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Övervakningskommittén 
för landsbygdsprogrammet 

 

ÖK-sekretariatet 2021-12-16 

Protokoll nr 2/2021 från möte med Övervakningskommittén för 

landsbygdsprogrammet 2014-2020 

 

Tid: Den 26 november 2021 

Plats: Digitalt via Skype 

Dagordning: Se bilaga 1 

Deltagare: Se bilaga 2 

1 Mötets öppnande  

Mötets ordförande Tobias Olsson (Näringsdepartementet) förklarar mötet öppnat och hälsar 

alla välkomna till ännu ett digitalt möte. Det saknas representanter från Lantbrukarnas 

Riksförbund Skogsägarna, Sveriges Hembygdsförbund och Kommunal. 

2 Godkännande av dagordningen  

Ordföranden konstaterar att inga ytterligare förslag till dagordningen framförs. 

Beslut 

Övervakningskommittén beslutar att godkänna dagordningen. 

3 Information om kommande ÖK 

Gustav af Wetterstedt (Näringsdepartementet) redogör för kommande ÖK. ÖK:s roll i 

strategisk plan är att möta de behov som kommer. Det är mer fokus på jordbruk i strategiska 

planen än i landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket har fått i uppdrag att se över 

sammansättningen av ÖK framåt och ska redovisa det i mitten av januari. En ny kommitté 

behöver alltså inrättas för den strategiska planen. Det innebär att det kommer att finnas två 

kommittéer som löper parallellt, en för landsbygdsprogrammet och en för strategiska planen. 

ÖK för landsbygdsprogrammet fortsätter sitt arbete tills programmet är avslutat. 

Näringsdepartementet funderar på hur de två kommittéerna kan verka tillsammans på enklast 

möjliga sätt. Vissa ledamöter kanske sitter med i båda. Formellt behöver kommittén för 

strategiska planen inrättas senast tre månader efter att EU-kommissionen har godkänt 

strategiska planen. När det inträffar är svårt att säga. Förhoppningen är att godkännandet ska 

kunna komma i slutet av nästa år och kommittén ska då inrättas tre månader efter det. 

Näringsdepartementet undersöker om det kan göras tidigare. 

Diskussion 

Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) frågar vilka organisationer Näringsdepartementet 

tycker saknas idag för att spegla strategiska planen. Ordföranden svarar att skillnaden är att 

pelare 1 omfattas i strategiska planen. Det innebär att jordbrukssidan blir monetärt tyngre. 

Jordbruksverket har som sagt fått ett uppdrag och det ska inte föregripas. Sofia Emilsson 

(Ekologiska lantbrukarna) undrar om mandatet för nya ÖK skiljer sig från idag. 

Gustav af Wetterstedt (Näringsdepartementet) svarar att det är samma typ av frågor i allt 
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väsentligt. Urve Laas (EU-kommissionen) håller med om att mycket är likt nuvarande struktur 

men att det ändå finns smärre skillnader. Det handlar om att transparensaspekten är tydligare. 

ÖK får tydligare roll när det gäller förenklingar och att vid behov beakta administrativ kapacitet 

som behövs, inklusive myndigheternas personal. Liksom tidigare ska ÖK yttra sig om urval av 

insatser, årsrapport, utvärderingsplan men även om alla förslag på programändringar. 

Ordföranden avslutar diskussionen med att Näringsdepartementet ska återkomma med 

information så snart det finns något nytt att förmedla. 

4 a) Lägesrapport Jordbruksverket 

Sara Grigoryan (ÖK-sekretariatet) presenterar lägesrapporten (se bilaga 3). 

Diskussion 

Magnus Stridh (Svenska ESF-rådet) undrar hur bör-värdet räknas fram. Pasi Kemi (ÖK-

sekretariatet) svarar att värdet är beräknat från att programmet godkändes till programmet ska 

avslutas. Det är samma innebörd som det vi kallar linjärt målvärde.  

   

Med tanke på att den förenkling i form av väsentlighet och risk som infördes i 

stödhandläggningen inte kan tillämpas längre frågar Anette Andersson (Naturvårdsverket) om 

man försöker hitta en ny lösning/metod som kan förenkla handläggningen. Niclas Purfürst 

(Jordbruksverket) svarar att det är ett pågående arbete att titta på vad som kan effektiviseras. 

