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Upplägg 

1. Vilka är här? 

2. Landsbygdsnätverkets tankesmedja. 

3. Niclas, Lars och Nardin kommenterar. 

4. Bikupor om frågor och medskick. 

Lunch 

5. Frågorna ställs och medskicken delges. 

6. Samtal om vilka fonder och tips med sig hem. 



Presentation 

Vilka är vi som är här? 

 

Namn? 

 

Organisation? 

 

Relation till de fyra fonderna? 

 

 



Tankesmedja om 

fondsamordning 

18 från Leader 

7 från Hela Sverige ska Leva 

6 från kommuner, regioner och SKL 

6 från länsstyrelser 

5 från LRF 

4 från Tillväxtverket 

3 från Coompanion 

8 från andra olika organisationer 



Tankesmedja om 

fondsamordning 
Mervärden: 

En process – flera mål 

Bra vid kärvare tider 

Stärker lokalt och regionalt 

Verktyg i arbetet mot klimatneutralt Sverige 2050 

Målen är det som är viktigast 



Tankesmedja om 

fondsamordning 
Områden som kan gynnas: 

Samordning av service 

Affärsutveckling inom grön omsorg 

Landskapsvård 



Tankesmedja om 

fondsamordning 
Olika fonder kan vara språngbräda mot andra: 

Destinationsutveckling 

Bredbandsutbyggnad 

Distributionssystem för hela kedjan producent till konsument 

Omställning till klimatneutrala bygder och regioner 

Klimatsmart fiskodling 

Produktion och konsumtion av förnybar energi 

Innovationer i gröna näringar som gynnas av eller gynnar 

teknikutveckling inom andra områden. 

Ungdomars entreprenörskap 

 



Tankesmedja om 

fondsamordning 

Strukturen: 

Myndigheterna får lösa problemen 

Stickprov istället för total kontroll 

Samma redovisningssystem 

Viktigt med kompetensutveckling 

Stöd till processprojekt 

Små projekt – stora effekter 

 

 



Tankesmedja om 

fondsamordning 

Mervärden med Lokalt ledd utveckling i flera fonder: 

Ett nära processtöd 

Målstyrning med större helhet 

Hanterar små projekt och regionala ramprojekt 

Stärker den lokala demokrati 

 

 



Vad har gjorts och vad ska ske? 

Niclas Purfürst, Jordbruksverket 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Europeiska havs- och fiskerifonden 

 

Lars Wikström, Tillväxtverket 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 

Nardin Crisbi, ESF-rådet 

Europeiska socialfonden 



Bikupor 

Vilka frågor är obesvarade? 

 

Vad vill ni skicka med för medskick till myndigheterna? 



Lunchtajm! 



Frågor och svar! 

Frågor till Niclas, Lars och Nardin! 

 

Vad vill ni skicka med till myndigheterna? 



Resultat 

Vilka fonder kommer era organisationer att arbeta med? 

 

Vad tar ni med er från denna workshop? 

 

 


