Intressentdeltagande
Sammanfattning av processen.

Under arbetet med att ta fram ett nytt landsbygdsprogram för Sverige har en
kontinuerlig dialog förts med intressenter. Detta arbete började redan i januari 2011 när
jordbruksverket initierade arbetet med det tekniska underlaget för nytt
landsbygdsprogram (TULPAN), vilket tagits fram i nära samarbete med
landsbygdsnätverkets medlemmar. Utgångspunkten för dialogen med intressenter har
i ett inledande skede varit väldigt bred, för att senare smalna av. I maj 2012 lämnade
Jordbruksverket TULPAN till landsbygdsdepartementet och underlaget remitterades
sedan under sommaren. Av totalt 239 anmodade remissinstanser inkom 156 med svar.
Utöver de tillfrågade instanserna inkom ytterligare 18 svar. Samtliga svar
sammanställdes och denna sammanställning har sedan konsulterats upprepade gånger
vid olika strategiska val under programframtagandets gång.
Vidare konsultationer i form av flertalet möten, där intressenter enskilt har redogjort
för specifika problem eller synpunkter mer i detalj, har ägt rum under hösten 2012 och,
vintern och våren 2013, vilket varit viktigt för skapa en så precis problembild som
möjligt. För att kontinuerligt stämma av och förankra arbetet med
programframtagningen har även ett antal remissinstanser varit representerade i
Landsbygdsdepartementets referensgrupp för landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Denna grupp har träffats vid fyra tillfällen under processens gång och har även
konsulterats gällande den strategiska miljöbedömningen vilken har ingått i
förhandsutvärderingen. I syfte att åstadkomma en så transparent process som möjligt
har Landsbygdsdepartementet även deltagit vid olika seminarier där intressenter
medverkat, för att informera om och ta del av synpunkter på utformningen av det nya
landsbygdsprogrammet.
Även i framtagandet av SWOT-analysen, på vilken programmet vilar, har en bred
ansats eftersträvats. Arbetet med SWOT-analysen påbörjades i oktober 2012.
Inledningsvis tog de ansvariga för var och en av landsbygdsprogrammets sex
prioriteringar tillsammans med expertmyndigheterna (Jordbruksverket, Skogsstyrelsen
och Sametinget), som dagligen är i kontakt med landsbygdsprogrammets
stödmottagare och intressenter, fram en SWOT-analys för respektive prioritering.
Dessa sex SWOT-analyser aggregerades sedan till en övergripande SWOT-analys.
Samtliga SWOT-analyser diskuterades sedan med övriga experter inom
Landsbygdsdepartementet för att ytterligare förbättra analysen. Den nationella SWOTanalysen har också stämts av mot de länsvisa SWOT-analyser som länsstyrelserna har
gjort som ett led i att arbeta fram de regionala handlingsplanerna. Vidare har den
socioekonomiska analys som gjorts inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen
varit ett viktigt underlag.
Vartefter SWOT-arbetet har fortlöpt har referensgruppen för landsbygdsprogrammet
2014-2020 konsulterats och en löpande dialog har förts med programmets ex-ante
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utvärderare. Ur SWOT-analysen har sedan en generell behovsanalys samt
behovsanalyser för respektive prioritering utvecklats. Intressenternas medverkan i att
definiera mål, göra urval av åtgärder och resursallokering till dessa har skett indirekt
genom ovan beskrivna process. De slutliga valen har i stor utsträckning varit politiska.
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