Utbetalningsfunktionen
Anders Egonson
stf. Håkan Strid
Stödärendeavdelningen
Gunilla Paulsson-Lindberg
Jordbrukarstödsenheten
Tjitte de Vries
Jordbrukarstödsenheten handlägger
och beslutar ärenden som gäller
stödrätter , miljöersättning för hotade
husdjursraser, ersättning för
kastrering av grisar, ersättning för
extra djuromsorg för suggor,
mervärdestödet till jordbruk och
nationella stöd. Enheten ansvarar
också för att kontrollera beslut som
länsstyrelsen har fattat när det gäller
utbetalningar av jordbrukarstöden och
miljöersättningar.
Företagsstödsenheten
Marie Richter
Företagsstödenheten handlägger och
beslutar ärenden som gäller
marknadsstöden. Det handlar bland
annat om import- och exportlicenser,
skolmjölksstödet,
interventionsuppköp, mjölkkvoter,
marknadsföringsstöd , stöd för
kvalitetscertifiering och stöd för
producentorganisationer för frukt och
grönt samt fisk. De godkänner också
utbetalningar av stöd och
nätverkscheckar inom
landsbygdsprogrammet och
handlägger utbetalningar av nationella
projekt och tekniskt stöd inom
landsbygdsprogrammet. Enheten
ansvarar för kontrollen av beslut som
länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och
Sametinget tagit när det gäller
landsbygdsstöden
Stödkontrollenheten
tf. Curt Sörmark
Stödkontrollenheten kontrollerar
företag och organisationer som sökt
marknadsstöd och landsbygdsstöd.

Stödförvaltningsavdelningen
Lena Nilsson

IT-förvaltningsenheten
tf. Patrik Alenfelt
IT-förvaltningsenheten förvaltar,
utvecklar och testar IT-systemen som
används för jordbrukarstöden och
marknadsstöden.
Geodataenheten
tf. Anders Forsberg
Geodataenheten jobbar med GIS
(geografiska informationssystem) och
förvaltning av IT-stöd för geodata. De
jobbar också med SAM Internet och
förvaltning och utveckling av ITsystemen för landsbygdsstöden.
Kartenheten
tf. Ulf Storck
Kartenheten jobbar med att se till att
all information om jordbruksmarken
som finns i blockdatabasen är
uppdaterad och håller en hög kvalitet.
EU-fondsenheten
tf. Monica Johansson
EU-fondsenheten jobbar med
utbetalningar av stöd och samordning
av återkrav av stöd som har betalats ut
felaktigt. De jobbar också med
överklagningar av olika beslut som till
exempel utbetalning av stöd,
tvärvillkor och stödrätter. Dessutom
har de hand om redovisningen av
utbetalningar av stöd till EUkommissionen.

Stödprocessavdelningen
Håkan Strid

Intern revision
(885)

Stödsamordningsenheten
tf. Kirsi Heinonen
Stödsamordningsenheten jobbar med
uppgifter som gäller hela
utbetalningsfunktionen. Det är till
exempel att koordinera
verksamhetsplaneringen, samordna
alla revisioner, rapportering till EUkommissionen, juridisk service,
ekonomiska analyser och prognoser
och informationssäkerhetspolicy.

Stödutvecklingsenheten
Patrik Alenfelt
Stödutvecklingsenheten jobbar med
att utveckla stödprocessen på lång sikt
när det gäller jordbrukarstöden och
landsbygdsstöden.
Processenheten
tf. Pernilla Pellgaard
Processenheten jobbar med att
samordna och utveckla processerna
för jordbrukarstöden och
landsbygdsstöden. De jobbar också
med att samordna och utveckla
kontrollverksamhet och samordna
arbetet med tvärvillkoren.
Stödkommunikationsenheten
Anders Elfström
Stödkommunikationsenheten jobbar
med att utveckla regler för stöden. De
jobbar också med att informera om
reglerna.

Internkontrollenheten
tf. Håkan Strid
Internkontrollenheten jobbar med
intern granskning och övervakning av
enheterna inom
utbetalningsfunktionen och av andra
myndigheter till exempel länsstyrelsen
som har tilldelats uppgifter av
Jordbruksverket.

