Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp
29–30 november 2017 på Strand hotell i Borgholm.
Närvarande:
Harald Svensson, Jordbruksverket, ordförande
Annika Andersson, Lokalt ledd utveckling
Ingmar Elofsson, Lokalt ledd utveckling FOG, § 1 - § 13
Ingmar Alm, Svenska Fotbollförbundet, från § 5
Thomas Norrby, SLU
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Anders Johansson, Coompanion
Anneli Gunnars, Naturbruksskolornas Förening från § 5
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Mattias Grapenfelt, Hushållningssällskapens Förbund, från § 13
Eva Engström, Länsstyrelserna
Patrik Nilsson, Företagarna
Åse Classon, Hela Sverige ska leva
Deltog via Skype:
Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket
Sofia Lindblad, LRF § 1 - § 12
Adjungerad
Andreas Mattisson, Förvaltningsmyndigheten Jordbruksverket
Kansliet
Maria Gustafsson
Inger Pehrsson
Nils Lagerroth
Övriga
Maria Ahlsved, Näringsdepartementet från § 5 Sofia Lindeblad, E&Y § 11
Maria Carlsrud Felander, E § 11
Fredrik Holstein, Jordbruksverket, § 11
Deltog inte:
Åza Rydén, ESF-rådet, adjungerad
Bianca Burkardt Salazar
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1. Mötets öppnande
Tore Johnsson hälsade välkommen till Borgholm och Öland. Harald Svensson tackade för att vi
fått komma till Öland, hälsade välkommen till mötet och öppnade mötet. Ett särskilt välkommen
riktades till Åse Classon som är ny representant från Hela Sverige ska Leva. Harald Svensson
skickade hälsingar och tack till Terese Bengard som valt att lämna styrgruppen.
2. Sekreterare
Nils Lagerroth utsågs till sekreterare.
3. Justerare
Anders Johansson utsågs till att justera dagens protokoll.
4. Föregående protokoll
Maria kommenterade att planeringsprocessen för kommande aktivitetsplan skulle ske i en
mailprocess. Den har inte genomförts utan ändringarna är gjorda inför detta möte. Det blir
därför en introduktion till den frågan idag. Själva fastställandet blir i morgon. Vidare sades att vi
skulle planera en NRN träff för 250 000 kr under 2018. Denna träff blir framflyttad till 2020 p g a
stort intresse bland flera NRN att ordna en sådan träff.
Det beslutade även att vi att vi skulle ha en särskild uppvaktning om en landsbygdens dag. Det
blev en sådan dag i förra veckan med LRF och Hela Sverige ska leva som arrangörer.
Vad gäller Rural lab så är tiden ändrad till 16- 18 april.
Påpekades att den nya medlemmen som valdes in heter Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk.
Eva frågade om att i rapporten från förvaltningsmyndigheten står det att det ska bli en
förordningsändring om projektstöd som behöver ha övrig offentlig medfinansiering. För att få
stöd krävs en annan offentlig aktör. En del har den möjligheten och andra inte. I anteckningarna
står det att det ska bli mer flexibelt men det uppfattas tvärtom. Stämmer texten att man kan få
välja mellan offentlig eller privat aktör? Vad är det som gäller i denna fråga. Vi har fått olika
signaler. Vi har inte sett den nya förordningen och det gör att vi är lite osäkra på hur vi skriver.
Andreas svarade att det inte har varit flexibelt tidigare, för länsstyrelserna har inte kunnat kräva
övrig offentlig finansiering från någon. Även om budgeten har förutsatt detta, så har inte
länsstyrelserna haft den formella möjligheten att kräva detta. Det som nu görs i
förordningsändringen är att ge möjlighet till länsstyrelserna att kräva offentlig medfinansiering.
Det behöver vara klart och tydlig från början vad som krävs. Det måste vara förutsägbart för de
som söker. Man kan inte göra det per ärende och det måste stå i handlingsplanerna. Det är inte så
strikt att man måste dela upp det i privat eller offentlig medfinansiering. Det som står i
programändringen är att om man är en offentlig aktör så måste det vara minst 30 %. Från början
i programmet uppfattade många att möjligheten fanns även om det inte hade stöd i lagstiftningen.
Andreas tar denna fråga med sig.

