då måste prioritera att främst få de grundläggande delarna på plats.   

 

7. Sammanfattande slutord 

Den här rapporten är en nulägesbild där vi på flertalet områden tvingats göra mycket grova 

uppskattningar eftersom avgörande beslut fortfarande ligger framför oss. Det kommer därför finnas 

behov av att revidera underlaget inom en snar framtid.  

Vi vill inte ge en pessimistisk förväntansbild utan en realistisk utifrån de förutsättningar vi har för att 

klara av ett införande av jordbrukarstöden inom CAP. Vi ser inte att det kommer vara möjligt för oss 

att klara av att införa alla jordbrukarstöd i CAP till 2022 med ett förlängningsår. Vi bedömer i 

dagsläget att det kommer att behövas en tydlig prioritering för införandet av de olika jordbrukarstöden 

för att skapa rätt förväntningar. Eftersom ett politiskt beslut på EU-nivå kan leda till att det ändå blir 

ett införande från 2022, ber vi att få återkomma med en mer detaljerad analys av förutsättningarna för 

vilka delar av jordbrukarstöden som är realistiska att införa 2022. Oavsett startår måste vi prioritera att 

införa de nya gemensamma delarna. Vi behöver även här göra en fördjupad utredning för att kunna 

överblicka resursbehovet för dessa delar.  

Förenklingar är något vi vill ha men de är samtidigt förknippade med extra insatser i utvecklingsskedet 

inom alla de processteg vi beskrivit i den här rapporten. Förenklingar som innebär att antal stöd och 

villkor minskas kommer att kunna ge märkbara tidsvinster av ärendehandläggningen och kontroller på 

plats som utgör en stor del av den totala administrativa kostnaden. Färre stöd ger alltså förutsättningar 

både för att säkerställa beslut och utbetalningar i tid och minska den totala administrationskostnaden. 

Det finns också ett stort behov att återfå stödmottagarnas förtroende. Det kommer vi få genom ett 

korrekt genomförande av stöden kommande period. Vi har också ett ansvar att säkerställa en god 

arbetsmiljö på myndigheterna.  

 

8. Bilagor 

Det här avsnittet innehåller tre bilagor, beskrivning av innehåll i processtegen, tabeller med beräknat 

antal timmar per år och processteg samt fördjupad information om förenklingsförslagen. 

8.1 Beskrivning innehåll processteg 

Varje processteg innehåller ett flertal moment. Momenten är uppräknade utan inbördes rangordning 

utifrån tidsåtgång. 

Tabell 4 Beskrivning av huvudsakliga delar som ingår i respektive processteg. 

Processteg Huvudsakliga delar som ingår i respektive processteg 

Planer och program  Underlag till behovsanalys (SWOT) inför framtagning av program och 

strategisk plan 

 Göra utredningar och ta fram underlag till program och strategisk plan 

 Ta fram underlag till programbudget  

 Delta i kommittéarbete EU 
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Regler  Göra utredningar om juridiska aspekter på stöden och programmen 

 Ta fram regelträd eller motsvarande sammanställning 

 Bistå departementet i framtagning av förordningar 

 Ta fram underlag till övergångsregler 

 Ta fram stödföreskrifter 

IT-system  Ta fram kravspecifikationer till IT-utvecklare 

 Programmera  

 Testa lösningar 

 Driftsätta system  

 Ta fram IT-manualer 

 Genomföra IT- utbildning och ge support till användare 

Handläggning  Utredningar om villkorstillämpningar 

 Utreda processer och ta fram processbeskrivningar 

 Ta fram rutinbeskrivningar, instruktioner och vägledningar 

 Ev. manuella blanketter, beslutsbrev med mera 

 Utbildning till stödhandläggare 

 Support till stödhandläggare  

 Ärendehandläggning  

 Verkställande av utbetalning  

 Överklagningar  

Kontroller  Utredningar om villkorstillämpningar och kontrollverktyg 

 Utreda processer och ta fram processbeskrivningar 

 Ta fram kontrollinstruktioner, rutinbeskrivningar och vägledningar  

 Utredning och genomförande av kontrollurval 

 Utbildning till kontrollanter 

 Support till kontrollanter 

 Beställning AMS-data inklusive analyser av data 

 Genomföra kontrollerna inkl. rapportering  

Uppföljning 

resultat 
 Rapportering av  

- årsräkenskaper 

- årsrapport 

- indikatorer 

- måluppföljning 

- kontrollstatistik 

- förvaltningsförklaring 

- budgetuppföljning/prognoser 

 Revisioner 

 Internkontroll 

Extern 

kommunikation 
 Stödinformation på webben 

 Presskontakter 

 Support till kund (kundtjänst) 

