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I den här sammanställningen hittar du de fullständiga svaren som Hela Sverige ska leva 

fått på varje enskild punkt i de 75 förslagen från landsbygdsutredningen. Svaren kommer 

från myndigheter, verk med flera. I vissa fall har vi fått svar från två håll och svaren ligger 

då direkt efter varandra. Ibland har vi inte fått svar, men kunnat ta reda på svaret via 

utredningar, regleringsbrev, med mera, och då har vi redovisat det.  

Det här dokumentet är främst tänkt att läsas digitalt. Därför har vi länkat till olika 

dokument som de svarande hänvisat till.  Vi har skapat en sida för eventuella sena svar, 

kommentarer, uppdaterade länkar och annat som kan tillkomma. Dit kommer du via 

helasverige.se/index.php?id=776 

För dig som läser dokumentet i pappersform, hänvisar vi till en digital version på vår 

hemsida helasverige.se. Klicka på rubrikerna Vem är du?/Vår digitala bokhylla/Den 

parlamentariska landsbygdsutredningen. 

Alla länkar fungerade den 6 juli 2020. 

Varje förslag är markerad med någon av nedanstående ikoner som markerar om Hela Sverige ska leva 

anser att förslaget inte är genomfört alls (kryss), delvis genomfört (cirkel) eller genomfört (bock).  
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1. 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. 

ALMI Företagspartner AB:s svar: Svaret på frågan är att Landsbygdsutredningen ännu inte har

resulterat i någon förändring av Almis uppdrag. 

___________________________________________________________________________ 

2. 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.

Saminvest AB:s svar: Förslagen från den landsbygdsparlamentariska utredningen har så här

långt inte tagits vidare till Saminvests uppdrag. Kontakta gärna näringsdepartementet för 

mer information. 

___________________________________________________________________________ 

3. Saminvest AB ges i uppdrag att investera i företag för tillväxt och förnyelse av
ekosystemtjänstproducerande verksamhet i syfte att främja en snabbare omställning till en fossilfri och 
biobaserad samhällsekonomi. 

Saminvest AB:s svar: Förslagen från den parlamentariska landsbygdsutredningen har så här

långt inte tagits vidare till Saminvests uppdrag. Kontakta gärna näringsdepartementet för 

mer information. 

___________________________________________________________________________ 

4. 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. 

Vinnovas svar: Tack för kontakten med Vinnova. Vi har inte fått nedanstående uppdrag.

Regeringen valde att uppdra åt Tillväxtverket att genomföra en rad insatser med beröring 

på innovation. Det uppdraget innehöll både resurser att 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.  

Se under punkt, https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19890 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19890
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5. Erfarenheterna från landsbygdsprogrammets nuvarande åtgärder med innovationsgrupper och
Europiskt innovationspartnerskap (EIP) tillvaratas och vidgas till fler näringar och företagande i 
landsbygder än nuvarande avgränsning.

Landsbygdsnätverkets svar: I kommande CAP (Common Agricultural Policy, red. anm.) så har

man skrivit in att man ska driva det, men ytterst oklart om det blir så. 

_____________________________________________________________________ 

6. 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.  

Vinnovas svar: Tack för kontakten med Vinnova.

Vi har inte fått nedanstående uppdrag. Regeringen valde att uppdra åt Tillväxtverket att 

genomföra en rad insatser med beröring på innovation. Det uppdraget innehöll både 

resurser att 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.  

Se under punkt 1, https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19890 

Jordbruksverkets svar: Vi har stämt av din fråga mot olika delar av verksamheten, men vi har

inte fått något uppdrag på det här. Om det kommer att komma ett uppdrag kan du 

kontakta Regeringskansliet om.  

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. 

_____________________________________________________________________ 

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

Upphandlingsmyndighetens svar: Tack för din fråga och vi ber om ursäkt för ett sent svar.

Arbetet med Livsmedelsstrategin och Landsbygdskommitténs arbete sammanföll i tid 

och påverkade – och påverkades - av varandras arbete.

Upphandlingsmyndigheten har eller haft särskilda uppdrag inom livsmedelsområdet 

bland annat för att ”Höja kompetensen och genomföra branschdialoger 2017 och 2018”. 

Livsmedelsstrategin innehåller särskilda mål för offentlig konsumtion och inom ramen 

för det uppdraget tar Upphandlingsmyndigheten bland annat fram ”kriteriepaket” som 

bland annat innehåller krav som är i nivå med svensk djurskyddslagstiftning.   

Läs mer om den svenska livsmedelsstrategin och om vårt regeringsuppdrag:  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/livsmedelsuppdrag-2017-2018 

geringsuppdraget//resultat-av-re 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19890
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/livsmedelsuppdrag-2017-2018/resultat-av-regeringsuppdraget/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/livsmedelsuppdrag-2017-2018/resultat-av-regeringsuppdraget/
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8. 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. 

Visit Sweden har inte svarat.

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop.  

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop, innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Propositionen innehåller därför regeringens 

bedömningar inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop, utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas.  

Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet.  

Er fråga angående förslag 8. 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.  

4.1.4 Regeringens bedömning: Utveckling av besöksnäringen kopplat till natur- och 

kulturmiljöer i Sveriges landsbygder, och i synnerhet naturturismen, bör stärkas. 

Regeringen öppnar för regionala exportcentrum i alla svenska län och regioner för att 

etablera en rikstäckande struktur för internationalisering och exportfrämjande insatser 

som tillgodoser företagens behov oavsett geografi eller bransch. 

Kommentar: Regionala exportcentrum har inrättats i alla län. Medel till finansiering av

regionala exportcentrum kom i budgeten för år 2018, 2019 och 2020.  Regionala 

exportcentrum ska erbjuda företag stöd i deras internationalisering eller exportsatsning. 

Regeringen beslutade i december 2019 om Sveriges export- och investeringsstrategi.  
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Vissa näringar har större betydelse för utvecklingen på landsbygderna. Regeringen 

genomför särskilda insatser för flera av dessa näringar som också inkluderar 

internationalisering. En strategi för besöksnäringen har utarbetats. Strategi och 

handlingsplaner för ”Smart industri” (Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, red. anm.) har 

tagits fram. Ett nationellt skogsprogram har utarbetats och är i genomförandefasen. I 

livsmedelsstrategin ingår en satsning på livsmedelsexporten bland annat genom 

varumärket ”Try Swedish”.  

_____________________________________________________________________ 

9. 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 och Torsby.  

Tillväxtverkets svar: Tack för dina frågor. När det gäller landsbygdskommitténs förslag

nummer 9 så är det min (brevskrivaren, red. anm.) uppfattning att Tillväxtverket hittills inte 

fått något uppdrag av denna typ.  

Bifogat, regeringens beslut om uppdrag till Tillväxtverket att fördela statsbidrag till 

kommuner i glesbygd. 

_____________________________________________________________________ 

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. 

Tillväxtverkets svar: Riksdagen beslutade att fördela 70 miljoner kronor för 39 kommuner i

glesbygd. Syftet med dessa är att stärka kommunernas förutsättningar att stödja 

näringslivet i det som kommunen ser som särskilda behov för utveckling av näringslivet 

och företagsklimatet i kommunen. Regeringen beräknar samma belopp per år för 2019 

och 2020. 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Bilaga_9..pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Bilaga_9..pdf
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11. Ett forskningscentrum inrättas för att utveckla och sprida kunskaper om entreprenörs- och
företagsutveckling i landsbygder, i synnerhet i glesa och mycket glesa landsbygderna. Centrumets 
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.

Näringsdepartementets svar: Slutbetänkandet från den parlamentariska landsbygdskommittén

överlämnades till regeringen i januari 2017. Därefter utarbetade regeringen en 

landsbygdspolitisk proposition med betänkandet som grund. Den parlamentariska 

landsbygdskommitténs förslag behandlas i propositionen som presenterades våren 2018. 

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas. 

Då det gäller den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag nummer 11, ”Ett 

forskningscentrum inrättas för att utveckla och sprida kunskaper om entreprenörs- och 

företagsutveckling i landsbygder, i synnerhet i glesa och mycket glesa landsbygderna”, så 

avsatte regeringen i vårändringsbudgeten 2019 4 miljoner kronor 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.  

Bifogat, en länk till SLU där mer om deras arbete finns att läsa: 

https://www.slu.se/institutioner/stad-land/samverkan/uppdrag-landsbygd/ 

https://www.slu.se/institutioner/stad-land/samverkan/uppdrag-landsbygd/
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12. Tillväxtverket ges i uppdrag att utreda möjligheten till och utformningen av en servicegaranti vid
myndighetsutövning riktat till små- och medelstora företag. 

Tillväxtverkets svar: Servicegarantier fanns med som en del i det uppdrag som Tillväxtverket

redovisade till näringsdepartementet i början av året. Upprinnelsen är som jag 

(brevskrivaren, red. anm.) förstår det landsbygdspropositionen. Men det är möjligt att 

Tillväxtverket fått fler uppdrag på samma tema?  

Du hittar rapporten till näringsdepartementet här:  

https://tillvaxtverket.se/download/18.7dafb663168e63dcc301c4d1/1550237600396/Slutrapport

%20Kortare%20handl.processer%20för%20ft%20Ä%202018-1190-04.pdf 

___________________________________________________________________________ 

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. 

Bredbandsforums svar: Nytt beslut taget – inte riktigt 100 Mbit till alla 2025: Regeringen har

visionen ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och 

verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. På kort sikt höjs 

målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband 

om minst 100 Mbit/s redan år 2020.  

På längre sikt bedömer regeringen att det behövs mål på två områden; tillgång till snabbt 

bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – där ledordet är 

"användning utan upplevd begränsning". Hela Sverige omfattar områden där människor 

och saker normalt befinner sig. Målen innebär 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. 

Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där 

de normalt befinner sig senast år 2023. 

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

Bredbandsforums svar: PTS (Post- och telestyrelsen) har fått och i maj 2017 rapporterat

uppdraget till regeringen (rapporten finns på PTS webbplats: PTS-ER-2017:8). 

Regeringen har därefter anslagit 60 miljoner kronor under perioden 2018–2020 för ett 

uppdrag till PTS att vidta de åtgärder som krävs för att höja nivån för funktionell tillgång 

till internet från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s. Från och med den 1 mars 2018 handlägger PTS 

ansökningar från privatpersoner och företag om att få tillgång till telefoni eller 

https://tillvaxtverket.se/download/18.7dafb663168e63dcc301c4d1/1550237600396/Slutrapport%20Kortare%20handl.processer%20för%20ft%20Ä%202018-1190-04.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.7dafb663168e63dcc301c4d1/1550237600396/Slutrapport%20Kortare%20handl.processer%20för%20ft%20Ä%202018-1190-04.pdf
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funktionellt tillgång till internet med stöd av förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder 

som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. 

PTS svar: Ja. Nivån höjdes den 1 mars 2018 från 1Mbit/s till 10 Mbit/s. Nya förordningen

är SFS 2018:20:  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-201820-om-stod-for-atgarder-som-ger_sfs-2018-20 

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

PTS svar: Vad gäller uppdrag 6 under rubriken ”Regeringens styrning av aktörerna” (i

betänkandet, red. anm.) så har PTS 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 m.m. i syfte att 

främja utbyggnad av bredband i landsbygd”. (Verket fick ett större uppdrag jämfört med 

utredningens uppdrag 3 under rubriken ”Förläggning av bredbandsinfrastruktur för 

framtida behov” (Trafikverkets ärendenummer TRV2018/64592). 

Bredbandsforums svar: Vet inte om man ens kan följa upp detta ”förslag”, SOU:n är ju på

150 sidor. Klart man kan titta på avgränsade förslag som att ändra i Trafikverkets 

instruktion (som inte är gjort vad jag (brevskrivaren, red. anm.) vet), eller förslaget om att 

underlätta för bredbandsförläggning i vägbana (vilket är gjort skulle jag säga i och med 

uppdragen i vintras). Andra förslag är väldigt breda och komplicerade, för krånglig 

materia att sätta sig in i utan att ta sig tid för det. 

_____________________________________________________________________ 

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

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.

Bredbandsforums svar: Tolkningsfråga – SOT (samhällsomfattande tjänst, red. anm.) är höjt till

10 och fram till 2025 ska ju 100 % få tillgång till 30 Mbit/s. Så det beror väl på hur man 

tolkar ”säkerställa tillgång”. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201820-om-stod-for-atgarder-som-ger_sfs-2018-20
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201820-om-stod-for-atgarder-som-ger_sfs-2018-20
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Det finns en stor informationsklyfta. Tror det är vanligt att man inte vet om att man 

ansvarar själv för att prova på olika leverantörer och olika tekniker, och det är bara när 

inget funkar (inklusive satellit och 450/net1) som PTS kan kliva in. En fri tolkning av 

förslaget är ju att man tycker att folk inte ska behöva mecka själva på detta sätt, och ur 

det perspektivet är det ju inte uppfyllt. 

___________________________________________________________________________ 

18. Bredbandsforum ges i uppdrag att ansvara för att samordna en främjandeverksamhet för
potentiella små nät i landsbygderna. 

Bredbandsforums svar: Kunde väl blivit något inom ramen för Byanätsforum i så fall.

Förslaget som skrivet inte aktuellt längre. 

_____________________________________________________________________ 

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.  

Bredbandsforums svar: Höjningen av SOT medförde ”upp till 60 miljoner” under tre år för

att upphandla bredband. Men förslaget att PTS tillfälligt skulle få 300 miljoner årligen att 

fördela och behöva bygga upp en organisation för bedömde PTS var en dålig idé (det vill säga 

att PTS och SJV skulle ha parallella nationella stöd, PTS förordar ett enda nationellt stöd). 

Däremot har ju PTS fått uppdraget att utforma framtida stöd så myndigheten kommer ju 

ha en större roll framöver 5 miljoner i vårändringsbudgeten: 

https://www.regeringen.se/4964bf/contentassets/3265eb4906644b3fb3b8f63649a4dcaa/varand

ringsbudget-for-2019-prop.-20181999.pdf 

PTS svar: Regeringen har gett PTS i uppdrag att föreslå en ny modell för bredbandsstöd.

Uppdraget avrapporterades i november 2017, PTS dnr 17-6893. Regeringen har även i 

vårändringsbudgeten för 2019 föreslagit att PTS tillförs fem miljoner kronor för att 

främja utbyggnaden av snabbt bredband och inom ramen för detta konkretisera hur 

framtida stödinsatser skulle kunna utformas på ett effektivt sätt. Uppdraget ska utföras 

under 2019. 

Hela Sverige ska levas kommentar: Efter att vi fått ovanstående svar beslutade regeringen om

650 miljoner kronor under tre år. PTS fick i uppdrag att föreslå en ny modell för 

bredbandsstöd. Läs mer på PTS hemsida: 
https://www.pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod/

https://www.regeringen.se/4964bf/contentassets/3265eb4906644b3fb3b8f63649a4dcaa/varandringsbudget-for-2019-prop.-20181999.pdf
https://www.regeringen.se/4964bf/contentassets/3265eb4906644b3fb3b8f63649a4dcaa/varandringsbudget-for-2019-prop.-20181999.pdf
https://www.pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod/
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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.

Bredbandsforums svar: PTS har uppdraget och det ska ske med utgångspunkt i den tidigare

redovisningen som överensstämmer hyfsat med skrivningarna om regionalt 

utvecklingsansvar till exempel: 

https://pts.se/contentassets/72d03bb4853f4cb4a24feb346efbaa3e/framtida-stodinsatser-pa-

bredbandsomradet.pdf   

(PTS: Framtida stödinsatser på bredbandsområdet) 

___________________________________________________________________________ 

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. 

Bredbandsforums svar: I sitt dåvarande sammanhang gillade PTS inte detta förslag,

opassande att en aktör som inte är huvudman för stödet ska vara inblandad i 

riktlinjer/föreskrifter om hur det ska användas. Och återigen gillade inte myndigheten 

tanken på parallella nationella stöd. 

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. Den uppdaterade strategin finns på PTS webbplats (PTS-ER-2019:12). 

_____________________________________________________________________ 

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

Bredbandsforums svar: Upphandlingsdelen av förslaget är väl inte relevant längre, men i PTS

första förslag om stödmodell skriver man 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.”

https://pts.se/contentassets/72d03bb4853f4cb4a24feb346efbaa3e/framtida-stodinsatser-pa-bredbandsomradet.pdf
https://pts.se/contentassets/72d03bb4853f4cb4a24feb346efbaa3e/framtida-stodinsatser-pa-bredbandsomradet.pdf
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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. 

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. 

Propositionen innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det 

övergripande målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till 

företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i 

hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas.  

Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet.  

Fråga angående förslag 23. Regeringen bedömer vilka konsekvenser en förändring av 

skatter och avgifter inom det transportpolitiska området får för möjligheten att nå de 

landsbygdspolitiska målen. 

5.2.2 Regeringens bedömning: Regeringen avser att bedöma vilka konsekvenser en 

förändring av skatter och avgifter inom det transportpolitiska området får för möjligheten 

att nå det övergripande målet för landsbygdspolitiken 

Kommentar: Regeringen tillsatte under 2017 en kommitté, Reseavdragskommitté.

Kommittén hade uppdrag att se över hur 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 (SOU 2019:36). 

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. Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2020.  

Trafikverket är en av de 15 myndigheter som särskilt utpekas som en myndighet som ska 

medverka i Tillväxtverkets uppdrag om en stärkt samordning av statliga myndigheters 
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insatser i syfte att bidra till de landsbygdspolitiska målen (Uppdrag givet till Tillväxtverket 

den 12 juli 2018: Uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen 

landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder, Dnr N2018/04123/HL). 

___________________________________________________________________________ 

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

Länsstyrelsen i Jämtlands svar: Förslagen i Landsbygdskommittén har inte alla blivit politik

ännu. De återfinns i många olika förslag och beslut men inte alltid exakt som det står i 

betänkande. Vad jag vet har vi inte fått något uppdrag i vårt regleringsbrev kopplat till 

förslag 24.  

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. 

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop, innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop, utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas.  

Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet.  

Fråga angående förslag 24. Länsstyrelserna ges i uppdrag att redovisa landsbygdernas 

behov av underhåll och investeringar i transportsystemet i planeringsunderlaget till 

länsplanerna för regional transportinfrastruktur.  

5.2.1 Regeringens bedömning: Riksdagen har lagt fast det övergripande 

transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Regeringen 

bedömer att det övergripande målet för transportpolitiken är förenligt med det föreslagna 

övergripande målet för landsbygdspolitiken. De enskilda vägarna är en viktig del av 
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transportnätet på landsbygden. Regeringen bedömer att en satsning bör göras på enskilda 

vägar. Regeringen avser även att avsätta medel till särskilda insatser för att förbättra 

förutsättningarna för hållbara godstransporter på järnväg i landsbygd. 

Kommentar: Regeringen anser att fortsatta satsningar på bärighet och tjälsäkring på det

enskilda vägnätet är angelägna för utvecklingen på landsbygderna. Vidare är en väl 

fungerande järnvägsinfrastruktur viktig för landsbygdernas konkurrenskraft. Det handlar 

bland annat om att främja spårbundna godstransporter. Inom ramen för propositionen 

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop. 

2017/18:179) görs därför en särskild satsning på drift och underhåll av vägar och 

järnvägar. 

