Partnerskapsmöte den 22 oktober 2020 kl. 14:30 – 17:00
Digitalt möte via Skype

Tema: Vad händer nu, under övergångsåren 2021 och 2022 och i nästa
programperiod?
14:30 – 14:35

Teknisk information
Matilda Markne och Karin Svanäng, Länsstyrelsen Uppsala län

14:35 – 14:40

Inledning

Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län
Partnerskap för landsbygdsutveckling istället för
landsbygdsprogrammet.

14:40 – 14:55

Vad har hänt hittills och var är vi nu i programmen?
Enhetschef Maria Axelsson, Länsstyrelsen Uppsala län
- Vi räknar med att utnyttja 100% av all budget till årsslutet. Idag ligger siffran på 92%.
- Budgetutnyttjandet i Uppsala är på samma nivå som snittet bland de andra länen i
landet.
- Handläggningsmål idag för inneliggande ärenden är den 15 november. Men även
därefter kommer vi ha kvar 17 ”låsta” ärenden som avvaktas handläggning till
budgetbesked.
- Spår en ökande kurva av ansökningar om utbetalning i slutet av 2020.
- Ärenden äldre än 120 dagar ska ha handlagts innan årsskiftet.
- Pengar kvar att söka – det kan finnas plats för ytterligare en ansökan i kommersiell
service. Man kan också fortfarande söka stöd för rovdjursavvisande stängsel vilket
hanteras i nationell pott.
- Vid budgetindragningen i våras låg alla län i olika faser av beslutad budget. Eftersom
vi i Uppsala inte hade beslutat om alla budgetpengar i kompetensutvecklingsprojekten
och samarbetsprojekten fick vi ge upp en del av dessa pengar. I vissa län fick de göra
ombeslut för att kunna skicka tillbaka pengar till Jordbruksverket
14:55 – 15:30

Information om övergångsåren 2021 och 2022 samt
kommande landsbygdsprogram (CAP)
Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län
Senior ämnesexpert Ulrika Geber, Länsstyrelsen Stockholms
län
- Flera parallella processer pågår i olika instanser men i dagsläget finns inga slutgiltiga
beslut. Efter veckans beslut om budgetinriktning återstår trepartssamtal mellan
kommissionen, rådet och EU-parlamentet.
- EU lägger stort fokus på jordbruk och har höga ambitioner inom miljö och klimat.

