Protokoll fört vid digitalt möte med Landsbygdsnätverket styrgrupp den 4
juni 2019
Närvarande:
Harald Svensson, Jordbruksverket, ordförande
Marianne Wetterin, Naturvårdsverket
Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapens Förbund
Lars Björneld, Lokalt Ledd utveckling
Thomas Norrby, SLU
Patrik Nilsson, Företagarna
Anders Johansson, Coompanion
Eva Engström, Länsstyrelserna
Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket
Sofia Björnsson, LRF
Tore Johnsson, Sveriges Fiskares Producentorganisation
Kansliet
Maria Gustafsson
Nils Lagerroth
Ulrika Holmgren § 10
Ingrid Whitelock § 11
Övriga
Kerstin Jansohn, Förvaltningsmyndigheten Jordbruksverket,
Maria Ahlsved, Näringsdepartementet
Åsa Wolgast, Näringsdepartementet
Deltog inte:
Åse Classon, Hela Sverige ska Leva
Mårten Andersson, Fotbollförbundet
Anneli Gunnars, Naturbruksskolornas Förening
Andreas Mattisson, Förvaltningsmyndigheten Jordbruksverket
Bianca Burkardt Salazar, Näringsdepartementet.
Caroline Karlsson, Lokalt ledd utveckling Fiske
Åza Rydén, ESF-rådet, adjungerad
1. Mötets öppnande
Harald Svenson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Mötet genomförs via
skype i två pass, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen den 4 juni 2019
2. Presentation av nya styrgruppsledamöter
Sofia Björnsson presenterade sig som ny representant från LRF efter Sofia Lindblad. Sofia jobbar
inom LRF med framförallt EUs jordbrukspolitik CAP. Sofia är ordförande i
Landsbygdsnätverkets Gröna näringar grupp och har en bakgrund från både Jordbruksverket och
regeringskansliet. Sofia är engagerad i lantbrukarnas europeiska samarbetsorganisation Copa
Cogeca och som sådan även engagerad i det europeiska nätverkets ENRDs aktiviteter.
3. Sekreterare
Nils Lagerroth valdes till sekreterare för mötet.
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4. Justerare
Christina Milén Jacobsson valdes att justera protokollet.
5. Föregående protokoll
Maria Gustafsson berättade att några punkter från förra mötet återkommer vid detta möte. Det
gäller kommunikationsplanen samt listan med begrepp som vi använder.
Ordet biokemi ska ändras i förra protokollet till bioekonomi.
6. Information från Näringsdepartementet och Förvaltningsmyndigheten
Åsa Wolgast Broberg och Maria Ahlsved från Näringsdepartement började med att informera
om den omorganisation som finns sedan 1 april vid Näringsdepartementet Det är en anledning
till att det idag är två personer med. Landsbygdsfrågorna finns nu under landsbygdsavdelningen
på näringsdepartement med fem enheter;
 enheten för fiske, jakt och rennäringsfrågorna där Bianca Burkardt Salazar är verksam,
 vid enheten för jordbruk och livsmedelsföretagande som hanterar
landsbygdsprogrammet, direktstöden och livsmedelsstrategin och där finns Åsa,
 och vid enheten för regional tillväxt och landsbygdsutveckling med sakpolitik
landsbygdsutveckling plus regionalfonden där Maria A finns.
 Sedan finns enheten för skog, miljö och forskning med sakpolitik kring miljö och skog
med koppling till SLU.
 Vid enheten för djur och livsmedel hanteras djurhälsa och livsmedelsfrågor.
Satsningar i vårändringsbudgeten beslutas om först i juni. Landsbygdspropositionen är på totalt
400 milj. kronor, fördelade till Tillväxtverket som ska vara den samordnande myndigheten för
genomförandet av landsbygdspolitiken. De får 6 milj. kr som förvaltningsanslag för att rekrytera
etc. för detta. De får också 5 milj. för att utveckla ett metodikstöd ihop med särskilt utpekade
myndigheter för att analysera konsekvenser för landsbygderna, en slags landsbygdssäkring. Sedan
satsas ca 53 milj. till näringslivsinsatser för Tillväxtverket att hantera för digitalisering och
teknikutvecklingsinsatser för företag på landsbygderna. Ca 10 milj. satsas via Tillväxtverket för
stöd till besöksnäringarna.