Men den här vägen är stängd. 

Jenny Ekman (Naturskyddsföreningen) frågar om man tror att det låga antalet deltagare i 

kompetensutveckling och rådgivning beror på pandemin, eller om det finns någon annan 

analys. Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) svarar att ingen djupare analys har gjorts, men till 

exempel inom Leader vet man att pandemin har inneburit problem och förseningar i 

genomförandet. 

Frida Carlsson (Hushållningssällskapens förbund) undrar om Jordbruksverket ser skillnader 

mellan olika områden för kompetensutveckling i hur väl eller dåligt man uppfyller målen. 

Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) svarar att det finns skillnader, t.ex. ligger kompetensutveckling 

inom skogsbruk bra till. Det har varit svårare att nå målen inom prioriteringen konkurrenskraft 

jordbruk. Ett exempel är att det fanns öronmärkta pengar för lean-lantbruk men lågt intresse 

från näringen resulterade i att det fick avbrytas.  

  

Stefan Carlsson (Länsstyrelsen) menar att det väl är så att deltagarna syns först när projekten 

slutredovisas och av administrativa skäl är projekten hellre långa än många. Pasi Kemi (ÖK-

sekretariatet) håller med. Det kommer att bli svårt att uppnå målen. Budgeten har sänkts 

beroende på lågt intresse, men det är inte tillåtet att sänka målvärdena i proportion till det. 

Dessutom är det endast delåtgärd 1.1 som bidrar till målet och om pengar flyttas därifrån till 1.2 

blir det svårare att uppnå målen även om pengarna stannar inom 

kompetensutvecklingsåtgärden. 

Catarina Nordin Thorpe (LLU/Leader) undrar om utfallet för indikatorn nya jobb som avser 

åtgärderna investeringsstöd för jobb och klimat (6.4) och LLU, beräknas på avslutade projekt. 

Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) bekräftar att det stämmer. 

Anette Andersson (Naturvårdsverket) undrar om man vet vad det är för ”nya” marker som 

kommer in i stöd för betesmarker och slåtterängar samt hur mycket som är naturbeten. 

Paulina Arvidsson (ÖK-sekretariatet) svarar vi inte kan säga det. Tillägg till protokollet: De 
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flesta marker i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar är naturbetesmarker. 

Undantag gäller för de marker som tidigare varit åkermark, och således har bytt ägoslag till 

betesmark. Dessa marker har allmänna värden i miljöersättningen. Alla marker som tillkommit 

miljöersättningen i år är inte färdighandlagda ännu. Vi kan därför inte säga hur stor andel av de 

nya markerna som har allmän eller särskild skötsel. 

Charlotte Hamilton (Riksantikvarieämbetet) och Anette Andersson (Naturvårdsverket) 

undrar om Jordbruksverket vet varför måluppfyllelsen för restaurering av betesmarker och 

slåtterängar är så låg. Paulina Arvidsson (ÖK-sekretariatet) svarar att det kan bero på att 

åtagandena har avslutats och gått över till skötselersättningen, men att det också kan bero på att 

man inte har kunnat ansöka om nya åtaganden i år. 

Berit Mattsson (Regionalt utvecklingsansvarig) har sett publicering av en slutrapport för 

genomförandet av EIP Agri och undrar vilka åtgärder som ska genomföras för att rätta till de 

brister som lyfts av utvärderarna, t.ex. att ”analysen visar bland annat att majoriteten av dem 

som sökt stödet är missnöjda med ansökningsprocessen”. Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) svarar 

att Jordbruksverket generellt ser över processer för kommande stöd inom CAP. 

Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) riktar sig till ÖK-ledamöterna och erbjuder dem att 

höra av sig till nätverkskansliet om man ser att det finns utmaningar i åtgärder med oroande 

prognos där de tillsammans med nätverkskansliet kan göra en punktinsats eller mobilisera 

samarbeten för att öka medvetenheten hos potentiella stödmottagare. Nätverkskansliet 

välkomnar förslag. Urve Laas (EU-kommissionen) anger att kommissionen skulle välkomna 

vad Maria tar upp om att ledamöterna kan lämna förslag om de anser att det finns möjligheter 

och behov för nätverket att agera. Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) säger att 

ledamöterna kan gå in på nätverkets webbplats och till rubriken ”Ta dig an en utmaning”. För 

det fortsatta arbetet finns redan kontakt med ÖK-sekretariatet, men nätverket kan göra 

ytterligare försök med andra möjligheter. 

