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En lägesrapport över Länsstyrelsernas hantering av
Landsbygdsprogrammet 2007-2013
Nästan alla jordbrukarstödsansökningar kom in digitalt
Antalet jordbrukarstödsansökningar som skickades in via SAM Internet nådde nära
100 procent i år. Även andelen ansökningar som signeras med hjälp av e-legitimation har ökat
och ca 45 procent använde sig av e-legitimation. Antalet jordbrukarstödsansökningar har
minskat med knappt 1 procent på nationell nivå, vilket betraktas som en normal minskning.
Sista ansökningsdag för jordbrukarstöden var i år några veckor senare än tidigare år, den 18
april. Orsaken är att block och åtaganden ska vara uppdaterade innan ansökan lämnas in,
vilket förhoppningsvis leder till färre ändringar av ansökan längre fram i tiden. De flesta län
tror sig kunna uppfylla målen för utbetalningar till hösten. Något enstaka län ser vissa
problem att uppfylla målen med anledning av höga kontrollfrekvenser. E-handläggning
(papperslös handläggning) tillämpas från och med i år för jordbrukarstödsansökningar i
samtliga län.
Åtgärder för bättre kvalitet inom förtetagsstöd och projektstöd
Flera län har, med anledning av ACKE-projektet, upprättat åtgärdsplaner för att säkra kvalitén
i handläggningsprocessen för företagsstöd och projektstöd som nu håller på att genomföras.
Resultatet kommer att följas upp av Jordbruksverket genom den ordinarie revisionsverksamheten under året.
Handläggningstider för företagsstöd och projektstöd följs löpande upp och kommenteras.
Hittills i år har ca 60 procent av ärendena, både när det gäller ansökan om stöd och ansökan
om utbetalning, beslutats inom tidsgränsen som är 120 dagar för ansökan om stöd och 90
dagar för ansökan om utbetalning. Målet är att 90 procent av ärendena ska beslutas inom
tidsgränserna. Som främsta orsaker till att länen inte når målen anges ökade krav på utredning
och dokumentation (mycket som en följd av olika revisioner), ansökningar som inte är
kompletta när de kommer in och resursbrist. Bredbandsansökningar (på grund av komplicerat
regelverk) och ansökningar inom Leader (på grund av att de ofta kräver mycket
kompletteringar) lyfts som särskilt resurskrävande.
Arbete mot programavslut
Arbetet mot programavslutet fortskrider genom insatser för att besluta ut så mycket av
pengarna som möjligt. För att motverka inlåsningar av medel dras alla kvarvarande medel i
programmet in till en nationell pott till hösten som länen ska kunna avropa från. Parallellt med
detta pågår arbete med förberedelserna inför nästa programperiod.