Sveriges genomförande av det nya programmet ska bidra tills livsmedelsstrategin,
miljömålen och den sammanhållna landsbygdspolitiken.
- CAP- och budgetförhandlingar för övergångsåren kommer pågå ända fram till slutet av
2020.
- Förhandlingsläget CAP 2023-2027: Ministerrådet är överens om öronmärkning av
miljö- och klimatåtgärder. 20% inom gårdsstödet ecoschemes. 30% inom
miljöersättningar. Viss flexibilitet kommer finas och de första två åren blir s.k. pilotår
(2023-2024). Vet dock inte exakt hur flexibiliteten kommer se ut. Dialog sker om
uppföljningsindikatorer.
- Väntar nu på att EP ska godkänna långtidsbudgeten 2021-2027. Ambition är att det
ska vara klart i oktober. Beslut om återhämtningsfonden troligtvis blir troligtvis i dec
och beslutet om övergångsförordningen hänger på det beslutet. I budgetproppen ges
nationell kompensation för full finansiering 2021-2022.
- Förslagen från SJV: Satsa på investeringsstöd för konkurrenskraft (4.1-5cd).
Kompetensutveckling och rådgivning. Investeringar för våtmarker och andra
vattenåtgärder (7.6/4abc). Samarbetsåtgärden och innovationsstödet.
- Sammanfattningsvis blir övergångsåren gamla regler men nya pengar. Troligtvis också
vissa förändringar. Sveriges förslag kommer skickas till kommissionen efter EUbeslutet om återhämtningsfond och övergångsförordningen
- Vad vi tror om 2023-2027: Konkurrenskraft, miljömål och livsmedelsstrategin i fokus.
Ambition om enklare, smalare och vassare program. Höjd ambition inom
kompetensutveckling och rådgivning. Vissa saker kan lyftas ur CAP och finansieras på
andra sätt. Höjda stödnivåer inom vissa direktstöd.
- Havs- och fiskeriprogrammet start hösten 2021 enligt plan. Förslag är att det nu ska bli
färre åtgärder. Minska antal villkor i åtgärderna. Minska antalet handläggande
myndigheter till s.k. koncentrationslän. Regionala nätverk för kompetensutveckling.
Stöd till investeringen för akvaponier bör ingå i CAP, växtdelen är viktigare än
fiskodlingsdelen.
- Fråga: Åtgärderna som inte ryms i CAP-längre, finns det risk att några faller bort?
Kommer det vara ett glapp under övergångsåren där vissa stöd inte kommer finnas?
Svar: Tror inte det är någon risk att det försvinner. CAP är en långsiktig budget, gör
man något nationellt blir det mer kortsiktigt. Det finns en del uppmärksamhet kring
dessa frågor. Länsstyrelserna har fört fram att vissa budgetar kan hanteras av andra
myndigheter, så som bredband och rovdjursstängsel. Men i slutändan äger vi inte denna
fråga.
- Fråga: Hur blir det fördelningen av pengar inom länet?
Svar: Urvalskriterier formas vilket styr hur fördelningen kommer bli inom länet. Men
mycket av det arbetet ligger fortfarande framför oss. Ambitionen är så lite regionala
urvalskriterier som möjligt för att det är enklare.
Följdfrågan: Kommer det ske samråd om vad det finns för behov regionalt?
Svar (Maria): Vi kommer ha dialog/workshop under nästa år för att få delaktighet från
olika parter. Såklart viktigt med inspel från relevanta aktörer.
- Fråga: Övergångsåren blir stöd med gamla regler och nya pengar. Vad innebär det för
den lokala medfinansieringen av stöd under övergångsåren? Leader finansieras av tre
olika fonder idag. Krävs nya avtal för medfinansiering under övergångsåren?
Svar: Vågar inte svara då (Ulrika) inte varit med i arbetet kring Leader. Det blir nya

budgetmedel. Förutsättning för att ta del av pengarna kan vara medfinansiering. Men
kan inte svara direkt.
15:30 – 15:50
15:50 – 16:20

Paus
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län
(remissversion)
Processledare RUS Henrik Andreasson/Pär Westring,
Region Uppsala

En revideringsprocess har genomförts som utgår från dagens RUS för Uppsala län.
Under revideringsprocessen skedde en aktualitetsprövning av nuvarande RUS.
Uppföljningsdialoger har genomförts med ett stort antal aktörer och nyckelpersoner i
länet. Dialogerna behandlade både synen på dagens RUS och hur denna skulle kunna
utvecklas, och omfattade frågor om RUS syfte och roll, genomförande av strategin,
RUS-dokumentets struktur, samt dess sakinnehåll. Arbetet har skett i bred dialog under
2019 och 2020, med representanter för kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv
och det civila samhället. 150 möten - 1500 deltagare.
Arbetet befinner sig just nu i slutet av remissperioden. Efter aktualitetsprövningen av
nuvarande RUS har justeringar/förstärkning gjorts som bygger vidare på styrkturen och
på visionen ”Ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell
lyskraft”. RUS ska fungera som länets Agenda 2030-strategi och vara hela länets RUS.
Behövde förstärka hållbarhet och robusthet.
Remissversionen har skrivits fram för att svara upp mot en RUS som ger
• en berättelse om länet och dess utveckling och riktning
• en positionering av länets styrkor och möjliga bidrag till utvecklingen
Därtill en RUS som
• visar på kopplingen mellan olika strategier och processer i det regionala
utvecklingsarbetet, samt
• leder till ökad grad av samhandling och genomförande
Arbetet fortskrider nu med en sammanställning av remisser och framskrivning av ny
RUS under november. Under december presenteras ett slutförslag och den slutgiltiga
versionen fastställs i februari 2021.
Se även separat powerpointpresentation.
Frågor under mötet:
Karin, Lst: Länsstyrelsen har svarat på remissen. Hur kommer landsbygdsperspektivet
in för att det ska bli hela länets RUS?
Pär, Regionen: Inledningsvis fördes ett resonemang om hur vi ska göra för att lyfta in
frågor som kopplar till landsbygds och landsbygdsutveckling i RUS? Ska det integreras
eller ska det få en egen plats? Resultatet blev att vi försökt vikta in hela länet i alla
delar.
Jakob, ÖSJ: 3 frågor: Livskraftiga naturmiljöer, där skriver ni att länet förlorar i
biologisk mångfald: Vad är underlaget till det?

