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REDOVIsning av svaren. 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har gått igenom de förslag som lades från den 
parlamentariska landsbygdsutredningen SOU 2017:1. Sammanställningen är inte ett  
ställningstagande om förslagen i sig är bra eller ej utan om de är genomförda eller ej.  
 
SÅ HAR VI GJORT. Vi har i första hand frågat utpekad myndighet/organisation om de fått uppdraget.  
I vissa fall har frågan ställts till departement eller regeringskansliet. Vi redovisar vår tolkning huruvida 
förslaget är genomfört eller ej. Är det inte genomfört = Nej. Är delar genomfört = Delvis, och om förslaget 
helt är genomfört = Ja. Förslaget har bedömts som delvis genomfört om det finns ett uppdrag till en annan 
myndighet, och pengar har avsatts för insatsen, men att det inte helt överensstämmer med förslaget.  
 
Många svar har varit för långa för att redovisas i det här, lite mer översiktliga, dokumentet. Därför finns en 
bilaga med fullständiga svar, samt eventuella länkar som de svarande hänvisar till. Vi anger i varje svar om 
det finns mer material i bilagan.  
 
FÅ BESLUT ÄR GENOMFÖRDA. Utredningens tydliga budskap var att det var viktigt att alla förslag genom- 
fördes för att få full effekt. Vår bedömning, tre år senare, är att bara 3 av 75 förslag är genomförda, att  
32 är delvis genomförda och 40 inte alls är genomförda.  
 
HUR DET GÅR TILL. Politiken begär en utredning, som under ett antal år arbetas fram av ett sekretariat samt 
en grupp av företrädare från olika partier. När utredningen är klar, skickas den på remiss. I landsbygds-
utredningens fall inkom 300 remissvar. Därefter beslutas vad som ska genomföras, genom uppdrag till 
myndigheter eller propositioner som läggs till riksdagen. 
 
I omfattande utredningar, som landsbygdsutredningen, är det svårt att se vilka departement, myndigheter, 
med flera som får uppdraget eller medel för att genomföra förslaget. Förslagen kan också gå vidare till en ny 
utredning för att utredas på mer detaljerad nivå. Svårast är att hitta de förslag som inte genomförs. Det här 
medför att det ibland varit svårt att få entydiga svar till vår sammanställning. Det har inte heller alltid varit 
lätt att följa beslutsgångar och uppdrag. 
 
LANDSBYGDSPOLITIK. I landsbygdsutredningens fall ledde utredningen till en proposition år 2018 – en 
sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Det som gör landsbygdsfrågan komplex, är att den spänner 
över alla områden och många olika departement och myndigheter. Det medför att landsbygden inte alltid 
prioriteras i alla departement och att det är svårt att politiken får riktig effekt på lokal nivå. 

 
 
Vi har använt oss av ikoner för att visa om vi tycker att punkterna inte är genomförda,  
delvis genomförda eller helt genomförda. Så här ser de ut:

INTE GENOMFÖRT DELVIS GENOMFÖRT GENOMFÖRT
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Näringsliv och företagande.
 » 01 ALMI Företagspartner AB:s uppdrag förstärks med 

ett ytterligare fokus som riktas mot företag i de glesa 
och mycket glesa landsbygdskommunerna. I synnerhet 
ska de platsbundna näringarna och till dem relaterad 
näringsverksamhet uppmärksammas.

NEJ – ALMIS SVAR Landsbygdsutredningen har ännu inte 
resulterat i någon förändring av Almis uppdrag.

 » 02 Det nationella utvecklingsbolaget Saminvest AB 
ges ett tydligare samhällsuppdrag att säkerställa att 
investeringar sker bland målgrupper, branscher och i 
geografiska områden där behovet av 
marknadskompletterande finansiering är som störst. 
Saminvest ska säkerställa investeringar i Sveriges sju 
nordligaste län. Representanterna i Saminvest styrelse 
ska ha kunskaper om näringslivsutveckling i såväl glesa 
som täta strukturer.

NEJ – SAMINVESTS SVAR Förslagen från den parlamentariska 
landsbygdsutredningen har så här långt inte tagits vidare  
till Saminvests uppdrag.

 » 03 Saminvest AB ges i uppdrag att investera i företag 
för tillväxt och förnyelse av ekosystemtjänstproduceran-
de verksamhet i syfte att främja en snabbare omställning 
till en fossilfri och biobaserad samhällsekonomi.

NEJ – SAMINVESTS SVAR Förslagen från den parlamentariska 
landsbygdsutredningen har så här långt inte tagits vidare till 
Saminvests uppdrag. 

 » 04 Vinnova ges i uppdrag att ta fram arbetssätt för 
att skapa förutsättningar för innovationer för företag i 
landsbygderna genom att bland annat vidareutveckla sitt 
arbete med att nå ut med innovationsstöd via rådgivare 
och forskare som är närvarande i landsbygderna och 
särskilt stödja innovationer som utvecklar lösningar och 
produkter för en snabbare omställning till biobaserad 
samhällsekonomi.

DELVIS – VINNOVAS SVAR Vi har inte fått nedanstående 
uppdrag. Regeringen valde att uppdra åt Tillväxtverket att 
genomföra en rad insatser med beröring på innovation. Det 
uppdraget innehöll resurser för att både genomföra själva 
uppdraget och stötta näringslivet. Vi är omnämnda i 
uppdraget och för några månader sedan fick vi även en 
ändring av vårt regleringsbrev som pekar på Tillväxtverkets 
uppdrag.

Då uppdraget inte är genomfört helt och hållet bedömer 
Hela Sverige ska leva  punkten som delvis genomförd. 

Länk till regleringsbrevet finns i bilagan.

 » 05. Erfarenheterna från landsbygdsprogrammets 
nuvarande åtgärder med innovationsgrupper och 
Europiskt innovationspartnerskap (EIP) tillvaratas och 
vidgas till fler näringar och företagande i landsbygder än 
nuvarande avgränsning.

NEJ – LANDSBYGDSNÄTVERKETS SVAR I kommande CAP 
(Common Agricultural Policy) så har man skrivit in att 
man ska driva det, men ytterst oklart om det blir så.
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 » 06 Jordbruksverket, i samråd med Skogsstyrelsen, 
Vinnova och Naturvårdsverket, ges i uppdrag att 
identifiera hur kommande landsbygdsprogram kan bidra 
till omställningen till en biobaserad samhällsekonomi i 
linje med målen i Agenda 2030 samt målen om ett 
fossilfritt samhälle. Insatser i landsbygdsprogrammet 
ska även syfta till att stärka sambanden och utbytet 
mellan stad och land.

DELVIS – JORDBRUKSVERKETS SVAR Vi har stämt av din fråga 
mot olika delar av verksamheten, men vi har inte fått något 
uppdrag på det här. 

Mycket av detta ingår i CAP-målen så i praktiken kommer 
det att beaktas och regeringen har aviserat att man ska ta 
fram en strategi för arbetet med bioekonomi.

