
En livsmedelsstrategi 
för Sverige 
För att nå målen i livsmedels-
strategin satsar regeringen sam-
manlagt en miljard kronor fram 
till 2020. Det rör sig om ett 
40-talet konkreta satsningar för 
ökad produktion och stärkt 
konkurrenskraft.

Miljardsatsning på bredbands- 
utbyggnad och garanterad 
hastighet på bredband i hela 
landet
Regeringen har hittills satsat 
4,25 miljarder kronor på bred-
bandsstöd i lands- och glesbygd 
inom ramen för landsbygds-
programmet. Utöver det har 
regeringen även möjliggjort 
bredbandssatsningar för 
1,2 miljarder kronor inom ramen 
för regionalfondsprogrammen i 
de norra delarna av landet. Den 
1 mars 2018 höjde regeringen
nivån den garanterade bred-
bandshastigheten från 1 Mbit/s 
till 10 Mbit/s. Det innebär att de 
som bor allra mest otillgängligt, 

Vid sidan av de nya satsningar inom den sam-
manhållna politiken för Sveriges landsbygder gör 
regeringen en mängd reformer inom flera olika 
områden som ligger i linje med mål och inriktning 
för den nya politiken. Här lyfts några av de viktigas-
te satsningarna fram som skapar förutsättningar 
för människor att bo, leva och verka i Sveriges 
landsbygder.

Några av regeringens övriga 
satsningar som särskilt  
berör svensk landsbygd
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har dålig mobiltäckning och inte 
har tillgång till fiber kan få ett 
stöd för snabbare uppkoppling.  

Ökad befrielse från koldioxid- 
skatt för diesel i jordbruks- 
och skogsbruksmaskiner 
Svenskt jord- och skogsbruk har 
fått en ökad befrielse från koldi-
oxidskatt för diesel från 
0,90 kr/liter till 1,43 kr/liter 
sedan 2016, som kompensation 
för höjningen av energiskatten 
för diesel. Näringarna har dess-
utom fått ytterligare en tempo-
rär befrielse med 0,27 kr/liter 
till 1,70 kr/liter t.o.m. den 31  
december 2018. 

Ökad möjlighet till 
kamerabevakning 
Regeringen föreslår att till-
ståndskravet för kamerabevak-
ning inom bland annat jord- och 
skogsbruk tas bort. Lagförsla-
get underlättar också för polisen 
och kommuner att få tillstånd 
för kamerabevakning.

Satsning på gröna jobb 
Regeringen genomför en stor 
satsning på jobb i de gröna 
näringarna som väntas kunna 
omfatta drygt 5 000 långtidsar-
betslösa och nyanlända mellan 
2018–2020. Totalt under  
2018–2020 satsas 910 miljoner 
kronor på gröna jobb.

Sänkt moms för naturguider 
Den 1 januari 2018 sänktes 
momsen för naturguidning från 
25 procent till 6 procent. Syftet 
är att öka möjligheten att bedriva 
naturturism och att öka tillgäng-
ligheten till olika natur-
områden samt att fler ska få 
möjlighet att ta del av naturen 
med hjälp av en guide eller 
naturvägledare.

Fler platser på regional 
yrkesutbildning för vuxna 
och Yrkeshögskola 
Regeringens utbyggnad av kun-
skapslyftet innebär att fler 
människor i hela landet får till-
gång till utbildning. Kunskaps-



lyftet ger bland annat möjlighet 
att komplettera sin utbildning 
eller växla karriär senare i ar-
betslivet. Kunskapslyftet byggs 
till 2021 ut med ca 100 000 ut-
bildningsplatser inom yrkesvux, 
folkhögskola, yrkeshögskola och 
universitet och högskola.

Service i hela landet 
Regeringen bygger ut service-
kontoren med Försäkringskas-
san, Skatteverket och Pensions-
myndigheten så att de på sikt 
ska bli fler över hela landet och 
inrymma fler myndigheters 
service. Redan under första 
halvåret 2018 öppnas sex nya 
servicekontor i landsbygds-
regioner som sedan tidigare 
saknar servicekontor. 

