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Övervakningskommittén
för lokalt ledd utveckling

Dnr: 3.3.17-07351/2021

ÖK-sekretariatet

2021-11-18

Protokoll nr 2/2021 från möte med övervakningskommittén för
lokalt ledd utveckling 2014-2020
Tid:
Plats:
Dagordning:
Deltagare:

Den 18 november 2021
Digitalt
Se bilaga 1
Se bilaga 2

1. Mötets öppnande
Ordförande Tobias Olsson, Näringsdepartementet förklarar mötet öppnat och hälsar alla
välkomna till övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling (ÖK LLU). Ordförande går
igenom ordningsregler för det digitala mötet. Därefter gjordes en presentationsrunda.

2. Godkännande av dagordningen
Inga övriga frågor anmäls.
Beslut
Övervakningskommittén beslutar att godkänna dagordningen.

3. Lägesrapport
Lovisa Rogö, Jordbruksverket, presenterar delar av den lägesrapport som skickats ut till
ledamöterna. Lägesrapporten är framtagen med siffror från den 10 oktober 2021.
Se bilaga 3.
Resultatmål:
Regionalfonden – För antal projekt som genomförts i tätorter med över 5000 invånare ligger
måluppfyllelsen på 103 % och för målet som kopplar samman stad och land ligger
måluppfyllelsen på 90 %. För den förstnämnda aktivitetsindikatorn så har vi nått målet och det
finns goda förutsättningar att nå målet som kopplar samman stad och land också.
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Socialfonden – För antal deltagare är måluppfyllelsen 37 % och det baseras på 897 deltagare i
slutredovisade projekt. I lägesrapporten för mars 2021 redovisade vi samma antal deltagare och
därmed samma måluppfyllelse. Uppgifterna om antal deltagare, som baserar sig på redovisade
personnummer vid ansökan om slututbetalning sammanställs endast en gång i början av varje
år.
När det gäller personnummer så redovisas bara faktiska antal deltagare som redovisats vid
slututbetalning. Vi kan se att faktiskt antal deltagare skiljer sig från förväntat antal deltagare
som anges vid beslut om stöd. Endast 30 procent av förväntat antal deltagare vid ansökan om
stöd redovisas som faktiska deltagare vid ansökan om slututbetalning.
Jordbruksverket har tidigare varit inne på orsaker till detta idag och att det kan bero på t.ex.
högkonjunktur, vilket gör det svårare för projekten att få deltagare, Covid-19 pandemin och
även svårigheter att få det antal deltagare som planerats för eftersom det finns insatser för
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden även via andra aktörer.
Utifrån antagandet att 30 procent av förväntat antal deltagare redovisas i slututbetalningen
estimerar vi att vi kommer upp i cirka 2000 deltagare. Det fanns en del brister i början av
programperioden kopplat till bedömningen av förväntat antal deltagare i ansökan om stöd samt
rapporteringen av faktiska deltagare vid ansökan om slututbetalning. Jordbruksverket har
vidtagit åtgärder genom att bland annat uppmanat leaderområden att bättre hjälpa sina kunder
att estimera samt se till att kunderna upprättar deltagarlistor för att underlätta rapporteringen
vid slututbetalningen. Förhoppningsvis får dessa åtgärder genomslag och vi bedömer ändå att
det finns en möjlighet att nå målet om 2411 deltagare.
Ansökningar, beviljat stöd och kvar i budget
Beviljat stöd för alla fyra fonder är 76 % av budgeten. Vid förra lägesrapporten redovisade
Jordbruksverket ett beviljande på 75 % av budget. Under hösten har pengar tillförts
landsbygdsfonden via programändring 8 och totalbudgeten har ökat med 45 miljoner kronor.
Det är socialfonden som har högst procentuell nyttjandegrad, 105 procent. Detta beror på att
budgeten, både för regional- och socialfonden, har övertecknats med 10 miljoner vardera.
Övertecknade pengar ligger inte med i beräkningen av budget. I oktober hade delar av det
övertecknade beloppet beviljas, vilket förklarar den höga nyttjandegraden inom socialfonden.
Utbetalningar
49 % av budgeten är utbetalt för alla fonderna totalt.
Det linjära målvärdet är 59 % för landsbygdsfonden och 73 % för övriga fonder.
Utbetalningarna ligger något under de respektive målvärdena, 49 % samlat för alla fonder.
Högst utbetalningsandel och närmast målvärdet är regional- och socialfonden. Havs- och
fiskerifonden samt landsbygdsfonden ligger längre ifrån målvärdet.
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N+3
Senast vid utgången av 2021 måste Jordbruksverket ha rekvirerat alla EU-medel för budgetåret
2018, det vill säga 10 769 000 euro, i enlighet med n+3. Till och med augusti 2021 hade
Jordbruksverket deklarerat 11 101 000 euro vilket innebär att vi redan nått målet för N+3 för
2021.
Diskussion:
Leif Engström, Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling: Hur gör man för att få
ner handläggningstiden?
Carin Alfredsson, Jordbruksverket: Vi har tagit in konsulter. Reformarbetet samt
revisionsarbete har krävt mycket tid, vilket påverkat den disponibla tiden till ärendehandläggning. Utöver detta har många nyanställningar tillfälligt sänkt effektiviteten då resurser
måste läggas på upplärning.
Andreas Mattisson, Jordbruksverket: Även Länsstyrelsen har fått nytt tillskott på pengar för
förlängningsåren så vi har begränsad möjlighet att låna in personal därifrån.
Ann-Charlotte Thörnblad, Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling:
Mest ett konstaterande - utbetalningskön på Jordbruksverket för Jordbruksfonden är mycket
lång, i måndags var man på v 23. Beaktas detta i redovisningen?
Carin Alfredsson, Jordbruksverket: Vi hade en stor puckel i somras och vi hoppas på att
komma ikapp nu.
Sune Fogelström, Skärgårdarnas riksförbund:
Hur ser ärendebalanserna ut? Vore bra om de tabeller vi får dessa redovisade, statistik på hur
ärendebalanserna ligger till.
Sekretariatet informerade efter mötet i mejl till alla att detta framgår i lägesrapporten på sidan
12 och att mötet denna gång skulle vara ett kortare möte och därför kortades även
presentationerna ner. Vidare informerade sekretariatet att om någon saknar ytterligare statistik
var de välkomna att efterfråga detta hos sekretariatet.
Ann-Charlotte Thörnblad, Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling: För
landsbygdsfonden, projekt skickar in ansökan om förlängning eller förändring som alla andra
ansökningar, man kan ha skickat in ansökningar i juni och projektet kanske skulle ha avslutats
1 oktober, då låses projektet.
Carin Alfredsson, Jordbruksverket: Det finns alltid möjlighet att begära förtur.
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4. Kommunikationsplan
Annelie Ström, Jordbruksverket, går igenom kommunikationsplanen för 2022 och berättar om
vad som hänt under hösten 2021.
Annelie berättade att det finns flera artiklar på Landsbygdsnätverkets webbsida om
inspirerande projekt. Vidare berättade Annelie kort om den nationella Leaderträffen som var
förra veckan.
Annelie berättar att Jordbruksverket har haft ett uppstartsmöte med leaderområdena inför
arbetet med urvalskriterier. Jordbruksverket fick med sig bra synpunkter och inspel från
leaderområdena och som vi kommer titta vidare på. Tanken är att det ska bli en IT-lösning för
leaderområdenas individuella urvalskriterier. Jordbruksverket kommer att ha fortsatt dialog
med leaderområdena framöver om arbetet med urvalskriterierna.
Annelie berättade också att Landsbygdsnätverket inom kort kommer släppa två poddar. Under
2022 kommer uppdatering göras av tidigare framtagen informationskampanj för att sprida
kunskap om leadermetoden. Landsbygdsnätverket är ansvariga och LUS är utförare av
kampanjen.
Landsbygdsnätverket tillsammans med Jordbruksverket kommer ha ett webbinarium om
långsiktiga effekter inom Leader.
Det kommer också vara fokus på kommande programperiod gällande utbildning och
vägledning. Dels kommer det vara workshops om urvalskriterier samt också en workshop om
miljö och klimat. Annelie tipsar också om att det finns en särskild sida på Jordbruksverkets
webbsida om Leader i kommande programperiod som uppdateras löpande.
Diskussion:
Carin Alfredsson, Jordbruksverket: Vi håller nu också på att planera grundutbildningar för
alla LAG och det är utbildningar som kommer vara på plats under nästa år.
Petra Senthén, Göteborgs kommun: Processen för kommande programperiod går inte i fas
med kommunernas budgetprocesser. Jag tycker inte att det är tydligt hur kommunikationen sker
eller ska ske med kommunerna. Jag undrar om det finns möjlighet att ta del av erfarenheter och
information om vad som ska komma, finns det möjlighet att lägga till aktiviteter i
kommunikationsplanen?
Annelie Ström, Jordbruksverket: Tanken är att leaderområdet ska vara den part som håller
kontakt med kommunerna och håller dem informerade. Jordbruksverket har också gått ut med
utskick till kommunerna om att ta kontakt med sitt leaderområde. Jordbruksverket kommer i
början av nästa år kommer gå ut med förfrågan om önskemål om budget per leaderområde som
ska besvaras senast 1 april 2022.
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Petra Senthén, Göteborgs kommun: Kommunerna är en viktig del av finansieringen och
arbetet inför nästa programperiod handlar inte bara om att skapa leaderområden och projekt.
Jag tycker att perspektivet för kommunerna saknas. Jag tänker att aktiviteterna kanske borde gå
igenom nya kanaler, dvs till kommuner och regioner.
Annelie Ström, Jordbruksverket: Jag var med på SKR:s konferens tidigare i höst. Där
presenterade jag och gick igenom processen och tryckte på vikten av kommunernas och
regionernas delaktighet. Jordbruksverket är medveten om att beslutsgångarna för
LAG/Jordbruksverket och kommunerna skiljer sig åt. Vi kommer exempelvis ta hänsyn till
detta när medfinansieringsintyg ska skickas in hösten 2022 och att leaderområdena kan
komplettera med dessa när beslut väl är tagna hos medfinansiärerna. Jordbruksverket försöker
vara med där vi kan och jag vill skicka med att om någon av ledamöterna har tips på fler forum
där vi kan medverka (på nationell nivå) så är de välkomna att höra av sig till ÖK-sekretariatet.
Leif Engström, Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling: Hur är det med
utbildningar? Inför nuvarande programperiod var både verksamhetsledare och andra berörda
med på utbildningar. Finns det utbildningar för verksamhetsledare redan nu, för att de ska
kunna sätta sig in i hur t.ex. Jordbruksverkets IT-system fungerar. Jag vill skicka med att jag
gärna ser att utbildningarna spelas in för att man ska kunna gå tillbaka och se utbildningen igen.
Annelie Ström, Jordbruksverket: Jag håller med och vi jobbar med detta. De utbildningar
som vi haft för leaderområdena i strategiskrivning har spelats in och ligger på Jordbruksverkets
webbsida. Det har varit vissa utmaningar kring tillgänglighetsanpassning och krav på att alla
filmer ska textas. Så verktyget är inte optimalt, men vi försöker hitta bättre lösningar.
Leif Engström, Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling: Hur det kommer
fungera med ”gröna handläggare” i kommande programperiod.
Carin Alfredsson, Jordbruksverket: Alla handläggare blir gröna när man handlagt ett antal
ärenden utan större fel. Det gäller alla handläggare. Vem som handlagt ett ärende framgår i
systemet med användarID och ”grön handläggare” är personbundet.