Hela Sverige ska leva bedömer punkten som delvis  
genomförd, då det ligger i programmet men ingen har  
fått ett uppdrag. 

VINNOVA har också svarat. Läs deras svar i bilagan. 

 » 07 Offentlig upphandling ska innehålla krav som 
motsvarar våra svenska miljökrav och regler för 
djurskydd.  

NEJ – UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN har fått ett uppdrag, men 
Hela Sverige ska levas bedömning är att uppdraget inte 
speglar det som avsågs i utredningen. 

Läs Upphandlingsmyndighetens svar i bilagan. 

 » 08. Aktörerna som ska samarbeta genom regionala 
exportcentra och Visit Sweden får i uppdrag att 
genomföra riktade insatser för att hjälpa företag i 
landsbygderna, i synnerhet de glesa och mycket glesa 
landsbygderna, att öka sina exportandelar.

DELVIS  – HELA SVERIGE SKA LEVA bedömer att uppdraget delvis 
är genomfört, då regionala exportcentran har inrättats i alla 
län samt medel lagts i budget. Däremot är Visit Sweden 
inte med och vi saknar en tydlig landsbygdsanknytning.

VISIT SWEDEN har inte svarat. 

Läs REGERINGSKANSLIETS svar i bilagan. 

 » 09. Ett paket med åtgärder, som förstärker varandra, 
ska riktas till 23 kommuner i norra och mellersta 
Sverige. I dessa kommuner har företagen särskilt svårt 
att utveckla sina företag på grund av långa avstånd, att 
man finns i en glest befolkade arbetsmarknadsregioner 
med ett näringsliv med förhållandevis begränsad 
branschbredd. Paketet ska komplettera befintliga 
insatser i stödområde A. Det ska omfatta de nya 
landsbygdsgenerella åtgärderna som vi föreslår i form av 
100-procentigt utbyggd digital infrastruktur, ökad 
tillgång till högre utbildning, omlokalisering av statliga 
jobb samt innovations- och exportfrämjande insatser.  
De 23 kommunerna med störst utmaningar är: 
Pajala, Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk, Arjeplog, 
Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Lycksele, 
Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Strömsund, Ragunda, 
Bräcke, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung/Sälen, 
Vansbro, Torsby. 

NEJ – TILLVÄXTVERKETS SVAR  När det gäller landsbygds- 
kommitténs förslag nummer nio så är det min uppfattning 
att Tillväxtverket hittills inte fått något uppdrag av denna 
typ.

Länk till Tillväxtverkets uppdrag att fördela statsbidrag i 
glesbygdskommuner i bilagan. 

Näringsliv och företagande.
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 » 10. Särskilda åtgärder riktade till de 23 
kommunerna. Kommittén har identifierat en möjlig 
finansiering på cirka 500 miljoner kronor som kan 
avsättas i näringspolitiska och tillväxtfrämjande 
åtgärder i ett riktat paket. Det kan exempelvis handla om 
åtgärder som prövats i Norge i form av ytterligare sänkta 
arbetsgivar- och egenavgifter och avskrivning av 
studieskulder.

DELVIS – TILLVÄXTVERKETS SVAR Riksdagen beslutade att 
fördela 70 miljoner kronor till 39 kommuner i glesbygd. 
Syftet var att stärka kommunernas förutsättningar att 
stödja det lokala näringslivet. Regeringen beräknar samma 
belopp per år för 2019 och 2020.

Hela Sverige ska leva bedömer att uppdraget delvis är 
genomfört då pengar lagts, men inte i den utsträckning 
som föreslagits samt att alla delar i förslaget är inte med i 
åtgärderna.

 » 11. Ett forskningscentrum inrättas för att utveckla 
och sprida kunskaper om entreprenörs- och 
företagsutveckling i landsbygder, i synnerhet i glesa och 
mycket glesa landsbygderna. Centrats 
kunskapsutveckling ska också öka medvetenheten om 
skillnader i kvinnors och mäns villkor för att driva och 
utveckla företag i landsbygderna. Ett viktigt mål är att 
skapa jämställda villkor för näringslivsutveckling.

DELVIS – NÄRINGSDEPARTEMENTETS SVAR Regeringen avsatte 
fyra miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2019 för att 
stärka forskningen kring landsbygderna. Detta ska göras 
genom förbättrad samordning och samverkan mellan de 
aktörer som bedriver forskning om landsbygderna. 

Medlen tilldelades Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.  
SLU fick genom ändring av regleringsbrevet i september 
2019 i uppdrag att stärka forskningen kring landsbygderna 
genom förbättrad samordning och samverkan mellan de 
aktörer som bedriver forskning inom landsbygdsutveckling 
och regional utveckling. 

Läs Näringsdepartementets fullständiga svar i bilagan. 

 » 12. Tillväxtverket ges i uppdrag att utreda 
möjligheten till och utformningen av en servicegaranti 
vid myndighetsutövning riktat till små- och medelstora 
företag..

NEJ – Tillväxtverket har gjort en utredning som enbart är 
riktad till besöksnäringen och Hela Sverige ska leva kan inte 
se att det handlar om en servicegaranti till små- och 
medelstora företag.  
TILLVÄXTVERKETS SVAR, samt länk till utredningen,  
finns i bilagan. 

Näringsliv och företagande.
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 » 13  Regeringen beslutar om ett nytt mål som innebär 
att alla i hela landet ska ha tillgång till digital 
infrastruktur med överföringskapacitet med minst 100 
Mbit/s senast 2025. 

NEJ – BREDBANDSFORUMS SVAR Ett nytt beslut är taget, men 
innebär inte 100 Mbit till alla år 2025. Nytt mål för 2020: 
95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s. På längre sikt är målet att 
98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s 
i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha 
tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha 
tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. 

Läs Bredbandsforums fullständiga svar i bilagan. 

 » 14  Regeringen ser över förordningen (2003:396) 
om elektronisk kommunikation med huvudsyftet att 
avsevärt höja nivån för samhällsomfattande tjänster 
(SOT-nivån).

JA – PTS SVAR Nivån höjdes den 1 mars 2018 från 1Mbit/s 
till 10 Mbit/s. Nya förordningen är SFS 2018:20. 

Läs BREDBANDSFORUMS SVAR i bilagan. 

 » 15  Statens digitala infrastruktur samordnas i 
enlighet med förslagen i betänkandet Statens 
bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1).

JA – PTS SVAR PTS har ett uppdrag att ge stöd till relevanta 
myndigheter och affärsverk (PTS regleringsbrev för 2019 
avsnitt 1.2). Inom ramen för det uppdraget har PTS en 
löpande dialog med bland annat Trafikverket och Svenska 
kraftnät. PTS har bistått Trafikverket i verkets uppdrag: 
Alternativa anläggningstekniker med mera i syfte att främja 
utbyggnad av bredband i landsbygd. 