Sedan en satsning på ett nytt kunskapscentrum för landsbygdsutveckling vid SLU ihop med några
andra universitet, för att bilda en kunskapsnod för landsbygdsforskning. 122 milj. satsas för
enskilda vägar och godstransporter på järnväg, till exempel till broar och färjebryggor som ofta är
kostsamma investeringar. Utbildningssatsningar för pedagogik för distansutbildning får 10 milj.
samt 10 milj. för fjärrundervisning (teknik och kompetensutveckling för lärare). Ett utökat
transportbidrag i stödområdena kan nu även gå till livsmedelssektorn. Det finns statsbidrag till de
39 kommunerna i stödområde A som handlar om att de ska stärka näringslivsutvecklingen i sina
kommuner. Det har varit på 70 milj. kr och i vårändringsbudgeten så blir det plus 20 milj. kr,
alltså totalt 90 milj. till dessa kommuner. En bredbandssatsning görs på 100 milj. kr plus 95 milj.
utöver satsningen i landsbygdspropositionsramen, totalt 195 milj. för bredbandsinfrastruktur till
landsbygdsprogrammet. Utanför ramen för landsbygdspropositionen har man ett torkstöd med
350 milj. kr, så totalt är det 1,57 miljarder kronor som gått ut som torkstöd. Sedan också utanför
landsbygdspropositionsramen så återupprättar man våtmarkssatsningen utanför
landsbygdsprogrammet. Detta är vad som är kopplat till vårändringsbudgeten.
Landsbygdsminstern gör en Sverigeresa, bl. a har hon varit i Kalmar, Västernorrland och i
Värmland.
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Det pågår ett framtagande inför nästa programperiod som handlar om dels förhandlingar och
dels om det nationella genomförandet. Vad gäller förhandlingarna är det nu ett speciellt skede
med halvårsskiftet då Rumäniens ordförandeskap lämnas över till Finland. Det är oklart om det
blir en partiell överenskommelse för CAP eller en partiell allmän inriktning för Havs- och
fiskerifonden. Det kan istället bli en framstegsrapport från rumänerna och så fortsätter
förhandlingsarbetet under Finlands ordförandeskap i höst. Svenska prioriteringarna inom CAP
är välfärd, konditionalitet1, och på den europeiska nivån en ökad miljö- och klimatambition. Vi
vet inget om tidplanen nu men vet mer inom några veckor.
Vad gäller nationella genomförandet i jordbrukspolitiken ska vi göra en strategisk plan som
innehåller både direktstöden och de nuvarande insatserna i landsbygdsprogrammet.
Näringsdepartementet leder arbetet och ansvarig för processen är Calle Lööf. Det blir ett sakråd,
kanske i september, i processen där synpunkter ska samlas in. Det finns stora möjligheter och
stora utmaningar. Jordbruksverket kommer få i uppdrag att göra en behovsanalys, ta fram
prioriteringar och förslag till ett program för kommande havs- och fiskeriprogrammet. Det ska
vara klart inom ett år.
Det pågår ett arbete i socialfonden och regionalfonden. Vad gäller sammanhållningspolitiken så
pågår förhandlingar enligt plan och man är i princip klar med de flesta delarna. Det har gått ett
uppdrag till de regionalt utvecklingsansvariga att göra framtida prioriteringar för det regionala
tillväxtarbetet. Detta underlag har tagits fram ihop med många olika parter i resp. län och
lämnades in till sista april. Detta underlag ska användas till utvecklingen av den regionala
tillväxtpolitiken och även till utformningen av sammanhållningspolitiken. Nu pågår
förberedelserna för programmeringen för både regionalfonden och socialfonden. ESF-rådet ska
förbereda och ta fram ett nationellt program för socialfonden. Det pågår ett arbete för det
strategiska ställningstagandet, som ersätter PÖ (partnerskapsöverenskommelsen), för de fonder
som berörs. Dock inte landsbygdsfonden. Det är Havs- och fiskerifonden, ESF, regionalfonden
plus några andra fonder, ex flyktingfonden och integrationsfonden som ingår i det s k ESF plus.
De ska ingå i den nya partnerskapsöverenskommelsen som kallas det strategiska
ställningstagandet (arbetsnamnet). Där finns även med de regionala prioriteringarna som
underlag.
I de strategiska ställningstagandena så ingår även flerfondsfrågan och LLU. LLU i
landsbygdsfonden igår i CAP-arbetet. Frågan om LLU ska ingå i fler fonder ingår i processen om
strategiska ställningstaganden.