Beslutades att
Godkänna föregående protokoll från 20 september 2017 och lägga det till
handlingarna
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5. Information från Näringsdepartementet Maria Ahlsved och
Förvaltningsmyndigheten Andreas Mattisson
På gång på förvaltningsmyndigheten:
Andreas Mattisson: Det gjordes vid styrgruppens septembermöte en rapportering om läget i
programmen. Det finns inte några nya siffor men det har kommit en programändring, beslutad av
regeringen och inlämnad till kommissionen. Det innebär en miljard mer till
landsbygdsprogrammet som nu har höjts från 36 till 37 Mdr. Detta har varit enligt beslut i
riksdagen sedan ett antal år tillbaka. Det blir en förstärkning på bredband och miljö (betesmark
och ekologiskt jordbruk). Det sker även neddragningar inom främst företagsstöd utanför
jordbruket och till viss del på kompensutveckling och rådgivning (dock inte miljö) samt på
service och biogas. Ändringen är beslutad och inlämnad till KOM. Den hanteras av KOM
skyndsamt, dock troligen efter årsskiftet. Den är viktigt för genomförandet p.g.a. att mycket har
stått still i avvaktan på beslut, men nu vet vi förutsättningarna tydligt. Vi kommer att fördela ut de
reserver som vi haft på Jordbruksverket, d.v.s. de som inte dras in och dras ner. Vi har fördelat ut
allt vad gäller LLU och håller på med resten fram till årsskiftet. Länsstyrelserna håller nu på och
uppdaterar handlingsplanerna utifrån de nya förutsättningarna, exempelvis om utlysningar 2018
och krav på övrig offentlig finansiering.
Det öronmärks regionala insatser till livsmedelsstrategin. Det är 100 miljoner kr inom
landsbygdsprogrammet och 42 milj. kr ytterligare. Detta ska gå till 50 Milj kr inom
Jordbruksverket för utlysningar, 50 miljoner ska fördelas ut inom länen. De extra 42 milj. kr ska
ut till de regionala aktörerna som ska stärkas för de regionala livsmedelsstrategierna.
Vi ska även öronmärka de 150 milj. kr av bredbandspengarna till glesare områden, de ska i
samråd med länen fördelas ut efter årsskiftet.
Det finns även i programändringen en extra satsning på betesmarker och på information och
rådgivning kring betesmarker. Där fördelar vi nu ut pengarna till länsstyrelserna. Det blir en
konferens i början av 2018 och i den är även GN gruppen inom Landsbygdsnätverket med.
Sedan förra mötet och kring programändringen har riksrevisionen fattat beslut om granskning, en
revision, av landsbygdsprogrammet. Det blir en form av effektivitetsrevision som de gör. Det
kommer att bli en rapport när de är klara, oklart när.
I programgenomförandet vad gäller miljöersättningar, kompensationsstöd, ekologisk produktion
och djurvälfärdsersättningar är läget att vi kommer göra slututbetalningarna under hösten. Det
blir även retroaktivt för 2015. Det har varit viktigt med IT-utvecklingen och att komma i fas. Vi
räknar med vara i fas till hösten/vintern 2018.
För drygt en månad sedan hade vi ha beviljat 44 procent av pengarna i programmet för projektoch företagsstöd. I jämförelse med förra programperioden var det 47 %, så vi ligger hyfsat i fas.
Vad gäller takten i utbetalningarna ligger vi på 28 %. På EU nivå ligger man på 22 % så i relation
till den jämförelsen ligger vi bra i fas.
Handläggningstiderna är fortfarande ett bekymmer men vi håller på med resursförstärkningar och
en del förenklingar. Vi ska införa ett mer systematiskt sätt för ständiga förbättringar. Vi jobbar
även inom EU för att få bättre regler, ex schabloner, paraplyprojekt etc.
Ett stöd där vi befarar att inte nå målet är till klimat och miljö, framför allt inom biogas. Det
finns ett ”konkurrerad” stöd inom den nationella satsningen Klimatklivet som är mer förmånligt,
ett annat skäl är att marknadsläget och lönsamheten inte ser så bra ut för biogasen. Det finns en
dialog med länsstyrelserna och de tror ändå att pengarna kommer att användas. Dessa stöd
omfattar ca 2 % av programbudgeten.
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Havs- och fiskerifonden har ca 20 % i beviljandegrad. Det stora bekymrat är havs- och
fiskerimyndigheten, men även andra myndigheter som inte hinner göra av med pengarna. Det
finns dock inga långsiktiga problem utan det handlar mer om administrativa hinder.
Vad gäller vattenbruk är de mesta pengarna slut. Andra åtgärder som inte söks är pengar för att
bygga om fiskehamnar, inrätta skyddade områden till havs, havsplaneringsinsatser etc. I havs- och
fiskeriprogrammet behöver det blir fart på utbetalningarna för annars riskerar en del pengar att
dras in. Det är den mest akuta utmaningen. Vi ligger i mitten jämfört med andra EU-länder i hur
långt vi har kommit i havs- och fiskeriprogrammet.
För Lokalt Ledd Utveckling ligger vi runt 20 % i beviljandegrad, i förra perioden låg vi på 19 %
vid samma tidpunkt. Vi ligger långt efter i socialfonden, något under 20 % i regionalfonden men
lite bättre i landsbygdsfonden. Utbetalningstakten är låg, det tar tid innan man färdigställt de
verksamheter som beslutats om, utbetalningar kommer relativt sent. Vi behöver få rull på detta
annars kommer KOM dra in pengarna om vi inte lyckats betala ut tillräckligt mycket.
