KONTAKTPERSONER
– hjälp för dig som skriver handlingsplaner och lokala strategier
För dig som ska vara engagerad i skrivandet av handlingsplaner och lokala strategier inför den nya programperioden finns det personer som du kan ta kontakt med. De har erfarenhet och kunskap om olika teman.
En del av dessa personer kommer från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper. De kan ge dig stöd inom områdena jämställdhet, unga, integration, finansiering, fysisk planering, samverkan kring miljövärden, stödja
entreprenörer, gröna näringar och energi. Om du vill veta mer inom något speciellt område tar du kontakt
via mejl eller telefon. Det kommer också att finnas kontaktpersoner för havs- och fiskeprogrammet. Vill du
veta mer om programskrivandet generellt är det Jordbruksverket du ska ta kontakt med.

Integration
Lovisa Carneland
Lovisa Carneland arbetar med projektutveckling inom Leader Urnära. Hon är ord
förande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp integration. Lovisa är socionom och har
erfarenhet av integrationsfrågor bland annat genom arbete med ensamkommande
flyktingbarn.

lovisa.carneland@urnara.se

0935-141 03, 070-366 81 15

Foto: Lena Carneland.

Ulrika Geber
Ulrika Geber är chef för enheten för lantbruksfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholm.
Ulrika är med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp integration, som bland annat arbetar
med att stödja länsstyrelsens handläggare för att bättre kunna nå målet om integra
tion på landsbygden. Tidigare har Ulrika arbetat med tvärvetenskaplig forskning och
forskningsprogram om hållbar utveckling i lantbruket. Hon har också arbetat med
biståndsarbete i Centralamerika.
Foto: Lena Carneland.

ulrika.geber@lansstyrelsen.se

08-785 40 00, 070-595 49 07

Yusra Moshtat

Foto: Christina Milén.

Yusra Moshtat är debattör, ekonom och miljöinspektör. Hon driver företaget Med andra
ögon. Efter Gulfkriget flydde hon från Bagdad och kom till Göteborg. Hon har bland
annat lärt invandrarkvinnor att cykla och försökt få olika invandrargrupper att upp
täcka den svenska naturen. Yusra fångar upp och engagerar invandrare för att få dem att
flytta till eller jobba på landsbygden. Hon är en länk mellan invandrare och landsbygd
men också en länk mellan myndigheter och invandrargrupper. Med sin bakgrund ser
hon saker med andra ögon, vilket kan bidra till att öka förståelsen.

moshtatyusra@hotmail.com

070-761 26 34
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Jämställdhet
Nina Elmsjö

Foto: Länsstyrelsen i Jönköping.

Nina är chef för enheten för regional utveckling vid länsstyrelsen i Jönköping som
handlägger företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet. Hon har
arbetat med företagsstöd samt med bredbandssatsningar och varit samordnande i
jämställdhetsfrågorna inom landsbygdsprogrammet. Nina har varit aktiv i Landsbygds
nätverkets arbetsgrupp för jämställhet och deltagit i ett projekt kring hur man kan ar
beta med jämställhet i nästa programperiod. Nina vill vara ett bollplank och kanske ge
förslag på hur man skulle kunna arbeta med frågorna mer aktivt under nästa program
period. Nina tror att vi genom att lyfta frågan gång på gång och vara aktiva i arbetet både
externt och internt kommer arbetet att ge resultat.
Hör av dig via mejl till Nina. Då bokar Nina en lync- eller telefontid så du får stämma
av i lugn och ro.

nina.elmsjo@lansstyrelsen.se

Caroline Wigren

Foto: Lena Carneland.

Caroline Wigren-Kristoferson är entreprenörskapsforskare vid Lunds Universitet, vid
CIRCLE och vid Sten K Johnson Center for Entrepreneurship. Under våren 2013 har
Caroline arbetat med ett uppdrag från Jordbruksverket. Syftet är att öka kunskapen
och förståelsen för företagsstöden inom landsbygdsprogrammet från ett jämställdhets
perspektiv. En insikt från uppdraget är att det är viktigt att fundera över jämställdhets
perspektivet redan i handlingsplanerna då dessa är ett viktigt verktyg för att bedöma
stöd. Det är svårt att arbeta in jämställdhetsperspektivet senare i processen. Caroline
har gjort en studie av Ullbaggevinnarna i kategorin landsbygdsföretag. Vill du diskutera
tankar kopplat till jämställdhet och handlingsplaner kan du gärna skicka ett mejl för att
bestämma en tid för samtal.

caroline.wigren@fek.lu.se

Malin Rönnblom

Foto: Lena Carneland.