4 b) Lägesrapport övriga 

Handläggande myndigheter presenterar sina rapporter: Länsstyrelserna, Stefan Carlsson och 

Anna Olofsson, Skogsstyrelsen, Anders Frisk, Sametinget, Ingela Nilsson. Tillväxtverket, 

Camilla Jägerhem och LLU, Catarina Nordin Thorpe. Även Landsbygdsnätverket, Maria 

Gustafsson informerar om deras verksamhet (se bilagor 3-9). 

Diskussion 

Catarina Nordin Thorpe (LLU/Leader) kommenterar gällande satsningen på vandringsleder att 

Tillväxtverket visade att man ska ha en kvalitetsstämpel för just vandringsleder. Men många 

leder används i praktiken för cykling/ridning m.m. och det sammanlagda slitaget gör då att 

lederna inte håller i praktiken. Catarina undrar hur Tillväxtverket resonerar kring det. 

Camilla Jägerhem (Tillväxtverket) svarar att hon tar med frågan och återkommer. 

Anna Halvarsson (Regionalt utvecklingsansvarig) lyfter problemet med lång 

handläggningstid och säger att det är en utmaning för Leader med ett halvår i stället för tre 

månader. Niclas Purfürst (Jordbruksverket) beklagar att det är långa handläggningstider. 

Jordbruksverket tittar på hur processen kan snabbas upp, men det är inga stora kliv. 

Jordbruksverket avser att öka upp bemanningen inför nästa år. Det innebär dock en viss 

fördröjning ta in ny personal och lära upp dem. Det är ingen snabb lösning. Samtidigt 

prioriteras arbetet med kommande programperiod. 
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Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) vänder sig till EU-kommissionen och undrar apropå 

långa handläggningstider och bekymren med skarpare krav kring handläggningen om det blir 

förändringar i reglerna för 2023 och framåt. Urve Laas (EU-kommissionen) svarar att EU-

reglerna för kontrollsystemet inte har skärpts eller ändrats. Det kan vara en fråga om 

missförstånd hur reglerna kan tillämpas. När det gäller frågan om framtiden kommer stöden att 

behöva kontrolleras även framöver. Sekundärlagstiftningen är dock inte klar ännu. 

5 a) Fördjupning och jämförelse om bredbandsstödet denna period kontra 

föregående 

Petri Hiljanen (Jordbruksverket) informerar om bland annat nuläge för bredbandsstödet i 

landsbygdsprogrammet 2014-2021, jämförelse mellan programperioderna 2007-2013 och 

2014-2021, budgetfördelning mellan länen, fördelningen mellan projektägarna (Stödsökande), 

förbättringsarbete av stödhanteringen (se bilaga 10). 

Diskussion 

Ewa Engdahl (Coompanion) har efterfrågat informationen och tackar för presentationen. En 

reflektion från lokala nivån är att kostnader per anslutning har ökat. Man får mer för pengarna 

om föreningsdrivna verksamheter leder projekten. En fråga är varför det är så mycket stöd till 

stadsnära områden. Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) svarar att statistiken visar att man får mer 

per krona om projekten drivs via en förening, men det kräver engagemang och föreningsliv och 

det finns inte överallt. Västra Götaland utmärker sig med en speciell hantering då man haft en 

egen verksamhet och man hade satsningar redan 2010-2011. När det gäller att en del av stödet 

även gått till landsbygd i anslutning till storstadsområden har åtgärdens mål sikte på så många 

anslutna som möjligt, 361 000 personer. En utvärdering har konstaterat att stöden inte hamnat 

så glest som man kunde önska men bekräftade också att utifrån det satta målet att nå så många 

som möjligt har pengarna inte hamnat fel. Men det är upp till länsstyrelserna att välja ut 

ansökningar. Berit Mattsson (Regionalt utvecklingsansvarig) instämmer i att Västra 

Götalandsregionen finansierat bredband till kommunerna som ett slags stomnät och sett det 

som en infrastruktursatsning. 