I vårändringsbudgeten för 2019 satsas 66 miljoner kronor på enskilda vägar och 56 

miljoner kronor på godstransport på järnväg i landsbygd. I budgeten för 2020 satsas 118 

miljoner kronor på att förbättra det enskilda vägnätet och 100 miljoner kronor på 

järnvägsunderhåll på landsbygd. 

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

Trafikverkets svar: Se bifogat dokument med information om den satsning som genomförts

på landsbygd. Vid ytterligare frågor är du välkommen att återkomma. Bilaga 25. 

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179 - En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop. 

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop, innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179 - En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas.  

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Bilaga_25..pdf
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Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet. 

Fråga angående förslag 25. Trafikverket ges i uppdrag att ange specifika objekt eller 

andra åtgärder i landsbygderna, som ska prioriteras i transportplaneringen på regional 

nivå. 

5.2.1 Regeringens bedömning: Riksdagen har lagt fast det övergripande 

transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Regeringen 

bedömer att det övergripande målet för transportpolitiken är förenligt med det föreslagna 

övergripande målet för landsbygdspolitiken. De enskilda vägarna är en viktig del av 

transportnätet på landsbygden. Regeringen bedömer att en satsning bör göras på enskilda 

vägar. Regeringen avser även att avsätta medel till särskilda insatser för att förbättra 

förutsättningarna för hållbara godstransporter på järnväg i landsbygd. 

Kommentar: Regeringen anser att fortsatta satsningar på bärighet och tjälsäkring på det

enskilda vägnätet är angelägna för utvecklingen på landsbygderna. Vidare är en väl 

fungerande järnvägsinfrastruktur viktig för landsbygdernas konkurrenskraft. Det handlar 

bl.a. om att främja spårbundna godstransporter. Inom ramen för propositionen En 

sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop. 

2017/18:179) görs därför en särskild satsning på drift och underhåll av vägar och 

järnvägar. 

I vårändringsbudgeten för 2019 satsas 66 miljoner kronor på enskilda vägar och 56 

miljoner kronor på godstransport på järnväg i landsbygd. I budgeten för 2020 satsas 118 

miljoner kronor på att förbättra det enskilda vägnätet och 100 miljoner kronor på 

järnvägsunderhåll på landsbygd. 

(dnr: N2020/00542 ) 

Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande innehöll 

har behandlats inom ramen för regeringens proposition 2017/18:179, En sammanhållen 

politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop.  

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop, innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop, utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 
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landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas.  

__________________________________________________________________________ 

26. Regeringen förtydligar att planeringen av enskilda vägar ska behandlas i länstransportplanerna.

Trafikverkets svar: Du får ursäkta att mitt svar kom att dröja lite, men har nu hört mig för

med kollegor som jobbar med enskilda vägar etc. och Trafikverket har ingen kännedom 

om vad som blivit resultatet av nedan förslag. Vi får nog hänvisa till regeringen för svar 

avseende denna fråga. 

___________________________________________________________________________ 

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

Hela Sverige ska leva har inte skickat ut frågan, men reseavdraget har utretts sedan 2017.

I utredningens direktiv står: En kommitté ska undersöka hur systemet för avdrag för 

resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor 

med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än 

nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.  

En utgångspunkt för förslaget till ett förändrat reseavdrag bör även vara att det ska bidra 

till regionförstoring och därigenom underlätta rörligheten på arbetsmarknaden samtidigt 

som utformningen av reseavdraget bidrar till klimatmålet för transportsektorn 2030.  

Kommittén ska efter genomförd undersökning lämna ett förslag på ett förändrat 

reseavdragssystem. I uppdraget ska det ingå en analys av hur ett avståndsbaserat 

reseavdrag kan utformas och kommittén ska bedöma lämpligheten med en sådan 

utformning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2019 

Länk till Kommittédirektivet: 

https://www.regeringen.se/4b00ca/contentassets/926b4e720be84042bf084a5e51f6d607

/ett-forandrat-reseavdragssystem-dir.-2017134.pdf 

2019 kom utredningen som heter ”Skattelättnader för arbetsresor”, SOU 2019:36. 

SWECO fick också uppdraget att göra en rapport kring reseavdraget. Länk till 

utredningen: 

https://www.regeringen.se/4adacc/contentassets/c5c41347278a4b839157c303514badaa

/skattelattnad-for-arbetsresor-sou-201936.pdf 

Länk till SWECO:s rapport: 

https://www.regeringen.se/4adacb/contentassets/c5c41347278a4b839157c303514badaa

/rapport-forandrad-arbetsreseavdrag-sweco-2019.pdf 

Inget beslut togs på dessa underlag utan ett nytt uppdrag gavs till Trafikanalys: 

https://www.regeringen.se/4b00ca/contentassets/926b4e720be84042bf084a5e51f6d607/ett-forandrat-reseavdragssystem-dir.-2017134.pdf
https://www.regeringen.se/4b00ca/contentassets/926b4e720be84042bf084a5e51f6d607/ett-forandrat-reseavdragssystem-dir.-2017134.pdf
https://www.regeringen.se/4adacc/contentassets/c5c41347278a4b839157c303514badaa/skattelattnad-for-arbetsresor-sou-201936.pdf
https://www.regeringen.se/4adacc/contentassets/c5c41347278a4b839157c303514badaa/skattelattnad-for-arbetsresor-sou-201936.pdf
https://www.regeringen.se/4adacb/contentassets/c5c41347278a4b839157c303514badaa/rapport-forandrad-arbetsreseavdrag-sweco-2019.pdf
https://www.regeringen.se/4adacb/contentassets/c5c41347278a4b839157c303514badaa/rapport-forandrad-arbetsreseavdrag-sweco-2019.pdf
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Reseavdragskommittén har föreslagit ändrade avdragsregler för resor mellan bostaden 

och arbetsplatsen. Regeringen ger nu Trafikanalys uppdrag om fördjupad analys av vissa 

frågor kopplade till förslaget som berör personer som bor eller arbetar i glesbygd.  

”Vi ger nu Trafikanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av kommitténs 

förslag för dem som bor eller arbetar i glesbygd. Syftet är att få ett bättre underlag för det fortsatta arbetet, 

säger finansminister Magdalena Andersson.” i följande pressmeddelande: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/konsekvenser-for-glesbygd-i-

fokus-nar-forslag-om-nytt-reseavdrag-ska-analyseras/ 

Detta uppdrag redovisades i början av juni 2020 till regeringen. 

Inget nytt beslut är fattat i frågan. 

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

Hela Sverige ska leva har inte fått svar från infrastrukturdepartementet, men en utredning

om samordning av olika typer av persontransporter är gjord och lämnades till regeringen 

den 28 juni 2018, SOU 2018:58.

Länk till pressmeddelandet: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/utredning-om-samordning-av-sarskilda-

persontransporter-overlamnad/ 

Hela Sverige ska leva anser med ledning av nedanstående citat ur utredningen, att frågan 

kan betraktas som delvis åtgärdad.  

”Utredningen har noga övervägt frågan om ett obligatoriskt huvudmannaskap på regional 

nivå, men med hänsyn främst till att detta skulle innebära en betydande inskränkning i 

den kommunala självstyrelsen föreslås ingen ändring i huvudmannaskapen utan det ska 

fortsatt vara frivilligt att överlåta huvudmannaskap till den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten. Vidare öppnas möjligheten upp enligt kommunallagen 

(2017:725) till avtalssamverkan mellan kommuner för nya möjligheter till samordning.” 

Länk till utredningen: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2018/06/sou-201858/ 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/konsekvenser-for-glesbygd-i-fokus-nar-forslag-om-nytt-reseavdrag-ska-analyseras/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/konsekvenser-for-glesbygd-i-fokus-nar-forslag-om-nytt-reseavdrag-ska-analyseras/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/utredning-om-samordning-av-sarskilda-persontransporter-overlamnad/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/utredning-om-samordning-av-sarskilda-persontransporter-overlamnad/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201858/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201858/
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29. Regeringen underlättar så att ideell och kostnadsdelande samåkning blir tillåten i landsbygderna.

Näringsdepartementets svar: Slutbetänkandet från den parlamentariska landsbygdskommittén

överlämnades till regeringen i januari 2017. Därefter utarbetade regeringen en 

landsbygdspolitisk proposition med betänkandet som grund. Den parlamentariska 

landsbygdskommitténs förslag behandlas i propositionen som presenterades våren 2018. 

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas. 

Då det gäller den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag nummer 29 ”Regeringen 

underlättar så att ideell och kostnadsdelande samåkning blir tillåten i landsbygderna” så har det 

genomförts en utredning om samordning av persontransporter (SOU 2018:58). 

Betänkandet har remitterats och bereds nu vidare på inom Regeringskansliet. 

____________________________________________________________________ 

30. Regeringen prioriterar landsbygderna vid testverksamhet och mer permanent införande av
självkörande fordon.

Näringsdepartementets svar: Slutbetänkandet från den parlamentariska landsbygdskommittén

överlämnades till regeringen i januari 2017. Därefter utarbetade regeringen en 

landsbygdspolitisk proposition med betänkandet som grund. Den parlamentariska 

landsbygdskommitténs förslag behandlas i propositionen som presenterades våren 2018. 

Proposition 2017/18:179 - En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett 

Sverige som håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga 

inriktningen för landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor 

beredskap för ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska 

därför ses som en plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en 

livskraftig landsbygd ska utformas. 

Då det gäller den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag nummer 30 

”Regeringen prioriterar landsbygderna vid testverksamhet och mer permanent införande 

av självkörande fordon” så beslutade regeringen i april 2017 en förordning (2017:309) om 

försöksverksamhet med självkörande fordon. Förordningen förtydligar och förbättrar 

möjligheterna att genomföra försöksverksamhet för självkörande fordon på ett säkert sätt 

och möjliggör testverksamhet i hela landet.  Tillstånd söks hos Transportstyrelsen.  

