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Mångmiljardsatsning för att förverkliga
landsbygdskommitténs förslag
Med landsbygdspropositionen tar regeringen
nästa steg i kursomläggningen för landsbygdspolitiken. Propositionen innehåller mål och inriktning för politiken som nu förankras med riksdagen. Utöver tidigare mångmiljardsatsningar på
landsbygden satsar regeringen totalt 1,5 miljarder
2019–20 och därefter 400 miljoner årligen på att
förverkliga merparten av landsbygdskommitténs
förslag.
1,5 miljarder för åren 2019−2020
Näringsliv och företagande

430 mkr/år

Innovation och kunskapsutveckling

49 mkr/år

Utbildning

44 mkr/år

Boende och transporter
Kultur
Norrlandsstödet

105 mkr/år
22 mkr/år
100 mkr/år

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

Förbättrad möjlighet till
finansiering för landsbygdsföretag
Det behövs finansiellt kapital
Näringsliv och företagande:
Bättre teknikutveckling
för att landsbygdsföretagen ska
430 mkr/år
för landsbygdsföretag
kunna starta och växa, samtiStärkt digitalisering
Kontinuerlig utveckling och till- digt är detta förenat med risker
gång till ny teknik är nödvänhos företag
för kreditinstituten. Regeringen
dig för att öka innovationstakten utökar ramen som ersätter Almi
Företagen måste kunna dra
och bättre tillvarata företagens
nytta av det snabbare bredband
och Norrlandsfonden för förlussom blir tillgängligt i allt fler
tillväxtpotential. Därför satter så att fler företag i stödområdelar av landet. Därför satsar
sar regeringen på att ytterligade A och B ska kunna satsa och
re möjliggöra teknikutveckling
regeringen på att stärka digitafå lån.
liseringen hos företag i Sveribland företag på landsbygden.
Det kan t.ex. handla om investe- Förbättra förutsättningar
ges landsbygder. Speciellt inom
jordbruk, skogsbruk och besök- ringar i produktionsutrustning.
för besöksnäringen
snäring finns en stor utvecklingDet går bra för besöksnäringen
spotential kopplat till digitalisei Sverige och med rätt förutsättringen.
ningar kan den växa ännu mer.
400 mnkr (år 2021 inte är beräknade i åtgärder)

Det gäller inte minst den landsbygdsanknutna besöksnäringen
som ofta är kopplad till upplevelser i vår svenska natur. Därför satsar regeringen på landsbygds- och naturturism.
Innovation och kunskapsutveckling: 49 mkr/år
Fler innovativa företag
på landsbygden
Innovation är nyckeln till såväl
ökad konkurrenskraft som tillväxt. De företag som har längre
till marknader och kunskapsutvecklande aktörer har svårare
att få hjälp med att utveckla sina
idéer och ta del av ny kunskap.
Detta vill regeringen ändra på
och utökar därför inkubatorers,
science parks och accelerationsmiljöers möjlighet att arbeta
med företag i hela landet. Dessutom satser regeringen på att
företag ska få resurser att ta in
kompetens i företaget. Avsikten
är att stärka företagens idé- och
produktutveckling.

yrkeshögskoleutbildning ökade
möjligheter att utveckla sitt distanspedagogiska arbete med särskilt fokus på utbildningsbehovet i landsbygdskommuner.
Satsning på fjärrundervisning
Att vara barn och landsbygdsbo kan i vissa fall innebära flera
timmars resväg till – och från
skolan varje dag. En avlägset
placerad skola kan också innebära svårigheter att rekrytera behöriga lärare. Regeringen satsar på
att underlätta för kommuner att
genomföra investeringar för att
etablera fjärrundervisning. Med
fjärrundervisning avses interaktiv undervisning som bedrivs
med informations- och kommunikationsteknik. Elever och läraren befinner sig i olika lokaler
när undervisningen sker.

Förbättrad kompetensförsörjning på landsbygden
Regeringen kommer analysera
inom vilka sektorer som arbetsgivare har svårt att hitta kompeNytt kunskapscentrum på
tens på landsbygden samt återlandsbygdsutvecklingsområdet komma om lämpliga åtgärder
Den forskning och kunskap
för att förbättra kompetensförsom finns inom landsbygdsutsörjningen på landsbygden inom
vecklingsområdet på olika läro- dessa sektorer och yrken. Den
säten runt om i landet behöver
parlamentariska landsbygdskomsamordnas. Det här är viktigt
mitténs förslag om avskrivning
för att öka effekten av politiken av studielån kommer vara ett
inom olika områden och tydlig- viktigt underlag i detta arbete.
göra landsbygdernas förutsättningar och potential att bidra till Boende och transporter:
105 mkr/år
den svenska tillväxten. Därför
bildas ett nytt kunskapscentrum. Enskilda vägar och
godstransporter på järnväg
Utbildning: 44 mkr/år
Möjligheten till person – och
Ökade möjligheter till
godstransporter i hela landet har
distansutbildning
betydelse för såväl tillväxt som
Valet av bostadsort ska inte vara hållbar utveckling. Det handavgörande för möjligheten att
lar om tillgänglighet till arbete
utbilda sig. Regeringen vill utoch skola men också möjligheveckla den digitala pedagogiken ten att driva företag på landsoch avser därför att ge universi- bygden. Regeringen tillför därtet, högskolor och anordnare av för extra medel för att rusta upp

de enskilda vägarna. En satsning
görs också på att förbättra förutsättningarna för hållbara godstransporter på järnväg.
Utvidgat transportbidrag
Transportbidraget syftar till
att kompensera företag i de
fyra nordligaste länen för långa
transportavstånd. Transportbidraget görs nu tillgängligt för
företag även inom livsmedelssektorn. Detta får stor betydelse för att stärka konkurrenskraften hos livsmedelsföretag i norra
Sverige.
Stärkt stöd i tillämpning
av VA-lagstiftning
Flertalet landsbygdskommuner
har brist på bostäder. Ett hinder för byggande kan var att den
lagstiftning som omger boende
och byggande kan vara komplicerad. Ett exempel på detta är
lagstiftning som rör vatten och
avlopp. Regeringen satsar resurser på att stärka vägledningen
till kommunerna i tillämpningen
av lagstiftningen.
Kultur: 22 mkr/år
Stärkt kultur på landsbygden
Landsbygdernas attraktivitet
är beroende av att det finns ett
utbud av tjänster och upplevelser, inte minst i form av kultur.
Därför satsar regeringen på att
stärka kulturaktiviteterna i de
glesaste områdena men också på
ett samlat regeringsuppdrag för
att analysera tillgänglighet och
deltagande i kulturaktiviteter i
Sveriges landsbygder.
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