 Riktad information till vissa kundgrupper 

Ledning och 

styrning 
 Ledningsutskott (avdelningschefer och näringslivschef) 

 Styrgrupp (sektionschefer, biträdande avdelningschefer) 

 Operativ ledning (enhetschefer) 
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8.2 Resursåtgång i timmar 

Tabell 4 Nulägesuppskattning av antal arbetstimmar för införande och genomförande inklusive 

utveckling och förvaltning av IT-system för fiskeri-, jordbruks- och landsbygdsfonderna 2020-2027. 

Kostnaderna är fördelade utifrån den preliminära tidsplanen i tabell 1. (SU= tid för systemutveckling 

t ex programmering) 

 

  

Jordbruksverket (tim) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summa

Införande 112 317 210 862 227 342 197 943 100 668 82 118 23 658 12 980 967 888

Genomförande 559 581 537 117 539 267 569 416 594 471 610 911 611 611 620 789 4 643 163

IT-utveckling (SU) 69 000 100 000 110 000 75 000 75 000 64 000 0 0 493 000

IT-förvaltning (SU) 53 000 55 000 55 000 69 000 64 000 74 000 75 000 75 000 520 000

Summa 793 898 902 979 931 609 911 359 834 139 831 029 710 269 708 769 6 624 051

Länsstyrelserna (tim) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summa

Införande 3 088 10 390 10 838 12 733 7 563 6 808 1 398 1 298 54 116

Genomförande 715 448 640 650 640 650 611 382 611 382 611 382 611 382 611 382 5 053 658

Summa 718 536 651 040 651 488 624 115 618 945 618 190 612 780 612 680 5 107 774

Totalt 

Jordbruksverket och 

länsstyrelserna 1 512 434 1 554 019 1 583 097 1 535 474 1 453 084 1 449 219 1 323 049 1 321 449 11 731 825
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Tabell 5 Antal arbetstimmar för införande och genomförande inklusive utveckling och förvaltning av 

IT-system för fiskeri, jordbruks- och landsbygdsfonderna 2020-2027 fördelat per processteg. 

Innehållet i varje processteg finns beskrivet i avsnitt 8.1. (SU= tid för systemutveckling t ex 

programmering) 

 

 