Bifogat, länk till Transportstyrelsens hemsida med mer information.  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/forsoksverksamhet/sjalvkorande-

fordon/ 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/forsoksverksamhet/sjalvkorande-fordon/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/forsoksverksamhet/sjalvkorande-fordon/
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31. Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop.  

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop, innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Propositionen innehåller därför regeringens 

bedömningar inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop, utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas.  

Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet.  

Distans- och nätbaserade utbildningar är ett viktigt verktyg för ökad tillgång till 

utbildning. I vårbudgeten för 2019 beslutades om 10 mkr 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 7 miljoner kronor 2020 och 15 miljoner kronor 2021 

respektive 2022 på att skapa effektivare strukturer och ge bättre tillgång till 

distansutbildning.

32. Regeringen ser över indikatorerna inom resurstilldelningssystemet i syfte att göra utbildningarna
mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna. 

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. 

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 
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arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas.  

Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet. 

Fråga angående förslag 32. Regeringen ser över indikatorerna inom 

resurstilldelningssystemet i syfte att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala 

arbetsmarknaderna.  

6.1.1 Regeringens bedömning: Tillgängligheten till universitets- och högskoleutbildning 

samt yrkeshögskoleutbildning bör öka genom förbättrad tillgång till distansutbildningar. 

Kommentar: Distans- och nätbaserade utbildningar är ett viktigt verktyg för ökad tillgång

till utbildning. I vårändringsbudgeten för 2019 beslutades om 10 miljoner kronor för 

2019 för att förbättra kvaliteten i distansutbildning. Universitets- och högskolerådet har 

utlyst medlen för projekt som utvecklar distansutbildningens former och pedagogik. 

Behovet i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner är en utgångspunkt.  

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen att 7 miljoner kronor 2020 och 15 

miljoner kronor 2021 respektive 2022 på att skapa effektivare strukturer och ge bättre 

tillgång till distansutbildning.  

__________________________________________________________________ 

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.  

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. 

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 
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målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas.  

Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet.  

Fråga angående förslag 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.  

6.1.2 Regeringens bedömning: Utvecklingen av och tillgång till kommunala lärcentrum 

bör stödjas.  

Kommentar: Regeringen har beslutat om förordningen (2017:1303) om statsbidrag för

lärcentrum. Statsbidraget ska stödja kommunernas etablering av nya och utveckling av 

befintliga lärcentrum. Statsbidraget är på 50 miljoner kronor årligen. 

__________________________________________________________________ 

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

Utbildningsdepartementets svar: Tack för dina brev till utbildningsdepartementet angående

tre av Landsbygdskommitténs förslag i För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för 

arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1).  

Jag har blivit ombedd att svara på dina frågor. Gällande frågan om lärosätenas uppdrag 

att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet står det sedan 2002 i 1 kap. 5 § 

Högskolelagen (1992:1434) 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. 
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Utbildningsbehovet i glesa landsbygdskommuner var en viktig utgångspunkt för 

förslaget. Projektmedlen för utvecklad distanspedagogik har delats ut 2019 och 2020. För 

mer information vänligen se: https://www.uhr.se/likamojligheter/regeringsuppdrag-att-

utveckla-distansutbildningen/ 

I fråga om utvidgning av lärcentra i kommuner som saknar universitet eller högskola 

samt ett statsbidrag för lärcentrum finns en möjlighet att få sådana statsbidrag. Det 

regleras i förordningen (2017:1303) om statsbidrag till lärcentrum. Förordningen fastslår 

att statsbidrag utdelas i den mån det finns tillgång till medel. Ansökan om statsbidrag görs 

till Skolverket som för år 2020 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. 

För mer information om statsbidraget för lärcentrum 2020, vänligen se: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-larcentrum-2020 

Förordningen (2017:1303) om statsbidrag till lärcentrum hittar du på:  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-20171303-om-statsbidrag-for_sfs-2017-1303 

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. 

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas.  

Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet. 

https://www.uhr.se/likamojligheter/regeringsuppdrag-att-utveckla-distansutbildningen/
https://www.uhr.se/likamojligheter/regeringsuppdrag-att-utveckla-distansutbildningen/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-larcentrum-2020
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171303-om-statsbidrag-for_sfs-2017-1303
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171303-om-statsbidrag-for_sfs-2017-1303
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Fråga angående förslag 34. Ett årligt statsbidrag införs för att landsbygderna ska kunna 

etablera och utveckla utbildningscentra för högre utbildning.  

6.1.2 Regeringens bedömning: Utvecklingen av och tillgång till kommunala lärcentrum 

bör stödjas.  

Kommentar: Regeringen har beslutat om förordningen (2017:1303) om statsbidrag för

lärcentrum. Statsbidraget ska stödja kommunernas etablering av nya och utveckling av 

befintliga lärcentrum. Statsbidraget är på 50 miljoner kronor årligen. 

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

IFAU:s svar: Nej, det har vi inte. Länk nedan till vårt remissvar:

https://www.ifau.se/sv/Om-IFAU/Remissvar/slutbetankande-av-parlamentariska-

landsbygdskommitten-sou-20171-for-sveriges-landsbygder--en-sammanhallen-politik-for-arbete-

hallbar-tillvaxt-och-valfard/ 

____________________________________________________________________ 

36. Tillväxtverkets uppdrag om att utveckla riktlinjerna för regionalt kompetensutvecklingsarbete
kompletteras, så att kompetensplattformarna utvecklas med huvudsyftet att förse utbildningscentra 
med analyser av rekryterings- och utbildningsbehov i närområdet.

Tillväxtverkets svar: Just detta förslag som landsbygdskommittén lämnade har inte kommit

som något uppdrag till Tillväxtverket. Däremot fick vi i uppdrag att ta fram en analys av 

kompetensförsörjningsbehovet i landsbygder.  

I korthet handlar uppdraget om två delar: 

· analysera inom vilka sektorer och yrken arbetsgivare har, eller bedöms komma att få,

särskilt svårt att hitta kompetens på landsbygden samt

· föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen i Sveriges landsbygder.

Regeringsuppdraget ska slutrapporteras i juni. 

https://www.ifau.se/sv/Om-IFAU/Remissvar/slutbetankande-av-parlamentariska-landsbygdskommitten-sou-20171-for-sveriges-landsbygder--en-sammanhallen-politik-for-arbete-hallbar-tillvaxt-och-valfard/
https://www.ifau.se/sv/Om-IFAU/Remissvar/slutbetankande-av-parlamentariska-landsbygdskommitten-sou-20171-for-sveriges-landsbygder--en-sammanhallen-politik-for-arbete-hallbar-tillvaxt-och-valfard/
https://www.ifau.se/sv/Om-IFAU/Remissvar/slutbetankande-av-parlamentariska-landsbygdskommitten-sou-20171-for-sveriges-landsbygder--en-sammanhallen-politik-for-arbete-hallbar-tillvaxt-och-valfard/
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37. Regeringen säkerställer regional spridning av utbildningsplatser i landsbygderna och beaktar
kommitténs förslag om utbildningscentra i andra satsningar inom kunskapslyftet. 

Utbildningsdepartementets svar: Tack för ditt brev till Regeringskansliet. Jag har blivit

ombedd att besvara ditt brev, och jag ber om ursäkt att svaret har dröjt. 

Regeringen tillsatte den 25 juni 2015 en parlamentarisk landsbygdskommitté vars uppdrag 

var att lämna förslag till inriktning och utformning av en sammanhållen politik för en 

långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Kommittén skulle bland annat belysa 

utvecklingen och framtida utmaningar och möjligheter för olika typer av landsbygder. 

Regeringen gav direktivet att kommittén skulle lämna förslag till en politik som skapar 

förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning, attraktivitet och boende på 

landsbygden. Den övergripande ambitionen för kommittén var att presentera en 

sammanhållen landsbygdspolitik för de kommande 30 åren. 

Kommittén lämnade totalt 75 förslag, som remitterades av Näringsdepartementet den 24 

januari 2017, och skickades på remiss till och med den 22 mars 2017. 

Bland annat lämnade kommittén förslaget ”Regeringen säkerställer regional spridning av 

utbildningsplatser i landsbygderna och beaktar kommitténs förslag om utbildningscentra i 

andra satsningar inom kunskapslyftet”. 

Regeringens arbete med att sprida utbildningsplatser regionalt för den del som berör 

vuxenutbildning och gymnasial utbildning, arbetas med i flera olika former. 

Under 2016 införde regeringen ett statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 

Syftet med statsbidraget är att stärka samverkan mellan kommuner och arbetslivet för att 

leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Regeringen införde under 2017 en rätt till kommunal vuxenutbildning, som stärker den 

enskildas rätt till behörighetsgivande utbildning inom kommunal vuxenutbildning, oavsett 

var i landet en person bor. 

Från 2018 satsade regeringen på regionala lärcentrum. Lärcentrum är en öppen lärmiljö 

inom kommunal vuxenutbildning, där de studerande kan få hjälp med studierna av lärare 

och annan personal. Lärcentrum är tillgängliga för flera former av studier – från 

kommunal vuxenutbildning till yrkeshögskola, universitet och högskola. Regeringen 

införde, som en följd av bland annat landsbygdskommitténs förslag, ett särskilt 

statsbidrag för att etablera nya lärcentrum och utveckla de befintliga. Under 2019 

beviljades 26 huvudmän bidrag för detta ändamål. 