Anetté Larm Johansson (Skärgårdarnas riksförbund) undrar vad det finns för lösningar när 

marknaden inte vill och befolkningen är för liten. Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) svarar att 

marknaden agerar där man får igen sina investeringar. Ewa Engdahl (Coompanion) anser att 

det behövs anpassade stödmöjligheter. 

Catarina Nordin Thorpe (LLU/Leader) nämner en tidigare diskussion om de stora 

projektägarna där kalkylen inte gick ihop och projekt lades ner, och undrar hur det ser ut nu. 

Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) svarar att det hålls kontinuerlig kontakt mellan Jordbruksverket 

och länsstyrelserna där man försöker följa utvecklingen varje vecka. Vissa ärenden har låg 

utbetalningsnivå, men det rör sig ofta om offentligt ägda projekt som inte har 

likviditetsproblem. 

Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) undrar hur satsningarna har bidragit till 

utbyggnadsmålet. Leader har kunnat mobilisera inför samarbeten och Maria frågar om det har 

fungerat så. Vidare undrar Maria hur det ser ut framåt och hur åtgärderna ser ut för 

Byanätsforum som organiserar föreningar, hur de kan få kapacitet för att jobba vidare och om 

landsbygdsprogrammet kommer kunna hjälpa till. Maria vill också veta om det kommer att 

finnas pengar för fortsatt utbyggnad. Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) svarar att det för 

förlängningssåren finns pengar för samordnande insater för bredband.  
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Ewa Engdahl (Coompanion) kommenterar inlåsningseffekter i samband med att stora 

projektägare inte har kunnat redovisa kostnader och undrar om man kan se hur de stora 

projektägarna har använt sina projekt. Eva gissar att det finns projekt som står stilla och 
efterfrågar information om detta. Petri Hiljanen (Jordbruksverket) svarar att de ska titta på 

frågan och återkomma. 

Urve Laas (EU-kommissionen) undrar varför siffrorna som nämndes nu var andra än de som 

tidigare nämnts när det gäller målvärdena. Pasi Kemi (ÖK-sekretariatet) svarar att utfallet 

som visades på 92 % för målindikatorn avser förväntat utfall för output-indikatorn (antal 

personer). Det är för övrigt ett lite konstigt mål med antal personer. Målet är 121 000 

anslutningar, men målet för antal personer är ett annat och ligger på 361 000. Det har visat sig 

att i många fall visar det slutliga resultatet en högre anslutning än vad som förväntades i 

ansökan och beslut om stöd. Vi kan alltså hamna över 92 % måluppfyllelse när alla projekt är 

avslutade.  

5 b) Aktuell information från Greppa Näringen 

Greppa Näringens projektledare Stina Olofsson (Jordbruksverket) informerar om Greppa 

Näringen, hur det utvärderas och vilken nytta det gör och vill även uppmärksamma att Greppa 

Näringen firar 20-årsjubileum i år (se bilaga 11). 

Diskussion 

Anette Andersson (Naturvårdsverket) tycker att det är roligt att höra att lantbrukarna är nöjda. 

Anette undrar också när man kan börja få uppföljningssiffror på rådgivningen om biologisk 

mångfald. Thorsten Rahbek-Pedersen (Jordbruksverket) svarar att dröjer lite eftersom 

rådgivningen precis har utvecklats, så sannolikt först om cirka tre år.  

Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) frågar angående innovationsstöden hur man kopplar 

ihop med och använder nyttan av innovationsgrupper samt hur det fungerar med rådgivning 

som rör klimatanpassning. Stina Olofsson (Jordbruksverket) svarar att det finns koppling till 

underhåll och översyn av diken och täckdikning fosfor och översvämning. Även bevattning och 

vattenhushållning är viktiga frågor. Thorsten Rahbek-Pedersen (Jordbruksverket) nämner 

samarbete med LOVA och LONA och information vid rådgivningen om att minska 

växtnäringsbelastningen, men påpekar att det är viktigt att inte jobba dubbelt och överlappa 

med andra som jobbar med sådant. Emma Hjelm (Jordbruksverket) säger att dessa frågor 

kommer in i många rådgivningar. Stina Olofsson (Jordbruksverket) tror att det nog kan vara 

mer samarbete med EIP och vill titta vidare på detta tillsammans med Maria. 