Vad gäller livsmedelsstrategin finns inte så mycket nytt utan vi inväntar ett nytt underlag från
Jordbruksverket och sedan blir det en politisk process. Skogsprogrammet är en tydlig del av
januariavtalet och en viktig prioritering för regeringen. Arbetet fortsätter med skogsprogrammet.
Igår var det ett regionalt fiskeforum, Baltfish, och då togs torskfrågan upp. Sverige driver nu att
det ska bli ett torskfiskestopp i Östersjön från 1 juli till slutet av året.
Åsa från Tillväxtverket kompletterade informationen med att berätta om att medel finns i
vårändringsbudgeten och att Tillväxtverket inväntar ett riksdagsbeslut. Förberedelsearbetet
fortgår med rekrytering inför myndighetsamordningen och i metodikuppdraget. Det kan bli
färdigt och ge resurser till hösten. Klas Fritzon är koordinator för politikområdet och han var
med på leaderträffen i april. Ihop med SKL planeras en konferens om landsbygdspolitiken i
september. En inbjudan har gått ut. Tillväxtverkets GD kommer att träffa de utpekade
myndigheternas GD om dessa frågor så det blir förankrat i samtliga myndigheter. Det är viktigt
1
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att de andra myndigheterna kan lägga tid. Om näringslivspaketet pågår diskussioner men inget är
ännu klart i genomförandet.
På fråga från styrgruppen svarade Åsa från Näringsdepartementet att vad gäller havs- och
fiskeriprogrammet så kommer det vara som förut, det blir ett eget program och ingen förändring.
Det kommer fortfarande vara ett formellt samarbete med regional- och socialfonden genom det
strategiska ställningstagandet. Förändringen gäller CAP som flyttat ut från de andra fonderna.
Rörande växelkursfrågan förväntas det fattas ett beslut om ändrad växelkurs och på det följer
behov av programändring i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och LLU
programmet. Växelkurserna ändras alltid och det som förväntas hända inom några veckor är att
ändra den förordning som styr vilken växelkurs som programmen ska jobba efter. Det blir då
mer definitivt när man ändrar i förordningen.
Maria Ahlsved svarade på fråga från styrgruppen vad gäller bredband så kommer det med i
vårändringsbudgeten som tas den 18 juni. Efter det kommer pengarna läggas in i programmet.
Det blir en programändring och sedan har man den tiden på sig att genomföra projekten. Ett
medskick från styrgruppen var att det kan bli tidsbrist och att det behöva tänkas kreativt för att
det ska funka.
Styrgruppen diskuterade vidare frågor om effekter för Jordbruksverket p g a Tillväxtverkets nya
uppdrag samt uppdraget om livsmedelsstrategin (Jordbruksverket och Tillväxtverket har fått ett
uppdrag att ta fram handlingsprogram för livsmedelsstrategin), det strategiska ställningstagandet
(det kommer bli ett sakråd, i Sverige får vi ta tillvara de synergier som redan finns mellan
fonderna, ex från fondsamordningsgruppen), SKLs och Tillväxtverkets landsbygdskonferens
(kansliet ger hjälp förmedla inbjudan), Tillväxtverkets kontakt med andra myndigheter i
samordningsuppdraget (även SLUs rektor bör bjudas in), statsbidragen till kommuner i
stödområde A (kompletterar programmet för socioekonomiskt eftersatta kommuner som
fortsätter), det nationella nätverkets roll i landsbygdspropositionen (diskussion förs om
nätverkets kopplingar till Tillväxtverkets uppdrag och SLUs kunskapscentrum), LLU inför
kommande programperiod (frågan diskuterades på Leaderkonferensen och en rapport är på gång
från den workshoppen, frågan kan även lyftas på nätverksträffen i höst så fler aktörer kan delta
med synpunkter) samt om de regionalt tillväxtansvarigas svar till departementet om arbetet med
Leader (de har i varierande utsträckning kommenterat det).
Ett särskilt välkommande riktades till Åsa Wolgast Broberg, Näringsdepartementet som var med
på styrgruppsmötet för första gången.
Kerstin Jahnson, förvaltningsmyndigheten informerade om att det är en ny organisation
sedan april även på Jordbruksverket. En ny avdelning har bildats som heter Jordbruks- och
analysavdelningen och som Landsbygdsnätverkets kansli och EU-programenheten nu tillhör.