År

Planer och 

program

Regler IT-system Handläggning Kontroller Uppföljning 

resultat

Extern kom-

munikation

Ledning och 

styrning

Summa 

2020 Införande 45 360 5 000 18 464 7 080 5 340 5 040 1 500 24 533 112 317

Genomförande 89 040 22 975 37 100 299 840 24 470 56 000 13 800 16 356 559 581

IT-utveckling (SU) 69 000 69 000

IT-förvaltning (SU) 53 000 53 000

Totalt JV 134 400 27 975 177 564 306 920 29 810 61 040 15 300 40 889 793 898

Lst införande 1 846 708 534 3 088

Lst genomförande 357 724 357 724 715 448

Totalt lst 0 0 1 846 358 432 358 258 0 0 0 718 536

2021 Införande 48 720 17 000 80 000 15 000 8 900 10 080 2 500 28 662 210 862

Genomförande 89 040 18 000 42 000 285 440 21 570 56 000 12 800 12 267 537 117

IT-utveckling (SU) 100 000 100 000

IT-förvaltning (SU) 55 000 55 000

Totalt JV 137 760 35 000 277 000 300 440 30 470 66 080 15 300 40 929 902 979

Lst införande 8 000 1 500 890 10 390

Lst genomförande 320 325 320 325 640 650

Totalt lst 0 0 8 000 321 825 321 215 0 0 0 651 040

2022 Införande 48 720 22 000 80 000 16 580 11 800 10 080 9 500 28 662 227 342

Genomförande 89 040 15 000 42 000 296 440 20 720 56 000 7 800 12 267 539 267

IT-utveckling (SU) 110 000 110 000

IT-förvaltning (SU) 55 000 55 000

Totalt JV 137 760 37 000 287 000 313 020 32 520 66 080 17 300 40 929 931 609

Lst införande 8 000 1 658 1 180 10 838

Lst genomförande 320 325 320 325 640 650

Totalt lst 0 0 8 000 321 983 321 505 0 0 0 651 488

2023 Införande 42 000 22 000 53 000 23 330 13 500 10 080 9 500 24 533 197 943

Genomförande 89 040 20 000 55 000 301 940 22 520 56 760 7 800 16 356 569 416

IT-utveckling (SU) 75 000 75 000

IT-förvaltning (SU) 69 000 69 000

Totalt JV 131 040 42 000 252 000 325 270 36 020 66 840 17 300 40 889 911 359

Lst införande 9 050 2 333 1 350 12 733

Lst genomförande 305 691 305 691 611 382

Totalt lst 0 0 9 050 308 024 307 041 0 0 0 624 115

2024 Införande 0 7 000 53 000 14 330 8 300 3 360 6 500 8 178 100 668

Genomförande 89 040 26 000 51 000 301 940 25 620 59 360 8 800 32 711 594 471

IT-utveckling (SU) 75 000 75 000

IT-förvaltning (SU) 64 000 64 000

Totalt JV 89 040 33 000 243 000 316 270 33 920 62 720 15 300 40 889 834 139

Lst införande 5 300 1 433 830 7 563

Lst genomförande 305 691 305 691 611 382

Totalt lst 0 0 5 300 307 124 306 521 0 0 0 618 945

2025 Införande 0 0 40 000 22 080 6 000 3 360 2 500 8 178 82 118

Genomförande 89 040 26 000 60 000 306 740 27 620 56 000 12 800 32 711 610 911

IT-utveckling (SU) 64 000 64 000

IT-förvaltning (SU) 74 000 74 000

Totalt JV 89 040 26 000 238 000 328 820 33 620 59 360 15 300 40 889 831 029

Lst införande 4 000 2 208 600 6 808

Lst genonförande 305 691 305 691 611 382

Totalt lst 0 0 4 000 307 899 306 291 0 0 0 618 190

2026 Införande 0 0 10 580 3 400 0 1 500 8 178 23 658

Genomförande 89 040 26 000 60 000 312 440 29 120 48 500 13 800 32 711 611 611

IT-utveckling (SU) 0

IT-förvaltning (SU) 75 000 75 000

Totalt JV 89 040 26 000 135 000 323 020 32 520 48 500 15 300 40 889 710 269

Lst införande 0 1 058 340 1 398

Lst genomförande 305 691 305 691 611 382

Totalt lst 0 0 0 306 749 306 031 0 0 0 612 780

2027 Införande 0 0 10 580 2 400 0 0 0 12 980

Genomförande 89 040 26 000 60 000 312 440 29 120 48 500 14 800 40 889 620 789

IT-utveckling (SU) 0

IT-förvaltning (SU) 75 000 75 000

Totalt JV 89 040 26 000 135 000 323 020 31 520 48 500 14 800 40 889 708 769

Lst införande 0 1 058 240 1 298

Lst genomförande 305 691 305 691 611 382

Totalt lst 0 0 0 306 749 305 931 0 0 0 612 680

Jordbruksverket (JV) 897 120 252 975 1 744 564 2 536 780 260 400 479 120 125 900 327 192 6 624 051

Länsstyrelserna (lst) 0 0 36 196 2 538 785 2 532 793 0 0 0 5 107 774

Totalt JV och lst 897 120 252 975 1 780 760 5 075 565 2 793 193 479 120 125 900 327 192 11 731 825
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8.3 Fördjupad information om förenklingsförslagen 

 

Utformning av stöd och villkor 

Problembeskrivning 

Antalet stöd och villkor är idag mycket stort vilket göra att omfattningen är svår att hantera för både 

myndigheter och stödmottagare. 

För en normalstor gård, projekt eller företag är det en stor mängd regler för stödmottagaren att leva 

upp till. För myndigheterna innebär det omfattande administration med handläggning och uppföljning. 

Vidare skapar dagens programstruktur inlåsningseffekter då de olika budgetposterna inte utnyttjas fullt 

ut, eftersom formella programändringar måste genomföras för att flytta pengar mellan åtgärder. Detta 

blir till exempel tydligt inom EIP (innovationsstödet inom det europeiska innovationspartnerskapet). 

En mer detaljerad redogörelse kring EIP kan läsas i Jordbruksverkets svar (dnr 3.1.17-17605/2019) på 

Näringsdepartementets beställning om EIP. 

Förenklingsförslag 

Vi behöver se över strukturen samt mängden stöd och villkor. Ta bort hela ersättningar, flytta stöd till 

andra fonder eller slå ihop vissa åtgärder, men framförallt minska antalet villkor i stöden och 

ersättningarna. Vi bör även kartlägga strukturen över stöd och ersättningar för att se vilka kopplingar 

som finns samt hur de mest effektivt kan fungera tillsammans. Vi bör undvika stödvillkor som är 

unika för enskilda stöd och måste hanteras på ett särskilt sätt och se över om det går att flytta delar av 

åtgärder mellan fonder. Samtidigt ska vi vid all utformning av stöd och villkor säkerställa att vi även 

har en god måluppfyllelse. 