6 Information från Förvaltningsmyndigheten 

Olof Johansson (Jordbruksverket) informerar om Jordbruksverkets arbete som i stort präglas av 

reformarbetet för CAP och havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Jordbruksverket arbetar i tre 

spår med detta. Det första är att bistå Näringsdepartementet med att få ihop den strategiska 

planen och havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet varav den strategiska planen ska skickas 

till kommissionen i år. Det andra spåret är att delta i de fortsatta EU-förhandlingarna om 

detaljregler, riktlinjer med mera som är kopplat till nya CAP. Det tredje är Jordbruksverkets 

eget utvecklingsarbete tillsammans med övriga stödmyndigheter. Det handlar om IT-stöd, 

regelverk, rutiner, kommunikation, utbildning med mera. Som nämnts vid tidigare möte har 

Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna försökt få till ett snabbare utvecklingsarbete 

för att få reformerna på plats. Det handlar både om att ändra arbetssätt och organisatoriska 

förändringar. Ändringsarbetet har följt planen och sedan den 1 september arbetar vi på detta 
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sätt. Jordbruksverket tycker att arbetet med att förbereda reformerna fungerar bra även om det 

finns utmaningar att hantera. Jordbruksverket arbetar också med att avsluta nuvarande 

programperiod. Det är centralt att se till att alla pengar i programmet gör nytta. Programändring 

8 innebar en förstärkning av programmet och det är viktigt att få fart på det.  

Jordbruksverket har fått ett angeläget regeringsuppdrag kopplat till nuvarande program om att 

ta fram en strategi och genomföra åtgärder för att minska olycksrisker och förbättra 

arbetsmiljön i jordbruket och trädgårdsnäringen. Nästa år ska genomförandet påbörjas. 

Uppdraget är angeläget eftersom jordbruket är en olycksdrabbad sektor.  

Sammanfattningsvis säger Olof att Jordbruksverket prioriterar att få den nya reformen på plats 

inför starten 2023. Det innebär hårda prioriteringar som får konsekvenser för övriga 

verksamheter under 2022. 

Niclas Purfürst (Jordbruksverket) informerar om aktuella revisioner och annat på 

utbetalningssidan. Med glädje och lättnad har Jordbruksverket tagit emot besked om att 

ackrediteringsreservationen är hävd i sin helhet. Nästa vecka påbörjar Jordbruksverket de stora 

utbetalningarna. Jordbruksverket hoppas nå målet på att betala ut 96 % av direktstöden och 

90 % av de arealbaserade före jul. På revisionssidan pågår diskussion om revisionen av projekt- 

och företagsstöden som inleddes förra året. Det har varit möten med kommissionen och 

åtgärder har vidtagits för att sanktionsbeloppet inte ska öka. I maj reviderades 

miljöersättningar, kompensationsstödet och ekologisk produktion. Rapporten har kommit och 

Jordbruksverket har nyss svarat på iakttagelser kring kontroller och hoppas kunna reda ut en hel 

del frågetecken. Ytterligare en revision av projekt- och företagsstöd har gjorts av åtgärder som 

kommissionen inte har tittat på tidigare. Det är lite samma typ av frågor som i den förra 

granskningen. Jordbruksverket har inte fått rapporten från den revisionen än. Avslutningsvis 

nämner Niclas att revisionen av kompensationsstöd från förra året nu är avslutad. 

Diskussion 

Sofia Björnsson (Lantbrukarnas Riksförbund) erinrar om att Jordbruksverket under hösten 

skickade en digital strategi med förutsättningarna för IT-system utifrån olika budgetalternativ. 

Sofia tycker att det är oroande om nuvarande budget behålls och att det skapar farhågor för 

reformen och undrar hur diskussionen om digital strategi går framåt. Olof Johansson 

(Jordbruksverket) kommenterar att Jordbruksverket som sagt har överlämnat den till 

Näringsdepartementet och har inget övrigt att tillägga. Ordföranden svarar att förvaltningen 

har en ryggsäck att hantera och att det är stora utmaningar framöver oavsett detta. 

Näringsdepartementet har en bra dialog med Jordbruksverket och styrelsen kring detta. Det är 

viktigt att myndigheten har en stabil utvecklingsstrategi som stakar ut vägen framåt och som 

säkerställer att vi säkerställer ett funktionellt och effektivt system för framtiden. Angående 

budget så är det en fråga för den gängse budgetprocessen. En av de stora förändringarna i 

kommande denna reform är satellitövervakning och hur det ska beaktas vid kontroll och vad det 

kan komma att betyda för CAP-förvaltningen framgent. 