Olof Johansson är chef .
Vi jobbar internt med CAP-reformen och Havs-och fiskerifonden som även är kopplat till det
fondgemensamma nya regelverket. Vi bistår näringsdepartementet med underlag och även med
att delta i EU-arbetet.
Det finns en populärversion av landsbygdsprogrammets årsrapport som kommer att publiceras
inom kort och som bygger på de uppgifter som tagits fram för 2018. Där kommer det stå mycket
som är mer tillgängligt än i årsrapporterna.
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Läget i landsbygdsprogrammet kan delas upp för projekt- och företagsstöden resp. för
jordbrukarstöden (JBR).Vad gäller JBR-delen så ligger vi med 69% beviljat något under det linjära
målet på 76 %. Det pågår en ändring av landsbygdsprogrammet och det görs justeringar i
budgeten mellan de olika delarna. Det är ändringar som vi bedömer nödvändiga för säkra ett högt
utnyttjande av pengarna. Det görs regelbundet prognoser och vi följer detta noga. Vad gäller
projekt- och företagsstöd är målet 70 % för beviljat och vi ligger nu strax över på 73%. Vi borde
ligga på 46 % i utbetalningar men vi ligger på 31 %. Det har tagit tid att komma igång med
utbetalningarna. Det finns risk för höga återflöden framförallt vad gäller bredbandstöd. Nu
tillförs ytterligare 195 milj. till det stödet i pågående programändring. EU-stödsavdelningen på
jordbruksverket har löpande dialog med representanter för de större projekten och
länsstyrelserna.
Det finns en stor risk för inlåsningseffekter i och med att budgetarna är fördelade. Det ser olika
ut mellan olika åtgärder och mellan myndigheter vad gäller att använda pengarna. Här jobbar vi
med en handlingsplan för styrning av budgeten för att ta diskussionen hur vi på bästa sätt
säkerställer att pengarna används. Vi har också aviserat ett behov av ytterligare
bemyndiganderamar under 2020 för att ta hänsyn till beräknade återflöden som kommer efter det
att vi inte kan fatta nya beslut. Det innebär en ökad kostym. I ändringarna av
landsbygdsprogrammen för projekt- och företagsstöd har vi gjort en neddragning med 126 milj.
inom biogas. Det har varit låg efterfrågan.
Vad gäller havs- och fiskeriprogrammet ligger beviljandet på 54% som är lägre än målvärdet som
är 69%. För utbetalt är målet 44% och nu ligger vi på 34 %. I budgetfördelningen finns ett
avropsförfarande och nyligen gjordes en programändring med ett antal budgetjusteringar med
syftet att uppnå de mål som är fastställda i programmet. Bland annat ökat fokus på
miljöanpassning och ökad hållbarhet inom fiske och vattenbruk samt utökade
investeringsmöjligheter för att utveckla det småskaliga kustfisket. Det pågår en avropsomgång så
siffran på utnyttjandet kan vara lite skev. Detta är första omgången avrop efter programändringen
där det gjorts mer pengar tillgängliga.
Vad gäller regional- och socialfondsprogrammet för LLU är målvärdet 69 % och vi ligger 63 %,
och vi ligger på 22 % med målvärdet 44 % för utbetalningarna. Det tar tid att få pengarna
utbetalade. En uppmaning är att rekvirera. Det tar tid komma igång men det har varit en snabb
och positiv utveckling vilket också redovisades på ÖK. Vad gäller utbetalningsläget finns en stor
puckel att handlägga 2020-23 inom LLU och det pågår också en omfördelning. Det är en del i
handlingsplanen att pengarna ska finnas och kunna användas.
Växelkursen är en del av ändringen i landsbygdsprogrammet. Vi tittar på detta för det gäller alla
program och alla fonder. Det är programkursen som förordningen hanterar. Vi genomför
programmen i kronor och behöver ha en budget i kronor omräknat utifrån det kuvert vi har från
EU i denna period. Nu skiljer sig detta från den faktiska kursen p g a kronförsvagningen. Det gör
det svårt rekvirera de pengar vi har tillgängliga i EU budgeten. Dessa ändringar gör det möjligt att
rekvirera i en snabbare takt. Förklaringen är en för stor skillnad mellan programkurs och faktisk
kurs. Frågan om växelkursen för direktstöden handlar om att där det finns stödbelopp fastställda
i förordningen så finns det en speciell förordning som styr vid vilket tillfälle kursen skall räknas.