Myndigheten för yrkeshögskolan fattar bland annat beslut om vilka bidrag som ska 

lämnas till högre yrkesutbildningar. Vid beslut av bidragen ska myndigheten ta hänsyn till 

i vilken grad en utbildning har utifrån arbetslivets behov av regional eller nationell 

placering. 
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Ett stort arbete pågår även nu hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 

kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan dimensioneras 

utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Regeringen har tillsatt en särskild 

utredare, som bland annat ska föreslå hur utbildningsformerna kan dimensioneras inom 

ramen för en regional planeringsmodell. Detta arbete kommer regeringen att arbeta 

vidare med under kommande år.  

Bifogat, länk till utredningens direktiv.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/03/dir.-201817/ 

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. 

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för änd-rade 

förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en platt-form 

utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska utformas.  

Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet.  

Fråga angående förslag 37. Regeringen säkerställer regional spridning av 

utbildningsplatser i landsbygderna och beaktar kommitténs förslag om utbildningscentra i 

andra satsningar inom kunskapslyftet.  

Kommentar: Kommunerna ska vid etablering av lärcentrum samråda med regionalt

utvecklingsansvarig aktör i respektive län. Regeringen har genom förordningen 

(2017:1303) 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. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/03/dir.-201817/
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38. Regeringen uppmärksammar kravet om villkorad finansiering av platserna till yrkesvux i de glesa
och mycket glesa kommunerna i landsbygderna.

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. 

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för ändrade 

förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en plattform 

utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska utformas.  

Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet.  

Fråga angående förslag 38. Regeringen uppmärksammar kravet om villkorad 

finansiering av platserna till yrkesvux i de glesa och mycket glesa kommunerna i 

landsbygderna.  

Kommentar: 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. 

_____________________________________________________________________ 

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. 

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: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-

20208/ 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-20208/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-20208/
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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. 

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.

Regeringskansliets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska landsbygdskommitténs

slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för regeringens proposition 

2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. 

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden. 

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för ändrade 

förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en plattform 

utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska utformas.  

Vi har svarat på frågorna utifrån den landsbygdspolitiska propositionen och utifrån de 

bedömningsrutor som relaterar till det förslag som det finns frågor om. Under 

bedömningsrutorna ges exempel på insatser som gjorts för att bidra till genomförandet.  

7.1.2 Regeringens bedömning: Det bör ske en återkommande aktualitetsprövning av 

utpekade riksintressen, då avgränsningen och avvägningen mellan riksintressen och andra 

samhällsintressen påverkar landsbygdernas utveckling.  

Kommentar: Den 23 januari 2020 beslutade regeringen om Uppdrag att se över kriterierna för

och anspråken på områden av riksintresse (Fi2020/00252/SPN). Regeringen uppdrar åt 

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och 

Trafikverket att tillsammans med Boverket som samordnande myndighet göra en översyn 

av sina respektive anspråk på områden av riksintresse. Uppdraget ska slutredovisas 21 

september 2021. I uppdraget framgår att sammantaget ska översynen leda till en kraftig 

minskning av såväl antalet anspråk på områden av riksintresse som dessa områdens 

samlade areella utbredning. 
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42. Regeringen säkerställer att reformeringen av strandskyddsbestämmelserna får avsedd effekt.

Hela Sverige ska leva har inte skickat ut frågan, men anser att svaret är nej.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över strandskyddslagstiftningen. 

Utredningen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Finns med i 

Januariöverenskommelsen men ännu har det inte skett förändring i berörda bygder. 

(punkt 23. Se https://www.januarioverenskommelsen.se 

Utredningen ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som innebär att 

strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 

tillgången till sjöar och stränder, befolkningstätheten och exploateringstrycket varierar i 

landet. 

Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 30 

november 2020. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/utredning-ser-over-strandskyddet-i-

grunden/ 

__________________________________________________________________ 

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

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:  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/05/sou-

201834/ 

__________________________________________________________________ 

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. 

Näringsdepartementets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska

landsbygdskommitténs slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för 

regeringens proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för 

ett Sverige som håller ihop.  

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

https://www.januarioverenskommelsen.se/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/utredning-ser-over-strandskyddet-i-grunden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/utredning-ser-over-strandskyddet-i-grunden/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/05/sou-201834/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/05/sou-201834/
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ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för ändrade 

förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en plattform 

utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska utformas. 

7.2.1 Regeringens bedömning: Det bör övervägas hur de finansiella förutsättningarna för 

om- och nybyggnation av bostäder på landsbygden kan underlättas.  

Kommentar: 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 (rapport 2019:11). 

Förslagen bereds inom Regeringskansliet.

Betänkandet Lån och garantier för fler bostäder, SOU 2017:108, refereras i 

landsbygdspropositionen. Med referens till ett i betänkandet identifierat behov av en 

översyn av nedskrivningsregler gav regeringen i september 2019 Bokföringsnämnden i 

uppdrag att se över nämndens allmänna råd vad avser materiella anläggningstillgångar, 

dvs. bl.a. bostäder. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2020. 

Regeringen har infört ett nytt stöd till byggemenskaper med stöd av förordning (2019:676) 

om stöd till byggemenskaper som trädde i kraft den 1 januari 2020. Även detta förslag 

återfanns i SOU 2017:108. Betänkandets förslag i övrigt bereds inom Regeringskansliet. 

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

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. 

Postnords svar: Det fanns två betänkanden, det första "Som ett brev på posten" med två

huvudsakliga förslag, tvådagarsbefordran och en volymfaktor i prisregleringen. Dessa 

förslag gick igenom 1 januari 2018 respektive augusti förra året. 

Det andra betänkandet hade lite andra förslag kring om jag kommer ihåg rätt om 

uppgiftslämning (som gick igenom i den nya postlagen) och om att öppna upp 

postnummersystemet (ännu ej infört).  
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47. Kreditinstitutens ansvar för att tillgodose sina kunders behov av betaltjänster och
kontanthantering bör regleras i lagen om betaltjänster. Även företag och föreningar ska omfattas av 
rätten att öppna betalkonton med grundläggande funktioner, som uttag och insättning av kontanter. 

Hela Sverige ska leva har inte skickat ut någon fråga, men anser att den delvis genomförts då

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.  

_____________________________________________________________________  

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

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 om kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.  

https://www.regeringen.se/4adacf/contentassets/f47c602edeba4fa890745717644e4e01/andring

ar-i-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting.pdf 

 49: Regeringen tar initiativ som syftar till att öka kommunernas förmåga att rekrytera personal. 

Näringsdepartementets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska

landsbygdskommitténs slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för 

regeringens proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för 

ett Sverige som håller ihop.  

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den långsiktiga inriktningen för 

landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde med stor beredskap för 

ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och målen ska därför ses som en 

https://www.regeringen.se/4adacf/contentassets/f47c602edeba4fa890745717644e4e01/andringar-i-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting.pdf
https://www.regeringen.se/4adacf/contentassets/f47c602edeba4fa890745717644e4e01/andringar-i-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting.pdf
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plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska 

utformas. 

Fråga angående förslag Nr 49: Regeringen tar initiativ som syftar till att öka 

kommunernas förmåga att rekrytera personal. 

4.2.1 Regeringens bedömning: En näringslivssatsning bör riktas mot de kommuner där 

näringslivet har ogynnsamma villkor.   

Kommentar: 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 (SOU 2020:08) som överlämnade sitt slutbetänkande till 

Civilminister Lena Micko 19 februari 2020 tar upp behovet av att underlätta 

kommunernas, och särskilt de mindre kommunernas, kompetensförsörjning i sina förslag 

och bedömningar. Remissbehandling kommer att ske under våren 2020. 

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

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. Se pressmeddelandet om förberedelse av kultursatsning i glesbygden:  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/statens-kulturrad-ska-forbereda-

kultursatsning-i-glesbygden/ 

_____________________________________________________________________ 

 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. 

Kulturanalys svar: Tack för din fråga. Kulturanalys har inte mottagit något uppdrag kopplat

till Landsbygdskommitténs förslag nr 51. 

Under förra året publicerades vi två rapporter som belyste frågan om kultur i hela landet, 

Kulturens geografi och Kulturskapares geografi. Syftet med båda dessa rapporter var att 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/statens-kulturrad-ska-forbereda-kultursatsning-i-glesbygden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/statens-kulturrad-ska-forbereda-kultursatsning-i-glesbygden/
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anamma ett tydligare utvärderingsperspektiv på kulturpolitikens geografiska effekter, 

vilket är en tematik som vi fortsatt prioriterar att fokusera på under 2020. 

Landsbygdspropositionen har i dessa arbeten varit en viktig ingång. 

Frågan om tillgänglighet och deltagande i kulturaktiviteter är något som flera av våra 

andra utredningar också har belyst. Bland annat framkommer material i 

kulturvaneundersökningarna (Kulturvanor i Sverige 1989-2017, Rummet) och i de årliga 

lägesbedömningarna (Kulturanalys 2020, Kulturanalys 2019 etcetera). 

Hänvisning till alla rapporterna som finns på Kulturanalys publikationssida. 

https://kulturanalys.se/publikationer/ 

Hela Sverige ska leva håller dock inte med brevskrivaren om att inget är gjort och hänvisar faktiskt till

brevskrivaren själv, stycke två och tre. Två rapporter publicerades förra året, som belyste frågan om 

kultur i hela landet, Kulturens geografi och Kulturskapares geografi.  

______________________________________________________________ 

 52: Arbetsförmedlingens pågående nedläggning av lokalkontor på ett 100-tal orter avbryts till dess 
att konsekvenserna av nedläggningarna har utvärderats.

Arbetsförmedlingens svar: Under 2017 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur

myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt plats i hela landet, särskilt i 

kommuner med hög långtidsarbetslöshet eller många nyanlända samt i utsatta stadsdelar. 