Fördjupade resonemang om hur stöd och ersättningar kan förenklas finns att läsa i skrivelsen Innehåll i 

Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021-2027 (dnr 3.1.17-

05464/2019). 

Ett konkret exempel på ersättningar som kan förenklas är stödet till unga som idag finns i både pelare I 

och pelare II. I skrivelsen om stödet till unga (dnr 3.2.17-11295/2019) föreslås stödet tas bort från 

pelare II.  

I svaret (dnr 3.2.17-06335/2019) på Näringsdepartementets beställning om investeringar i 

jordbruksföretag och landsbygdernas utveckling finns förslag på hur investeringsstöden kan förenklas 

genom till exempel färre men bredare interventioner. 

Nytta 

Genom att minska antalet stöd och villkor som måste hanteras genom ansökningar, handläggning och 

kontroller minskar vi administrationen för både myndigheter och stödmottagare. En enklare 

administration ökar möjligheten till beslut och utbetalningar i tid. 

När stödmottagarna får färre villkor att förhålla sig till kan det också leda till att reglerna upplevs som 

enklare och att vissa stöd och ersättningar blir mer attraktiva att söka, vilket i sin tur leder till ökad 

måluppfyllelse för helheten.  

Osäkerheter 

Jordbruksverket har påbörjat arbetet med att i flera olika utredningar se över hur stöd och villkor kan 

förenklas. Det är först när samtliga utredningar är slutförda som vi kan se hur omfattande förenklingen 

kan komma att bli.  
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Möjlighet till genomförande 

Vi bedömer möjligheten för att förenklingen ska kunna genomföras som hög. 

Besparingspotential 

Även om utredningarna av befintliga stöd och villkor ännu inte är klara bedömer vi 

besparingspotentialen för förändringen som hög. Områdets omfattning är mycket stort, många mindre 

förenklingar kan tillsammans utgöra en betydande besparing.  

Nytt kontroll- och sanktionssystem 

Problembeskrivning 

Nuvarande kontroll- och sanktionssystem är komplext och innebär en betydande administrativ börda 

för både myndigheter och stödmottagare. 

Förenklingsförslag 

I förslaget till ny EU-förordning föreslås medlemsstaterna få större frihet att själva utforma sitt 

kontroll- och sanktionssystem. Det ger oss möjlighet att skapa ett mindre komplext system. 

Från och med då den nya reformen träder i kraft ställer EU-kommissionen krav på att alla 

medlemsstater ska ha ett arealövervakningssystem som en del i kontroll- och sanktionssystemet. 

Arealövervakningssystemet bygger på analys av satellitbilder och andra digitala verktyg, till exempel 

geotaggade foton. Initialt kommer införandet av ett arealövervakningssystem att innebära ökade 

kostnader för Jordbruksverket. På sikt kommer systemet att medföra förenklingar genom att vi 

behöver utföra färre kontroller i fält, men en större tidsvinst kommer sannolikt först efter 2027.  

Ytterligare en källa till kostnadsbesparing inom kontrollverksamheten är att utöka användningen av 

förenklade kostnadsalternativ, schabloner och klumpsummor. Dessa lösningar används redan idag i 

flertalet åtgärder inom exempelvis investeringsstöden. 

Nytta 

Minskad komplexitet i kontroll- och sanktionssystemet leder till minskad administration för både 

myndigheter och stödmottagare. Ett enklare kontrollsystem leder till en större förutsägbarhet för 

stödmottagarna och förbättrar möjligheten till likvärdiga och rättssäkra kontroller. 

Osäkerheter  

Den nya EU-förordningen som reglerar kraven på det nya kontroll- och sanktionssystemet är ännu inte 

beslutad. 

Det är mycket svårt att bedöma kostnaderna för att införa ett arealövervakningssystem. Den 

uppskattade kostnaden är dock inräknad i den beräknade administrationskostnaden för 2020-2027 som 

presenteras i kapitel 3. 

Det finns en viss osäkerhet i hur stor utsträckning vi tillåts använda förenklade kostnadsalternativ, 

schabloner och klumpsummor. 