Läs PTS fullständiga svar, liksom BREDBANDSFORUMS,  
i bilagan. 

 » 16  Regeringen utreder hur digital infrastruktur kan 
organiseras som ett femte transportslag efter 2025. 

NEJ – BREDBANDSFORUMS SVAR Nej, eftersom utredning enligt 
förslaget inte ska göras förrän 2025.

 » 17  Regeringen säkerställer tillgången till bredband 
för de hushåll och företag som står utan uppkoppling i 
samband med avvecklingen av kopparnäten.

DELVIS – BREDBANDSFORUMS SVAR Det är en tolkningsfråga. 
SOT (samhällsomfattande tjänst) är höjt till 10 Mbit/s och 
fram till 2025 ska ju 100 procent få tillgång till 30 Mbit/s. 
Så det beror väl på hur man tolkar ”säkerställa tillgång”. 
Man ansvarar själv för att prova på olika leverantörer och 
olika tekniker och det är bara när inget funkar som PTS 
kan kliva in. 

Läs Bredbandsforums fullständiga svar i bilagan. 

Digital kommunikation och 
transportinfrastruktur.
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 » 18  Bredbandsforum ges i uppdrag att ansvara för att 
samordna en främjandeverksamhet för potentiella små 
nät i landsbygderna.

NEJ – HELA SVERIGE SKA LEVA anser att punkten inte är 
genomförd. Delvis görs detta arbete inom Byanätsforum 
som finansieras av projektmedel. men Bredbandsforum har 
inte fått detta ansvar och regeringen har inte gett en annan 
organisation uppdraget och finansierar inte heller insatsen. 

Läs BREDBANDSFORUMS SVAR i bilagan. 

 » 19  Regeringen anslår 300 miljoner kronor årligen till 
Post- och telestyrelsen för att myndigheten ska kunna 
fördela medel till länsstyrelserna för att fullborda 
bredbandsutbyggnaden. Inom ramen för anslaget har 
även Post- och telestyrelsen möjlighet att upphandla 
bredband till hushåll och företag som saknar 
uppkoppling.

DELVIS – Regeringen har beslutat om 650 miljoner kronor 
under tre år vilket är cirka 216 miljoner kronor/år. PTS har 
fått uppdrag att föreslå en ny modell för bredbandsstöd. 

Hela Sverige ska leva bedömer punkten som enbart delvis 
genomförd då inte hela summan finansieras. 

Läs PTS SVAR i bilagan. 

 » 20  Jordbruksverket ges i uppdrag att utforma 
bredbandsstödet inom landsbygdsprogrammet 
2021–2027 så att länsstyrelserna tillsammans med 
regionalt utvecklingsansvariga och kommuner kan 
upphandla bredband med hög överföringskapacitet.

DELVIS – BREDBANDSFORUMS SVAR PTS har uppdraget och det 
ska ske med utgångspunkt i den tidigare redovisningen som 
överensstämmer delvis med skrivningarna om regionalt 
utvecklingsansvar.

Bredbandsforums svar, liksom länk till dokument, finns i 
bilagan. 

 » 21  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter i 
form av riktlinjer för ett nationellt förfrågningsunderlag 
som till delar ska kunna anpassas till regionala 
utvecklingsstrategier, regionala bredbandsstrategier 
samt andra regionala förutsättningar.

NEJ – PTS SVAR PTS har ingen sådan föreskriftsrätt, men har 
arbetat för att tydliggöra myndighetens roll i regionala 
tillväxtfrågor genom att uppdatera PTS strategi för regional 
tillväxt under 2019. 

Läs BREDBANDSFORUMS SVAR i bilagan. 

 » 22  Regeringen förtydligar de regionala bredbandsko-
ordinatörernas uppdrag, så att det framgår att dessa 
utgör kontaktpunkt gentemot aktörerna som ingår en 
upphandling.

DELVIS – BREDBANDSFORUMS SVAR Upphandlingsdelen av 
förslaget är inte relevant längre, men i PTS första förslag 
om stödmodell skriver vi att bredbandskoordinatorernas 
kunskap bör omhändertas vid utformningen av en ny 
stödordning: ”De regionalt utvecklingsansvariga (via 
bredbandskoordinatorerna) bedöms kunna bidra främst i 
kartläggnings- och prioriteringsfrågor samt för regional 
samverkan. Regionerna bedöms också vara lämpliga 
geografiska enheter för att säkerställa rimliga prioriteringar 
och projektstorlekar.”

Hela Sverige ska leva bedömer punkten som enbart delvis 
genomförd då man inte fått ett tydligt utökat uppdrag. 

Digital kommunikation och 
transportinfrastruktur.
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 » 23  Regeringen bedömer vilka konsekvenser en 
förändring av skatter och avgifter inom det 
transportpolitiska området får för möjligheten att nå de 
landsbygdspolitiska målen. 

DELVIS – REGERINGSKANSLIETS SVAR Regeringen tillsatte under 
2017 en kommitté, Reseavdragskommittén. Kommittén 
hade i uppdrag att se över systemet för avdrag för resor mellan 
bostad och arbetsplats. En viktig utgångspunkt för uppdraget 
var att det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela 
landet, även där kollektivtrafik saknas. I juni 2019 lämnade 
Reseavdragskommittén sitt slutbetänkande, Skattelättnad för 
arbetsresor. Förslaget har varit på remiss. Regeringen ger nu 
Trafikanalys uppdrag om fördjupad analys av vissa frågor 
kopplade till förslaget som berör personer som bor eller 
arbetar i glesbygd. Utredningens förslag har varit på remiss 
och synpunkterna analyseras nu. 

Då arbetet är påbörjat men inte slutfört bedömer Hela 
Sverige ska leva att punkten delvis är genomförd.

Läs Regeringskansliets fullständiga svar i bilagan. 

 » 24  Länsstyrelserna ges i uppdrag att redovisa 
landsbygdernas behov av underhåll och investeringar i 
transportsystemet i planeringsunderlaget till 
länsplanerna för regional transportinfrastruktur.

NEJ – LÄNSSTYRELSERNAS SVAR Har ej fått något uppdrag i 
vårt regleringsbrev kopplat till förslaget.

Läs REGERINGSKANSLIETS SVAR i bilagan. 

 » 25  Trafikverket ges i uppdrag att ange specifika 
objekt eller andra åtgärder i landsbygderna, som ska 
prioriteras i transportplaneringen på regional nivå.

DELVIS – TRAFIKVERKETS SVAR I samband med 2018 års budget- 
proposition föreslog regeringen en utökning av den 
landsbygdssatsning som aviserades i Budgetpropositionen för 
år 2016. Satsningen hade i stort samma upplägg som tidigare 
satsning, men denna gång ingick endast satsning på 
kollektivtrafikåtgärder på landsbygd samt vägunderhåll på 
landsbygd. Vid urvalet av åtgärder för att främja kollektivtrafik 
i landsbygd har en extern dialog förts med regionala 
företrädare såsom planupprättare och regionala kollektivtrafik-
myndigheter. Detta har inneburit en ökad möjlighet för dessa 
att föreslå genomförande av åtgärder som annars riskerats att 
nedprioriteras till förmån för åtgärder på platser med ett större 
resandeunderlag. 

