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2016/17:100 Skyndsamma åtgärder mot långa handläggningstider för
jordbruksstöd
Efter att Jordbruksverket bytte it-system har handläggningstiderna för bland
annat investeringsstöd ökat kraftigt. Lantbrukare tvingas vänta över ett år på
både beslut och utbetalning av investeringsstöd. Konsekvensen blir att
lantbrukarna inte kan ta några banklån för att finansiera nya anläggningar.
Situationen är ohållbar för Sveriges lantbrukare, som inte kan göra några
satsningar eller planera sin verksamhet. På vissa länsstyrelser är i dag
handläggningstiden för investeringsstöd så lång som 60 timmar per ansökan.
Detta är både orimligt och ineffektivt.
Lantbrukarna går redan på knäna ekonomiskt, och det nya it-systemet gör att
utbetalning av stöd fördröjs än mer. Många lantbrukare tvingas också lägga ned
sin verksamhet till följd av att de inte kan få ut stöd i tid. Centerpartiet har
länge föreslagit regelförenklingar för att minska byråkratin och
administrationen inom jordbruket. Nu har myndighetsbelastningen skjutit i
höjden efter implementeringen av det nya systemet, då tjänstemännen måste
göra om alla ansökningar. Regeringen har trots detta inte vidtagit några
åtgärder för att påskynda handläggningen med regelförenklingar.
I stället för att skjuta till nya pengar för att minska handläggningstiderna tar
regeringen 240 miljoner från landsbygdsprogrammet. Dessutom går 75
miljoner från landsbygdsprogrammet direkt till att betala av straffavgifter till
EU. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte skjuter till nya pengar för att
finansiera straffavgifterna. Nu tas i stället pengar som borde ha gått till stöd och
ersättningar för att utveckla landsbygden. Men trots att regeringen ökar
finansieringen till Jordbruksverket tvingas länsstyrelsen dra ned på sina
utgifter, vilket innebär minskade handläggningsresurser på
myndigheterna. Detta förkortar inte alls de långa handläggningstiderna.
Min fråga till statsrådet är därför:

Hur kommer statsrådet och regeringen att garantera att de långa
handläggningstiderna och väntan på utbetalning skyndsamt minskar för att
lantbrukarna snabbt ska få beslut och utbetalningar?
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Eskil Erlandsson (C)

Överlämnas enligt uppdrag
Anders Norin
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