7 Information från Näringsdepartementet 

Tobias Olsson och Gustav af Wetterstedt (Näringsdepartementet) informerar. Det är två saker 

som är aktuella fram till jul: Att det än så länge är oklart om vi kommer att ha en regering eller 

en övergångsregering under den tiden samt att den strategiska planen ska lämnas till 

kommissionen före jul. Detta hänger ihop, det behövs en regering för att fatta beslut om den 

strategiska planen. Ett enträget arbete pågår i samarbete med Jordbruksverket att ta fram en 

komplett plan inom utsatt tid. Sverige har förpliktelser gentemot kommissionen om vilka stöd 
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och stödnivåer som ska implementeras. Näringsdepartementet kan inte säga något nu om 

innehållet, beroende på att beslut inte är fattat. Men det känns som ett stabilt förslag. 

Samarbetet med Jordbruksverket och länsstyrelserna har varit bra. Det är önskvärt att CAP 

levererar mer sakpolitik, men en ledstjärna är att hanteringen måste vara enklare. Pengarna 

måste komma ut i tid och sanktionerna måste minska. Om det går som planerat och beslutet 

fattas före jul ska det hållas sakråd i januari. Då kommer Näringsdepartementet att kunna 

presentera hur strategiska planen ska se ut. Arbetet med införandet av den strategiska planen 

kommer inte att vara klart förrän under nästa år. Vi kommer att ha minst två nya regeringar 

under processen, vilket kan påverka hur planen kommer att se ut.  

Efter debatt och omröstning av förordningen om strategiska planer i EU-parlamentet och rådet 

är planen att den ska antas den 2 december1. Därefter är förhandlingarna om grundförordningen 

avslutade. Förhandlingarna om sekundärlagstiftningen fortsätter i snabb takt. 

Näringsdepartementet arbetar i samverkan med Jordbruksverket. Det arbetet beräknas bli klart i 

vår. 

Diskussion  

Catarina Nordin Thorpe (LLU/Leader) frågar om det blev ändringar i budgeten som gick 

igenom i riksdagen som påverkar CAP. Ordföranden svarar att det inte blev några 

förändringar i CAP. Jenny Ekman (Naturskyddsföreningen) undrar om tidsplanen påverkas 

av att MP lämnade regeringen. Ordföranden svarar att ambitionen är att det inte ska vara 

någon ändring. 

Sofia Björnsson (Lantbrukarnas Riksförbund) förstår att det är en krånglig process. Men en 

jämförelse i Copa Cogeca visar att andra länder har haft samråd om utkast på strategisk plan 

osv. Även kommissionen har presenterat hur det ser ut med tillgängligheten för allmänheten i 

olika länder. Enligt presentationen har planerna varit helt kända för 10 länder, delvis kända för 

7 och inte alls kända för 7 länder. Sverige är tillsammans med Belgien och Ungern inte ens med 

i uppräkningen. Det är en svår och otydlig process i Sverige. Från Näringsdepartementet 

hänvisar man till sakråd och att synpunkter kan lämnas efter att planen har lämnats in, men 

frågan är varför processen är så annorlunda i Sverige. Sofia Emilsson (Ekologiska 

lantbrukarna) och Jenny Ekman (Naturskyddsföreningen) instämmer båda med Sofia 

Björnsson. Ordföranden svarar att man är medveten om att det är skillnader mellan länderna 

och att det får visa sig i efterhand hur andra länder har gjort. Dock har Sverige nog varit tidiga 

med sakråd och det har hållits sakråd i varje fas och utfallet av dessa samråd är beaktade i den 

plan som nu ställs samman. Optimalt vore sannolikt att det funnits en komplett strategisk plan 

att lämna synpunkter på. Dock försvårar den svenska budgetprocessen med besked om 

budgetomfattning i september i det närmaste ogenomförbara förutsättningar för det då 

utformningen av de slutliga interventionerna i stor utsträckning är avhängiga budgetvolym och 

eventuella öronmärkningar. Det är svårt att se det varit genomförbart att agera på annat sätt 

under den korta tiden under hösten. Det är dock viktigt att understryka i sammanhanget att det 

hållits sju sakråd under processen och dessa är centrala i dialogen med berörda och i 

utformning av den strategiska planen. 