5. Information om aktuella frågor
Kommissionen
Alexandra Kirgios, EU-kommissionen DG EMPL, inleder med att det just nu är det mycket
fokus på nästa programperiod. De nya förordningarna för ESF+ och ERUF godkändes officiellt
i somras och offentliggjordes i sin slutliga version i slutet av juni. Diskussioner pågår nu mellan
Sverige och Kommissionen för de olika programmen.
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Sverige har skickat in sin återhämtningsplan för att få ta del av medlen från
återhämtningsfonden. Arbetet med planen tog en paus över sommaren på grund av
regeringskrisen, men har nu startat igen. Kommissionen kommer att analysera planen, och
sedan behöver den godkännas även av rådet.
Höstpaketet inom Europeiska planeringsterminen, som släpps i slutet av november, kommer att
klargöra för hur planeringsterminen kommer att se ut under 2022, och i framtiden.
Alexandra återgav också delar av det tal som EU-kommissionens ordförande haft om tillståndet
i unionen. Talet är både ett bokslut över det gångna året och en blick framåt mot
prioriteringarna för det kommande året. Kommissionens ordförande redogör för hur de mest
brådskande utmaningarna som EU står inför ska hanteras och lägger fram sina tankar om EU:s
framtid.
I årets tal, som hölls den 15 september , fokuserade EU-kommissionens ordförande Ursula von
der Leyen på fem huvudteman: (1) vaccinationsstrategin i EU, (2) ekonomisk och social
återhämtning, (3) klimatförändringar, (4) utrikes frågor och (5) värderingar och demokrati.
Ordförande von der Leyen beskrev de viktiga nya initiativ som kommissionen planerar att
genomföra det kommande året. Bland satsningarna finns bland annat att:


fortsätta vaccinationsarbetet i EU, påskynda vaccinationerna i resten av världen och stärka
pandemiberedskapen



få fram mer finansiering för klimatarbetet tillsammans med våra globala partner



leda den digitala omställningen, som kommer att skapa nya jobb och stärka
konkurrenskraften samtidigt som teknisk spetskompetens och försörjningstrygghet säkerställs



verka för rättvisare arbetsförhållanden och bättre hälso- och sjukvård, genom en ny europeisk
vårdstrategi som ska göra det möjligt för alla européer att få bästa möjliga vård och balans
mellan arbetsliv och privatliv



trappa upp vårt säkerhets- och försvarssamarbete och fördjupa partnerskapet med våra
närmast allierade



försvara EU:s värden och friheter och skydda rättsstatsprincipen. Det gäller även EUs budget,
där von der Leyen betonade att ”varje euro och varje cent används för sitt rätta syfte och i
enlighet med rättsstatsprincipen” och att ”när det gäller att skydda vår budget kommer
kommissionen att gå vidare med alla ärenden, med allt som står i dess makt”



skapa fler möjligheter för unga i EU att dra nytta av den sociala marknadsekonomin i EU,
genom inrättandet av Alma-programmet. ALMA står för Aim, Learn, Master, Achieve, och
programmet ska kunna ge ungdomar som varken arbetar eller studerar (NEETs / UVAS)
tillfällig yrkeserfarenhet i en annan medlemsstat.
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När det gäller den sociala dimensionen betonade ordförande von der Leyen återigen vikten av
att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter för att ”säkerställa anständiga
arbetstillfällen, rättvisare arbetsvillkor, bättre hälso- och sjukvård och bättre balans i
människors liv”.
Hela talet finns på Kommissionens hemsida transkriberat och översatt till alla EU:s
medlemsspråk, och på samma sida finns det även utförligare förklaringar över alla områden,
och vad som gjorts hittills. Länken finns här: https://ec.europa.eu/info/strategy/strategicplanning/state-union-addresses/state-union-2021_sv.

Diskussion:
Ellinor Ivarsson, Sveriges Kommuner och Regioner: Den europeiska planeringsterminen, för
ett par år sedan tillkom bilaga d med koppling till sammanhållningspolitiken. Nu finns liknande
förslag för vision för landsbygder? Vad kan du säga om det?
Alexandra Kirgios, KOM DG EMPL: Det sker diskussioner på högre nivå, men i slutet av
november kommer kommissionen publicera information och mer detaljer kring hur
planeringsterminen ska se ut. Jag kommer skicka informationen till Annelie för vidare spridning
till ÖK.
Oddvar Fiskesjö, Region Skåne: Vet du något om när förhandlingarna mellan Sverige och
kommissionen förväntas vara klara?
Alexandra Kirgios, KOM DG EMPL: Förhandlingar sker inom olika departement så det är
därför svårt att ge ett allmänt svar. För jordbruksfonden är det senare deadline än för ERUF och
ESF. Det går dock inte att säga något om deadline, kommissionen väntar fortfarande på officiella
utkast på programmet.
Ann-Charlotte Thörnblad, Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling: Är det
svenska programmet ännu inte inskickat?
Ordförande, Tobias Olsson, Näringsdepartementet: Näringsdepartementet kommer in på det
i sin punkt.
Ellinor Ivarsson, Sveriges Kommuner och Regioner: Alexandra, kan du berätta något om
förslagen i kommissionens landsbygdsvision som handlar om territoriella konsekvensanalyser,
landsbygdssäkring etc.?
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Alexandra Kirgios, KOM DG EMPL: Det är kollegor på DG Agri som kan svara på frågan.
Jag får ta med sig frågan tillbaka och återkomma på nästa möte.

