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PARTNERSKAPSMÖTET FÖR LANDSBYGDSPROGRAMMET
I KRONOBERGS LÄN DEN 24 MAJ 2019

1. Stefan Carlsson hälsade välkommen
2. Partnerskapets roll och presentationsrunda, Stefan
Partnerskapet träffas två gånger per år. Länsstyrelsen informerar om läget i
programmet och hur det utvecklas. Partnerskapet förväntas utifrån detta komma
med inspel till justeringar av programmet. Partnerskapet har också i uppgift att
marknadsföra programmet via sina respektive kanaler. Marknadsföring är särskilt
viktig när det gäller åtgärder med lågt söktryck.
3. Ändringar i handlingsplanen och budgetflexibilitet, Anders
Anders redogjorde för genomförd budgetomfördelning. Omfördelning var
endast tillåten inom respektive fokusområde. En rad omfördelningar har gjorts
inom Länsstyrelsen egna kompetensutvecklingsprojekt. Vidare har till startstöd
för unga omfördelats 3 Mkr från investeringsstödet. Stöd till investeringar i
service och fritid har tillförts 1,2 Mkr från rådgivningstjänsterna. För fullständig
information se dokumentet ”Fokusområde”
Anders informerade om sedan förra mötet genomförda förändringar i
handlingsplanen samt förändringar som ligger hos Jordbruksverket för
godkännande. Ändringarna handlar till exempel om övergång från
beslutsomgångar till löpande hantering, sänkta poänggränser och höjda stödtak.
Ändringarna syftar huvudsakligen till att förenkla hanteringen och nå ett bättre
utnyttjande av medlen. Ändringarna framgår i detalj i presentationen
”Handlingsplan 18-19 190524”
4. Budgeten, hur går det?. Linda
Linda redogjorde för budgetläget i de olika åtgärderna. Alla bredbandspengar har
beslutats men det finns nu ett visst återflöde i projekt som har blivit billigare är
väntat. Dessa medel utlyses i samband med att nya pengar eventuellt fördelas till
länet. Lågt söktryck i vissa projektstöd. Även i vissa företagsstöd och
miljöinvesteringar finns det mycket pengar kvar att söka. För hela bilden se
dokumentet ”Presentation budget partnerskap”
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5. Hur ökar vi antalet ansökningar där det behövs? – gruppdiskussion
Idéer som framkom vid diskussionerna:







Ökad samverkan med Leader
Leaders lokala utvecklingspott som medfinansiering
Öka kunskapen hos kommunerna kring stöden, uppgift för de
kommunala representanterna
Öka kunskapen hos lantbrukarna om vilka stöd som kan sökas
Utnyttja Liket
Ta fram goda exempel