Hela Sverige ska leva bedömer punkten som enbart delvis 
genomförd, då det inte skett någon markant skillnad för 
vägarna på landsbygden.

Läs REGERINGSKANSLIETS SVAR i bilagan. 

Digital kommunikation och 
transportinfrastruktur.
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 » 26  Regeringen förtydligar att planeringen av 
enskilda vägar ska behandlas i länstransportplanerna.

NEJ – TRAFIKVERKETS SVAR Har ingen kännedom om vad som 
blivit resultatet av detta förslag.

 » 27  Regeringen tar initiativ till en översyn av 
reseavdraget. Utgångspunkten bör vara att avdraget ska 
vara avståndsbaserat.

DELVIS – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte skickat ut frågan, 
men reseavdraget har utretts sedan 2017. Ännu har dock 
inget konkret förslag verkställts. Läs Hela Sverige ska levas 
utredningen av vad som gjorts i bilagan. 

 » 28  Regeringen lägger fram förslag som underlättar 
samordningen av olika typer av persontransporter i 
landsbygderna.

DELVIS – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte fått svar från infra-
strukturdepartementet, men en utredning om samordning 
av olika typer av persontransporter är gjord och lämnades 
till regeringen den 28 juni 2018.
Hela Sverige ska leva bedömer frågan som delvis 
genomförd, då vi inte kan se att förslagen är framlagda. 
Läs Hela Sverige ska levas utredning av vad som gjorts,  
i bilagan.

 » 29  Regeringen underlättar så att ideell och 
kostnadsdelande samåkning blir tillåten i landsbygderna.

DELVIS – NÄRINGSDEPARTEMENTETS SVAR En utredning om 
samordning av persontransporter har genomförts. 
Betänkandet har remitterats och bereds nu vidare på inom 
Regeringskansliet.
Hela Sverige ska leva bedömer att punkten delvis är 
genomförd då man inte underlättat för samåkning med 
utreder frågan. 
Läs näringsdepartementets fullständiga svar i bilagan. 

 » 30  Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka 
tillgängligheten till högre utbildning i hela landet. 

DELVIS – REGERINGSKANSLIETS SVAR Distans- och nätbaserade 
utbildningar är ett viktigt verktyg för ökad tillgång till 
utbildning. I vårbudgeten för 2019 beslutades om tio 
miljoner kronor för 2019 för att förbättra kvaliteten i 
distansutbildning. Universitets- och högskolerådet har 
utlyst medlen för projekt som utvecklar 
distansutbildningens former och pedagogik. I 
budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen att sju 
miljoner kronor 2020 och 15 miljoner kronor 2021 
respektive 2022 på att skapa effektivare strukturer och ge 
bättre tillgång till distansutbildning. 
Då Hela Sverige ska leva tror att det inte bara var 
distansundervisning som avsågs i förslaget, anser vi 
punkten enbart delvis genomförd.
Läs Regeringskansliets fullständiga svar i bilagan. 

Digital kommunikation och 
transportinfrastruktur.
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 » 31  Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka 
tillgängligheten till högre utbildning i hela landet. 

DELVIS – REGERINGSKANSLIETS SVAR Distans- och nätbaserade 
utbildningar är ett viktigt verktyg för ökad tillgång till 
utbildning. I vårbudgeten för 2019 beslutades om tio 
miljoner kronor för 2019 för att förbättra kvaliteten i 
distansutbildning. Universitets- och högskolerådet har 
utlyst medlen för projekt som utvecklar 
distansutbildningens former och pedagogik. I 
budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen att sju 
miljoner kronor 2020 och 15 miljoner kronor 2021 
respektive 2022 på att skapa effektivare strukturer och ge 
bättre tillgång till distansutbildning. 

Då Hela Sverige ska leva tror att det inte bara var 
distansundervisning som avsågs i förslaget, anser vi 
punkten enbart delvis genomförd.

Läs Regeringskansliets fullständiga svar i bilagan. 

 » 32  Regeringen ser över indikatorerna inom resurs-
tilldelningssystemet i syfte att göra utbildningarna mer 
relevanta för de lokala arbetsmarknaderna.

NEJ – UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SVAR Gällande frågan om 
lärosätenas uppdrag att öka tillgänglighet till högre 
utbildning i hela landet står det sedan 2002 i 1 kap. 5 § 
Högskolelagen att högskolorna aktivt ska främja och 
bredda rekryteringen till högskolan. Regeringen beslutade 
även 2017 att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) i 
uppdrag att förbereda en utlysning av medel till projekt för 
att utveckla den distanspedagogiska verksamheten vid 
universitet, högskolor och hos anordnare av 
yrkeshögskoleutbildning. Utbildningsbehovet i glesa 
landsbygdskommuner var en viktig utgångspunkt. 
Projektmedlen för distanspedagogik har delats ut 2019 och 
2020. 

Hela Sverige ska leva kan inte se att regeringen har sett över 
dessa indikatorer och anser därför att punkten inte är 
genomförd.

Läs REGERINGSKANSLIETS SVAR i bilagan. 

Kompetensförsörjning.
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 » 33  Regeringen säkerställer att det finns 
utbildningscentra för högre utbildning i kommuner i 
FA-regioner utan högskola/universitet och med få 
lärcentra samt i kommuner som berörs av kommitténs 
näringslivspaket till kommuner med extra stora 
utmaningar.

DELVIS – UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SVAR Gällande frågan 
om lärosätenas uppdrag att öka tillgänglighet till högre 
utbildning i hela landet står det sedan 2002 i 1 kap. 5 § 
Högskolelagen att högskolorna aktivt ska främja och 
bredda rekryteringen till högskolan. Regeringen beslutade 
även 2017 att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) i 
uppdrag att förbereda en utlysning av medel till projekt för 
att utveckla den distanspedagogiska verksamheten vid 
universitet, högskolor och hos anordnare av yrkes-
högskoleutbildning. Utbildningsbehovet i glesa 
landsbygdskommuner var en viktig utgångspunkt. 
Projektmedlen för distanspedagogik har delats ut 2019 och 
2020. 

Hela Sverige ska leva bedömer punkten som enbart delvis 
genomförd, eftersom det varken finns koppling gentemot 
näringslivspaketet eller garantier för Lärcentra i alla 
regioner. 

Läs REGERINGSKANSLIETS SVAR i bilagan.

 » 34  Ett årligt statsbidrag införs för att landsbygderna 
ska kunna etablera och utveckla utbildningscentra för 
högre utbildning.