Svar från Pär: Tagit stöd av länsstyrelsens underlag. Har ej svar på exakt vilket underlag
under sittande möte.
Fråga 2: Angående målen om ökad livsmedelsproduktion; Var kommer indikatorerna
ifrån?
Svar från Pär och Henrik: Två indikatorer, varav den ena kommer från befintlig RUS
och den andra indikatorn har tagits fram i samråd med LRF. Även dialog styrgruppen
för Ät Uppsala län (regionala handlingsplanen för livsmedel) har genomförts.
Fråga 3: Skogsbruk saknas i nuvarande remiss: hur kommer det in?
Svar efter dialog: Skogsstyrelsen förbereder ett yttrande till remissen. Länsstyrelsen har
även lämnat in synpunkter utifrån perspektiv av skogsbruk.
Ulrik: Bra att RUS:en omfattar en ambition för hela länet. Uppsala kommun är Sveriges
största landsbygdskommun. Även andra kommuner i länet har stor andel av
befolkningen som bor på landsbygden. Ser att bredbandsutbyggnad är avgörande. Hur
arbetar ni så att alla delar av landsbygden lyfts in i RUS? Inte ”bara” perspektiv av
areella näringar.
Svar: vi har försökt få in alla aspekter i den reviderade versionen av RUS.
Pär och Henrik uppmanar alla att höra av sig med eventuella frågor och funderingar och
påminner även alla som vill att lämna in svar på remissen innan remissperioden går ut.
16:20 – 16:45

Vilka övriga EU-program är aktuella för Uppsala län?
Utvecklingsstrateg Andy Metcalfe, Region Uppsala

EUs samtliga strukturfonder styrs, 2021-27, mot samma fem politiska mål, vilket gör
flera program intressanta för Uppsala län. Fokuset för länets inspel till
programutformningen hämtas från åtgärder och utmaningar formulerade i länets
Regional utvecklingsstrategi (RUS:en).
Se även separat powerpointpresentation.
Nuläget:
Socialfonden (ESF) – en regional handlingsplan under det nationella programmet. Är
styrt till att lägga all sin finansiering till det fjärde politiska målet: Ett mer socialt EU.
Regionala utvecklingsfonden (ERUF) – politiskt mål 1: Ett smartare EU och politiskt
mål 2: Ett grönare, koldioxidsnålt EU. Programmets fokus är starkt och innovativt
näringsliv samt samhällsutmaningar. Bred möjlighet för alla i länet att söka utifrån
rådande förutsättningar.
(ESF och ERUF har samma geografiska fokus.)
Framtagandet av styrdokumenten – dokumenten planeras vara klara för politiskt beslut i
slutet av oktober 2020.
Central baltic-programmet - Programgeografin: 5 län, budget: ca 1 miljard SEK.
Organisationer från minst 2 länder ska delta i varje projekt. Östhammar och Heby har
deltagit i projekt. Totalt har Uppsala län haft 9 projekt.
Utöver ESF, ERUF och Central Baltic så finns det en rad andra program. Bland annat
kommer medel utlysas för covid-omställning. Återhämtningsfond på 40 miljarder. Vi
kommer att se mycket mer finansiering från EU framöver.

Fråga från Ulrik: Fråga om ERUF nationellt och finansiering av bl a landsbygd och
sociala företag: Kan det t ex bli ett samarbete med de mikrofonder som finns i olika län?
Svar: Andy återkopplar till Ulrik.
16:45-17:00

Avslut och information om kommande
partnerskapsmöten.

Avslut och information om kommande partnerskapsmöten.
Mötet avslutas med en kort sammanfattning av eftermiddagen. Stort tack till alla som bidragit
till ett givande möte. Det regionala arbetet ska bygga på delaktighet och förankring i
verkligheten. Länsstyrelsen kommer därför att bjuda in partnerskapet i början av nästa år för
att informera om vad som gäller för övergångsåren 2021 och 2022 samt hur länet kan vara
delaktig i processen med nya CAP.