Malin Rönnblom är docent i statsvetenskap och verksam som forskare och lärare vid
Centrum för genusstudier vid Umeå universitet. Hennes forskning har framför allt be
rört hur jämställdhet ges innehåll inom olika politikområden som regionalpolitik och
tillväxtpolitik men även generell jämställdhetspolitik. Hon har också forskat om lokal
politik och hur kvinnor organiserar sig på landsbygden. Malin kan ge råd om vad olika
sätt att skriva om jämställdhet kan innebära i förlängningen, det vill säga när vi går från
policy till praktik. Hon hjälper till att ta fram kritiska frågor som gör det möjligt att se
andra perspektiv.
Du kontaktar Malin via mejl för att göra upp en tid för telefonsamtal

malin.ronnblom@ucgs.umu.se

Gunnel Forsberg

Foto: Jonas Walla.

Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet med speciell
forskningsinriktning mot samhällsplanering. Mycket av hennes forskning kretsar kring
landsbygdens omvandling och regional utveckling. Hon studerar befolkningsmässiga,
bebyggelsemässiga, sociala, ekonomiska och infrastrukturella förändringar. I de flesta
fall studeras frågorna utifrån ett genusperspektiv. Gunnel kan ge hjälp generellt i jäm
ställdhetsfrågor, exempelvis när det gäller genusperspektiv i partnerskap. Du kontaktar
Gunnel via mejl.

gunnel.forsberg@humangeo.su.se
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Ungdom
Julia Falkman
Julia Falkman arbetar som projektledare och ungdomscoach för Leader Ystad-Österlen
regionens paraplyprojekt La Source sedan hösten 2011. Hon har tidigare arbetat som
ungdomskulturutvecklare i Simrishamns kommun. Kontakta Julia för att få tips på hur
du kan engagera unga i lokala utvecklingsgrupper för att ge dem inflytande samt möjlig
het till att vara delaktiga. Du kan även kontakta Julia om hur du skapar möten mellan
unga och vuxna, utvecklar idéer eller skapar jämställdhet och mångfald.
Foto: Niclas Fjellström

ung@ystad-osterlenregionen.se

0738-52 15 18

Linda Hallberg
Linda Hallberg arbetar som projektledare för EU på landet i Skåne Nordväst Södra.
Hon har jobbat inom Leader sen 2009. Linda har dragit igång fyra olika paraplyprojekt
och gjort internationella utbyten inom Leader. Linda har tidigare jobbat med affärs
utveckling på Venture Cup. Du kan kontakta Linda för att få tips på hur du kan arbeta
med entreprenörskap, innovationssystemet och hur du kan utveckla idéer från papper
till verklighet.
Foto: Niclas Fjellström

linda.hallberg@leaderskanens.se

0733-94 18 34

Karin Back
Karin Back arbetar som projektledare för Ung i Halland sedan 2009. Innan det har hon
arbetat mycket med ungdomsinflytande och med ungas rättigheter. Kontakta Karin för
att få idéer kring kreativa mötesformer och diskutera olika metoder för att låta unga bli
delaktiga i landsbygdsprogrammet genom till exempel paraplyprojekt inom Leader och
Ungagemang.
Foto: Göran Fritzon

karin.back@hylte.se

0701-42 77 00

Josefina Andersson
Josefina Andersson arbetar som projektledare för Coola Krafter i Leader Terra et Mare
sedan 2009, Innan dess har hon arbetat med demokratiutveckling. Kontakta Josefina för
att få idéer kring hur man skapar och bjuder in till bra möten och processer där både
unga och vuxna blir hörda, och för att diskutera olika metoder för att låta unga bli del
aktiga i landsbygdsprogrammet genom exempelvis sommarlovsentreprenör.
Foto: privat

josefina.andersson@terraetmare.se

0761-45 27 78

Jytte Rydiger
Jytte Rydiger är kulturchef och landsbygdstrateg i Haparanda kommun. Hon har
tidigare arbetat som projektrådgivare för Leader Astrid Lindgrens Hembygd. Under de
senaste åren har hon arbetat myndighetsöverskridande med fokus på att integrera ung
domsperspektivet när myndigheter tar fram strategier och policys. På uppdrag av Nord
iska Ministerrådet har hon bland annat gjort en översyn av ländernas ungdomspolitiska
handlingsprogram. Hon har även bidragit till att ta fram material inför halvtidsut
värderingen av landsbygdsprogrammet med fokus på hur det horisontella målet unga
tagits till vara. Kontakta Jytte för att få veta mer om hur man kan integrera ungdoms
perspektivet i respektive prioriteringsområde.