Diskussion:
Styrgruppen diskuterade ansökningstrycket på klimatåtgärderna respektive andra åtgärder i
programmet. En synpunkt var att man bör prata förnybart och inte biogas för att undvika
inlåsningseffekter. Handläggningstiderna togs upp där en bedömning är att tiden för utbetalning
bör bli kortare än tiden för att få ansökan godkänd. Även finansieringen av handläggningen och
tillgången till TA- medel diskuterades. Jordbruksverket har tillsammans med länsstyrelserna gjort
en framställan till regeringen om finansieringen 2018-2020. Vad gäller risken för återbetalningen
av medel inom LLU om utbetalningstakten inte klaras så räknas även delutbetalningar in. Därför
är det viktigt att kommunicera till alla parter att delutbetalningar ska göras.
För bredbandstödet är det nu större koncerner som får stödet och inte mindre grupper som
tidigare. De har bättre likviditet och därför finns en risk att ansökan om utbetalningar från dessa
kommer i slutet av programperioden.
På gång på näringsdepartementet:
Maria Ahsved: I mars 2018 planeras det att presenteras en proposition om en sammanhållen
landsbygdspolitik. Vi håller på med slutskrivningar för en gemensam beredning runt jul och
många departement berörs. Grunden för propositionen är landsbygdskommitténs betänkande
från januari. Vissa förslag har redan genomfört exempelvis att det har antagits en ny
bredbandsstrategi. Vi har också en ny SOT nivå för grundläggande internettjänster som kommer
ökas från 1 Mbit till 10 Mbit från 2018. Ett annat förslag är ökat antalet lärcentra och att täcka
upp vissa vita fläckar där dessa inte finns. Det fanns ett förslag från kommittén om att se över
regler för VA och där är en utredning tillsatt.
Det finns en utredning om bolån på landsbygden som ska presentera ett förslag den 15
december. Det blir även en utökning av statliga servicepunkter. Ett arbete har påbörjats för att
omlokalisera statliga jobb. Tillväxtverket ska omlokalisera ett 20-tal tjänster och ESF-rådet ska
omlokalisera hela sin huvudorganisation till Gävle.
Det kan bli en ny servicemyndighet i framtiden med servicepunkter på landsbygden. Det är dock
inte klart än vilka servicetjänster som kan kopplas in.
Det ska bli en sammanhållen politik som en tvåstegsraket. Man ska först sätta mål med en
organisation och arbetssätt, exempelvis med en landsbygdssäkring som genomsyrar politiken och
som blir hållbar över tid. Detta ska vara som en grund och sedan kommer det som handlar om
insatser och aktiviteterna.
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I nästkommande programperiod kommer den övergripande prioriteringen från svensk sida vara
att minska budgeten. Man behöver då skära i sammanhållningspolitiken och i jordbrukspolitiken
men ska även fokusera på migration, konkurrenskraft, forskning, klimatomställning och
innovationer. Fonderna ska bättre användas tillsammans. Idag kommer ett meddelande inom
framtida CAP. Det tar ett avstamp från det offentliga samrådet som genomförs av kommissionen
i våras. Utmaningarna är exempelvis att ha säkra livsmedel och klimatmålen, inte minst 2030
målen. Kommissionen vill skapa en ny leveransmodell och en enklare jordbrukspolitik.
Medlemsstaterna ska ha mer att säga till om hur man genomför politiken. EU fastställer målen
och medlemsstaterna ska ha större möjlighet att påverka genomförandet. Subsidiariteten ska ökas,
med plats för mer egna regelverk i medlemsstaterna. Det ska finnas en strategi i varje
medlemsstat för hur pelare ett och två ska användas.
För det kommande nya landsbygdsprogrammet är vi nu i en mer aktiv fas och vi tar fram vad vi
behöver ta reda på. Det ska kopplas till svenska prioriteringar som forskning, innovation och
produktion för hållbarhet, miljönytta och klimateffekter. Fortsatta landsbygdsatsningar ska knytas
närmare de andra fonderna.
För de andra fonderna ska vi ha ett sakråd, där man kan komma med inspel och där aktörerna
kan komma till tals under våren 2018.
Havs- och fiskeriprogrammet förväntas fortsatta ungefär som nu. Programmet planeras att göras
med större frihet för medlemsstaterna.
Sammanhållningsrapporten för sammanhållningspolitiken har kommit, som kommissionen tar
fram vart tredje år. Där beskrivs läget i regionerna kopplat till insatserna i
sammanhållningspolitiken, och bl a hur denna politik kopplas till hur skillnaden mellan
regionerna minskar därför att man kunnat hålla uppe de offentliga investeringarna. Det finns inga
förslag i rapporten utan det är ett mer beskrivande dokument. Sammanhållningsrapporten togs
upp på det allmänna rådet. Man tog upp medfinansiering och att nettobetalarna vill se mer
medfinansiering. Det är en stor fråga inom sammanhållningspolitiken, men inte så mycket inom
CAP. Man pratade om rättssäkerheten och att lägga upp grundläggande krav. Man pratade om
migration och förenklingar. Det är mycket polariserande synpunkter. Det är stor skillnad mellan
de som vill ha en stor respektive en liten budget.
