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Remissvar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 2021-01-31

Utkast till Partnerskapöverenskommelsen, dnr N2020/02875
Vi har tagit del av utkastet till Partnerskapöverenskommelsen för åren 2021–2027. Vi avger härmed
några mer övergripande kommentarer.
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.
En inledande kommentar är att ordet ”smart” läggs till som ett förstärkningsord i tid och otid,
mest otid. Ingenting blir bättre eller ”smartare” för att det upprepas, utan det är innehållet i
överenskommelsen och genomförandet som avgör om något blir bättre. Vi vet dock att detta
mönster i största utsträckning härrör från EU Kommissionens olika dokument.
Partnerskapsöverenskommelsen är en viktig del för en samordnad och strukturpåverkad utveckling
för strukturfonderna. En förutsättning är att civilsamhället kan ha en starkare roll där vi vill spela
en viktig roll. Vi är som organisation mycket positiva till att få medverka i kommande
programperiod. Utlysningarna måste i större utsträckning ta tillvara civilsamhällets förutsättningar
vad gäller att arbeta i partnerskap. Civilsamhället som i betydande omfattning arbetar genom ideella
insatser och ofta saknar resurser för att förskottera utgifter när utlysningarna i regel kräver stor och
god likviditet.
När det gäller arbetsmarknadsåtgärder kan vi bidra tillsammans med andra att utveckla
entreprenörskap på landsbygden inom många näringar. Detta hänger också ihop med satsningar på
infrastruktur, service, bostäder, transporter och annan fondsamverkan.
Vi anser att civilsamhället är en viktig del i partnerskapet men vi ser också att det finns hinder för
detta.

Överenskommelsen skriver att det finns ett behov att öka den digitala mognaden över hela landet.
Vi instämmer i. detta och det är mer tydligt idag, efter ett år av en världsomfattande pandemi. Vi
kan dock konstatera att utan en utbyggd infrastruktur, bredband/fiber, kan man inte åstadkomma
en digital mognad. Regeringen har skjutit till 2,85 miljarder för utbyggnad till 2025, men vi når inte
regeringens målsättning. Myndigheten Post och Telestyrelsen anger att det behövs totalt 22
miljarder för utbyggnaden. Vi ser också att senaste programperioden var stödet till bredband riktat
till operatörer som skulle nå ut bredare med följd att större kommersiella operatörer bokade in stöd
till större projekt som i flera fall inte kunde genomföras. Vi ser att bredbandsföreningarna är
viktiga för att de nationella bredbandsmålen ska kunna uppnås. Byanäten byggs många gånger där
andra aktörer inte har intresse att bygga. Anslutningsgraden är ofta hög tack vare den lokala
förankringen och byanäten byggs på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av lokala entreprenörer
och genom att vinstintresset inte är den primära drivkraften hos bredbandsföreningarna. Det är
därför viktigt att stödsystemen anpassas efter bredbandsföreningarnas förutsättningar. Vi vet också
att det är en pågående diskussion om medel ska rymmas inom EU-stöden eller om det ska vara en
åtgärd med nationella medel
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