
Synpunkter från diskussionen om nästa programperiod 

 

Fondsamordning 
 Fondsamordning måste starta och ske på central nivå. Om inte det är på plats kan regional 

lokal nivå göra/korrigera mycket lite. 

 

Tidplan 
 Ta fram en tidplan som visar när och hur lokala områden kan påbörja sina strategiprocesser. 

Kan med fördel vara stegvis för att bli mer detaljerad. 

 Tidsätt tidpunkt snarast när kartan av leaderområden ska vara klar. 

 Tidsätt tidpunkt snarast när utvecklingsstrategin ska vara klar. 

 Leverera tidplan till LAG för framtagande av nya strategier: vad kan vi göra nu, 3 mån, 6 mån, 

12 mån, 24 månader. 

 Börja arbetet med placering nu på alla nivåer. 

 

Drift 
 Driften ska inte vara procent av projekt utan en fast kostnad, schablon. 

 Inte ett projekt, ge alla LAG en budget, kanske 25%. 

 Om man menar allvar med leader i hela landet – se till att inte slå sönder strukturerna bara 

för att. 

 Geografisk indelning av leaderområden, vem beslutar? 

 Nödvändigt med tydlig administrativ kapacitet.  

 

 

Arbetsgrupp/forum för nästa period 
 Gemensam arbetsgrupp med andra aktörer/myndigheter för kommande programperiod via 

landsbygdsnätverket. 

 Involvera fler lokala och ideella aktörer i arbetet. 

 PÅ LUS hemsida finns dokument om hur leaderområdena vill arbeta/mobilisera. Exempelvis 

genom position paper ELARD, Tartu, Yttrande EESC. 

 

Inget nytt 
 Förbättringslistan har sett likadan ut var sjätte år och inför de senaste fyra 

programperioderna. Vad talar för en förändring nu? 

 

Program  
 Gör ett enkelt och tydligt program. 

 Involvera föreningsliv och ideellsektorn i programarbetet! 

 



Indikatorer, mål 
 Önskar färre och samma för alla. 

 Kommer EU eller Sverige att lägga krav på arbetstillfällen på LAG? När får LAG info om detta? 

 Vi vill inte bara vara en ”arbetsförmedling” när resultaten mäts i arbetstillfällen. Vi förlorar 

byalag bland annat som vill utveckla.  

Överlappning 
 Hur ska finansiering ske till LAG för arbetet med nya perioden?  

 Arbeta för kontinuitet i befintliga LAG. 

 Mer övergång och mobiliseringsstöd. 

 Jobba proaktivt angående övergångsperioden. 

 Övergångsfinansiering även för leader, så som vi hade för miljöersättningar förra gången. 

 Hur kan inte prioriterade LAG kunna arbeta inför nästa programperiod, få finansiella medel? 

 Ta tillvara på LAG:s erfarenhet nu under innevarande programperiod. 

 Ta vara på de erfarenheter och kunskaper vi har nu.  

¨ 

LUS 
 LUS är Leaders röst i strategiarbetet. 

 

Strategiarbetet 
 Att skriva strategin under tidigare perioder har varit tidsödande och kostsamt. Förenklad 

strategi som är ganska övergripande. 

 Lär av Finland vad gäller strategiprocessen för lokalt ledd utveckling. 

 Bedömning av strategierna – skapa en öppen bedömningsmall. Verkade vara 

hemlighetsmakeri förra gången. 

 Skippa urval och bedömning av strategierna – fördela ut medlen bara. 

 Vi får alltid höra att vi ska förhålla oss till RUS och strategier uppifrån, tex vid skrivningar av 

lokala utvecklingsstrategier. Vi vill trycka på att ändra perspektiv – hur förhåller de sig till oss 

istället? Ökar legitimiteten för LLU: s strategier. 

 Kommer Sverige som medlemsstat (via SJV) skriva egen strategi, som vi (LAG) måste passa 

in? Timeline? 

 Processen startas så tidigt som möjligt. Det behövs tid för områdena att göra ett grundarbete 

för att få underlag för ny strategi. 

 

Fyra fonder 
 Alla leaderområden omfattas av alla fyra fonder. 

 Ett projekt kan söka från flera fonder. 

 

 

 



Vita områden 
 5 områden utan pengar ->2020 

 Hur kan stötta dessa områden för en möjlig come-back 2021? 

 Svårt att hålla igång leaderområde som saknar pengar och reell verksamhet som konsekvens 

av tidigare beslut? 

 

Blandat 
 Inför leadermetoden i kommunalt utvecklingsarbete 

 Redovisning bör vara vanlig svensk bokföring + skriftlig rapport. 

 

 

 