Det är det som gäller för direktstöden och andra stödformer inom CAP. Det finns inte en sådan
motsvarande kurs för landsbygdsstöden. Dock när vi har begränsningar i Euro så får vi använda
den kursen. Det ger en möjlighet att använda EU-pengarna.
På fråga från styrgruppen om risk för inlåsningseffekter även i kommande program svarade Åsa
W att vi vet om att det finns risk för inlåsningseffekter i nuv. program och det har vi sett även i
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tidigare program. Den erfarenheten tar vi med oss. I nuvarande program har vi haft många
åtgärder och budgetposter. I nästa reform är det möjligt att minska inlåsningseffekterna. Vi kan ta
tillvara den möjligheten. En del av problemen beror också på att vi har många stödmyndigheter
som det dock också finns fördelar med.
7. Frågor på utskickad lägesrapport
Lägesrapporten kompletteras med en särskild information från Sofia Carlfjord från Ungagruppen. Se § 9. Styrgruppen diskuterade frågor om dialogforum kring yrkesfiske (hur ta tillvara
förstudien), fler möten om sälfrågan (där även en podd tagits fram), behov av mer info om smart
villages, samt om ENRD gruppen om Bioekonomi (kansliet har förberedande möten med de
som deltar i ENRDS möten och får rapport efter mötena, vad gäller bioekonomi har även en
podd tagits fram).
Beslutades att godkänna lägesrapporten.
8. Ekonomisk lägesrapport
Maria Gustafsson redogjorde för den utskickade ekonomiska lägesrapporten. Det är en tvåårig
budget. Utnyttjandegraden är lägre p g a att vi är i uppstarten av flera insatser. Det kan komma
fler önskemål framöver om att utnyttja reserven.
Beslutades att godkänna den ekonomiska lägesrapporten.
9. Fördjupad lägesrapport om uppstart av arbetsgruppen Ung inkludering,
ordförande Sofia Carlfjord
Sofia Carlfjord, ordförande i gruppen om ungas inkludering berättade om hur gruppen startar
upp sin verksamhet. Det är nio stycken i gruppen, dock ännu inte en representant från LRFungdomen. Ett inledande fysiskt möte var baserat på de mål som styrgruppen gett. Sedan har de
uppskattat kostnaderna för detta och gått igenom vad som ska göras de kommande åren med
utrymme för förändringar. Planen är att starta upp med en inventering av vad som behöver göras
och medlemsorganisationerna ska sedan ges underlag för en inkludering av unga. Då behövs en
kartläggning om hur medlemsorganisationerna jobbar nu med unga och om vad som kan göras
bättre. Gruppen ska sedan jobba vidare med vad man kan se i denna undersökning. Ett medel för
detta är olika webbinarier och podcasts.
Information om gruppens resultat och verksamhet kan läggas på Landsbygdsnätverkets hemsida
där det ska finnas länkar till bra material som kan användas för att jobba gentemot en ung
målgrupp. Det kan då vara en verktygslåda för de olika organisationerna som jobbar med denna
målgrupp. De har även en tanke på att göra inspirationsfilmer med frågor från
enkätundersökningen som kan användas för reklamfilmer för att inspirera andra att jobba på
liknande sätt.
De planerar även göra ett ”Ungagemang” som gjordes förra hösten för unga engagerade
landsbygdsbor för att inspirera till återväxt i medlemsorganisationerna. Det kan även bli
medverkan på nätverksträffen i Åre.
Styrgruppens diskussion handlade till stor del om spridningen av gruppens resultat och där flera
utryckte ett behov av inspel och idéer om ungas delaktighet till sin resp. organisation.
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10. Fördjupad rapport från workshop om innovationsfrämjande inför uppstart
av ny arbetsgrupp, Ulrika Holmgren nätverskansliet.
Maria G inleder med att presterar Ulrika Holmgren som är ny på kansliet. Ulrika har rekryterats
efter Beata Allen. Ulrika har lång erfarenhet från turismnäringen, från Leader samt arbete med
LLU frågor inom Jordbruksverket.