Nu finns projekt igång inom regeringskansliet för att förbereda nästa programperiod, ex sakrådet.
Regionalfonden har regionala dialogmöten. Kommissionen kommer ha möten och konsultationer
i början av 2018. Det förväntas komma ett förslag till långtidsbudget till sommaren. I höst blir det
ett nytt förslag till ESI fonder.
Det finns ett uppdrag till PTS om bredband. Nu finns det pengar inom landsbygdsprogrammet
och regionalfondsprogrammet. Det har varit ett underifrånperspektiv med lokala initiativ. Det har
varit framgångsrikt men nu behövs en annan modell. Det har PTS avrapporterat och det föreslås
en modell uppifrån och ner så ingen tappas bort. Det ska hanteras inom Regeringskansliet. PTS
ser sig själva som den centrala aktören, men det behövs en regional medverkan, ex från
Länsstyrelserna.
Diskussion:
Styrgruppen diskuterade frågan om partnerskapsöverenskommelsens roll, både den inför
nuvarande programperiod och inför framtida period samt dess roll för fondsamordningen. När i
tiden som den nya modellen för bredbandsstöd kommer att sjösättas diskuterades. Frågan lyftes
även om tidsplaneringen i sin helhet inför starten av den kommande programperioden.
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6. Frågor på utskickad lägesrapport
Lägesrapporten är utskickad med en ny variant på rapporteringsform. Flera i styrgruppen
uttryckte sitt gillande för den nya formen. De vill dock ha utförligare beskrivningar om hur vi
jobbar med de horisontella principerna i de olika verksamhetsområdena. Till exempel så har det
genomförts satsningar ihop med Unga inom EIP men det framgår inte i rapporteringen.
På fråga om TNC supporten svarade Maria G och Annika att svaren på utskickad enkät gav
grunden till det arbetssätt som valts. Det blir ett mer proaktivt arbete med mer studieresor, till en
början på pilotbasis.
Nils tipsade om att flera grupper lägger sina minnesanteckningar och annat material på de interna
sidor som även styrgruppen har tillgång till.
Beslutades att
godkänna lägesrapporten och att kansliet fortsätter med denna
redovisningsform, men tänker också på att synliggöra vad som sker enligt
de horisontella principerna på ett tydligt sätt.
7. Ekonomisk lägesrapport.
En ekonomisk lägesrapport till och med oktober 2017 var utskickad till styrgruppen.
Maria Gustafsson gjorde en genomgång av utfall 2018 och startade med att presentera en
långtidsbudget som nu är omfördelad:












Vi har minskat vår budget ned till 63,5 miljonerna i TA-medel från
landsbygdsprogrammet för hela perioden
Vi har drygt 5 miljoner från Havs- och fiskeriprogrammet som TA-medel under perioden.
Vi får 900 000 kr per år som vi inte kan skjuta framåt mellan åren.
Vi har även 8,5 miljoner kr för vårt fiske- och vattenbruksarbetet med projektfinansiering
från havs- och fiskeriprogrammet. Vi har även projektfinansiering för projektet
MATtanken på knappt 4 miljoner kr från landsbygdsprogrammet.
Vi har förbrukat TA-medlen från Landsbygdsprogrammet enligt fas, d v s 44 % av
medlen.
I långtidsbudgeten, som vi nu behöver justera, är förslaget att vi nästa år avsätter 9,1
milj.kr från landsbygdsprogrammets TA – medel och 900 tkr från Havs- och
fiskeriprogrammet.
Troligen kommer det bli en större budget p.g.a. medel som inte använts detta år och
därmed skjuts över till nästa år. Merparten av de överskjutande medlen är uppbokade
men ännu inte utbetalade. Det beror delvis på att arbetsgrupperna jobbar med tvåårsperspektiv. Mycket av aktiviteterna har haft en startsträcka och genomförs nu och
utbetalningar kommer först nästa år.
Vi fortsätter enligt förslaget med samma nivå 2019. Vi trappar sedan ner 2020. Vi
kommer sannolikt hålla på med utbetalningar fram till och med 2022.
Vi har från och med i år (2017) haft en reserv på ursprungligen på ca två miljoner. Den
har vi börjat använda då 200 tkr är avsatt till landsbygdsriksdagen nästa å och 250 tkr
kommer till en NRN träff 2020. Det blir då 1 600 tkr kvar i en reserv för resterande
programperiod.

Budgeten för 2018 med både TA-potterna blir totalt 10 miljoner kr och den ligger till grund för
revideringen av 2018 års aktivitetsplan.