Näringsdepartementet
Ordförande Tobias Olsson, Näringsdepartementet, inleder med att berätta att det största som
händer just nu är avsaknaden av en regering med fasta former. Vi befinner oss i en
övergångsregering vilket skapar utmaningar. En övergångsregering är lite bakbunden, och ska
inte fatta policybeslut. Samtidigt har vi en strategisk plan som enligt tidplan ska lämnas in under
året till kommissionen. Man börjar närma sig ett färdigt förslag på strategisk plan och vi ligger
bra till i processen. Dock vet man inte hur regeringssituationen kommer att se ut under
december.
Strategisk plan ska enligt planen skickas in innan nyår. Därefter följer förhandlingar och
förtydliganden med kommissionen vilket är en lång process.
Åsa Wolgast Broberg, Näringsdepartementet, fortsätter med att berätta att detta gäller för
landsbygdsfonden, och det är där LLU kommer att ligga i kommande programperiod. Vi har
krav från EU att minst 5 % av EU-budgeten ska gå till Leader, men det är det enda vi vet och kan
säga i dagsläget. Vi kan inte uttala oss om hur stor budgeten blir, utan måste invänta
budgetbeskedet.
Det finns förslag på strategisk plan som ska bli klar inom någon månad innan den kan skickas till
kommissionen. Förhoppningen är att kommissionen ska vara klar i september för att vi ska
kunna starta igång den 1 januari 2023. Parallellt pågår det arbete på Jordbruksverket med
införandet, arbete med föreskrifter etc.

Diskussion:
Ann-Charlotte Thörnblad, Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling: Vet vi att
det blir 5% till Leader av budgeten? Medlemsländerna har rätt att begära högre budget,
kommer Sverige att göra det?
Åsa Wolgast Broberg, Näringsdepartementet: Vi kan inte svara på den frågan av politiska
skäl.
Mia Lundqvist, Lokala aktionsgrupper inom lokalt ledd utveckling: Kan vi få veta något om
innehållet i strategiska planen angående Leader. Jag förstår att Näringsdepartementet inte kan
uttala sig om budgeten men undrar om ni kan säga något rent innehållsmässigt om
Leaderåtgärden. Jag har tagit del av Jordbruksverkets förslag och skulle tycka det var intressant
att veta hur det ser ut idag, om det har skett några stora ändringar innehållsmässigt.
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Åsa Wolgast Broberg, Näringsdepartementet: Beslut om förslag till strategisk plan ska fattas
av regeringen innan jul. Eftersom det är ett osäkert politiskt läge så kan vi inte säga något om
det. Men det jag kan säga är att Leader inte varit den åtgärd som diskuterats mest, utan att de
svåra brännande frågorna har framförallt handlat om miljöfrågor.
Ordförande, Tobias Olsson, Näringsdepartementet: Vi är alltid är försiktiga med att säga
något innan beslut är fattat och att det just nu är extra svårt när vi inte vet vad vi har för regering
och budget. Det är därför också svårt att säga något om innehållet.
Åsa Wolgast Broberg, Näringsdepartementet: Partnerskapsöverenskommelsen är dock klar
sedan den 3 november.
Oddvar Fiskesjö, Region Skåne: Var hittar man partnerskapsöverenskommelsen?
Åsa Wolgast Broberg, Näringsdepartementet: Tar med frågan och återkommer.
Sekretariatet bifogade partnerskapsöverenskommelsen i mejl som skickades ut efter mötet.

Jordbruksverket
Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruk- och analysavdelningen, berättar att
Jordbruksverket är inne i en stor omställningsperiod. Dels försöker vi lägga mycket krut på att
avsluta nuvarande programperiod och förlängningsåren och se till att de pengarna gör nytta.
Samtidigt så kraftsamlar vi för det som är framåt och vi är i hög grad påverkad av EUprocesserna.
Kraftsamlingen för framtiden handlar om att förse Regeringskansliet med underlag som de
behöver för att göra vägval och ta de beslut som krävs. Men handlar också om att delta i EUarbetet, även om det finns ganska viktiga överenskommelser redan för rådsarbetet så återstår den
del arbete kopplat till det mer detaljerade regelverket. Sist men inte minst har vi vårt eget
utvecklingsarbete. Vi behöver utveckla och uppdatera IT-systemen utifrån nya krav och
regelverk.
Jordbruksverket arbetar intensivt. Vi har fått in 40 ansökningar om att bilda leaderområde i
oktober. Områdena täcker inte riktigt hela landet men nästintill. Jordbruksverket har även
beslutat om en urvalskommitté som ska granska och bedöma strategierna. Det första mötet med
urvalskommittén kommer vara i december.