jytte.rydiger@haparanda.se

072-210 60 67
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Åsa Lindin
Åsa Lindin är handläggare vid Länsstyrelsen i Örebro. Under innevarande program
period har hon handlagt ärenden inom Leader, projekt- och företagsstöd. Hon har också
genomfört ett par projektidéer för unga företagare på landsbygden. Hon är drivande
inom länsstyrelsen i projektet Bästa Supporten som samlar landsbygdsrådgivare som
i sin tur ska stötta entreprenörer. Ur Åsas perspektiv behöver du vara kreativ och våga
utmana programmet för att göra skillnad för framtidens landsbygder.

asa.lindin@lansstyrelsen.se

019-19 39 38, 072-566 39 38

Fysisk planering
Louise Andersson
Louise Andersson är landskapsarkitekt och arbetar på Länsstyrelsen Skåne. Hon är
bland annat projektledare för webbplatsen www.landskapsobservatorium.se. Louise
har arbetat som planhandläggare och varit ordförande i Landsbygdsnätverkets
arbetsgrupp för planering.

louise.e.andersson @lansstyrelsen.se 044-25 23 22, 076-111 16 25
Foto: Matilda Björkqvist

Lars Björneld
Lars Björneld har varit ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fysisk planering.
Lars är ordförande i Leader Ranrike som finns i Norra Bohuslän. Lars har tidigare varit
tillförordnad kommunchef i Lysekils kommun och planeringsdirektör i Uddevalla
kommun. Lars har lång erfarenhet av planfrågor inom offentlig förvaltning och även av
EU-projekt i olika fonder och program.
Foto: Åsa Björneld

bjorneld@telia.com

070-559 61 56

Madeleine Granvik
Madeleine Granvik är kulturgeograf och arbetar som forskare på SLU. Hon har varit
ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fysisk planering. Hennes forskning
handlar om stad- och landinteraktioner kopplat till fysisk planering, landsbygdsutveck
ling, intresset för lokal mat i samhället, samt fysisk planering och synsätt på jordbruks
mark. Madeleine har genomfört empiriska studier i svenska kommuner inom dessa om
råden.

madeleine.granvik@slu.se

018-67 19 50
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Stödja entreprenörer
Tobias Dalhammar

Foto: Louise Andersson

Tobias Dalhammar arbetar med projektstöd inom Landsbygdsprogrammet på Läns
styrelsen i Skåne. Han är redaktör för Skånes nuvarande och kommande handlingsplan
och han är sekreterare i det skånska partnerskapet. Tobias ingår i Landsbygdsnätverkets
arbetsgrupp Stödja Entreprenörer. Han medverkar dessutom i ett flertal gruppering
ar på regional nivå, till exempel när det gäller Regionala utvecklingsprogrammet/
Regionala utvecklingsstrategin och Regionala serviceprogrammet. Tobias har arbetat
med forskning och undervisning inom områdena entreprenörskap och småföretagande,
bland annat med frågor som tangerar ämnet samhällsentreprenörskap.

tobias.dalhammar@lansstyrelsen.se 044-25 23 16, 0761-11 16 60

Göran Cederholm

Foto: Per-Arne Rynning

Göran Cederholm är med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Stödja Entreprenörer
och är projektsamordnare för Landsbygdsnätverkets projekt för webbportal i samarbete
med verksamt.se. Han har lång erfarenhet av företagsutveckling och finansiering både
från bank och från ALMI Företagspartner, de sista tio åren som VD för ALMI Företags
partner Sörmland. Göran har även erfarenhet som ordförande i ett leaderområde. Han
har varit med vid framtagning, genomförande och uppföljning av bland annat regionala
utvecklingsprogram.

gorancederholm@telia.com

076-105 56 50, 0155-702 96

Anders Johansson
Anders Johansson är verksamhetsledare på Coompanion Örebro. Han har arbetat på
Coompanion Västmanland. Anders arbetar i dag med företagsrådgivning till alla typer
av företag. Anders har drivit eget företag inom jord, skog, entreprenad och med konsultverksamhet sedan 1977. Kontakta Anders för att få veta mer om hur man kan stödja
rådgivning till entreprenörer oavsett företagsform.
Foto:Emil Atak

anders@coompanion.se

019-17 02 50, 070-235 94 98

Stärkt konkurrenskraft i de gröna näringarna
Sofia Lindblad
Sofia Lindblad är näringspolitisk expert på LRF med placering på huvudkontoret i
Stockholm. Inom hennes ansvarsområde ligger näringspolitiska frågor inom jord- och
skogsbruk. Sofia ansvarar bland annat för landsbygdsfrågor ur perspektivet gröna nä
ringar och landsbygdsprogrammet både på nationell och internationell nivå. Sofia är
ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Stärkt konkurrenskraft inom de gröna
näringarna och hon sitter i Landsbygdsnätverkets styrgrupp.
Foto: Dick Norberg