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Beslutades att
godkänna den ekonomiska rapporten.
I övrigt godkänna den ekonomiska rapporten
8. Fördjupad lägesrapport från Innovationsnätverket
Inger Pehrson gav en fördjupad lägesrapport om innovationsnätverket. Inger har sedan augusti
2014 jobbat med EIP Agri och innovationsnätverket.
Det var ett uppdämt behov till stöd för innovationer på detta sätt och många hördes av de första
åren. Det har kommit in mer än 350 innovationsidéer till innovationssupporten, alla har dock inte
varit idéer om innovationer utan det kan även vara utvecklingsprojekt, rådgivningssatsningar etc.
Nu är det betydligt glesare mellan förfrågningarna.
Det är en tvåstegsprocess. Man kan söka gruppbildningsstöd, en klumpsumma för att bilda en
innovationsgrupp med minst två personer ifrån de olika kategorierna (forskare, rådgivare,
praktiker) för att få stöd. Oftast är det minst 4 – 6 eller fler i dessa grupper. Resultatet är sedan att
det ska bli en fullständig ansökan. De flesta går vidare och lämnar in en ansökan för att starta ett
innovationsprojekt.
Det har hittills kommit in 130 ansökningar till innovationsprojekten och det är 27 fullt godkända.
Av det totala beloppet på 440 miljoner kr är cirka 100 miljoner intecknade med de formellt
godkända projekten. Utifrån gruppbildningsstödsansökningarna och ansökningar som är på gång,
kan man göra en bedömning att drygt 200 milj. kr ytterligare kommer att användas, beräknat
utifrån andelen av vad som tidigare blivit godkänt. Så det finns pengar kvar att söka. Det är 100
% ersättning och stöd till projekten.
Det finns ett ”draknäste” utsett, en rådgivande kommitté som bedömer ansökningarna enligt ett
antal fastställda urvalskriterier. De träffas 4 ggr per år och efter den bedömningen gör
handläggarna på SJV en formell handläggning. För att få en ansökan godkänd krävs mycket
information med mycket bilagor, exempelvis offerter, löneberäkningar etc.
Vid nästa möte med kommittén den 12 dec är det 14 unika ansökningar och 7 bordlagda
ansökningar som kommer in.
Enligt Lina Bjerkes utredning har lantbrukarna mer innovationer om miljö och klimat än andra
landsbygdsföretag. Det handlar att både minska miljöbelastningen som att göra en
kostnadsbesparing.
Godkända projekt finns samlade på en lista som finns på styrgruppens interna hemsida.
Styrgruppen tog upp frågor om det finns projekt som handlar om nya arbetssätt, digitalisering,
logistiklösningar och nya affärssystem samt om krav på marknadsmognad för projekten, och om
hur samspelet mellan den rådgivande kommittén, innovationssupporten och handläggarna
fungerar.
Inger informerade vidare om de kommande möten som arrangeras inom innovationssupporten,
exempelvis om projektledarträffen den 17 januari och halvtidskonferensen den 18 januari, samt
om de informationsinsatser som innovationssupporten genomför Filmen Skräppdödaren visades
för styrgruppen.
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9. Återkoppling från nätverksträffen och Galan 8- 9 nov 2017
Maria Gustafsson föredrog resultat från nätverksträff och gala enligt utsänt material.
Vid tidigare möte fastställdes en målsättning för hur träffen skulle leverera resultat och effekter i
förhållande till programmål. Temat i år kändes naturligt eftersom det är där som det haltas mest i
programmet vad gäller utnyttjande av medel. Uppföljningen är beskriven i förhållande till de
målsättningar som fanns i planen.
Totalt var det 230 deltagare, varje dag hade vi ca 200 deltagare, vilket gjorde att vi nådde utfallet
om antal deltagare. Dock nådde vi inte målet med att hälften av våra medlemmar skulle delta.
Styrgruppen diskuterade uppföljningen. Flera uttryckte att både träff och gala var positiva och
trevliga och att en stor behållning är att träffa alla människor. Att allt var samlat till en plats
utryckte flera var bra. Möjligheten att förlägga en del av aktiviteterna och ullbaggeutdelningen vid
landsbygdsriksdagen diskuterades där fördelen skulle kunna vara att spara pengar och nå fler,
men där det kan finnas en nackdel att själva utdelningen försvinner vid ett sådant stort
arrangemang. Landsbygdsnätverket var tidigare medarrangör av landsbygdsriksdagen men har
ömsesidigt kommit överens med HSsL om att ändra formen för samarbetet till det som nu görs,
bl a genom att arbetsgrupperna deltar med seminarier. Bra om denna dialog om samarbete
fortsätter.
Andra frågor som kom upp var behovet av att mäta resultatet av informationsspridningen i
sociala medier, medverkan från näringsdepartementet och den politiska nivån i nätverksträff och
gala, för- och eventuella nackdelar med att vara utanför Stockholm samt att det var ont om tid
mellan de olika passen och galan. Detta var också synpunkter som kommit upp i
konferensutvärderingen som redovisats i underlaget till styrgruppen.