DELVIS – UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SVAR Om kommuner 
saknar universitet eller högskola finns en möjlighet att få 
statsbidrag. Det regleras i förordningen om statsbidrag till 
lärcentrum. Förordningen fastslår att statsbidrag utdelas i 
den mån det finns tillgång till medel. 2020 fick beviljade 
kommuner bidrag för 50 miljoner kronor. I sin fördelning 
av statsbidraget för lärcentrum ska Skolverket enligt 
förordningen ta hänsyn till i vilken grad insatserna kan 
främja tillgång till och genomströmning i utbildningen, om 
ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns 
ett lärcentrum, behovet av geografisk spridning av 
lärcentrum och om samråd med regional 
utvecklingsansvarig aktör har skett.

Hela Sverige ska leva bedömer punkten som delvis 
genomförd, eftersom statsbidraget ges ”i mån att det finns 
tillgång till medel”.

Läs utbildningsdepartementets fullständiga svar i bilagan. 

 » 35  Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) får i uppdrag att 
följa upp och utvärdera satsningen på utbildningscentra.

NEJ – IFAU:S SVAR Nej, det har vi inte. 

Länk till IFAU:s remissvar i bilagan. 

Kompetensförsörjning.
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Kompetensförsörjning.
 » 36  Tillväxtverkets uppdrag om att utveckla 

riktlinjerna för regionalt kompetens-utvecklingsarbete 
kompletteras, så att kompetensplattformarna utvecklas 
med huvudsyftet att förse utbildningscentra med 
analyser av rekryterings- och utbildningsbehov i 
närområdet.

DELVIS – TILLVÄXTVERKETS SVAR Detta förslag har inte kommit 
som något uppdrag till Tillväxtverket. Däremot fick 
Tillväxtverket i uppdrag att ta fram en analys av kompe-
tensförsörjningsbehovet i landsbygder. I korthet handlar 
uppdraget om två delar: 

1. Analysera inom vilka sektorer och yrken arbetsgivare har, 
eller bedöms komma att få, särskilt svårt att hitta 
kompetens på landsbygden. 

2. Föreslå åtgärder för att underlätta 
kompetensförsörjningen i Sveriges landsbygder.

Hela Sverige ska leva bedömer att punkten delvis är 
genomförd, men saknar förslagets riktlinjer.

 » 37  Regeringen säkerställer regional spridning av 
utbildningsplatser i landsbygderna och beaktar 
kommitténs förslag om utbildningscentra i andra 
satsningar inom kunskapslyftet.

DELVIS – REGERINGSKANSLIETS SVAR Kommunerna ska vid 
etablering av lärcentrum samråda med regionalt 
utvecklingsansvarig aktör i respektive län. Regeringen har 
genom förordningen om statsbidrag för lärcentrum 
beslutat att vid fördelning av medlen för denna satsning ska 
hänsyn tas till om ansökan avser lärcentrum i de kommuner 
där det inte finns ett sådant, samt behovet av geografisk 
spridning av lärcentrum. 

Hela Sverige ska leva bedömer punkten som enbart delvis 
genomförd, eftersom statsbidraget är ”i mån att det finns 
tillgång till medel”. Därmed kan det ej bedömas som 
säkerställt. 

Läs Regeringskansliets fullständiga svar i bilagan. 

 » 38  Regeringen uppmärksammar kravet om villkorad 
finansiering av platserna till yrkesvux i de glesa och 
mycket glesa kommunerna i landsbygderna.

NEJ – REGERINGSKANSLIETS SVAR Kommunerna är huvudmän 
för kommunal vuxenutbildning (Komvux) och det är 
därmed kommunerna som är ytterst ansvariga för att både 
utbildningsutbud och utbildningarnas innehåll motsvarar 
de behov och den efterfrågan som finns. Medel till regionalt 
Yrkesvux fördelas av Skolverket utifrån ansökan från 
kommunerna i samverkan.

Läs Regeringskansliets fullständiga svar i bilagan. 

 » 39  Regeringen utreder om det ska bli möjligt att 
minska studieskulderna för de som bor och är 
yrkesaktiva i de 23 kommunerna med extra stora 
utmaningar.

NEJ – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte skickat ut någon fråga, 
men anser att punkten inte är genomförd.  Däremot finns 
ämnet med i kommunutredningen och då utökat till 60 
kommuner. Inget beslut är dock taget eller åtgärd 
genomförd. 

Länk till kommunutredningen i bilagan. 
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 » 40  Boverket ges i uppdrag att utarbeta en 
vägledning för hur landsbygdernas värden och 
utvecklingsmöjligheter ska kunna redovisas inom ramen 
för den kommunala översiktsplaneringen.

NEJ – BOVERKETS SVAR Nej, uppdragen har inte kommit in till 
Boverket.

 » 41  Regeringen tar initiativ till att begränsa och 
precisera riksintressenas areal med syfte att underlätta 
landsbygdernas utveckling.

DELVIS – REGERINGSKANSLIETS SVAR 2020 beslutade 
regeringen om uppdrag att se över kriterierna för och 
anspråken på områden av riksintresse. Regeringen har gett i 
uppdrag till Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 
Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket 
att tillsammans med Boverket som samordnande 
myndighet göra en översyn. Uppdraget ska redovisas 21 
september 2021. Översynen ska leda till en minskning av 
antalet anspråk på områden av riksintresse samt områdens 
samlade utbredning.

Hela Sverige ska leva bedömer punkten som delvis 
genomförd, eftersom frågan utreds, men inget konkret är 
genomfört. 

Regeringskansliets fullständiga svar finns i bilagan. 

 » 42  Regeringen säkerställer att reformeringen av 
strandskyddsbestämmelserna får avsedd effekt.

NEJ – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte skickat ut frågan, men 
anser att svaret är nej. Regeringen har tillsatt en utredning 
och den ska vara klar i november 2020. 

Länk till januariöverenskommelsen i bilagan. 

 » 43  Regeringen gör en översyn av va-lagstiftningen i 
syfte att underlätta bostadsbyggandet och åtgärdandet 
av icke godkända avlopp i landsbygderna. 

DELVIS – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte skickat ut någon 
fråga, men anser punkten delvis genomförd, då en 
VA-utredning är gjord. Det pågår en beredning i 
miljödepartementet inför en proposition i höst. 

Länk till VA-utredningen i bilagan.

Samhällsplanering och  
bostadsbyggande.
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 » 44  Regeringen utreder om långivning till boende i 
landsbygderna underlättas genom införandet av 
särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, 
hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och 
bostadsrätter i landsbygderna.

DELVIS – NÄRINGSDEPARTEMENTETS SVAR Regeringen gav i juni 
2018 Boverket i uppdrag att utarbeta förslag på 
kostnadseffektiva statliga åtgärder som underlättar 
finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder på 
landsbygden. Boverket redovisade i mars 2019 sådana 
förslag i rapporten Finansiering av ny- och ombyggnad av 
bostäder på landsbygden. 

