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Landsbygdsuppdraget
Förslag på näringslivsinsatser och besöksnäring
Informationsmöte Tillväxtverket 8 oktober 2018



Bakgrund

Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra ett 
antal insatser inom ramen för  propositionen 

‐ En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder –
för ett Sverige som håller ihop

Propositionen bygger på den parlamentariska 
landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 
2017:1)

Bygger på en sammanhållen landsbygdspolitik där 
flera politikområden ska samverka



Tillväxtverkets uppdrag
Uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen 
landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder

Uppdraget består av fyra delar:

Verka för ett samordnat agerande inom en 
sammanhållen landsbygdspolitik

Metodikstöd för landsbygdsanalyser

Näringslivsinsatser

Besöksnäring



Målgrupp

Övergripande målgrupp: ”företag på landsbygd”

Målgruppen kommer att variera beroende på insats.

Satsningens ”landsbygdseffekt” är central. Insatser kan 
även ske i storstadskommuner och täta kommuner nära en 
större stad om de förväntas ha en effekt på landsbygden.



Näringslivsinsatser i landsbygd

Testbädd landsbygd

Digitaliserade företag
i landsbygd

Teknik och företags-
utveckling i landsbygd

Besöksnäring

Nya policyverktyg

Stärkt 
konkurrens-

förmåga 
bland företag 

i Sveriges 
landsbygd 

Testbäddar landsbygd – tematiskt
Testbäddar landsbygd – geografiskt
Demonstrationsgårdar

Digitaliseringslyft för landsbygdens företag
Databasinfrastruktur för lantbruket 
Förenkling genom digitalisering

Företagsutveckling

Teknikinvesteringar

Företagsutveckling genom digital rådgivning

Naturturism med fokus på nationell och internationell samverkan
Cykelturism i hela landet
Klusterpaket för ökad turismexport på landsbygd

Policyverktyg som kan underlätta för företagande och tillväxt i 
Sveriges landsbygder

Koppling till samordningsuppdraget och metoder
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Verktyg och aktörer för genomförande

Lån

Checkar

Coachning - Timbanken

Kickstart - Idégenerering

Behovsanalys - uppsökande

Intermediärer

I förslaget redogörs för 
exempel på aktörer som 
kan bli aktuella i 
genomförandet. 

Dessa kan vara; Almi, 
Utvecklingsbolagen, 
Kommuner, LRF, 
Lantmännen, 
Hela Sverige ska Leva, 
Landsbygdsnätverket, SIQ, 
Sveriges Ingenjörer

Investeringsstöd

Få företag

Många 
företag



Nästa steg

Fortsatt rapportskrivning denna vecka

Överlämning till regeringen 15 okt

Externt informationsmöte 10 okt

Frågor?
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Tillväxtverket och digitalisering



Vi arbetar för att fler företag tar vara 
på digitaliseringens möjligheter

Direkta insatser i företag Bättre förutsättningar

Smart industri –
Digitaliseringslyftet / Robotlyftet

Affärsutvecklingscheckar

Startup-Sweden

Investeringar i utvecklingsprojekt 
med EU-medel

Verksamt.se

Stöd till regionernas strategiska 
digitaliseringsarbete

Ny kunskap: temarapporter/ 
forskningsprojekt

Investeringar i utvecklingsprojekt 
med EU-medel

Stärka innovation med öppna 
data



På gång – nya uppdrag

Smart industri – Tillverkning och innovation i Sverige 

Entreprenörskap för unga i högre utbildning - utbildning + startup Sweden mini

Digital kompetens i styrelser och ledningar i mindre företag

Landsbygdsutveckling – bl.a. digitalisering av företag på landsbygd

Digitaliseringskoordinatorer – administrera ett sekretariat för att stödja etc.



Digitaliseringskoordinatorer
Uppdrag/erbjudande till RUA att upprätthålla en funktion som 
regional digitaliseringskooordinator

Främja att digitalisering integreras i regionalt tillväxtarbete

Identifiera förbättringsområden i regionalt tillväxtarbete utifrån digitalisering

Ingå i/utveckla regionala nätverk för erfarenhetsutbyte m.m.

Informationsspridning inom länet om relevanta initiativ inkl. info-säkerhet

Delta i nationellt nätverk som sekretariatet upprätthåller / bistå i redovisning 
av verksamheten



Tillväxtverket stödjer arbetet
Uppdrag att adminstrera ett sekretariat

Upprätta ett nätverk

Kontinuerlig erfarenhetsutbyte / nationell kontaktpunkt

Kompetensutveckling

Vägledning, bl.a. uppdatera informationsmaterial

Redovisning



Finansiering

500 000 kr 2018
‐ Digital ansökan/rekvisition till Tillväxtverket

1 Mkr 2019

1 Mkr 2020


