Lägesrapport
Övervakningskommittén 130206
Några glädjeämnen och problembilder från LeaderSverige samt mina egna reflektioner…
Glädjeämnen
Hos LeaderSverige finns glädjen i att kunna stärka landsbygdens utveckling, knyta ihop olika
aktörer och skapa mervärden, bidra till företagsamhet och synergieffekter.
Några Leaderröster….
- Mötet med alla härliga projektgenomförare som uträttar stordåd!
- Leader är en häftig folkrörelse som skapar engagemang och kontakter mellan det
offentliga, privata och ideella
- Synergieffekterna! Värdet av Leader överstiger vida de faktiska stödmedel som betalas ut
- Leader skapar närhet mellan tätort och landsbygd
Samverkansgruppen för Leader träffade riksdagsledamöter 16 januari för information och
samtal om Leader, dess möjligheter och utmaningar. Leader som arbetsmetod och de
resultat som nu kan uppvisas rönte stort intresse hos ledamöterna.
Problembilder
LeaderSverige bågnar alltjämt under den tunga byråkratin och väldigt långa
handläggningstider. De administrativa IT-systemen upplevs som krångliga och omoderna.
Det tillkommer ständigt nya anvisningar och regeländringar, även retroaktivt, som försvårar
kontinuiteten och överblicken.
Möjligheten att utnyttja hela Leaderbudgeten begränsas av att outnyttjade stödmedel för
projekt som avslutas under 2014 inte kan överföras till andra pågående eller nya projekt. Det
innebär att kvarvarande stödmedel kommer att frysa inne under programperioden. Detta
förhållande måste åtgärdas!
Jordbruksverket meddelar på sin hemsida att det nya Landsbygdsprogrammet startar
eventuellt 2015 i stället 2014. Befintligt landsbygdsprogram förlängs ett år och (citat) ”Pengar
för detta kommer att tas från den nya budgeten vilket gör att stöden och ersättningarna kan
bli något annorlunda än idag”.
Den här minst sagt knapphändiga och otydliga informationen har av förklarliga skäl skapat
oro och frågor i LeaderSverige. Det finns idag ca 200 anställda medarbetare i
Leaderområdena och närmare 1000 personer engagerade i LAG som väntar på klara och
rediga besked om villkoren för programavslut och förutsättningarna inför den nya
programperioden. Det är ett rimligt krav!

Mina reflektioner
Det finns kritiska synpunkter och missnöje inom LeaderSverige över Jordbruksverkets
hantering av Leader inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Leader har framfört detta i
olika sammanhang. Kritiken tilltar nu mot bakgrund av oklarheterna kring övergången mellan
programperioderna och med den ofullständiga information som lämnas kring den aviserade
förlängningen av programmet.
Jordbruksverket hamnar i skottgluggen, vi skjuter på ”pianisten”, men vi behöver också, inte
minst ur ett framtidsperspektiv, titta närmare på ”kompositörens” roll och ansvar.
Leader är en arbetsmetod som nu EU-kommissionen lyfter fram som modell för ”Community
Led Local Development” (CLLD) inom alla strukturfonder. Implementeringen av CLLD och
den föreslagna multifondsfinansieringen innebär en ny dimension i utvecklingsarbetet och är
en fantastisk möjlighet för Sverige och Leader men också en stor utmaning. Hur ska Sverige
bäst organisera det arbetet? Vem är den bäste kompositören och vem är den skickligaste
pianisten?
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