Diskussion:
Petra Senthén, Göteborgs kommun: Vilka sitter i urvalskommittén?
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Annelie Ström, Jordbruksverket, berättar vilka organisationer som ingår i urvalskommittén.
Sekretariatet lägger nu efter mötet, enligt figur 1 i detta protokoll, även till ledamöterna i
urvalskommittén per sektor och organisation.
Figur 1 - Tabellen nedan visar deltagare i urvalskommittén

Organisation

Ordinarie ledamot

Ersättare

Hela Sverige ska leva

Staffan Nilsson

Åse Classon

Representant för alla LAG

Annika Andersson

Lars Björneld

Coompanion

Anders Johansson

Ewa Engdahl

Gröna kluster

Susanne Paulsson

Ole Kristiansson

SKR

Susanne Sahlin

Ellinor Ivarsson

Länsstyrelsen

Eva Engström

Catharina Hellström Engström

Ideell sektor

Privat sektor

Offentlig sektor

Jordbruksverket (ordförande) Anders Elfström

Carin Alfredsson

Landsbygdsnätverket
Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverket, berättar att man i samarbete med LUS och
Jordbruksverket har släppt en serie artiklar där de lyft fram ett antal inspirerande leaderprojekt på
Landsbygdsnätverkets webbsida. Det ska bli 9 artiklar, 6 är redan publicerade. Man har fått in
förslag på bra projekt att lyfta från respektive leaderområde och därefter valt ut ett antal. Urvalet
har siktat på att få en bra geografisk spridning, exempel från alla fonder, olika typer av projekt
samt projekt med olika tematisk spridning.
Länk i presentationen för att komma direkt till kampanjsidan.
Man har även valt ut ett projekt som fokuserar på miljö, klimat och omställning, och gjort en
podd om det projektet. Podden släpps den 24 november. Genom podden vill man lyfta fram olika
frågor, dels hur projektet genomförts, vilka som genomfört projektet och hur den lokala
förankringen ser ut, vad som blev resultatet och vad som hände efter. De ville också visa på
effekter på längre sikt.
Ulrika berättar vidare att man hade en Leaderträff i förra veckan, det var en halvdagsträff som
hölls digitalt. Bland annat hade man ett pass om övergripande principer, och ett pass om
medarbetarskap och arbetsmiljö. Det var 174 unika deltagare på träffen. Det var 48
leaderområden som var representerade samt 2 oprioriterade. 2 fiskeområden saknades. Anmälda
deltagare var också från kommuner, myndigheter och ideella organisationer. Ulrika avslutar med
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att informera om att Leaderträffen 2022 kommer att ske på Högbo bruk utanför Sandviken,
datumen är den 17-19 oktober.

Sekretariatet skickade ut Ulrikas presentation via mejl efter mötet.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

7. Datum för nästa möte
Ordförande, Tobias Olsson, lyfte frågan om att ses fysiskt vid nästa ÖK-möte. Förslag till
datum blev 19 maj, så det ligger i anslutning till landsbygdsriksdagen som kommer hållas i
Jönköping den 20 – 23 maj 2022. De flesta på mötet ansåg att det är enklast att ta sig till
Stockholm då alla inte kommer närvara på landsbygdsriksdagen och då det är bättre
kommunikationer till Stockholm.

8. Mötet avslutas

Tobias Olsson
Ordförande
Annelie Ström
Sekretariatet för övervakningskommittén
Protokollet har signerats men på grund av krav på tillgänglighetsanpassning publiceras det utan
namnunderskrifter på webbsidan.

Bilagor
Bilaga 1. Dagordning
Bilaga 2. Deltagare
Bilaga 3. Lägesrapport
Bilaga 4. Kommunikationsplan