Regeringen har infört ett nytt stöd till byggemenskaper via 
förordningen om stöd till byggemenskaper som trädde i 
kraft den 1 januari 2020. 

Den 1 juni 2020 träder en ny kreditgarantiförordning i 
kraft, om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande. 

Något förslag om särskilda landsbygdslån är inte framtaget 
därför bedömer vi punkten som delvis genomförd.

Läs näringsdepartementets fullständiga svar i bilagan. 

Samhällsplanering och  
bostadsbyggande.
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 » 45  Boverket ges i uppdrag att utarbeta en nationell 
vägledning till kommunerna om hur ett serviceperspektiv 
kan tillföras den kommunala översiktsplaneringen.

NEJ – BOVERKETS SVAR Nej, uppdragen har inte kommit in 
till Boverket.

 » 46  Regeringen avvisar i beredningen av 
postlagsutrednings betänkanden de förslag som innebär 
en försämring av postservicen i landsbygderna.

NEJ – HELA SVERIGE SKA LEVA anser att förslaget inte är 
genomfört, då betänkandet antogs utan justeringar vad 
gäller postservice på landsbygden. 

Läs POSTNORDS SVAR i bilagan. 

 » 47  Regeringen utreder om långivning till boende i 
landsbygderna underlättas genom införandet av 
särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, 
hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och 
bostadsrätter i landsbygderna.

DELVIS – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte skickat ut frågan, 
men en lagrådsremiss angående kontanter kom juni 2019. I 
lagrådsremissen föreslås att svenska kreditinstitut och 
filialer till utländska kreditinstitut ska vara skyldiga att 
tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i 
hela landet.

Hela Sverige ska leva bedömer punkten som delvis 
genomförd eftersom utredning är gjord, men beslut ej är 
fattat.

 » 48  Regeringen lägger fram förslag med syfte att 
anpassa det kommunala utjämningssystemet till 
ändrade förutsättningar samt gör en översyn av 
statsbidragen till kommunerna.

DELVIS – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte skickat ut någon 
fråga, men anser att den delvis genomförts då utredningen 
Lite mer lika (SOU 2018:74) kom 2018. Propositionens 
ändringar genomfördes 1 januari 2020.  Fortsatt diskussion 
om hela skatteutjämningssystemet pågår. 

Länk till lagrådsremissen finns i bilagan. 

Kommersiell service, välfärds- 
tjänster och kultur.
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 » 49 Regeringen tar initiativ som syftar till att öka 
kommunernas förmåga att rekrytera personal.

DELVIS – NÄRINGSDEPARTEMENTETS SVAR Regeringen gav i 
oktober 2019 Tillväxtverket i uppdrag att analysera och 
föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen i 
Sveriges landsbygder. Syftet med uppdraget är att 
underlätta för företag och offentliga arbetsgivare att 
rekrytera rätt kompetens och därigenom bidra till 
livskraftiga landsbygder. Uppdraget ska delredovisas senast 
den 31 mars 2020 och slutredovisas senast den 30 juni 
2020. 

Kommunutredningen överlämnade slutbetänkande till 
civilministern den 19 februari 2020. Den tar också upp 
behovet av att underlätta kommunernas kompetens- 
försörjning i sina förslag och bedömningar. 
Remissbehandling kommer att ske under våren 2020. 

Hela Sverige ska leva bedömer punkten som delvis 
genomförd, eftersom utredningar har gjorts och uppdrag 
getts. 

Läs näringsdepartementets fullständiga svar i bilagan. 

 » 50  Kulturrådet ges i uppdrag att redovisa hur 
myndigheten arbetar för att bidra till att göra kulturen 
tillgänglig i Sveriges landsbygder.

DELVIS – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte skickat ut frågan, 
men anser punkten som delvis genomförd. Den 30 augusti 
2018, fick Kulturrådet ett nytt regeringsuppdrag som 
handlar om att förbereda satsningar på att stärka 
kulturverksamheter i de glesast befolkade landsbygderna. 
Under perioden 2019–2020 kommer de att genomföra ett 
antal pilotprojekt och erfarenheter från projekten ska sedan 
spridas till berörda aktörer i hela landet.

Länk till pressmeddelande om förberedelse av 
kultursatsning i glesbygden, i bilagan.

 » 51  Kulturanalys ges i uppdrag att analysera 
tillgänglighet och deltagande i kulturaktiviteter i 
Sveriges landsbygder. Kulturanalys ska ge förslag på 
åtgärder för att stärka kulturdeltagandet i 
landsbygderna. Kulturanalys ska genomföra uppdraget i 
dialog med aktörer inom kultursektorn.

JA – HELA SVERIGE SKA LEVA anser att analysen är genomförd  
i och med rapporten Kulturens geografi. 

KULTURANALYS SVAR och länk till Kulturens geografi finns i 
bilagan. 

Kommersiell service, välfärds- 
tjänster och kultur.

Kommersiell service, välfärds- 
tjänster och kultur.
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STATENS NÄRVARO.
 » 52  Arbetsförmedlingens pågående nedläggning av 

lokalkontor på ett 100-tal orter avbryts till dess att 
konsekvenserna av nedläggningarna har utvärderats.

NEJ – ARBETSFÖRMEDLINGENS SVAR Under 2017 fick 
Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur 
myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt plats i 
hela landet. Myndigheten skulle under uppdraget inte 
genomföra några förändringar som leder till minskad statlig 
närvaro, utöver de som redan har beslutats. Myndigheten 
gick in i en omfattande omställningssituation 2019 vilket 
medförde förändringar i Arbetsförmedlingens 
personaltäthet lokalt samt för myndighetens kontorsnät. 
Regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende 
Arbetsförmedlingen innehåller även uppdrag kring hur 
myndigheten behöver säkerställa lokal närvaro framöver. 

Eftersom förslaget inte ledde till att nedläggningarna 
avbröts, anser Hela Sverige ska leva att punkten ej 
genomförts.

Läs Arbetsförmedlingens fullständiga svar i bilagan. 

 » 53  Regeringen ställer konkreta tidsatta krav på hur 
snabbt polisen ska vara på plats vid allvarliga brott.

NEJ – Polismyndigheten har inte svarat på frågan. 

 » 54  Regeringen bör kontinuerligt följa upp och 
säkerställa polisens lokala närvaro, inte minst i 
landsbygderna.

NEJ – Polismyndigheten har inte svarat på frågan. 

 » 55 Den lokala serviceverksamhet som i dag utförs av 
Försäkringskassan, Skatteverket och 
Pensionsmyndigheten förs över och samlas i en ny 
organisation. Där det är möjligt samlokaliseras 
Arbetsförmedlingens, Polismyndighetens och 
Migrationsverkets lokala serviceverksamhet med den 
nya organisationen.