Den grupp som planerade regelverket för ullbaggeprocessen bör träffas igen för utvärdering och
planering av ullbaggeprocessen inför 2019 års gala.
Beslutades att
Eva Engström Annika Andersson, Harald Svensson, Maria Gustafson och Nils Lagerroth har
ett nytt möte för utvärdering och planering av ullbaggeprocessen inför 2019 års gala.
10. Återkoppling från gemensamma arbetsgrupps- och delnätverksträffen den 7- 8
nov.
Nils redogjorde gjorde för de utsända dokumenten om återkoppling från den gemensamma
arbetsgrupps- och delnätverksträffen den 7- 8 nov. Ca 60 personer från samtliga arbetsgrupper
och delnätverk deltog. Grupperna intervjuade varandra och svaren är utskickade i en matris. De
tog även fram listor på goda råd för ökat engagemang och deltagande i arbetsgrupperna. I ett
avslutande mentimeterpass gavs medskick till egna arbetsgrupperna och till styrgruppen, ordmoln
om de horisontella principerna, samt deltagarnas syn på engagemanget i
arbetsgrupperna
Styrgruppen fick i bikupor diskutera medskicken till styrgruppen. Synpunkter som kom fram var
bl a:
 Svårt veta vad som önskas när både tydligare beställning och ökad flexibilitet önskas. Bra
ta med sig önskemål om förenkling av mål och arbetsplaner. Interventionslogikens
målstruktur är inte enkelt att beskriva.
 I nätverket har vi blivit mer byråkratiska genom åren på samma sätt som programmet.
Detta kan vara bra men kan göra det svårt för vissa medlemmar att vara med.
 Om styrgruppen inte får det man vill ha som leverans så får ju styrgruppen gå in, vilket
kan upplevas som jobbigt. Då kan även styrgruppen behöva gå in och försöka byta ut
personer.
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Bra att grupperna kan ses gemensamt en gång per år.
Vi behöver ha en liknande bild av att beskriva Landsbygdsnätverket. Deltagarna i
grupperna behöver ha en liknande bild av nätverket och varför nätverket har
arbetsgrupper. Beställningarna uppfattas inte riktigt klart av gruppledamöterna.
Hans-Olofs smörjkanna är en bra bild för att beskriva hur nätverket kan fungera.
Styrgruppen skulle vinna på att vara mer tydliga på vad vi förväntar oss av grupperna och
deltagarna. Att bara träffas i en arbetsgrupp är inte målet.
Utbyte mellan grupperna är upp till grupperna själva.
Bra om man kunde ha särskilda ordförandeträffar. De kan sedan ta med sig information
till sin grupp.
En fråga är även om vi enbart ska arbeta med medlen i programmen eller om vi har en
bredare ansats.
Grupperna fungera ofta ganska bra, de bestämmer tidigt mål och målgrupper för sina
aktiviteter, budget och gör så mycket verkstad de själva vill ha.
Om vi sätter för höga krav på deltagande i arbetsgrupperna finns risk att man tappar
organisationen.
Bra med diskussion om vilken roll och utrymme som ledamöterna i grupperna ska ha.
Bra om man förenklar återrapporteringen.
En del arbetsgrupper har undergrupper som i sin tur blir rekryteringsbas till
arbetsgruppen.
Landsbygdsnätverket finns till för att programmen ska genomföras mer effektivt.
Grupperna finns inte allmänt för vad vi har lust med utan det måste kopplas till
programmen.
Vi behöver ge en bra signal till arbetsgrupperna om vad vi tycker. Bra om styrgruppen är
med och träffar arbetsgrupperna vid fler tillfällen.
Det finns ett behov av att utforma berättelsen om varför Landsbygdsnätverket finns. Det
räcker inte med att säga mer än att vi är effektiva för programmen i den berättelsen.
Budskapet behöver bli detsamma när det berättas i olika sammanhang.

Beslutades att
Medskicken från arbetsgruppernas möte och styrgruppens diskussion används vid
aktivitetsplaneringen och kan även behöva diskuteras vid ett särskilt tillfälle.
11. Diskussion om slutsatser från EYs slutrapport om utvärderingen av
Landsbygdsnätverket
Sofia Lindeblad och Maria Carlsrud Felander redovisade på Skype rapporten ”Löpande lärande
utvärdering av Landsbygdsnätverket” som gjorts på uppdrag av Utvärderingssekretariatet vid
Jordbruksverket. Syftet har varit att utvärdera hur Landsbygdsnätverkets interventionslogik har
utformats på olika nivåer inom Landsbygdsnätverket samt att utvärdera om
Landsbygdsnätverkets arbete i praktiken styrs av och genomförs i enlighet med
interventionslogiken. Fokus har varit på lärande genom att utvärderarna har löpande återkopplat
resultat till de som berörs inom nätverket. Utvärderarna har särskilt följt arbetsgrupperna,
Naturturism, Integration och Gröna näringar.