Som en del i detta uppdrag skulle myndigheten ha en dialog med kommuner och andra 

relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Myndigheten skulle under 

uppdraget inte genomföra några förändringar som leder till minskad statlig närvaro, 

utöver de som redan har beslutats. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet 

(arbetsmarknadsdepartementet) den 22 februari 2018. Jag (brevskrivaren, red.anm.) bifogar 

här den rapporten så att du kan ta del av innehållet. 

Mycket har ju hänt efter ovan nämnda återrapportering. 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. Bifogar 

därför också den senaste lägesbeskrivningen rörande Arbetsförmedlingens lokala närvaro. 

Bifogat, Lägesbeskrivning, Arbetsförmedlingens lokala närvaro 2020-02-14. 

Brevskrivaren hänvisar till följande utdrag ur den bifogade rapporten: 

”7. Slutsatser 

Uppdraget i regleringsbrevet pekar på att en ändamålsenlig lokal närvaro kan 

åstadkommas genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom deltagande 

vid statliga servicekontor. I uppdraget betonas vidare vikten av att Arbetsförmedlingen 

https://kulturanalys.se/publikationer/
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/bilaga_52A..pdf
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ska skapa goda möjligheter för att arbetslösa med behov av stöd ska erbjudas fysiska 

möten lokalt samt att behovet av samverkan med kommuner och andra aktörer 

tillgodoses. Kraven på en säkerställd lokal närvaro på de 132 orter där 

Arbetsförmedlingen tidigare beslutat om att avveckla kontor är tydliga. 

Med anledning av hur Arbetsförmedlingen kommer att ta sig an uppdraget kan det finnas 

skäl att göra vissa justeringar i myndighetens principer för lokal närvaro. Hittills kan 

konstateras att Arbetsförmedlingen säkerställt förutsättningar för en ändamålsenlig lokal 

närvaro på 99 av 132 orter där myndigheten tidigare beslutat om kontorsavvecklingar. Att 

dessa förutsättningar upprätthålls, permanentas och ger avsedd nytta behöver följas och 

säkerställas under året. 

På 33 av 132 orter kommer arbetet behöva intensifieras för att skapa förutsättningar för 

en ändamålsenlig lokal närvaro. Utifrån förutsättningarna för varje ort kommer 

Arbetsförmedlingen under året behöva hitta olika lösningar för att säkerställa den lokala 

närvaron på dessa 33 orter, vilket processen framöver behöver beakta och ha utrymme för. 

Vidare behöver servicesamverkan och samarbetslösningar med SSC skyndsamt etableras 

under året och eventuell etablering av nya servicekontor behöver beaktas i den fortsatta 

planeringen. Antalet orter där servicekontoren kompletterar Arbetsförmedlingens 

kontorsnät (i nuläget på 24 orter) kan därmed komma att utökas. Detsamma kan gälla för 

kundtorgsverksamheten som planeras utföras i SSC:s regi och därmed kan återuppstå på 

46 av de ca 70 orter där arbetsförmedlingskontor med kundtorg avvecklats. 

Dessutom behöver aktiviteter och dialoger för att hitta lämpliga samarbetslösningar med 

kommuner och andra partners fortgå, stärkas och följas upp under året. Ett fortsatt 

arbete med SKR (Sveriges kommuner och regioner, red. anm.) på övergripande nivå blir viktigt 

för att gemensamt identifiera och möjliggöra lösningar. 

Vidare behöver samverkansstrukturer och samverkansöverenskommelser upprättas och 

vidareutvecklas lokalt. Detta så att en väl fungerande samverkan med lokala aktörer och 

samverkanspartners etableras i hela landet oavsett hur den ändamålsenliga lokala 

närvaron ser ut på den specifika orten. 

Myndigheten behöver över tid säkra resurser för att hantera uppdraget. 

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag kan därmed behöva omfördelas och/eller 

utökas. Arbetsförmedlingen behöver se över hur resurserna nyttjas på bästa sätt inom 

verksamheten. Bland annat utifrån att fler resurser mer kontinuerligt behöver knytas till 

fler orter. 

Arbetsförmedlingen kan under året behöva fatta beslut om att återupprätta egna kontor 

och/eller omvandla ”kontor vi reser till” till fast bemannade arbetsställen. Ett första 

beslut om att återupprätta fast bemannade arbetsställen i Arvidsjaur och Härnösand är 

fattat 11 februari 2020. Vilka ytterligare orter som kan bli aktuella för detta behöver 

utredas närmare utifrån enhetliga bedömningsgrunder. Tidigare beslutad 

genomförandeplan inklusive tidplan för förändringar i kontorsnätet kan därför komma 

att justeras under året. 
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Utifrån uppdraget i regleringsbrevet kommer myndigheten intensifiera hanteringen av 

frågan kring den lokala närvaron under året och slutredovisningen sker 23 oktober. Nästa 

lägesbeskrivning lämnas till regeringskansliet (arbetsmarknadsdepartementet) 15 juni 

2020.” 

Bifogat även Rapport, Arbetsförmedlingen: service och närvaro på rätt plats. 

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

Polismyndigheten har inte svarat på frågan.

__________________________________________________________________ 

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

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. 

56. Samverkan mellan de myndigheter vars lokala servicefunktioner bryts ut och den nya
organisationen regleras i respektive myndighets instruktion. 

Näringsdepartements svar på båda frågorna: Sedan 1 juni 2019 ansvarar Statens servicecenter

(SSC) för en sammanhållen organisation för de gemensamma statliga servicekontoren där 

service ges avseende Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan (vilket 

också är reglerat i myndigheternas instruktioner). Det finns idag 117 servicekontor, i juni 

2020 öppnade SSC på uppdrag av regeringen fyra nya kontor i Storuman, Torsby, 

Vansbro och Åsele. Den 25 juni gav regeringen SSC i uppdrag att öppna ytterligare fyra i 

Ulricehamn och de tre storstadsområdena. Se vidare: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/uppdrag-till-statens-servicecenter-om-

att-oppna-nya-servicekontor/ 

I juli 2019 tecknades en överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 

Statens servicecenter. Målet var att servicekontoren tar över den service som 

Arbetsförmedlingen erbjuder på sina så kallade kundtorg.  

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/bilaga_52B..pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/uppdrag-till-statens-servicecenter-om-att-oppna-nya-servicekontor/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/uppdrag-till-statens-servicecenter-om-att-oppna-nya-servicekontor/
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Ett pilotprojekt genomfördes på sex kontor och i juni 2020 är kundtorgsverksamheten 

införd på totalt 18 kontor i landet och under året kommer det successivt att införas på 

fler. Myndigheterna bedömer att det under hösten kommer att finnas på 70 av landets 

servicekontor. För mer information: 

https://www.statenssc.se/omstatensservicecenter/press/pressmeddelanden/nyhetsarkiv/nuerbju

derservicekontorendelavarbetsformedlingenstjanster.6381.html 

En utredning har även tillsatts vid Finansdepartement i syfte att analysera och föreslå hur 

servicekontorsverksamheten kan utvecklas ytterligare. Utredningen leds av Sven-Erik 

Österberg och har i uppdrag att både 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.” 

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. 

Statens servicecenters svar: Tack för ditt mail. Statens servicecenter har idag nya

servicekontor i Vimmerby, Malung, Kramfors, Jokkmokk, Överkalix och planerar att 

öppna på ytterligare fyra orter Storuman, Åsele, Torsby och Vansbro under juni 2020. 

Kompletterande svar om servicekontoren:  

Tack för din mail! 

Statens Servicecenter har precis tagit över driften av servicekontoren och informationen 

på hemsidan är under uppbyggnad, vi beklagar att det än så länge inte går att utläsa 

orterna. 

Jag bifogar en lista över samtliga 113 servicekontor med adresserna. 

Bilaga, lista över servicekontoren. 

https://www.statenssc.se/omstatensservicecenter/press/pressmeddelanden/nyhetsarkiv/nuerbjuderservicekontorendelavarbetsformedlingenstjanster.6381.html
https://www.statenssc.se/omstatensservicecenter/press/pressmeddelanden/nyhetsarkiv/nuerbjuderservicekontorendelavarbetsformedlingenstjanster.6381.html
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Bilaga_57.pdf
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 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. 
 

Finansdepartementets svar: Vad gäller kommitténs förslag nr 58 har regeringen under 

perioden 2015–2019 fattat 21 beslut om lokalisering av hela eller delar av myndigheters 

verksamheter. Merparten av besluten har avsett verksamheter i Stockholms län, som har 

omlokaliserats till andra delar av landet. Utöver regeringens omlokaliseringsbeslut 

tillkommer tjänster som myndigheterna själva har eller planerar att omlokalisera från 

Stockholm till andra delar av landet. Statskontoret fick under 2019 i uppdrag av 

regeringen att kartlägga och sammanställa planer för tio stora myndigheters lokalisering 

av verksamhet. Uppdraget redovisades i rapporten ”Planerad lokalisering av statlig verksamhet 

– en kartläggning av tio större myndigheter”. Av rapporten framgick att flera av de studerade 

myndigheterna har planer på att flytta tjänster från Stockholm till andra delar av landet 

och de anger att regeringens ambition om att öka antalet statliga arbetstillfällen utanför 

Stockholm får därmed genomslag i flera av myndigheternas strategier. 

  

I och med att statsförvaltningen är i förändring är det svårt att i dagsläget svara exakt på 

hur många tjänster som omlokaliserats från Stockholm till andra delar av landet. 

Regeringen har i regleringsbrevet för 2020 gett länsstyrelserna i uppdrag att redovisa 

bland annat statlig närvaro och service i länen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 

oktober 2020. 

  

I budgetpropositionen för 2020 angav regeringen också att den under mandatperioden 

avser att fortsätta arbetet med statlig närvaro i hela landet. En utgångpunkt är att inga nya 

myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden. En annan utgångspunkt 

är att regeringen avser att stärka den statliga närvaron över landet, vilket bedöms leda till 

ökade statliga arbetstillfällen över landet. Regeringen har för avsikt att fortsätta arbetet 

för en förbättrad koordinering av den statliga närvaron och servicen i hela landet. 

