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2.1

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfattning

I utgiftsområde .1 Rikets styrelse ingår avsnitten
Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens
ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och
samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga
rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och
Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i
EU-arbetet.

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2. 1 Utg1flsut11eckling inom utgiftsområdc l Rikets styrelse

MIijoner kronor
Utfall
2018

Budget
2019 I

Prognos
2019

Förslag
2020

Beräknat
2021

Beriknat
2022

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

140

145

143

146

145

148

Summa Statschefen

140

145

143

146

145

148

2:1 Riksdagens ledamöter och partier m,m.

916

926

975

969

944

959

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag

816

819

833

881

858

870

Statschefen

Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän

2,3 Riksdagens fastlghetsanslag

97

100

131

100

100

100

97

102

105

112

113

114

2:5 Rlksrevislonen

0

0

0

348

353

358

1926

1 947

2 043

2 391

2367

2402

53

55

55

55

56

57

56

57

Sametinget och samepolitiken
3:1 Sametinget
Summa Sametinget och samepolitiken

53

55

55

55

7 654

7 894

7 809

7 922

8 026

8167

1654

7 894

7809

7 922

8026

8167

Regeringskansliet m.m.
4:1 Regeringskansliet m.111.
Summa Regeringskansliet m.m.

I
I

2:4 Riksdagens ombudsmän (JO)
Summa Riksdage11 sam! Riksdagens ombudsmän

l

L
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Länsstyrelserna

5:1 Unsstyrelsema m.rn.

2 967

3 028

3 059

3172

3141

3135

Summa tänsstyr111serna

2961

302B

3 059

3172

3141

3135

Demokratipolitik och mänskliga rättigheter

6,1 Allmänna val och demo~rati

536

517

491

142

97

62

6:2 Justitiekanslern

49

50

51

53

53

54

6:3 Datainspektionen

85

94

98

110

112

114

IS

20

zo

20

21

21

6,5 Stnct 1ill politisla partier

lJl

172

16B

169

169

169

summa Domokra\ilolllik och mänsk1lga rättlgh,ter

BEO

853

834

495

453

420

122

118

116

118

118

m

14

2

2

2

6,4 Valmyndigheten

Natlonefla minoriteter

7: 1 Åtgärder för nationalla minoriteter

7:2 Åtgärder för den nationella mir10riteten romer

15

14

13B

132

131

119

119

119

492

652

645

762

732

732

36

39

37

39

40

40

52B

691

682

801

112

712

9:1 Svenska institutElt för europapolltlska studier samt
EU~information

24

29

29

29

29

30

Summa Sleps samt Insats.er 1öratt stärka delaktigheten i
EU-arbetet

24

29

29

29

29

30

14 289

14112

14184

15131

15109

15151

Summa NatloneUa minoriteter
Medier

B,l Mediesföd
8,2 Myndigheten 1ör press, radio och tv
Summa Medier

Siaps samtinsatser IDratt stork, de!aktlgheten i EUarbetet

Totaliför utgiltsområde 01 Rikets styrelse'
1 lnklus!ve

beslut om Andringar Istatens budgtt 2019 och förslag till iindrlngar i samband med denna pr(lpos\tlon.
1Till och med budgetArit 2019 fedovisades anslaget 1:15 Riktrevisionen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, Fr.o.m. budgetåret 2020
redovisas anslaget under utg\ftsområde 1 Rikets styrelse (anslage.t 2:li Rlkswv/slonen)

Tabell 2.2 Hårledning av 1am11wån 2020-2022
Utg1ftsområde I Rikets styrelse

Tabell 2.3 Ramnivå 202.0 1eulekonomiskt f/Jrdelad
Utg1ttsområde 1 Rikets styrelse

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2020

Anvisa\2019'

14 926

2021

14 926

2022

14926

Beslut

Varav BP20 B
överföring till/från andra
utgiftsornråden

Varav8P20
Övrigt
Ny ramnrvå

3

315

527

738

32

-201

-269

141

82

82

-182

-185

-!Bl

-166

-166

-166

41

41

42

15131

15109

15 251

i Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2018 (bet.
20l8/l9:F\U10), Beloppet är således exklusive beslut am ändringar i statens
budget.
2PrlsM och IBnMlmräkningen baseras på anvisade rnedal 2019. Övriga
förllndrlngskomponenter redovisas I löpande. priser och Inkluderar därmed en
pris- och l!lneområknlng. Pris- och 1llneom1äkningen för 202.1~2022 lir
~re\iminär.
3 U'.k\usive pris- och !ene.omräkning,

14

Transfereringar

\Jerksamhetsutgitter 2

Föråndring till f8!jd av,
Pris- och löneomrä.knlng 2

202n
1

Investeringar 3

1125
13 ,70
36

Summa ramnlvå
15131
Den realekonomiska fDrde\nlngen baseras på utfa\l 2018 samt kända förändringar
av ans\agens användning.
t Med transfereringar avses inl\llmstövetföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
!itaten tl1\ exempelvis hushåll, f!lrntag eller kommuner utan att staten erhåller
nagon direM motprestation,
2 Med verksemhetsutgltter avses resurser som statliga myndig\iete, använder i
verksamheten, t.et utgifter fär löner, Hyror och lnkii\1 av varor och tjänster.
3 Med.Investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tlllg!ngar si.som
byggnader, maskiner, immate1Je1la tillgångar och finanslella t\llg~ngar,
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2.3

Mål för utgiftsområdet

De av riksdagen beslutade mfilen inom utgifts•
området är följande:

Samepolitik
Samepolitikens övergripande mål är att verka för
en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt
Mllbat rennäring och andra samiska näringat
(prop.1005/06:1 utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2,
rskr. 2005/06:108).