Styrgruppen diskutade utvärderarnas resultat och synpunkter gavs om behovet av att på ett tydligt
och enkelt sätt kunna berätta om Landsbygdsnätverket, om vilket behov som finns hos alla i
nätverket att känna till de olika målhierarkierna och att styrgruppen behöver bli tydlig med vilka
förväntningar som sätts på arbetsgrupperna/delnätverken. Andra synpunkter var att vi har för få
verktyg i verktygslådan och behöver tänka friare och bli mer snabbfotade, att vi bör planera en
fortsättning av våra aktiviteter, exempelvis att efter nätverksträffen om cirkulär ekonomi
diskutera regelverket för möjlighet till stöd för inköp av begagnande maskiner.
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Maria Gustafsson gav en berättelse om bakgrunden till Landsbygdsnätverket, hur nätverket har
fungerar i Sverige och hur olika nätverk i andra länder fungerar. Flera i styrgruppen uppskattade
denna berättelse och menade att denna bör vi ta fram och beskrivas för medlemmarna och andra.
Vi bör skriva om vad som är Landsbygdsnätverkets, styrgruppens och vad som är
arbetsgruppernas/delnätverkens uppgifter. Mycket av vad Landsbygdsnätverket står för och är
finns beskrivet på hemsidan men berättelsen behöver tas fram även på andra sätt. Man bör även
inkludera att Landsbygdsnätverket nu arbetar med flera program och även att uppdraget är
bredare än enbart programmen.
Beslutades att
Kansliet tar fram en tydlig användbar beskrivning och berättelse om Landsbygdsnätverket
12. Diskussion om planeringen av 2019- 2020 års aktivitetsplan.
Maria Gustafsson gick igenom nytt förslag till planeringsprocess inför 2019- 2020 års
aktivitetsplan. Ett medskick från föregående styrgruppsmöte var att inte låsa behovsanalysen för
tidigt, att förenkla processen och att ge utrymme för mer flexibilitet. I det utskickade förslaget har
detta lösts bl.a. genom att arbetsgruppernas behovsanalys är borttagen. Styrgruppens diskussion
rörde behovet att kunna planera på både kort och lång sikt samtidigt som man i behovsanalysen
tar hänsyn till de fyra övergripande målen.
13. Revidering av innevarande Aktivitetsplan
Inför revideringen av innevarande aktivitetsplan 2017-2018 var det utskickat tre underlag, dels
aktivitetsplanen med förslag till ändringar markerade i rött, dels två bilagor varav en om
landsbygdsäkring och en om webbinarieserien Landet lär. Nils föredrog förslaget om Landet lär
och Maria Gustafsson förslaget om landsbygdssäkring. Maria föredrog även budgetförslaget för
2018.
Styrgruppen delades in i mindre grupper för att diskutera och följa upp årets verksamhet och
belysa behov av eventuella ändringar under 2018. Som underlag för diskussionen fanns bland
annat resultaten från de intervjuer som arbetsgrupperna/delnätverken gjorde med varandra vid
arbetsgruppsträffen. Det nya tionde målet diskuterades gemensamt.
Sammanställning av synpunkter vid redovisning mål för mål:
1. Medlemsorganisationerna har utbytt erfarenheter nationellt och internationellt
- Förtydliga hur erfarenheter sprids och ta upp en diskussion om vad erfarenhetsutbyte
är (vilket också ska tas in i kommande aktivitetsplanering)
2. Medlemsorganisationernas förmåga att få fler unga engagerade har ökat
- Mer insatser behövs, såsom att samla unga engagerade i de olika grupperna till
exempel vid en särskild nätverksträff, och alla grupper ska ta till sig att arbeta med
unga frågor.(ingen ändring i skrivningen)
3. Medlemsorganisationernas förmåga att stödja utvecklingen av nya
affärsmöjligheter på landsbygden har ökat
- Öka användningen av teknik, exempelvis att ett av styrgruppsmötena ska genomföras
digitalt. Dessutom ska Landsbygdsnätverket arbeta mer med attityder om
landsbygden, exempelvis en film om hur man kan vara verksam på landet (ingen
ändring i skrivningen)
- Kansliet tar till nästa möte fram ett underlag om naturturismfrågorna och formulerar
ett förslag till lösning. Ett medskick kan vara att gruppen möts vid några tillfällen och
formulerar en annan infallsvinkel framåt.
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4. Medlemsorganisationernas kunskap om ekosystemtjänster, med särskilt fokus på
miljö och klimat, har ökat.
- En bredare spridning av informationen ska göras även till aktörer utanför de gröna
näringarna, ex till miljömålsrådet. Även andra grupper kan jobba mer med
ekosystemtjänster, exempelvis i de blå näringarna och inom naturturism. (Ingen
ändring i skrivningen, dock ev. ändring i pilarna i diagrammet).