Lokalt ledd utveckling genom Leader, Åsa Westström och Joel Parde
Åsa Westström är ny verksamhetsledare vid Leader Linné Småland sedan mitten
på februari. Åsa inledde med att förklara Leadermodellen och presentera
nuvarande bemanning vid kontoret. Åsa fortsatte sedan med budgetläget och vad
som hittills har uppnåtts med pengarna och hur projekten är fördelade över den
geografiska ytan. Låg efterfrågan inom ”Samverkan”. Åsa efterlyste tips på
inriktning för nya paraplyprojekt. Behov av stöd till översättningstjänster
uttrycktes från flera. Omfördelning av medel kan bli aktuellt sista september
2019. Sista beslutsdatum är den 30 september 2020. Projekt kan drivas in på
2021. Se vidare presentationen ”Linné partnerskap 20190524”
Joel Parde presenterade läget i SydostLeader. Ekonomisk utveckling och
arbetstillfällen är viktigt i varje projekt. Helst ser man inga förstudier. Joel ger
exempel på aktuella projekt. Söktrycket är fortsatt högt. Ansökningar från
Uppvidinge efterlyses dock. Paraplyprojekt har införts. Elva ansökningar är
aktuella för beslut. Distansbeslut tillämpas för att slippa kalla ihop till möten. Se
vidare presentationen ”SydodostLeader bildpres 190524”.
6. Regional- och socialfonden, Josefin Wilhelmsson
Josefine ger en nulägesbild över fonderna. När det gäller ERUF har det varit
störst efterfrågan på medel i insatsområde 3, Öka konkurrenskraften hos små och
medelstora företag, där det återstår elva procent av budgeten. Omfördelning från
insatsområde 1, Stärka forskning och teknisk utveckling och insatsområde 4,
Stödja övergången till en koldioxid ekonomi är en fråga för kommissionen.
Pågående utlysning stängs den 9 september och beslut fattas 5-6 december. Hur
länge projekt kan hålla på är en fråga som diskuteras.
Josefin puffade för informationen om ERUF den 4 juni. Anmälningstiden hade
nyss gått ut men det fanns möjlighet att anmäla sig till Josefin direkt vid mötet.
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I socialfonden återstår 10 Mkr i programområde 1, Kompetensförsörjning medan
det återstår 80 Mkr i programområde 2, Öka övergångarna till arbete. Pågående
utlysningar är Samverkan för ökad inkludering och Hållbara övergångar till arbete
eller utbildning för unga. Inga ansökningar har inkommit till ungdomsutlysningen
medan inkluderingsutlysningen är översökt med 80 Mkr.
7. Landsbygdsprogrammet och skogen, Jerker Bergdahl
Jerker Bergdahl från Skogsstyrelsen redogjorde för läget i deras del av
landsbygdsprogrammet. Sista utlysningen är genomförd men möjligen kan det
komma någon ytterligare. Jerker informerade om vilka projekt vi har i länet. I
samarbetsdelen finns fortfarande pengar kvar. Uppmaningen är att söka.
Ett antal projekt inom ramen för skogsstrategin för Småland har erhållit
tillsammans 1,2 Mkr från nationella skogsprogrammet.






Linnéuniversitetet – skador på skog, information och rådgivning till
skogsägare inklusive klimat
LRF – nätverk för mångbruk, småskalig träförädling och
turismentreprenörskap
Länsstyrelsen Kronoberg – kunskap om allemansrätt för dem som
bedriver organiserad naturturism
Skogsstyrelsen – Mera tall till Småland
Hela regionala skogsstrategin – Jämställdhet i skogen (annan finansiering)

På fråga om det finns ett engagemang kring vildsvin svarade Jerker att vildsvin i
skog är ingen fråga. Det är inga skadeproblem i skogen. Klövviltet är då ett större
problem. Dovhjort ökar i Småland
Jerker berättade om ett pågående projekt rörande granbarkborrarna. Granen
behöver flera år för att komma ikapp efter torkan. Sydöstra Sverige är värst
drabbade av borrarna.
Bland framtidsfrågor lyfte Jerker klimatet, att tallen nu behöver ta plats samt risk
för större skogsbränder.
Se presentation ”Skogsstyrelsen 20190524”.
8. Övervakningskommittén, Stefan
Programändring på gång som bland annat innebär 195 Mkr ytterligare till
bredband, 46 Mkr nya pengar till kommersiell service och 17,6 Mkr till
Rådgivning Greppa Näringen. Gödselbaserad biogas dras ner med drygt 126
Mkr.
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PM från Näringsdepartementet bifogas.
Det kan bli aktuellt med budgetomfördelning mellan myndigheter till hösten för
att uppfylla målen i fokusområden enligt departementets önskemål. Sista datum
för beslut är 2020-12-31 och allt ska vara utbetalat till aug 2023.
9. Strategiska planen (nytt landsbygdsprogram), Stefan
Som det ser ut nu är nästa landsbygdsprogram försenat till 2022 och det kan bli
ytterligare förseningar på grund av brexit och annat. Överhängande risk för glapp
alltså.
Den strategiska planen ska vara klar sista december 2020. Olika arbetsgrupper
arbetar med programmet.
Jordbruksverkets rekommendation innehåller tre grundtankar, Programmet ska
bidra till livsmedelsstrategin, Sveriges miljömål och landsbygdspolitiken.
Ambitionen är smalare program och förenklingar. En del insatsområden plockas
bort och en del slås ihop. Vissa investering och projekt föreslås endast kunna
sökas inom Leader.

Stefan Carlsson
Landsbygdsdirektör

Anders Meijer
Funktionschef