Möjlighet till genomförande 

Jordbruksverkets arbete med att utforma ett förslag till nytt kontroll- och sanktionssystem kommer att 

pågå under första halvåret 2020. 
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Även om den nya EU-förordningen ännu inte är beslutad så indikerar förslaget och alla diskussioner 

runt det att medlemsstaterna kommer att få större frihet att själva utforma systemet. Därför bedömer vi 

möjligheten att förenkla kontroll- och sanktionssystemet som hög. 

Besparingspotential 

Det är svårt att bedöma den sammanvägda effekten som de föreslagna förändringarna kan komma att 

få, men i nuläget bedömer vi besparingspotentialen som medelhög. 

Kostnadsbesparingen i form av utökat användande av förenklade kostnadsalternativ, schabloner och 

klumpsummor bedöms vara hög i de stödformer och åtgärder de kan appliceras. 

Fler nationellt finansierade stöd 

Problembeskrivning 

För stöden inom landsbygdsprogrammet finns omfattande krav från EU-kommissionen på stödens 

hantering, uppföljning och rapportering. Det finns också en risk för sanktioner som resultat av EU-

revisionerna. 

Förenklingsförslag 

Genom att lyfta ut hela eller delar av stödformer från landsbygdsprogrammet och istället hantera dessa 

som nationellt finansierade stöd kan vi minska administrationen och få en lägre sanktionsrisk vid 

revisioner. 

Enligt nuvarande budget finansierar Sverige landsbygdsprogrammet med större belopp än vad som 

behövs för att få maximal delfinansiering från EU. Följaktligen är det möjligt att flytta delar av den 

nationella finansieringen från landsbygdsprogrammet utan att gå miste om pengar från EU. 

Nytta 

Ett nationellt finansierat stöd minskar kraven på administration av myndigheterna jämfört med ett stöd 

inom landsbygdsprogrammet. Färre stöd inom landsbygdsprogrammet medför lägre sanktionsrisk vid 

revisioner. Minskade krav runt kontroller och administration underlättar också för stödmottagarna. 

Osäkerheter 

Nationella stöd som införs måste godkännas enligt de så kallade statsstödsreglerna. Det finns flera 

möjligheter till undantag från statsstödsreglerna men eventuellt finns en risk att EU-kommissionen har 

synpunkter på de stöd vi föreslår blir nationella. 

I förslaget till ny EU-lagstiftning öppnar EU-kommissionen upp för att minska graden av 

detaljreglering och lämna över mer av ansvaret till medlemsstaterna. Beroende på hur omfattande 

dessa lättnader blir kan det medföra att Sverige inte vinner lika mycket på att lyfta ut stöd ur 

landsbygdsprogrammet. 

Möjlighet till genomförande 

Med anledning av osäkerheterna bedömer vi i nuläget att möjligheten till genomförande är medelhög. 

Besparingspotential 

Med den arbetsinsats vi har idag kopplat till rapportering, revisioner och andra administrativa krav, 

tillsammans med de sanktioner vi riskerar vid en revision, bedömer vi besparingspotentialen som 

medelhög. 
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Miljöersättningar och eco-schemes 

Problembeskrivning 

Miljöersättningarna har idag femåriga åtaganden, hantering av åtagande är tungt både IT-

utvecklingsmässigt och administrativt. 

Att handlägga ett ärende för en ersättning med åtagande tar betydligt längre tid än handläggningen för 

till exempel ett gårdsstödsärende. Vi ser också att antalet supportärenden är högre för ersättningar som 

har åtagande.  

Förenklingsförslag 

Att flytta vissa miljöersättningar till eco-schemes innebär att ersättningens utformning blir enklare 

genom att åtagandeperioden blir kortare eller helt tas bort. Jordbruksverket förordar en flytt av 

ersättningen för ekologisk produktion till eco-schemes till starten av nästa programperiod. Även 

miljöersättningen för minskat kväveläckage och ersättningen för omställning till ekologisk produktion 

skulle på sikt kunna flyttas till eco-schemes men vi behöver återkomma med en fördjupad analys om 

det är lämpligt att flytta stöd under perioden . Fördjupade resonemang om ersättningar i eco-schemes 

finns i svaren på Näringsdepartementets beställningar Förslag till åtgärder som kan passa inom 

ersättningsformen miljösystem i pelare I samt Kompletterande beställning eco-schemes (dnr 3.1.17-

04988/2019 samt dnr 3.1.17-00151/2020). 

Nytta 

Att slippa hanteringen av åtagande för ett stöd innebär minskad administration för både myndigheter 

och stödmottagare. IT-utvecklingen blir enklare och antalet supportfrågor bör minska. Stödmottagarna 

får enklare regler att förhålla sig till och vi får bättre förutsättningar för beslut och utbetalningar i tid. 

