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Förslag
Innan beslut fattas om kommande ändringar i Landsbygdsprogrammet föreslår Samverkansgruppen
för Leader att Landsbygdsdepartementet och Övervakningskommittén
-

genomför en analys av konsekvenserna av minskad budget för åtgärderna turism och
byutveckling inom axel 3. Vilka effektförluster kan bli konsekvensen av detta
förhållande?
tillför mer resurser till Axel 4 i samband med att övriga programändringar genomförs
för att ge Leadergrupperna ökade möjligheter till insatser för turism- och byutveckling

Bakgrund
Flera länsstyrelser har kraftigt dragit ner på sina budgetar inom Landsbygdsprogrammet för
byutvecklingsåtgärden men även för turismåtgärden. Dessa nerdragningar kommer sannolikt att
innebära att programmets budgetfördelning mellan åtgärderna inom axel 3 kommer att justeras i
samband med höstens programändringar.
Ett av länsstyrelsernas skäl till nerdragningarna är att man anser att Leader har bättre möjlighet att
stödja byutvecklings- och turisminsatser inom axel 4 än vad man själva kan göra inom axel 3.
Turism och byutveckling är också de vanligast förekommande insatsområdena inom Leader. De är så
vanliga att flera Leaderområden nu tvingas ”slå till bromsen” eftersom deras budgetar inom dessa
insatser redan är intecknade. Nerdragningen av länsstyrelsernas ambition i kombination med att
Leadergrupper saknar resurser för att tillmötesgå behoven innebär att Samverkansgruppen befarar att
Landsbygdsprogrammet inte kommer att nå önskade effektmål inom områdena turism och
byutveckling, om Leader inte tillförs mer resurser.
Mot bakgrund av detta föreslår Samverkansgruppen att en analys presenteras för Övervakningskommittén som beskriver konsekvenserna av en minskad budget för åtgärderna turism och
byutveckling inom axel 3 innan kommittén formellt tar ställning till kommande programändringsförslag.
Samverkansgruppen föreslår vidare att Övervakningskommittén tillför mer resurser till Axel 4 för att ge
Leadergrupperna ökade möjligheter till insatser för turism- och byutveckling.
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