5. Medlemsorganisationernas förmåga att involvera nyanlända och asylsökande i
landsbygdsutveckling har ökat
- Mer insatser behövs och alla grupper ska ta till sig att arbeta med nyanlända och
asylsökande frågor. Vi bör undersöka behov av att översätta till andra språk. (ingen
ändring i skrivningen, men ändring i pilarna)
6. Medlemsorganisationernas kunskap om de förbättringar som behövs för att
programmens mål ska nås har ökat
- Skrivningen om digital plattform för vår medlemsorganisationers
landsbygdsutvecklare stryks. De är välkomna att använda de plattformar som redan
finns i nätverket.
7. En kontaktpunkt för Leader har skapats och medlemsorganisationernas kunskap
om och engagemang för leadermetoden har ökat
- Målet är väl uppfyllt och grupperna använder sig av Leader för spridning av sitt
budskap. (Ingen ändring av skrivningen)
8. Information om programmens möjligheter har spritts till
medlemsorganisationerna, allmänhet och potentiella stödmottagare
- Få fram en enkel information i poddar och i Landet lär om programmens möjligheter.
- Medverka till att jordbruksverkets information om stödmöjligheter blir lättare att hitta
i.
- Fler grupper bör arbeta med klimatfrågorna.
- Fiskegruppen bör informera om planfrågor.
(Inga ändringar i skrivningen, enbart medskick till kansliet och arbetsgrupperna)
9. Medlemsorganisationerna anser att Landsbygdsnätverket bidragit till samarbete
kring innovationer för att stärka landsbygdernas utveckling, många
innovationsprojekt inom EU-satsningen EIP-Agri, ett aktivt innovationsnätverk
såväl nationellt som internationellt och många innovativa idéer i olika
landsbygdsutvecklingsinitiativ.
- Ingen ändring i målformuleringen (dock en översyn om de två sista bisatserna behövs
inför kommande planering)
- Kansliet gör en översyn om eventuellt deltagande i Hack for Sweden och i
innovationscamp. Eventuellt stryks denna aktivitet från Aktivitetsplanen.
- Till nästa aktivitetsplan tas en bra definition av begreppet innovationer fram.
10. Medlemsorganisationerna ska ha bidragit med sina erfarenheter om hur beslut i
andra politikområden påverkar möjligheten att nå målen i
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt LLU programmet
med finansiering från regional fonden och socialfonden.
- Målet ska bidra till landsbygdsäkring
- En synpunkt var att det behövs en skarpare skrivning om att
medlemsorganisationernas erfarenheter ska ha påverkat till, (istället för bidraget till).
Detta för att kunna ha effektmål och inte aktivitetsmål. En annan synpunkt var att
Landsbygdsnätverket inte är ett opinionsbildande nätverk och kan bara dela med sig
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av erfarenhetsbaserad kunskap så att beslutsfattare fattar kloka beslut. Kansliet får
återkomma med förslag till formulering
Den som skapar policy ska ta emot informationen.

Beslutades att
Kansliet återkommer med nytt reviderat förslag till aktivitetsplan 2018 baserat på utskickat
förslag samt ovanstående diskussion och medskick.
Fastställa budgeten för 2018 till 10 Milj kr varav 9,1 Milj. i TA-medel från
landsbygdsprogrammet och 0,9 Milj kr från Havs- och fiskeriprogrammet, enligt det förslag
som presenterades under punkten ekonomisk lägesrapport.
14. Fastställa formerna för planering av 2019 - 2020 års verksamhet.
Styrgruppen fortsatte diskussionen om planeringen av 2019 - 2020 års verksamhet där synpunkter
gavs att verktyg behövs även för att kunna agera för behov som uppkommer i närtid, och att
reserven i långtidsbudgeten ska kunna utnyttjas för detta.
Beslutades att
fastställa utsänt förslag för planering av Aktivitetsplanen 2017-2018.
15. Nya medlemmar
Ett underlag är utskickat till styrgruppen om tre intresseanmälningar för medlemskap i
Landsbygdsnätverket. Följande intresseanmälningar har inkommit:
 Växa Sverige
 Sveriges Konsumenter
 LSU Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
Beslutades att
till medlemmar i Landsbygdsnätverket anta
 Växa Sverige
 Sveriges Konsumenter
 LSU - Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
16. Övriga frågor
Andreas Mattisson rapporterade om Jordbruksverkets planer att anställa en ny landsbygdsstrateg.
Thomas Norrby rapporterade att Ruralab har flyttats fram till 16 – 18 april på Ösel. Thomas
återkommer med förslag på transporter för styrgruppen.
17. Mötet avslutas
Harald Svenson avslutade mötet och tackade de närvarande.
Förda anteckningar
Nils Lagerroth
Justeras
Anders Johansson
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