Osäkerheter 

Det finns fortfarande frågetecken runt eco-schemes, regelförslagen är under förhandling och 

utredningar om utformningen av stöden pågår på Jordbruksverket.  

Möjlighet till genomförande 

Med anledning av att det kvarstår många frågetecken runt eco-schemes bedömer vi i nuläget att 

möjligheten att genomföra förändringen är medelhög. 

Besparingspotential 

På grund av osäkerheten i hur många ersättningar vi kan flytta till eco-schemes i kombination med 

övergångskostnader bedömer vi i nuläget besparingspotentialen till låg under kommande 

programperiod. På sikt, när förändringen är genomförd och vi får den fulla effekten av att inte behöva 

hantera åtaganden för de flyttade ersättningarna, är det sannolikt att den totala besparingen hamnar på 

en högre nivå. 

Åtagandeplaner – miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar 

Problembeskrivning 

Arbetet med att hantera åtagandeplaner är mycket tidskrävande för myndigheterna, i form av både IT-

utveckling och handläggning. Arbetet med åtagandeplanerna är ojämnt fördelat under 

programperioden. 
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Förenklingsförslag 

Ta bort åtagandeplanerna. 

Nytta 

Minskad administration för både myndigheter och stödmottagare. Stödmottagarna får enklare regler att 

förhålla sig till och vi får bättre förutsättningar för beslut och utbetalningar i tid. Enklare regler kan 

medföra att fler väljer att söka miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar vilket bidrar till att 

miljönyttan med ersättningen sprids över ett större område. 

Osäkerheter 

Förslaget förutsätter fortsatta utredningar av utformning och finansiering av komplementen, villkor 

och kalkyler, upplägg för rådgivning och hur vi på effektivaste sätt ajourhåller markklasser och block. 

Möjlighet till genomförande 

Vi bedömer att möjligheten är hög att någon form av förenkling av åtagandeplanerna kommer att 

genomföras.  

Besparingspotential 

De beräkningar som gjorts är ännu mycket osäkra, ytterligare utredning behövs. Samtidigt är 

åtagandeplaner ett omfattande arbetsområde och även små förenklingar kan få ett bra genomslag. 

Därför bedömer vi att besparingspotentialen är hög. 

Ändringar av arealer 

Problembeskrivning 

Små ändringar av arealer vid ajourhållning av blockdatabasen skapar merarbete och irritation hos 

handläggare och stödmottagare genom att ändringarna får följdeffekter i stödprocessen. Lantbrukarna 

har svårt att förstå varför små ändringar görs i de fall då ingenting har hänt på marken i verkligheten. 

Samtidigt har EU-kommissionen högt ställda krav på blockdatabasen, registret ska hålla god kvalitet 

och ständigt uppdateras. 

Förenklingsförslag 

Vi behöver införa en mer restriktiv inställning till att göra ändringar i arealerna, att ett block inte ska 

ändras om det som redan finns i registret är tillräckligt bra. 

Vi behöver också se över om vi kan hitta stödkonstruktioner som inte föranleder ökad administration 

vid små ändringar. 

Nytta 

Minskad administration för myndigheter och stödmottagare. Färre små ändringar minskar irritationen 

hos stödmottagarna och ökar deras förtroende för myndigheterna. 

Osäkerheter 

För att kunna minska antalet ändringar krävs förenklingar i regelverket. Den nya EU-förordningen är 

ännu inte beslutad. 
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Möjlighet till genomförande 

Någon form av åtgärd kommer sannolikt att vara möjlig, men i vilken omfattning vet vi inte förrän den 

nya EU-förordningen är beslutad. Därför bedömer vi möjligheten till genomförande som medelhög i 

nuläget. 

Besparingspotential 

Besparingspotentialen beror på vilka möjligheter som kommer att ges i den nya EU-förordningen. 

Det finns ingen utredning av hur stor tidsbesparing en förändring skulle innebära, men i nuläget 

bedömer vi att besparingen hamnar i kategorin låg. Den största vinsten ligger i ett större förtroende för 

myndigheterna hos stödmottagarna. 

Manuell handläggning 

Problembeskrivning 

På grund av att Jordbruksverkets IT-system inte har kunnat leverera all funktionalitet i tid hanteras 

viss handläggning manuellt i Word- och Excelmallar.  

Manuell handläggning innebär mer administration jämfört med om handläggningen hade hanterats i 

IT-systemen. Dessutom tillkommer risker inom till exempel spårbarhet, rättssäkerhet, dokumentation, 

likabehandling och revisioner.  