sofia.lindblad@lrf.se

08-787 58 90, 0727-26 02 12
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Patrik Ohlsson
Patrik Ohlsson är en skogs- vall- och nötköttsbonde utanför Kil i Värmland. Patrik är
engagerad i nötköttsproduktionens utveckling bland annat genom att vara engagerad i
flera föreningar. Han är vice ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter. Där har han
ansvar för frågor som gäller hållbarhet, som miljö och klimat. Han ingår i Landsbygds
departementets referensgrupper för jordbrukspolitiken och för landsbygdsprogram
met. Patrik är med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Stärkt konkurrenskraft i gröna
näringarna. Hans engagemang bygger på egna erfarenheter och övertygelsen om att
Sverige kommer att behöva ta ett allt större ansvar för matkonsumtionens miljöpåver
kan, men också för produktionen av det vi konsumerar. Patrik vill att aktiva jordbruks
företag ska kunna utvecklas i hela landet.

055414900@telia.com

0554-149 00

Ann-Sofie Hedberg
Ann-Sofie Hedberg är handläggare på Länsstyrelsen i Örebro län. Hennes fokus ligger
på lantbruksfrågor och under innevarande programperiod har Ann-Sofie jobbat mycket
med utbildning av lantbrukare. Utbildning inom landsbygdsprogrammet är en viktig
del i länsstyrelsens arbete med att stärka de gröna näringarna. Ställ gärna frågor till
Ann-Sofie om arbetet i gruppen Stärkt konkurrenskraft i de gröna näringarna där
Ann-Sofie är aktiv, eller hur Länsstyrelsen i Örebro län har jobbat med landsbygds
programmet.

ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se 019-19 38 71

Sammanhängande landskapsområden
Catharina Hellström Engström

Foto: Renée Lingström

Catharina Hellström Engström bor på en gård på Gotland och arbetar på Länsstyrelsen
Skåne men även på Leader Gotland. Catharinas roll är ofta att vara brobyggare, gärna
i allmänna landsbygdsutvecklingsfrågor men även kring det som har med betesmarker
och våtmarker att göra. Hon jobbar gärna med strategiska frågor och förespråkar god
samverkan på alla nivåer. Det är viktigt att samla kompetens både lokalt och regionalt
och utgå ifrån ett helhetstänk. Catharina är ordförande i Landsbygdsnätverkets arbets
grupp Sammanhängande landskapsområden, som arbetat mycket med dessa frågor och
kan ge goda exempel. Viktoria Hallberg på Sveriges Hembygdsförbund och Lennart
Myrman, Leader Bergslagen är de metodiska pedagogerna i gruppen medan Catharina
fungerar som inspiratören som alltid ser möjligheter.

catharina.hellstrom.engstrom@lansstyrelsen.se

044-25 26 02, 0768-40 15 38

Viktoria Hallberg
Viktoria Hallberg är agronom och lärare med inriktning hållbar utveckling. Hon
arbetar sedan fyra år som konsulent på Sveriges Hembygdsförbund, riksorganisation
för landets cirka 2 000 hembygdsföreningar. Centrala arbetsområden är kulturarv,
lokal utveckling, landskapsfrågor, pedagogik och samverkan mellan professionell och
ideell sektor.
Foto: Anna Tiles

viktoria.hallberg@hembygd.se

08-34 55 11
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Lennart Myrman
Lennart Myrman är ordförande i Leader Bergslagen och ordförande i Stiftelsen Säfsen-
skogarna, som bland annat tillsammans med SLU har ett pågående Interregprojekt,
Baltic Landscapes. Projektet har som mål att ta fram en verktygslåda för hållbar för-
valtning av landskap. Lennart har också mångårig erfarenhet av projekt inom EU:s olika
program.
Foto: Lennart Myrman

lennart.myrman@telia.com

070-558 65 61

Energi
Camilla Lagerkvist Tolke
Camilla Lagerkvist Tolke arbetar på Jordbruksverkets klimatenhet. Hon har varit ord
förande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp om energi. Camilla har tillsammans med
arbetsgruppen ordnat flera workshopar om energiomställning kopplat till landsbygds
utveckling. Sådana workshopar kan lösa knutar som kommer av att alla har olika ingång
i energifrågan och också olika mandat. Hon ser värdet av att i energisammanhang tänka
i ett bredare och längre perspektiv. Det gör att vi kan få till landsbygdsutveckling som
lönar sig i längden för flera, istället för att se till den kortsiktiga lönsamheten för varje
enskilt företag eller enskild sektor. Arbetsgruppen för energi har även lyft fram goda
exempel och i en rapport sett på framgångsfaktorer och flaskhalsar.

