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Promemorian ”Behovsanalys i den Strategiska planen för genomförandet av den   
                         gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige” 
 

Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela 

landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder 

byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att hela Sverige ska leva. 

 

Vi har tagit del av promemorian med dess bilagor och lämnar följande kommentarer. Vi har också 

haft möjlighet att delta i de två SAK råd som departementet bjudit in till i processen med SWOT-

analysen. Promemorian redovisar på ett kortfattat och bra sätt bakgrund och lägesbeskrivning etc, 

vilket är värdefullt. 

 

EU kommissionens förslag till ny gemensam jordbrukspolitik innebär att medlemsländerna ska 

utarbeta en strategisk plan för hela CAP-området. Eftersom den ska täcka de två ”pelare” som 

finns idag och det därmed i princip inte kommer att finnas något som kallas Landsbygdsprogram 

anser vi det särskilt viktigt att de delar som finns inom Landsbygdsprogrammet idag återspeglas på 

ett tydligt sätt i den strategiska planen. Promemorian anger också att 

landsbygdsutvecklingsåtgärderna grupperas annorlunda med att de överensstämmer i huvudsak 

med motsvarande i dagens pelare två. Detta anser vi är särskilt viktigt. 

 

Sverige har tyvärr också aktivt medverkat till att EU:s kommande sjuårsbudget minskar, vilket kan 

leda till ökad konkurrens om vilka åtgärder som ska finnas med i den strategisks planen. SWOT 

analysen och promemorians bilaga 1 innehåller en lång rad mer eller mindre tydliga mål och behov. 

Även om det i samband med regeringens förslag till budget 2021 har aviserats viss ökad 

medfinansiering samt medel till bredbandsutbyggnad kvarstår stor osäkerhet inför sjuårsbudgeten 

som med största sannolikhet kommer att genomföras först 2023, vilket också promemorian anger 

som det mest sannolika alternativet. 

 

Utöver mål för hållbarutveckling och Agenda 2030 skriver promemorian att det finns nationella 

mål som uppfyller förslagen till mål för CAP, och nämner där också den sammanhållna 

landsbygdspolitiken. Promemorian redovisar att i arbetet med SWOT analysen har man beaktat 

befintliga underlag, såsom betänkandet från den Parlamentariska landsbygdskommittén från 2017. 

Det anser vi är viktigt och bra. Vi kan dock konstatera att i den rapport och genomgång vi gjort 

finns av de 75 förslagen 3 helt genomförda, 32 i någon form kanske på gång, medan 40 fortfarande 

inte har blivit föremål för några initiativ. Vi saknar också i behovsanalysen bättre och starkare 



kopplingar, dels till det övergripande målet som landsbygdskommittén föreslog, dels de tre 

delmålen. 

 

Promemorian återger den granskning som Riksrevisionen gjorde av regeringens och svenska 

myndigheters genomförande av Landsbygdsprogrammet 2014–2020 där slutsatsen var att det var 

för många åtgärder. När nu departementet anger att denna rapport är vägledande i processen, anser 

vi att det finns en risk att åtgärder koncentreras enbart till större områden och att viktiga men 

mindre omfattande åtgärder faller bort. 

 

Vi kommenterar i huvudsak de prioriterade behoven i den strategiska planen under ”Allmänt mål 

3, Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden”. 

 

Under ett avsnitt tar promemorian upp kapitalförsörjningen vilket verkligen är ett problem både 

för kanske traditionella jordbruksföretag men även för små- och mikroföretag. Som organisation 

har vi varit med att starta Mikrofonden Sverige där det nu också finns regionala Mikrofonder. 

Dessa ger kreditgarantier för lån oftast väldigt små sociala företag som inte har andra möjligheter 

till säkerheter. Även Landsbygdskommittén uppmärksammade förekomsten av Mikrofonden.   

 

 

Ett särskilt mål 8 anger att det ska främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet, social delaktighet och 

lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk. Vi anser 

målet är bra, men ska man stärka lokal utveckling krävs åtgärder som stärker ett bredare 

företagarperspektiv och som stödjer civilsamhällets egna aktiviteter i lokala utvecklingsgrupper för 

sin bygd. 

 

I ett flertal avsnitt åtkommer behovet av bredband och digitalisering. Det är enligt vår uppfattning 

ganska uppenbart att behovet av stöd antingen inom CAP eller med nationella medel är fortsatt 

stort. I regeringens budget för 2021 har angetts att 1,4 miljarder ska tillföras PTS. Om det inte 

finns medel inom landsbygdsprogrammet är detta inte tillräckligt. I den här frågan ställer vi oss 

bakom de synpunkter som Byanätsforum skickat in. 

 

Vi kommer med stort intresse och engagemang följa den fortsatta processen med den strategiska 

planen och de förslag till åtgärder som kan komma. 
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