 

Hela Sverige ska levas följdfråga nummer ett: Jag tror det svarar på det mesta, men 

finns det någonstans jag kan hitta hur många av de 21 besluten som togs efter januari 

2017? 

 

Svar: Ja, alla utom två (E-hälsomyndigheten till Kalmar och Fastighetsmäklar-

inspektionen till Karlstad). Kammarkollegiet har i uppdrag att bland annat stödja 

myndigheter som är föremål för omlokalisering och via den länken nedan kan du klicka 

dig fram till de enskilda regeringsbesluten (notera att det finns två för Tillväxtverket). På 

den sidan saknas dock ett av besluten som avser ett uppdrag till Statens servicecenter att 

lokalisera minst 20 årsarbetskrafter till Sollefteå, det beslutet fattades den 7 december 

2017. 

Länk: https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/vara-uppgifter/forteckning-over-vara-

uppgifter/omlokalisering-av-myndigheter 

 

Hela Sverige ska levas följdfråga nummer två: Finns det någon sammanställning över 

hur många tjänster det totalt rör sig om? I förslaget är det ju 10 000 stycken som nämns? 

https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/vara-uppgifter/forteckning-over-vara-uppgifter/omlokalisering-av-myndigheter
https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/vara-uppgifter/forteckning-over-vara-uppgifter/omlokalisering-av-myndigheter
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Svar: Om du menar antalet tjänster som omfattas av de 21 regeringsbesluten så har jag 

ingen exakt siffra sammanställd i dagsläget. Besluten är formulerade på lite olika sätt där 

det exempelvis i vissa fall kan anges ett minst antal tjänster som ska omlokaliseras men 

där antalet blir fler. I andra fall är det specifika avdelningar eller funktioner som ska 

omlokaliseras men utan att antal tjänster anges i beslutet. Möjligen har Kammarkollegiet 

en aktuell sammanställning inom ramen för sitt uppdrag att följa myndigheternas arbete? 

Kammarkollegiets svar: Jag fick ditt mail från vår registratur. Jag arbetar för närvarande med

Kammarkollegiets uppdrag om stöd till omlokaliserade myndigheter. 

Totalt har knappt 2 000 tjänster ingått i dessa myndigheters omlokaliseringar. Det är dock 

svårt att fastslå en exakt siffra då det finns många faktorer som påverkar. Denna siffra 

omfattar myndigheter som omlokaliserats under åren 2016 – 2018.  I höst kommer 

Kammarkollegiet att komma med en rapport om dessa omlokaliserade myndigheter. Då 

kan du läa mer om detta på vår hemsida. 

Hela Sverige ska levas följdfråga nummer tre: Är det möjligt att bryta ner det och se 

hur många av dem som omlokaliserats från januari 2017? 

Kammarkollegiets svar: Det finns några enstaka beslut som fattats under 2016, men de flesta

har fattats under 2017 och framåt. Alla genomföranden av omlokaliseringarna har skett 

under 2017 eller senare. Ingen flytt var genomförd innan 2017. Så du kan inkludera alla 

dessa knappt 2000 personer i din avgränsning. 

____________________________________________________________________ 

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

Hela Sverige ska leva har inte skickat ut frågan, men anser att den inte är genomförd.

Jämställdhetsmyndigheten, exempelvis, hamnade i Göteborg.  

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018 och placerades i Angereds 

centrum, Göteborg. Myndigheten leds av en generaldirektör som också är ordförande i 

det insynsråd som är kopplad till verksamheten. Vid starten 2018 hade myndigheten ett 

femtiotal anställda. 

Länk till mer information om myndigheten: 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-oss/om-myndigheten 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-oss/om-myndigheten
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60. I kommittéförordningen stadgas att kommittéer i sina betänkanden ska ange konsekvenser för
landsbygdernas utveckling av sina förslag. 

Hela Sverige ska leva har gjort stickprov på betänkanden som lämnats in till regeringen

under 2020. Där finns konsekvenser för kvinnor/män och miljö med, men inte för 

landsbygd/stad beskrivna. Vi anser med andra ord att frågan inte är genomförd.  

Länk till sökresultatet som gav resultatet: 

https://www.regeringen.se/sokresultat/?query=bet%C3%A4nkanden%202020 

__________________________________________________________________ 

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

Hela Sverige ska leva har gjort stickprov på propositioner som lämnats in till regeringen

under 2020. Där finns konsekvenser för jämställdhet med, men ej 

landsbygdskonsekvenser. Vi anser med andra ord att frågan inte är genomförd.  

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/01/propositionsforteckning-varen-2020/ 

_____________________________________________________________________ 

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

Hela Sverige ska leva har inte skickat ut frågan men anser punkten delvis genomförd. Till

stor del kan Hela Sverige ska leva se att det landsbygdspolitiska ansvaret har tydliggjorts i 

respektive myndighets instruktion via regleringsbrevet. Det saknas dock för 

polismyndigheten och Universitets- och högskolerådet.  

Här nedan redovisar vi myndighet för myndighet. 

Trafikverket ska redovisa hur myndigheten har bidragit till relevanta mål för en 

sammanhållen landsbygdspolitik genom medverkan i Tillväxtverkets uppdrag inom 

ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges 

landsbygder (dnr N2018/04123/HL). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 21 februari 2021. 

Läs mer i regleringsbrevet: https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20336 

Post- och telestyrelsen ska redovisa sitt arbete hur myndigheten har bidragit till 
relevanta mål för en sammanhållen landsbygdspolitik. Läs mer i deras regleringsbrev: 
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/ovrigt/ovrig-extern-info/pts-
regleringsbrev-for-2020.pdf 

https://www.regeringen.se/sokresultat/?query=bet%C3%A4nkanden%202020
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/01/propositionsforteckning-varen-2020/
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20336
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/ovrigt/ovrig-extern-info/pts-regleringsbrev-for-2020.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/ovrigt/ovrig-extern-info/pts-regleringsbrev-for-2020.pdf
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Vad gäller Universitets- och högskoleämbetet saknas instruktioner för bidrag till 
landsbygdspolitik, se deras regleringsbrev: 
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20288 

Se Universitets- och högskoleämbetets instruktioner: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2012811-med-instruktion-for_sfs-2012-811 

Hur Tillväxtverket ska tillvarata synergier mellan den regionala tillväxtpolitiken, 
näringspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Se länk till deras 
regleringsbrev: https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=20928 

Jordbruksverket har ett generellt återrapporteringskrav enligt följande: 

– redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla de av riksdagen

fastlagda målen för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att

insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av

landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och

att naturresurserna används hållbart.

– redovisa hur verksamheten bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik.

Utgångspunkten för rapporteringen ska vara Tillväxtverkets uppdrag inom ramen för

regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder

(N2018/04123/HL).

Se mer i Jordbruksverkets regleringsbrev: 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=20557 

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten i samverkan med andra statliga aktörer 

bidragit till en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är 

Tillväxtverkets uppdrag N2018/04123/HL. Myndigheten ska även redovisa hur 

myndigheten i samverkan med andra statliga aktörer bidragit till uppfyllandet av den 

nationella livsmedelsstrategin. 

Se deras regleringsbrev: https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=20404 

Polismyndigheten saknar instruktioner för bidrag till landsbygdspolitik, se deras 

regleringsbrev: 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20568 

Arbetsförmedlingen har till viss del instruktioner:  

En fungerande verksamhet i hela landet. 

Arbetsförmedlingen ska den 15 februari 2020 och den 15 juni 2020 lämna en 

lägesbeskrivning, särskilt avseende de orter där arbetsförmedlingen har beslutat att lägga 

ner kontor under 2019, till Regeringskansliet (arbetsmarknadsdepartementet).  

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20288
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2012811-med-instruktion-for_sfs-2012-811
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2012811-med-instruktion-for_sfs-2012-811
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=20928
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=20557
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=20404
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20568
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Regionalt tillväxtarbete. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa och analysera genomförda insatser för sin medverkan i 

det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från 

Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet 

och Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 

2021. 

Se deras regleringsbrev: https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20264 

Länsstyrelserna har delvis instruktioner: 

C. Främjande av länets utveckling

1. Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt regionala tillväxtarbete och genomförandet av

de regionala strukturfondsprogrammen 2014–2020 och territoriellt samarbete, redovisa

inom vilka områden samverkan av insatser, inklusive samverkan över länsgränser, har

skett under året med regionerna och Gotlands kommun. Länsstyrelserna ska också

redovisa vilka resultat denna samverkan har medfört eller förväntas medföra.

2. Länsstyrelserna ska redovisa hur myndighetens tilldelning av medel från anslaget 1:1

Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt har bidragit till att nå

målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de

territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska framgå hur hänsyn tagits till de

förutsättningar som råder i olika delar av länet och hur det har påverkat fördelningen av

medel inom länet.

Läs deras regleringsbrev: https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=20889

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.

Hela Sverige ska leva har kollat de båda organisationernas ägaranvisningar och redovisar

dem här nedan.  