8 Information från Europeiska kommissionen 

Urve Laas (EU-kommissionen) konstaterar att man från kommissionens sida inte har så mycket 

nytt att säga. Mycket tid går åt till arbetet med strategiska planer. Lagstiftningen är inte 

godkänd än. EU-parlamentet röstade för i plenum i tisdags, både om den horisontella 

                                                           
1 Länk till förordning 2021/2115 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=SV
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finansiella förordningen och förordningen om strategiska planer och de ska tas upp i rådet nästa 

vecka. När detta är klart måste sekundärlagstiftningen bli färdig i den del som gäller 

bestämmelser som behövs för att för att kunna lämna in planerna den 1 januari 2022. Arbetet 

rullar på i full fart. Det är bra att Sverige fortfarande avser att lämna in den strategiska planen 

före deadline. En informell dialog pågår mellan kommissionen och svenska myndigheter. 

Diskussion 

Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) nämner att det var möte med europeiska nätverket i 

förra veckan och styrgruppen för dem informerade om tankar kring ”rural act” och ”rural pact” 

inom EU:s långtidsvision för gles- och landsbygder. Där lyfter man fram CAP och strategiska 

planer. Det blir lite sent för strategisk plan då den ska vara framme nu. En fråga är hur 

kommissionen tänker att arbetet med ”rural act” ska kunna använda CAP och om det i så fall är 

tänkt att det ska ske genom ändringar av strategiska planen. Urve Laas (EU-kommissionen) 

känner inte till i detalj hur det kommer att se ut. Det är inget nytt i visionen som sådan. Den har 

redan beaktats parallellt med arbetet med strategiska planer både i medlemsstaterna och på 

lokal nivå. Det är inte bara CAP som har fokus på landsbygd, det har även regionalfonden och 

andra fonder. Dialogen finns där också. Ordföranden anser att det är  viktigt att läsa dessa 

dokument och tipsar ledamöterna om det.2 Det handlar om att få fonder att samverka. 

Maria Gustafsson (Landsbygdsnätverket) undrar om det finns någon annan ambition kring 

samordning och synergi för LLU nu när landsbygdsutveckling inte längre är med i 

partnerskapsöverenskommelsen och man därigenom inte kan synka LLU med fler fonder. Vi 

har fortfarande kvar Leader inom CAP. Det är viktigt för landsbygdsutvecklingen att jobba med 

att närma Leader till regional utveckling och synka med insatser inom regionalfonden. 

Ordföranden svarar att det är en praktisk fråga hur vi minskar risken för luckor och att nätverk 

inte försvinner. Politiskt är det en fråga hur man vill jobba med landsbygdspolitik och om det 

ska integreras med jordbruk eller regionalpolitik. Näringsdepartementet kan inte spekulera 

kring det, det finns utrymme inom båda. Catarina Nordin Thorpe (LLU/Leader) anser det 

välkommet att få till diskussionen med Leader. Där har man goda erfarenheter med 

flerfondslösningen. Breddningen ger nya samarbeten, exempelvis med Interreg och genom 

dialoger med regionalfonden, vilket är viktigt. 

9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

10 Nästa möte 

Nästa möte föreslås hållas den 25 maj. Sekretariatet återkommer i början av nästa år med enkät 

om ledamöterna önskar digitalt eller fysiskt möte. Vid fysiskt möte ska hybridmöte ändå vara 

möjligt. 

11 Utvärdering 

Utvärdering av mötet görs via Mentimeter. Resultatet av utvärderingen finns i bilaga 12. 

                                                           
2 Länk till a long-term vision for the EU's rural areas  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
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12 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar de som bidragit till mötet och avslutar mötet. 

 

 

 

Tobias Olsson 

Ordförande     

Thérèse Ljungquist 

 Övervakningskommitténs sekretariat 

 

 

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 – Jordbruksverket 

Bilaga 4 - 9 Lägesrapporter från övriga myndigheter 

Bilaga 10 Fördjupning om bredbandsstödet 

Bilaga 11 Fördjupning om Greppa Näringen 

Bilaga 12 Utvärdering av mötet 
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