Ökad statlig närvaro i 
hela landet 
Regeringen har hittills tagit 21 
beslut om att delar eller hela 
myndigheter omlokaliseras från 
Stockholm till andra delar av 
landet. Sammantaget har reger-
ingen beslutat om etablering av 
nya myndigheter, omlokalisering 
och utvidgning av verksamhet 
som säkerställer att ca 2000 stat-
liga arbetstillfällen lokaliseras i 
hela landet utanför Stockholm.

Lärcentrum för ökade 
möjligheter till utbildning 
Regeringen satsar på lärcentrum 
i hela landet. Under 2018 avsätts 
50 miljoner kronor och därefter 
70 miljoner kronor årligen till 
kommunerna för utveckling och 
etablering av lärcentrum som 
tillhandahåller lokaler och stöd 
för utbildning nära hemorten. 

Journalistik i hela landet 
Regeringen föreslår ett helt nytt 
mediestöd för att stärka lokal 
journalistik i geografiska områ-

den som saknar eller har svag 
journalistisk bevakning. 

Bibliotekssatsning i hela
landet 750 miljoner kronor 
2018–2020 
Regeringen har beslutat om en 
bibliotekssatsning på totalt 
750 miljoner kronor 2018–2020. 
Satsningen riktar sig till biblio-
tek både på landsbygd och i stad. 
Skolbiblioteken har också för-
stärkts med 15 miljoner kronor 
från 2016 och fr.o.m. 2017 till 
30 miljoner kronor.

Ökat underhåll av väg i 
landsbygd 
Den pågående satsningen på 
vägunderhåll i landsbygd på 
400 miljoner kronor under 
perioden 2016–2019 utöka-
des och förlängdes under 2018 
med 100 miljoner kronor per år 
under perioden 2018–2020. Ex-
empel på åtgärder är exempelvis 
beläggningsunderhåll och åtgär-
der för bärighet och tjälsäkring.

Utökad och permanentad sats-
ning på kommersiell service i 
glesbygd 
Lanthandeln är ofta navet i byn. 
Regeringen har därför sedan 
2016 satsat 35 miljoner kronor 
per år på driftsstöd till kommer-
siell service i särskilt sårbara och 
utsatta glesbygdsområden. Från 
och med 2020 blir stödet per-
manent och dessutom utökas 
stödet nu med 35 miljoner kro-
nor till 70 miljoner kronor årli-
gen under 2018 och 2019.

Mångmiljonsatsning för att 
stärka gles- och landsbygds-
kommuners företagsklimat 
Regeringens satsar på förbättrat 
företagsklimat i utsatta kommu-
ner. 70 miljoner kronor per år 
avsätts mellan 2018–2020 för  
39 kommuner i norra Sverige.

Välfärdsmiljarderna och his-
toriska sjukvårdssatsningar 
Välfärdens verksamheter ute i 
kommunerna har fått ett till-
skott på över 35 miljarder kro-
nor under mandatperioden. Det 
möjliggör för kommunerna och 
landstingen att höja kvaliteten i 
välfärden med fler lärare, under-
sköterskor och socialsekreterare 
och andra viktiga yrkesgrupper i 
välfärden. 

Miljarder till hållbar utveck-
ling för kommuner med 
bland annat många långtids-
arbetslösa
Satsningen omfattar ca 2, 6 mil-
jarder kronor under perioden 
2018–2027 vilket innebär 
75 miljoner kronor 2018, 
150 miljoner kronor 2019 och 
300 miljoner kronor per år 
2020–2027. Berörda kommuner 
ska få möjlighet att ansöka om 
stöd för att genomföra insatser 
för att stärka ekonomisk och 
social utveckling inom kommu-
nen. Det rör sig i nuläget om ca 
30 kommuner på landsbygden. 

Översyn av reseavdrag
Reseavdraget ses över för att un-
derlätta för de som bor på lands-
bygden. Det ska vara möjligt att 
kunna bo och verka i hela lan-
det, även där kollektivtrafikal-
ternativ saknas eller är begränsa-
de. Reseavdraget ska underlätta 
för de som bor på landsbyg-
den samtidigt som vi behöver 
se över hur det i högre grad kan 
gynna resor med låga utsläpp 
av växthusgaser och luftförore-
ningar.
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