Ulrika Holmgren berättade att det var ett uppstartmöte om Landsbygdsnätverkets nya och
bredare innovationsfrämjande arbete i förra veckan. Vi behöver börja med att överblicka behov
och aktörer, sedan komma överens om åtgärder och vem som ska göra dessa. Vi behöver hitta
någon för att matcha dessa innovationsprogram med de behov som finns på landsbygden. Vid
uppstartmötet deltog Vinnova och Tillväxtverket. Lina Bjerke och Sara Johansson från Jönköping
international business school medverkade med att ge en bild av tre utvärderingar som gjorts på
uppdrag av Jordbruksverket.
En ny workshop planeras i höst, förslagsvis v 39 i Stockholm. Lina och Sara ska då medverka
med en anpassad version. Målgruppen för träffen ska vara alla Landsbygdsnätverkets medlemmar
men vi ska särskilt säkerställa att vi får med oss bl.a. Företagarna. För att få bredden och kreativt
nytänkt kan man även särskilt bjuda exempelvis Svenska kyrkan, Folkhälsomyndigheten, och
mindre föreningar i nätverket, t.ex. Alpackaföreningen. Denna insats ska vara bredare än enbart
för de gröna näringarna. Uppdraget från styrgruppen är att ta med sig erfarenheter och lärdomar
från EIP agri till fler aktörer på landsbygden.
Styrgruppen gav synpunkter att Entreprenörsforum kan var en bra arena att liera sig med, att
flera jordbruksföretag (ex hästnäringen eller alpackaföretag som inte har tillgång till EIP agri) kan
ha nytta av en sådan här satsning, satsningen kan ha koppling till Tillväxtverkets
landsbygdspolitiska uppdrag, att de 39 kommunerna som jobbar med förbättrat företagsklimat är
en bra målgrupp, att det även bör beröra sociala innovationer, samt att unga och Leader bör
beaktas i innovationsarbetet.
11. Fastställa kommunikationsplan, diskussion bilaga om språkregler samt
fördjupad rapport från kommunikationsträffen, Ingrid Whitelock,
nätverkskansliet.
Ingrid Whitelock föredrog de förändringar i förslaget till kommunikationsplan som gjorts sedan
förslaget togs upp vid förra styrgruppsmötet. Det påpekades då bl a att ordet ”interaktion” borde
finnas med i högre omfattning och inte bara ordet ”information”. I frågan om att använda ordet
”kansli” i kommunikationsplanen kan man fundera på om det ska användas eller ej. Det står nu
som en parentes i första stycket. I övrigt är det med bilder som ska förtydliga
målgruppsbeskrivningarna. Det finns en bilaga där målgrupperna finns beskrivna. Det finns även
med en bild om dialog och informationsspridning där graden av interaktivitet beskrivs.
Styrgruppen diskuterade kommunikationsplanen:
-

Eftersom ordet kansli inte återkommer så kan vi stryka det i inledningen.
Kansliets definition av ”Persona” d v s en bild av målgruppen där man identifierar
egenskaperna hos en målgrupp, bör skickas ut till styrgruppen. Persona finns för att
förenkla vem som är den egentliga målgruppen. Det finns en Persona för poddar, en för
webbinarier och en för nätet.
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Ingrid och Maria G berättade om kommunikationsdagen den 3 april som var till för att försöka
nå de som är mottagare av det som skickas ut, och för att få återkoppling på det som görs inom
nätverket, exempelvis för poddar eller webbinarier. Dessa mottagare är svåra att identifiera.
Tjugo medlemmar deltog. Kommunikationsdagen inleddes med Karin af Klintberg som gav
medskicket att ska vi skapa en gemenskap och känsla av att vi jobbar gemensamt, så handlar det
om att jobba med känslor i budskapet. Det handlar om att nå fram med tillgänglighet, öppenhet,
glädje och lust. Det präglade samtalet om hur vi ska jobba gemensamt. Det var inledningsvis även
en genomgång om möjligheten för medlemmarna att använda sig av Landsbygdsnätverket vilket
gav en aha upplevelse hos deltagarna. Vi identifierade vilka kanaler som förelåg och det som
definitivt behöver utveckla är Youtube, som dock är tidskrävande. Från deltagarna fanns också en
önskan om ett framtida gemensamt forum, kanske som en Facebookgrupp.
Ingrid berättade om begreppsmallen/listan på termer. Det handlar om att all kommunikation
följer vissa begreppsregler. Fem är hittills nedskrivna:
1. Vi ska prata om landsbygder och kustbygder i plural.
2. Nätverket är olika medlemmar som möts i vår plattform. Kansliet är en servicefunktion
för att hålla ihop nätverket.