camilla.tolke@jordbruksverket.se

036-15 57 23

Fredrik Fredriksson

Foto:Kajsa Carlgren

Fredrik jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, på landsbygdsenheten. Huvud
områden är energi, klimat och olika vattenfrågor kopplat till landsbygden. Fredrik sitter
med i länsstyrelsens interna energigrupp och har medverkat i energimyndighetens energi
samordnarnätverk samt Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för energi. En viktig fråga är
att knyta ihop de mer allmänna målen och strategierna för framtidens energianvändning
och klimat med landsbygdens frågor. Fredrik säger att det som är bäst utifrån energi
systemet, behöver inte leda till bästa landsbygdsutvecklingen och vice versa. Detta är
viktigt att bära med sig när handlingsplanerna tas fram. Fredrik sitter med i Energi
gårdens styrgrupp. Det är en plattform för att skapa samverkan kring energifrågor
kopplat till lantbruket i Västra Götalands län.

fredrik.fredrikson@lansstyrelsen.se
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010-224 55 96, 070-346 12 80

Finansiering
Anders Johansson
Anders Johansson är verksamhetsledare på Coompanion Örebro. Han arbetade innan
dess på Coompanion Västmanland med företagsrådgivning och lokal utveckling.
Anders har en bakgrund inom jord- och skogsbruk och är verksam inom Leader.
Kontakta Anders för att få idéer kring hur man kan arbeta för nya finansieringslösningar
i kommande Landsbygdsprogram och inom lokalt ledd utveckling.
Foto: Emil Atak

anders@coompanion.se

019-17 02 50, 070-235 94 98

Ulla Herlitz

Foto: Mette Waldrop

Ulla Herlitz är både praktiker och forskare. Hon är kulturgeograf och har intresserat sig
för landsbygdsutveckling och lokal ekonomi bland annat kapitalförsörjning, bygdebolag
och även crowdfunding. Ulla har tidigare arbetat med regional utveckling på regerings
kansliet samt med utvärderingar och synteser av landsbygdsprogram åt EU-kommis
sionen. Nu är hon projektledare och rådgivare bland annat på Hela Sverige ska leva och
arbetar med ett projekt om regionala mikrofonder (kreditgarantiföreningar) för social
ekonomi och lokal utveckling. Hon har publicerat flera skrifter inom området finans
iering och bygdeutveckling, till exempel Handbok i lokal finansiering, och ställer gärna
upp som bollplank, inspiratör och med textförslag.

ulla.herlitz@helasverige.se

0703-62 82 34

Jörgen Andersson

Foto: Ole Rönning Kristiansson

Jörgen Andersson är en bonde från Mälardalen som engagerat sig för hållbar utveckling
i Åredalen! Han samlade kunskap under 90-talet via flera uppdrag som projektledare
med fokus på hållbar utveckling. Han har använt sig av kunskaperna i praktiken bland
annat via den ekonomiska föreningen Fjällbete. Jörgen samlade temagruppen för lokal
kapitalförsörjning på Landsbygdsnätverkets uppdrag. Han tillhör gruppen som identi
fierat bristen på lokala riskkapitalmarknader och dess allvarliga konsekvenser. Jörgen
är initiativtagare och ordförande för Åre Lokalkapital AB. Han är engagerad i Åres
hållbara destinationsutveckling. Jörgen etablerar nu Nordic Savory Hub med Åredalen,
Gotland och Västkusten som noder för Holistic Management.

jorgen@fjallbete.nu

070-630 98 74

Generella frågor om att skriva handlingsplaner och strategier
Beatrice Bengtsson och Tobias Kreuzpointner
Beatrice Bengtsson och Tobias Kreuzpointner jobbar båda på Jordbruksverket. Beatrice
är ansvarig för de regionala handlingsplanerna medan Tobias ansvarar för de lokala
strategierna. Har du generella frågor kan du ta kontakt med Beatrice för de regionala
handlingsplanerna eller Tobias för de lokala strategierna.

beatrice.bengtsson@jordbruksverket.se		
tobias.kreuzpointner@jordbruksverket.se		

Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Tfn 0771-223 223 (kundtjänst), 036-15 50 00(vx)
23 maj, 2014

036-15 62 77
036-15 62 22

