
Samordnings- och  
utvecklingsuppdrag för en 
sammanhållen politik för 
Sveriges landsbygder 
Tillväxtverket får i uppdrag 
att samordna landsbygdspoli-
tiken och ska ta fram en me-
todik för landsbygdsanalys.
I uppdraget ingår att samordna, 
följa och analysera samt bidra 
till att genomföra åtgärder inom 
landsbygdspolitiken. Tillväxtver-
ket ska stödja utpekade myndig-
heters medverkan i arbetet för 
en sammanhållen landsbygdspo-
litik. Tillväxtverket ska också i 
samverkan med ett antal berörda 
myndigheter utarbeta en meto-
dik för att analysera och bedöma 
konsekvenser för landsbygderna 
av olika myndighetsbeslut.   

Regeringen har beslutat om ett näringslivspaket på 
närmare 890 miljoner kronor mellan åren  
2019–2020 inom ramen för en sammanhållen  
politik för Sveriges landsbygder. Paketet innebär 
flera viktiga näringslivssatsningar för att stärka 
företagsutvecklingen i landsbygderna. Tillväxt-
verket utses till samordnande myndighet för den 
sammanhållna landsbygdspolitiken. 
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Näringslivsinsatser för att 
stärka företagsutvecklingen  
i landsbygderna
Regeringen gör satsningar på 
sammanlagt 868 miljoner kronor 
under 2019–2020 för att bidra till 
en förbättrad konkurrensförmåga 
hos företagen och till att stärka 
dess möjligheter att möta de  
utmaningar som följer av långa 
avstånd och glesa befolknings- 
och näringslivsstrukturer. 

Tillväxtverket får i uppdrag att 
föreslå insatser som bidrar till 
att företag på landsbygderna tar 
till vara fullt ut och bidrar till 
att öka nyttjandet av ny teknik, 
främjarutvecklings- och innova-
tionsmöjligheter samt stimulerar 
teknisk utveckling och investe-
ringar. Tillväxtverket ska redovi-
sa förslagen till regeringen  
senast den 15 oktober 2018. 
 
Förslag till insatser tas fram 
inom följande områden: 

Testbädd landsbygd,  
200 miljoner kr 2019–2020
Sverige ska bli ledande på att ut-
veckla framtidens lösningar för 
landsbygdens utmaningar. Arbe-
tet ska utgå från Sveriges lands-
bygders styrkor och lyfter fram 
arbete som redan genomförs 
med landsbygden som testbädd, 
t.ex. digitaliserade sjukvårdslös-
ningar. Testbädd landsbygd in-
kluderar en satsning på test- och 
demonstrationsgårdar för digitali-
seringslösningar inom lantbruket. 

Näringslivspaketet ingår som en 
del i satsningarna på 1,5 miljarder 
kr mellan åren 2019–2020 som 
presenteras i propositionen En 
sammanhållen politik för Sveriges 
landsbygder – för ett Sverige som 
håller ihop (prop. 2017/18:179). 
Satsningarna ska bidra till målet 
för en sammanhållen landsbygds-
politik: En livskraftig landsbygd 
med likvärdiga möjligheter till 
företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långg-
siktigt hållbar utvecklig i hela 
landet. Riksdagen beslutade om 
propositionen den 7 juni 2018. 



Stärkt digitalisering,  
328 miljoner kr 2019–2020 
För att företagen ska vara kon-
kurrenskraftiga behöver de ut-
veckla sina tjänster, produk-
ter och affärsidéer och nyttja de 
möjligheter som digitaliseringen 
innebär. Satsningen syftar till  att 
öka företagens digitala förmåga 
och svara mot företagens behov 
i olika utvecklingsstadier, exem-
pelvis externt stöd och rådgiv-
ning, kompetensutveckling, af-
färsutveckling och investeringar. 

Bättre teknikutveckling,  
220 miljoner kr 2019–2020
Kontinuerlig utveckling och till-
gång till ny teknik är nödvän-
dig för att öka innovationstakten 
och bättre tillvarata företagens 
tillväxtpotential. Därför sat-
sar regeringen på att ytterliga-
re möjliggöra teknikutveckling 
bland företag på landsbygden. 
Det kan t.ex. handla om investe-
ringar i produktionsutrustning.                                                                                                                           

                                                                     
Kunskapsutveckling,  
80 miljoner kr 2019–2020                                                                         
De företag som har längre till 
marknader och kunskapsutveck-
lande aktörer har svårare att få 
hjälp med att utveckla sina idéer 
och ta del av ny kunskap. Re-
geringen vill därför satsa på att 
företag i landsbygderna ska få 
resurser att ta in kompetens i fö-
retaget, t.ex. forskare eller perso-
ner med för företaget ny kompe-
tens, eller att företagaren väljer 
att placera en medarbetare i en 
kunskapsmiljö. Avsikten är att 
stärka företagens idé- och pro-
duktutveckling. 
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Utveckling av besöksnäringen, 
20 miljoner kr 2019–2020 
Det går bra för besöksnäringen 
i Sverige och med rätt förutsätt-
ningar kan den växa ännu mer. 
Det gäller inte minst den natur-
baserade turismen som har stark 
landsbygdsanknytning. Därför 
vill regeringen se hur befintliga 
insatser kan kompletteras, öka 
samordningen inom området 
och främja spridning och imple-
mentering av samverkansmodel-
ler som bidrar till att utveckla 
naturturismen.