Länk till Almis ägardirektiv 2020 – där finns inte uppdraget omnämnt: 

https://www.almi.se/globalassets/almi/om-almi/bolagsstyrning/protokoll-fran-

arsstamma/2020/bilaga-9-agaranvisning-till-almi-foretagspartner-ab.pdf 

Saminvest 

I statens ägarpolicy för Saminvest saknas landsbygdsperspektiv: 

https://www.saminvest.se/sites/default/files/inline-files/Statens_agarpolicy_2020.pdf 

I ägardirektiven för Saminvest är följande det enda som kan hänföras till 

landsbygdsperspektiv:  

”bidra till att utveckla marknaden för riskkapital, och dess ekosystem, i hela landet” 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20264
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=20889
https://www.almi.se/globalassets/almi/om-almi/bolagsstyrning/protokoll-fran-arsstamma/2020/bilaga-9-agaranvisning-till-almi-foretagspartner-ab.pdf
https://www.almi.se/globalassets/almi/om-almi/bolagsstyrning/protokoll-fran-arsstamma/2020/bilaga-9-agaranvisning-till-almi-foretagspartner-ab.pdf
https://www.saminvest.se/sites/default/files/inline-files/Statens_agarpolicy_2020.pdf
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Se Saminvests ägardirektiv: http://site.saminvest.hemsida.eu/sites/default/files/inline-

files/Saminvest_agaranvisning_beslutad%202017-01-13.pdf 

_____________________________________________________________ 

64. Regeringen ser över länsstyrelsernas finansiering i syfte att öka förvaltningsanslagets andel av
finansieringen. 
Hela Sverige ska leva har inte skickat ut frågan men i regleringsbrevet finns anslag för 2020

angivet och vi kan där inte finna en direkt koppling till utredningens mening med 

förslaget och ökade förvaltningsanslag. Se länk till länsstyrelsernas regleringsbrev:  

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=20889 

_____________________________________________________________ 

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

Länsstyrelsen Jämtlands läns svar: Nej, vi har inte fått något sådant uppdrag. Och kommer

heller inte att få det har vi fått veta. 

__________________________________________________________________ 

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. 

Länsstyrelsen Jämtlands läns svar: Nej, vi har inte fått något sådant uppdrag. Och kommer

heller inte att få det har vi fått veta. 

_____________________________________________________________________ 

67. Landsbygdsdelegationerna leds av landshövdingarna och biträds av varsitt sekretariat som
länsstyrelserna ansvarar för. 

Länsstyrelsen Jämtlands läns svar: Nej, vi har inte fått något sådant uppdrag. Och kommer

heller inte att få det har vi fått veta. 

http://site.saminvest.hemsida.eu/sites/default/files/inline-files/Saminvest_agaranvisning_beslutad%202017-01-13.pdf
http://site.saminvest.hemsida.eu/sites/default/files/inline-files/Saminvest_agaranvisning_beslutad%202017-01-13.pdf
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=20889
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68. Statliga myndigheters ansvar för landsbygdsutvecklingen regleras i en särskild förordning.

Landsbygdsnätverkets svar: Togs inte med i regeringens proposition.

____________________________________________________________________ 

69. Jordbruksverket ska på nationell nivå främja och följa upp arbetet med att nå målen för
landsbygdspolitiken. 

Landsbygdsnätverkets svar: Uppdraget har getts till Tillväxtverket.

Hela Sverige ska levas kommentar: Tillväxtverket har inrättat en avdelning för

landsbygdsfrågor och uppföljning av landsbygdspolitiken. Läs mer på Tillväxtverkets 

hemsida: 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/landsbygdsuppdrag.html 

____________________________________________________________________ 

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.

Landsbygdsnätverkets svar: Har getts till Tillväxtverket, men alla myndigheter kom inte att

omfattas. 

__________________________________________________________________ 

 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.

Näringsdepartementets svar: Samtliga förslag som den parlamentariska

landsbygdskommitténs slutbetänkande innehöll har behandlats inom ramen för 

regeringens proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för 

ett Sverige som håller ihop.  

Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 

håller ihop innehåller ett förslag som riksdagen har beslutat om. Det är det övergripande 

målet för politiken: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 

arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 
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Regeringen behöver ofta informera riksdagen om sådant som inte kräver något 

ställningstagande från riksdagen. Proposition innehåller därför regeringens bedömningar 

inom olika områden.  Proposition 2017/18:179 – En sammanhållen politik för Sveriges 

landsbygder – för ett Sverige som håller ihop utgör en inriktningsproposition som lägger fast den 

långsiktiga inriktningen för landsbygdspolitiken. Detta är ett dynamiskt politikområde 

med stor beredskap för ändrade förhållanden och nya utmaningar. Inriktningen och 

målen ska därför ses som en plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för 

en livskraftig landsbygd ska utformas.  

Fråga angående förslag Nr 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. 

10.1.1 Regeringens bedömning: Det civila samhällets roll i landsbygdsutvecklingen är 

viktig och civilsamhällesorganisationernas arbete med att engagera större mångfald av 

människor bör främjas.  

Kommentar: Regeringen stödjer civilsamhällets arbete på landsbygderna bland annat genom

att bevilja verksamhetsbidrag till organisationerna Hela Sverige ska leva 

(N2018/0004/HL) och Skärgårdarnas Riksförbund N2018/02620/HL). Hela Sverige ska 

leva är verksamma i hela landet och har 5 100 lokala utvecklingsgrupper som var och en 

arbetar för lokal utvecklingskraft på landsbygden. Skärgårdarnas Riksförbund bedriver ett 

betydelsefullt arbete för att synliggöra skärgårdarnas och öarnas särskilda förutsättningar 

och behov. Båda organisationerna arbetar aktivt med att engagera en större mångfald av 

människor för att på så sätt bidra till möjligheterna att bo, verka och leva i hela landet. 

Regeringen främjar också civilsamhällets organisationer på landsbygden genom att 

tillhandahålla projektmedel inom bland annat landsbygdsprogrammet och programmet 

för lokalt ledd utveckling. 

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. 



HELA SVERIGE SKA LEVA   |   LANDSBYGDSUTREDNING  44 

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

MUCF:s svar: har inte fått i uppdrag att utreda de statliga bidragen till folkbildningen.

Mitt bästa tips är att du frågar Folkbildningsrådet om de känner till detta, ifall du inte 

redan har gjort det. Annars är det Statskontoret som oftast får den här typen av 

granskningsuppdrag. 

__________________________________________________________________ 

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

Landsbygdsnätverkets svar: Kom inte med i propositionen.

Dessa tjänstepersoner är i sina respektive kommuner ensamma i sin yrkesutövning och 

behöver ett forum för kollegialt lärande och möjligheter att samverka. De är också 

efterfrågade som sakkunniga på nationell nivå och då i behov av att kunna utse sin 

representant. 

Eftersom SKR ansett sig att inte ha resurser att hjälpa till med samordningen, vände de 

sig till oss i Landsbygdsnätverket och vi gav dem stöd för att mötas, ha en webbsida och 

upprätthålla ett aktuellt kontaktregister under en period. Men det var inte en långsiktig 

lösning och därför blev det ett förslag från Kommittén om att knyta det till den 

myndighet som då föreslogs vara samordnande av politiken, det vill säga Jordbruksverket. 

Nu blev den myndigheten Tillväxtverket i stället och regeringen valde att vädja till SKR 

återigen att ta ansvaret. SKR har svarat med en nationell landsbygdskonferens ihop med 

Tillväxtverket och nästa gång den går av stapeln är det också ihop med oss. 

Men det motsvarar inte vad nätverket för landsbygdsutvecklare behöver, så det som nu 

görs är: 

· SLU samordnar webbinarier och fredagsluncher för detta nätverk att samlas kring.

· De själva turas om att bjuda in varandra till deras respektive kommuner cirka två gånger

om året.

· De har en sluten Facebookgrupp för löpande dialog.

· Landsbygdsnätverket hjälper dem med att upprätthålla kontaktregistret. Vid nästa

uppdatering kommer också SLU och Tillväxtverket att vilja få del av kontaktuppgifterna.

Förebilder för kommitténs förslag var nätverken för kommunala energirådgivare där 

Energimyndigheter hjälper till med samordning och kommunala konsumentvägledare där 

Konsumentverket har motsvarande roll. 
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74. Lokalt ledd utveckling med Leadermetoden ska tillämpas rikstäckande.

Landsbygdsnätverkets svar: Det är ambitionen för nästa programperiod. Finns med i

regeringens Departementsserier och i alla andra uttalanden/uppdrag om förberedelser.

____________________________________________________________________ 

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

Landsbygdsnätverkets svar: Det finns en skrivning i propositionen om att man inte ville

bygga en ny plattform. I stället skrev man att Landsbygdsnätverket är och ska fortsätta 

vara plattformen för att civila samhällets organisationer och myndigheter tillsammans ska 

utveckla kunskaper och arbetssätt för landsbygdsutveckling. Genom nätverket ges också 

tillgång till en europeisk plattform. Vi har dock inte fått något mer preciserat uppdrag 

eller förväntningar, annat än att vi är särskilt omnämnda i Tillväxtverkets uppdrag att de 

ska samverka i sin myndighetssamordnande roll med oss.

FRÅGA TILL NÄRINGSDEPARTEMENTET: Vi håller på att följa upp vilka av de 75 förslagen som blivit något 
av i Landsbygdsutredningen. Vi har frågat de flesta aktörerna, men du kanske har en helhetsbild av 
läget?  

Näringsdepartementets svar: Förslagen från den parlamentariska landsbygdskommittén finns

alla med i den landsbygdspolitiska propositionen. I vissa fall överensstämmer 

landsbygdskommitténs förslag helt med regeringens förslag, i andra fall delvis och i vissa 

fall överensstämmer landsbygdskommitténs förslag inte med regeringens förslag. Totalt 

sett är 2/3 av landsbygdskommitténs förslag genomförda. Det är antingen genomfört så 

som landsbygdskommittén föreslagit eller delvis såsom landsbygdskommitténs föreslagit. 

Då regeringsbildningen dröjde är det först i och med beslutet om vårändringsbudgeten 

som en del av de insatser som aviseras i landsbygdspropositionen kommer att sättas 

igång. Andra insatser kan dröja till kommande budgetår. Diskussioner om budgeten för 

år 2020 pågår just nu. 