Vidare komplicerar manuell handläggning även uppföljningen som vi årligen levererar till EU-

kommissionen.  

Förenklingsförslag 

Avskaffa den manuella handläggningen genom att utveckla funktionaliteten i IT-systemen. 

Nytta 

Mindre administration för myndigheterna i form av effektivare handläggning och uppföljning. Bättre 

spårbarhet, rättssäkerhet, dokumentation och likabehandling vid handläggningen av ärenden är 

positiva effekter för stödmottagarna. Vi får också bättre möjlighet till beslut och utbetalningar i tid och 

lägre risk för sanktion vid revisioner.  

Osäkerheter 

Brist på systemutvecklingsresurser gör det osäkert om den utveckling som krävs för att avskaffa den 

manuella handläggningen kommer att kunna prioriteras. 

Möjlighet till genomförande 

På grund av att det råder stor brist på systemutvecklingsresurser bedömer vi det inte som sannolikt att 

utvecklingen för att ersätta de manuella handläggningsmallarna kommer att kunna prioriteras. 

Besparingspotential 

Om förenklingen kan genomföras bedömer vi att besparingspotentialen är medelhög, baserat på 

interna utredningar som har genomförts på Jordbruksverket.  
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Stödrätter 

Problembeskrivning 

Sverige måste enligt gällande förordning tillämpa stödrättssystem. När vi har nått fullständig 

utjämning av stödrättsvärdena fyller stödrätterna inte längre någon funktion. Stödrätterna innebär då 

en påtaglig administrativ börda till ingen nytta.  

Förenklingsförslag 

Avskaffa stödrätterna. 

Mer information finns i PM Svar på beställning av argument för att ta bort stödrätterna i CAP post 

2020 (dnr 3.4.17-17744/17). 

Nytta 

Minskad administration för myndigheter och stödmottagare. 

Osäkerheter 

En förutsättning för att ta bort stödrätterna är att kravet på att tillämpa stödrättssystem försvinner i 

kommande EU-förordning.  

Möjlighet till genomförande 

Att ta bort stödrätterna från processen kräver en relativt liten utvecklingsinsats från myndigheterna. 

Därför ser vi det som mycket sannolikt att förändringen kommer att genomföras förutsatt att 

möjligheten ges i kommande förordning. 

Besparingspotential 

Besparingspotentialen bedöms bli medelhög baserat på en intern utredning som gjorts på 

Jordbruksverket. 

Att ta bort stödrätterna är en förändring som också skulle innebära stor kundnytta i form av minskad 

administration för lantbrukarna. 

Lokalt ledd utveckling i fyra fonder 

Problembeskrivning 

Idag används en fyrfondslösning inom Lokalt ledd utveckling vilket innebär höga administrativa 

kostnader för att hantera fonder med relativt små budgetar och få ansökningar. Handläggande 

myndigheter får en komplex handläggning då flera olika regelverk måste hanteras och 

ansökningsförfarandet för stödmottagarna försvåras.  

Förenklingsförslag 

Koncentrera Lokalt ledd utveckling till EJFLU. Jordbruksverket har tidigare bistått 

Näringsdepartementet i diskussioner i frågan. 

Nytta 
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Minskade kostnader för Jordbruksverket i takt med att administrationen minskar. Minskad komplexitet 

i handläggningen hos handläggande myndigheter och enklare ansökningsförfarande för stödmottagare. 

Osäkerheter 

Beslut på nationell nivå.  

Möjlighet till genomförande 

Vi bedömer möjligheten för att förenklingen ska kunna genomföras som hög.  

Besparingspotential 

Besparingen avseende ärendehandläggning bedöms vara liten. Minskningen av kostnader för 

Jordbruksverkets arbete med framtagning av fonder och regelverk, samt rapportering och uppföljning, 

blir desto större. Sammantaget bedömer vi en medelhög besparing. 

Övrigt offentligt stöd i budgeten 

Problembeskrivning 

Inkluderingen av övrigt offentligt stöd har bidragit till en omfattande administration, såväl för 

myndigheterna som för många stödmottagare. När myndigheter inte får in tillräckligt med övrigt 

offentligt stöd kan Sverige i sin tur inte rekvirera pengar fullt ut från EU vilket leder till administrativa 

merkostnader. Vidare minskar flexibiliteten vid förflyttning av medel mellan åtgärder. 

Förenklingsförslag 

Använd strukturen med övrigt offentligt stöd endast inom Lokalt ledd utveckling samt i vissa åtgärder 

inom Havs- och fiskeriprogrammet.  