3. Vi ska prata om smarta landsbygder i stället för smart villages
4. Nyhetsbreven är enbart riktade till våra medlemmar.
5. Det ska heta företag i landsbygder och inte landsbygdsföretag.
Styrgruppen gav synpunkter att denna term/begreppslista kan stämmas av med det arbete som
görs inom Jordbruksverket, Tillväxtverket och Näringsdepartementet vad gäller termer inför
kommande CAP. En synpunkt var även att företrädare för nätverket behöver använda det i
vardagen så det verkligen förs ut ett icke urbant synsätt som företräder landsbygdens väl.
Styrgruppen diskuterade vidare informations- och kommunikationsarbetet där synpunkter kom
fram att vad gäller vidareförmedling av information så är idén att nätverket skickar ut information
från arbetsgrupperna och delnätverken, och sedan ska medlemmarna vidareförmedla
informationen. Nätverket ska bidra till att potentiella stödmottagande och en bredare allmänhet
ska få kännedom om möjligheterna i programmen. Det är kopplat till landsbygdsprogrammets
övergripande kommunikationsplan där det står att nätverket ska bidra. Det som
förvaltningsmyndigheten tar fram är det som sprids vidare till medlemmarna, och sedan vidare
via medlemmarna till potentiella stödmottagare. Våra medlemmar har en fysisk kontaktperson
men varför har vi inte även en fysisk kontaktperson för kommunikation? Dessa borde finnas i
vårt system.
Beslutades att:
-

Fastställa kommunikationsplanen efter smärre justeringar från mötet
Styrka ordet kansli i inledningen
Skicka ut information om de ”Persona” som används i kommunikationsarbetet
Ta upp listan på termer och begrepp vid nästkommande möte.
Skapa en lista på ansvariga för kommunikation i medlemsorganisationerna. En lista för
ifyllnad skickas ut av kansliet.
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12. Beslut ordförande i tematiska gruppen för fiske och vattenbruk.
Maria Gustafsson berättade att Malin Skoog från SFPO, som varit ordförande i den tematiska
gruppen för fiske och vattenbruk, nu har slutat på SFPO, och slutar därmed även i gruppen. För
att säkerställa en stabilitet i gruppens arbete förslås en lösning för den sista delen av perioden
med Hans-Olof Stålgren, nätverkskansliet som ordförande samt ett arbetsutskott med Hans-Olof
Stålgren, Tore Johnsson (SFPO), Caroline Karlsson (Lokalt ledd utveckling Halland) samt
Magnus Nordgren, nätverkskansliet.
Styrgruppen beslutade att utse Hans-Olof Stålgren, nätverkskansliet som ny ordförande i den
tematiska gruppen för fiske och vattenbruk
13. Beslut om mål och inriktning nätverksträffen 12-14 november 2019.
Maria Gustafsson och Eva Engström berättade om planeringen inför nätverksträffen 12 – 14
november i Jämtland och Åre. Det övergripande temat är att vi tillsammans kan bli ännu bättre
för att nå målen i livsmedelsstrategin och i landsbygdspolitiken. Ett program är framtaget som i
presentationen illustreras med en röd tråd. Den 12 nov genomförs en resande workshop i tre
olika alternativ där alla i slutändan samlas vid Undersåkers charkuteri. Den röda tråden ska leda
fram till de förslag på mål som finns nedskrivet i utsänd prestation.
Nils Lagerroth redogjorde för planeringen av ullbaggegalan där Terese Bengard är konferencier
och Louise Hoffsten står för underhållningen.
Styrgruppen tog upp frågor om programmets koppling till kommande CAP, om behovet av
fördjupande workshop om grön arkitektur, om förväntningarna på GD-arnas och
landsbygdsministerns deltagande, om möjligheterna att visa exempel på fiskodling, mm.
Styrgruppen beslutade att godkänna övergripande tema, mål och inriktning (röd tråd) enligt
utsänd presentation.
14. Beslut om medfinansiering Landsbygdsriksdagen 2020
Maria G berättade att vid varje landsbygdsriksdag har Landsbygdsnätverket varit aktiv på något
sätt. Det har då kostat olika belopp men vi har vid de senaste landsbygdsriksdagarna avsatt ca
200 000 kr för att medverka till en bra landsbygdsriksdag. Exempel på deltagande kan vara en
monteryta för att kommunicera EU-programmen, att grupperna deltager (ex. har unga
inkluderingsgruppen planer på att vara där, seminarier om livsmedelsstrategin, etc.)