NEJ – NÄRINGSDEPARTEMENTETS SVAR Sedan 1 juni 2019 
ansvarar Statens servicecenter för en sammanhållen 
organisation för de gemensamma statliga servicekontoren 
där service ges avseende Skatteverket, Pensionsmyndigheten 
och Försäkringskassan. 
En utredning har även tillsatts vid Finansdepartement i syfte 
att analysera och föreslå hur servicekontorsverksamheten 
kan utvecklas ytterligare. Utredningen har i uppdrag att 
föreslå lämpliga platser för nya servicekontor och analysera 
om ytterligare myndigheters verksamheter kan ingå vid 
servicekontoren. Utredningen ska fokusera på 
myndigheterna CSN, Kronofogden, Lantmäteriet, 
Polismyndigheten och Trafikverket samt även beakta 
utvecklingen av Arbetsförmedlingen. En delredovisning 
inkom i mars och uppdraget ska slutredovisas senast den  
16 november 2020.
Hela Sverige ska leva bedömer att punkten inte genomförts, 
eftersom alla myndigheter i förslaget inte tagits med och 
samlats i en ny organisation och uppdraget inte är 
genomfört, utan utreds. 
Läs näringsdepartementets fullständiga svar i bilagan.
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 » 56  Samverkan mellan de myndigheter vars lokala 
servicefunktioner bryts ut och den nya organisationen 
regleras i respektive myndighets instruktion.

NEJ – Se svar fråga nummer 55.

 » 57  Den lokala serviceorganisationen ska ha minst ett 
kontor i varje FA-region. FA-regioner som saknar 
servicekontor, 2016: Vimmerby, Torsby, Vansbro, 
Malung-Sälen, Storuman, Kramfors, Åsele, Arjeplog, 
Jokkmokk, Överkalix.

NEJ – STATENS SERVICECENTERS SVAR: Uppdrag är gett till 
Statens servicecenter. Utredningen föreslår bland annat att 
27 nya servicekontor ska öppna i landet. De nya kontoren 
ska ha öppnat senast den 31 december 2020, och 
serviceorganisationen kommer då att ha 140 servicekontor. 
I nuläget finns det i Kramfors, Vimmerby, Överkalix och 
Jokkmokk. Saknas i Arjeplog, Malung-Sälen, Storuman, 
Torsby, Vansbro och Åsele.
Hela Sverige ska leva bedömer att punkten inte genomförts, 
eftersom alla orter i förslaget inte har ett servicecenter. 
Läs Statens servicecenters fullständiga svar i bilagan. 

 » 58  Kommittén rekommenderar att 10 000 tjänster 
vid statliga myndigheter i Stockholms FA-region under 
en 5 till 7-årsperiod omlokaliseras till FA-regioner i 
behov av statliga arbetstillfällen.

NEJ – KAMMARKOLLEGIETS SVAR som fått i uppdrag att stötta 
myndigheters omlokalisering: Totalt har cirka 2 000 
tjänster omlokaliserats mellan 2017–2018. En mer 
omfattande rapport kommer att finnas på 
Kammarkollegiets hemsida i höst.
Läs Kammarkollegiets fullständiga svar, liksom 
FINANSDEPARTEMENTETS, i bilagan. 

 » 59  När en ny myndighet inrättas ska en lokalisering 
utanför storstadskommunerna alltid vara 
förstahandsalternativet.

NEJ – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte skickat ut frågan, men 
anser att den inte är genomförd. 
Jämställdhetsmyndigheten, exempelvis, hamnade i 
Göteborg. 

STATENS NÄRVARO.
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 » 60  I kommittéförordningen stadgas att kommittéer i 
sina betänkanden ska ange konsekvenser för 
landsbygdernas utveckling av sina förslag.

NEJ – HELA SVERIGE SKA LEVA har gjort stickprov på 
betänkanden som lämnats in till regeringen under 2020. 
Där finns konsekvenser för kvinnor/män och miljö 
beskrivna, men inte för landsbygd/stad. Vi anser med andra 
ord att punkten inte är genomförd.

Länk till sökresultat som gav svaret, i bilagan.

 » 61 Konsekvenserna för landsbygderna beskrivs i 
regeringens gemensamma beredning av propositioner 
och andra regeringsbeslut.

NEJ – HELA SVERIGE SKA LEVA har gjort stickprov på 
propositioner som lämnats in till regeringen under 2020. 
Där finns konsekvenser för jämställdhet finns med, men 
inte landsbygdskonsekvenser. Vi anser med andra ord att 
punkten inte är genomförd.

Länk till propositionsförteckningen, våren 2020, i bilagan.

 » 62 Trafikverkets, Post- och telestyrelsens, 
Universitets- och högskolerådets, Tillväxtverkets, 
Statens jordbruksverks, Naturvårdsverkets, 
Polismyndighetens, Arbetsförmedlingens och 
länsstyrelsens landsbygdspolitiska ansvar tydliggörs i 
respektive myndighets instruktion.

DELVIS – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte skickat ut frågan, 
men har gått igenom regleringsbreven. Alla myndigheterna 
utom Universitets- och högskolerådet och 
Polismyndigheten samt delvis på Arbetsförmedlingen och 
länsstyrelserna (regleringsbrev 2020) har fått tydliggörande 
för ansvar för landsbygdspolitiken.

Länkar till regleringsbreven finns i bilagan. 

 » 63 I ägaranvisningarna till Almi och Saminvest ska 
bolagens samhällsuppdrag för kapitalförsörjning till 
näringslivet i hela landet förtydligas, i synnerhet för 
företag som är verksamma i glesbygderna.

NEJ – HELA SVERIGE SKA LEVA har kollat de båda 
organisationernas ägaranvisningar och ser inte att 
uppdraget finns med. 

Länkar till ägaranvisningar finns i bilagan. 

 » 64 Regeringen ser över länsstyrelsernas finansiering 
i syfte att öka förvaltningsanslagets andel av 
finansieringen.

NEJ – HELA SVERIGE SKA LEVA har inte skickat ut frågan, men 
kan inte se att regeringen höjt anslaget med det syfte som 
utredningen avsåg. 

Länk till länsstyrelsernas regleringsbrev finns i bilagan. 

 » 65 I varje län inrättas en landsbygdsdelegation. Inom 
ramen för länsstyrelsernas samordningsuppdrag ska 
landsbygdsdelegationerna i länet samordna de statliga 
myndigheternas verksamhet inom landsbygdspolitiken.

NEJ – LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS SVAR Nej, vi har inte fått 
något sådant uppdrag. Och kommer heller inte att få det, 
har vi fått veta. 

Styrning och organisering  
av landsbygdspolitiken.
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 » 66 I landsbygdsdelegationerna ska ingå 
representanter för Trafikverket, Post- och telestyrelsen, 
Tillväxtverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, 
Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen 
och universitet och högskolor samt för kommuner och 
landsting/samverkansorgan. Andra myndigheter, 
organisationer och sammanslutningar kan också ingå om 
landsbygdsdelegationerna finner det lämpligt.

