Remissvar diarienummer N2020/ 01752/ JL
Lokal Utveckling Sveriges (LUS) svar på ovanstående remiss av Promemorian om
behovsanalys i den strategiska plan för gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige.
Tack för möjligheten att inkomma med svar på ovanstående remiss.
LUSdelar till stora delar de beskrivningar som finns med i promemorian. Vi önskar dock att
Regeringskansliet rent generellt ser över möjligheterna till att utveckla den kommande gemensamma
jordbrukspolitiken med fokus på generell landsbygdsutveckling, inte enbart i särskilda mål 7 och 8,
utan låta leadermetoden genomsyra hela den kommande programperioden och bidra till en hållbar,
utvecklande och levande landsbygd i hela Sverige.
LUSvill även lämna synpunkter på kommande budget avseende arbetet med leadermetoden. Vi nås
av signaler att landsbygdsprogrammets budget kan komma att minska, samtidigt som LLU genom
leadermetoden tappar möjligheten att arbeta med andra fonder än landsbygdsfonden.
I praktiken innebär detta att arbetet med att nå och inkludera olika målgrupper kommer att
försämras. Ambitionen är att hela Sverige ska ha möjligheter till projektstöd enligt Leadermetoden
samtidigt som budgeten minskar, vilket riskerar leda till minskad måluppfyllnad.

LUSönskar därför att Regeringskansliet ser över budgetfördelningen inför kommande
programperiod och tillskjuter minst 10% av pelare 2 till leader, samt säkerställer hur övriga fonder
ska samarbeta med leader för att inte förlora den kompetens och de resultat vi uppnått inom
innevarande programperiod.

Vad är LUS?
LUSär en intresseförening för de 53 organisationerna som arbetar med lokalt ledd utveckling
(LLU/ CLLD) genom leadermetoden i Sverige idag. LUSarbetar för att stärka och vidareutveckla
leadermetoden.
LUSär en resurs för att föra fram och driva frågor gällande Leader i ett nationellt och internationellt
perspektiv, påverka organisationer, myndigheter och beslutande organ samt öka kunskapsutbytet
mellan leaderorganisationer.
Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala
initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är de som bor och verkar i området som driver
och påverkar utvecklingen.
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