Styrgruppen beslutade att avsätta 200 000 kronor för att finansiera nätverksaktiviteter under
Landsbygdsriksdagen 2020.
15. Äskande finansiering ordförandeskap ELARD 2020
Maria G berättade om en fråga från LUS om att finansiera ordförandeskapet inom ELARD.( det
europiska leadersamarbetet). Kansliet har ett förslag på att avsätta 85 000 kr för att under 2020
kunna förstärka LUS med att vara mer aktiva i det europeiska erafenhetutbyte som ELARD
ordnar. Detta ska täcka kostnader för resor och att tillsammans med LUS kunna anordna ett
internationellt seminarium på tema Leader. Vi kan inte använda TA-medlen för att finansiera en
enskild medlem, och inte till en europeisk organisation. Däremot kan vi ersätta medlemmar för
aktiviteter inom ramen för Landsbygdsnätverkets verksamhet. Den lösning som föreslås är
likartad den som tidigare Estland och Finland haft då de innehaft ordförandeskapet.
Styrgruppen diskuterade frågan och synpunkter gavs att när Estland var ordförande så betalade
den estniska staten ordförandeskapet, en svårighet finns för landsbygdsprogrammet att finansiera
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p g a programbytet, kansliets förslag om andel är rimlig men kan LAG-grupperna taxera ut mer?
Vi bör undersöka möjligheterna att hitta ytterligare finansiering från annat håll.
Styrgruppen beslutade att
 Avsätta 85 000 kr för att täcka kostnader som LUS har inom ramen för ELARDordförandeskapet och som avser resor som ELARD erbjuder, och att
Landsbygdsnätverket tillsammans med LUS anordnar ett internationellt seminarium på
tema Leader.
 Ordföranden med stöd av kansliet kallar till ett möte med Jordbruksverket och
Tillväxtverket för att undersöka möjligheterna till ytterligare finansiering.
16. Nya medlemmar
Ansökningar om medlemskap i Landsbygdsnätverket har inkommit från:







Agricam AB
Agronomics Scandinavia AB
Eldrimner, Länsstyrelsen i Jämtlands län
Linné Innovation AB
No 1 Guesthouse and gardens
Norrlandsförbundet

Styrgruppen beslutade att avslå medlemskap för:
 Agricam AB, med hänvisning till att de är ett kommersiellt bolag
 Agronomics Scandinavia AB, med hänvisning till att de är ett kommersiellt bolag,
 Eldrimner, Länsstyrelsen i Jämtlands län, med hänvisning till att de redan är medlemmar
via länsstyrelsen,
 Linné Innovation AB, med hänvisning till att de är ett kommersiellt bolag,
 No 1 Guesthouse and gardens, med hänvisning till att de är ett kommersiellt bolag.
Styrgruppen beslutade att godkänna medlemskap för:
 Norrlandsförbundet
17. Övriga frågor
Sofia Björnsson berättade om arbetet inom Gröna Näringar gruppen med affärsutveckling.
Gruppen önskar synpunkter från styrgruppen om hur det arbetet kan bedrivas på ett bra sätt.
Eva Engström tog upp frågan om att samordna nästa styrgruppsmöte med
Landsbygdskonferensen i Örnsköldsvik den 18 -19 september. Kansliet åtog sig att undersöka
om det är möjligt.
Styrgruppen utvärderade det virtuella mötet som genomförts via Skype. Kommentarerna var
positiva till hur mötet genomförts. Synpunkter framkom som att någon inte fick igång kameran
och för någon krånglade chattfunktionen. Det vore bra om det blev fler presentationer, gärna
korta, som man kan fästa blicken på.
Beslutades att


Gröna Näringar gruppen får en punkt på dagordningen vid nästa styrgruppsmöte.
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Kansliet skickar ut en förfrågan om möjligheter till samordning av nästa styrgruppsmöte
med Landsbygdskonferensen i Örnsköldsvik.
Kansliet ber om ytterligare synpunkter via mail om hur detta styrgruppsmöte fungerade.
18. Avslutning

Harald Svensson tackade för uppmärksamheten, avslutade mötet och önskade en trevlig
sommar.

Vid protokollet
Nils Lagerroth

Justeras
Christina Milén Jacobsson
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