Inom Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet finns kravet om övrigt offentligt stöd 

endast inom vissa åtgärder, medan kravet finns i alla delar av Lokalt ledd utveckling.  

En mer detaljerad beskrivning av förslaget finns att läsa i svaret på Näringsdepartementets beställning 

Övrigt offentligt stöd (dnr 3.1.17-08775/2019). 

Nytta 

Nyttan av att ta bort övrigt offentligt stöd inom Landsbygdsprogrammet och Havs- och 

fiskeriprogrammet är den administrativa förenkling det innebär. Stödmottagarna får ett enklare 

ansökningsförfarande med minskat antal underlag som ska skickas in. 

Osäkerheter 

Omfattningen av landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet minskar. Risken ökar att 

insatsen finansieras dubbelt. 

Möjlighet till genomförande 

Möjligheten till genomförande bedöms vara medelhög. Vi ser inga direkta hinder för genomförande, 

men mycket arbete krävs innan förändringen kan aktualiseras.  

Besparingspotential 



 

24 

 

Det administrativa merkostnad som övrig offentligt stöd medför är hög för handläggande myndigheter, 

framför allt i de delar som inte tillhör Lokalt ledd utveckling. Besparingen bedöms vara medelhög. 

 

Beslutsomgångar Havs- och fiskeriprogrammet 

Problembeskrivning 

Varje beslutsomgång inom Havs- och fiskeriprogrammet är fyra månader lång och rymmer alla typer 

av åtgärder. Det innebär att ärenden med potentiellt liten administrativ insats får vänta lika länge på 

beslut som stora innovations- och miljöprojekt som kräver omfattande administration. 

Förenklingsförslag 

Separera och anpassa hanteringen av olika stöd efter varje interventions karaktär. Stora innovations- 

och miljöprojekt bör inte hanteras på samma sätt som små investeringar eller företagsstöd. 

Effektivisera genom att använda schabloner och klumpsummor i de fall det är möjligt.  

Nytta 

Minskad administration hos stödmyndigheterna. Tiden stödmottagaren får vänta på beslut bör minska.  

Osäkerheter 

Frågan kring beslutsomgångar finns med i arbetet med kommande havs- och fiskeriprogram. En 

utredning bör genomföras för att undersöka för- och nackdelar med en förändring. 

Möjlighet till genomförande 

Vi bedömer möjligheten för att förenklingen ska kunna genomföras som hög. 

Besparingspotential 

Besparingspotentialen bedöms vara låg. Den främsta nyttan blir hos stödmottagarna. 

Antal handläggande myndigheter havs- och fiskeriprogrammet 

Problembeskrivning 

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och de 21 länsstyrelserna är handläggande 

myndigheter inom Havs- och fiskeriprogrammet. Spridningen av antal ärenden varierar stort mellan 

länen, flera län hanterar endast ett fåtal ärenden per år.  

När en myndighet endast hanterar ett fåtal ärenden per år är det svårt att tillgodose 

kompetensförsörjningen och upprätthålla en effektiv handläggning. Detta resulterar i brister i 

likabehandling av ansökningar och att Jordbruksverkets administrativa kostnad för support till 

handläggande myndigheter ökar. Som konsekvens försvåras måluppfyllelsen i programmet. 

Förenklingsförslag 

Minska antalet länsstyrelser som fungerar som handläggande myndigheter inom Havs- och 

fiskeriprogrammet. 

Nytta 
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När varje handläggande myndighet får fler ärenden att hantera blir det enklare att upprätthålla 

kompetensen. Därmed säkerställs en väl fungerande och mer kostnadseffektiv handläggning. 

Jordbruksverkets kostnader i form av support och uppföljning kopplat till länsstyrelsernas 

handläggning skulle sannolikt minska. Nytta för stödmottagarna i form av kortare handläggningstider 

och en ökad likabehandling då kompetensförsörjningen hos handläggande myndigheter lättare kan 

upprätthållas när fler ärenden hanteras. 

Osäkerheter 

Förslaget är framfört till Regeringskansliet och fanns redan inför nuvarande programperiod. 

Möjlighet till genomförande 

Vi bedömer möjligheten att förenklingen ska kunna genomföras som medelhög. Det krävs ytterligare 

utredning för att komma fram till vilka myndigheter som är lämpligast att hantera ärenden inom Havs- 

och fiskeriprogrammet. 

Besparingspotential 

Besparingspotentialen bedöms vara medelhög. 

 