NEJ – LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS SVAR Nej, vi har inte fått 
något sådant uppdrag. Och kommer heller inte att få det, 
har vi fått veta.

 » 67 Landsbygdsdelegationerna leds av lands- 
hövdingarna och biträds av varsitt sekretariat som 
länsstyrelserna ansvarar för.

NEJ – LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS SVAR Nej, vi har inte fått 
något sådant uppdrag. Och kommer heller inte att få det, 
har vi fått veta.

 » 68 Statliga myndigheters ansvar för landsbygds- 
utvecklingen regleras i en särskild förordning.

NEJ – LANDSBYGDSNÄTVERKETS SVAR Uppdraget har getts till 
Tillväxtverket.

 » 69 Jordbruksverket ska på nationell nivå främja och 
följa upp arbetet med att nå målen för landsbygds- 
politiken.

DELVIS – Uppdrag har getts till Tillväxtverket som inrättat 
en avdelning för landsbygdsfrågor och uppföljning av 
landsbygdspolitiken. 

 » 70 Jordbruksverket ska på nationell nivå främja och 
samordna Trafikverkets, Post- och telestyrelsens, 
Universitets- och högskolerådets, Tillväxtverkets, 
Tillväxtanalys, Vinnovas, Naturvårdsverkets, Havs- och 
vattenmyndighetens, Boverkets, Polismyndighetens, 
Arbetsförmedlingens, Kulturrådets och länsstyrelsernas 
arbete med de nationella målen för landsbygdspolitiken.

DELVIS – LANDSBYGDSNÄTVERKETS SVAR Har getts till 
Tillväxtverket, men alla myndigheter kom inte att 
omfattas.

Styrning och organisering  
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 » 71 Regeringen förstärker bidraget till 
studieförbundens verksamhet i landsbygdsområden. 
Syftet med förstärkningen är att främja det civila 
samhällets roll i landsbygdsutvecklingen, i synnerhet för 
att unga personer samt personer med 
invandrarbakgrund ska få bättre möjligheter och 
förmåga till att delta i lokal samhällsutveckling. 
Jämställdhetsmålet om att kvinnor och män ska ges 
samma möjligheter att vara aktiva medborgare ska 
särskilt beaktas.

DELVIS – NÄRINGSDEPARTEMENTETS SVAR Regeringen stödjer 
civilsamhällets arbete på landsbygderna bland annat genom 
att bevilja verksamhetsbidrag till organisationerna Hela 
Sverige ska leva och Skärgårdarnas Riksförbund. 
Regeringen främjar också civilsamhällets organisationer på 
landsbygden genom att tillhandahålla projektmedel inom 
bland annat landsbygdsprogrammet och programmet för 
lokalt ledd utveckling (LLU).

Statens stöd till studieförbunden bygger dock på stark 
tilltro till studieförbundens förmåga att självständigt forma 
sin verksamhet. Folkbildningen kännetecknas av att den är 
fri och frivillig och regeringen vill värna de grundläggande 
principerna för statsbidraget till folkbildningen.

Läs näringsdepartementets fullständiga svar i bilagan. 

 » 72 Regeringen uppdrar till Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utreda på vilket 
sätt de statliga bidragen till folkbildningen i ökad 
omfattning kan styras till landsbygdsområden för ovan 
angivna syften.

NEJ – FOLKBILDNINGSRÅDETS SVAR Regeringen gör en annan 
bedömning än kommittén, nämligen att förslaget inte 
behövs. Det var även MUCF:s ställningstagande i sitt 
remissvar, då de inte vill att folkbildningen styrs för hårt. 
Förslaget har fallit och vare sig MUCF eller FBR har alltså 
fått uppdraget. 

 » 73 Regeringen uppdrar till Jordbruksverket att stödja 
samordning och utveckling av nätverk mellan 
landsbygdsutvecklare anställda i kommuner och 
regioner.

DELVIS – LANDSBYGDSNÄTVERKETS SVAR Uppdraget är under 
utveckling. Regeringen vill att Sveriges kommuner och 
regioner tar ansvaret. Landsbygdsutvecklare turas om att 
bjuda in varandra till sina respektive kommuner cirka två 
gånger om året.  Det finns en sluten Facebookgrupp för 
löpande dialog. Landsbygdsnätverket hjälper till med att 
upprätthålla kontaktregistret. SLU samordnar webbinarier 
och fredagsluncher,

Tillväxtverket och Sveriges kommuner och regioner har 
genomfört en konferens.

Läs Landsbygdsnätverkets fullständiga svar i bilagan. 

 » 74 Lokalt ledd utveckling med Leadermetoden ska 
tillämpas rikstäckande.

NEJ – LANDSBYGDSNÄTVERKET SVAR Det är ambitionen för 
nästa programperiod att LEADER ska vara rikstäckande. 
Det finns med i regeringens alla uttalanden/uppdrag om 
förberedelser.

Civilsamhället.

22



LANDSBYGDSUTREDNING • AV 75 FÖRSLAG ÄR 3 GENOMFÖRDA

 » 75 Regeringen utvidgar sin överenskommelse med 
civilsamhälles organisationer. Överenskommelsen ska 
gälla utveckling av kunskaper och arbetssätt för 
landsbygdsutveckling.

NEJ – LANDSBYGDSNÄTVERKET SVAR Det finns en skrivning i 
propositionen om att man inte vill bygga en ny plattform. 
Istället skrev man att Landsbygdsnätverket är, och ska 
fortsätta vara, plattformen för att det civila samhällets 
organisationer och myndigheter. Det har dock inte blivit 
ett mer preciserat uppdrag förutom att det finns omnämnt 
i Tillväxtverkets uppdrag att de ska samverka i sin 
myndighetssamordnande roll med Landsbygdsnätverket.

Läs Landsbygdsnätverkets fullständiga svar i bilagan. 

Civilsamhället.
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HELA SVERIGE SKA LEVA
WWW.HELASVERIGE.SE

TELEFON: 010-489 13 50 
E-POST: INFO@HELASVERIGE.SE

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation med tusentals lokala  
utvecklingsgrupper som medlemmar. De är byalag och samhällsföreningar,

men också hembygdsföreningar och idrottsföreningar. Det som förenar dem är 
att de arbetar med utveckling av sina bygder. De tar över skolan, bygger  

bredband och mycket mer. 

Våra 24 länsavdelningar finns till hands för rådgivning till  
grupperna i sitt område. De driver gemensamma frågor och håller kontakt 

med myndigheter och organisationer på regionnivå. 

På riksnivå finns ett kansli som håller i kontakter, samordning  
och kommunikation under ledning av riksstyrelsen.

Vi har två stora uppgifter. Den ena är att stärka dessa grupper genom 
kunskapsöverföring, samverkan, lokala projekt med mera.

Vår andra viktiga uppgift är att påverka nationellt och vara en samlande 
röst för landsbygdsrörelsen. 

På så vis kan vi förändra förutsättningarna för den lokala utvecklingen.