2.4

Resultatredovisning

Resultatredovisning lämnas pil den underindelade
niviln, se respektive avsnitt.
·
För avsnittet Medier sker resultatredovisningen samlat i utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid. För avsnittet
Satnetinget och samepolitiken sker resultatredovisningen avseende rennäring och andra
näringar under utgiftsområde 23 Areella näringat,
landsbygd och livsmedel.

Demokratipolitik och mänskliga ritttigheter
Milet för demokratipolitiken är en levande demokrati som är uthlliig, kännetecknas av delaktighet 2.5
Politikens inriktning
och där möjligheterna till inflytande är jämlika
· (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1, bet. 2017/18:KUl, Politikens inriktning redovisas i förekommande
rskr. 2017/18:74).
fall pil. den underindelade niv!l.n, se respektive
Mfilet för politiken för mänskliga rättigheter är avsnitt.
att säkerställa full respekt för Sveriges inter- .
För avsnittet Medier redovisas politikens
nationella !ltaganden om mänskliga rättigheter inriktning samlat i utgiftsområde 17 Kultur,
(prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KUl, medier, trossatnfund och fritid.
rskr. 2015/16:59).

Nationella minoriteter
M!.let för politiken för nationella minoriteter är
att ge skydd för de nationella minoriteterna och
stärka deras möjligheter till inflytande satnt stödja
de historiska minoritetssprilk.en sil. att de hllis
levande (prop. 2008/09: 1 utg.omr. 1, bet.
2008/09:KUl, rskr. 2008/09:83).

Medier
Milen för medieområdet är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och
tillgänglighet samt att motverka skadlig
mediepåverkan (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet.
2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96).
För övriga delområden inom utgiftsområdet
finns inga av riksdagen bundna mål.
Mil.I beslutade av regeringen eller, i förekommande fall, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän (TÖ) och Riksrevisionen
redovisas på den underindelade niviln, se respektive avsnitt.
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Från anslag 2:2 Ätgärder mot diskriminering och
rasism m.m. avsattes sammantaget drygt 31 miljoner kronor för åtgärder inom ramen för planen.
Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism redovisas uuder utgiftsomr!.de 4
Rättsväsendet.

Förbättrad samordning och uppföljning
Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I myndighetens tredje delredovisning
(A2019/00742/MRB) framgår hur myndigheten
och andra myndigheter har genomfört olika regeringsuppdrag på o:rncldet. I redovisningen identifieras även ett antal utmaningar och utvecklingsområden.
Forum för levande historia har genomfört
möten och fortbildningar för och mellan berörda
myndigheter, bLa. Polismyndigheten, Statens
medieråd, DO, Försäkringskassan och Myndigheten för stöd till trossamfund. Under arbetets
gång har även delar av det civila samhället involverats för att deras erfarenheter och kunskap ska
kunna beaktas i arbetet.
Myndigheten har även anordnat och deltagit i
ett stort antal aktiviteter som en del av sitt samordningsuppdrag.
Enligt undersökningar som Forum för levande
historia tagit del av har grupper utsatta för rasism
och liknande former av fientlighet ett lägre förtroende för offentliga institutioner. Det kan därför finnas ett behov av att myndigheter kvalitetssäkrar sitt bemötande utifrån ett hbtq-1·espektive
antirasistiskt perspektiv. Myndigheten har därför
sammanställt och spridit metoder och kunskap
för ett bättre bemötande med fokus på dessa perspektiv.
Inom ramen för sitt uppdrag att utveckla
arbetsformer för att motverka sociala risker med
fokus på rasism och extremism har Länsstyrelsen
i Dalarnas län fortsatt att genomföra fyra pilotstudier, bl.a. med inriktning på att ta fram metoder för att göra lokala och regionala lägesbilder
och analyser av våldsbejakande extremism
(A2019/00628/MRB).

Mer kunskap, utbildning och forskning
Forum för levande historia har fortsatt uppdraget
att genomföra en utbildningsinsats om rasism i
historien och i dag (Ku2015/00319/KA,
Ku2016/01672/DISK). Under 2018 har myndigheten erbjudit 1 550 utbildningsplatser och nått
ännu fler genom filmer, poddar och seminarier.
42

Målgrupper har varit skolpersonal och andra
offentliganställda, t.ex. inom Polismyndigheten,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
socialtjänst. Utvärderingar· av utbilduingsinsatserna som helhet har generellt sett visat
mycket goda resultat. Drygt hälften av deltagarna
uppger dock att det behövs verktyg för hur man
kan motverka rasism i den yrkesspecifika rollen
(A2019/00633/MRB).
Vetenskapsrådet driver sedan 2016 i samråd
med Forskningsridet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) ett forskningsprogram om rasism
(U2016/00588/F) omfattande 20 miljoner kronor per år (utg.omr. 16 avsnitt 6.3). I början av
2019 har Vetenskapsrådet gjort en andra utlysning av projektbidrag inom ramen för programmet.
Utöver detta har insatser inriktade på att höja
kunskapen om specifika former av rasism och liknande former av fientligheter genomförts.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCP) uppdrag att motverka
homofobi, bifobi och transfobi och genomföra
insatser för en öppen och inkluderande miljö i
skolan för unga hbtq-personer har fortsatt
(Ku2016/01669/DISK). Resultatet framgår
nedan under Lika rättigheter och möjligheter för
hbtq-personer.
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)
har fätti uppdrag att höja kunskapen om säkerhet
för moskeer och muslimska församlingar samt
aktörers utsatthet för islamofobi och hatbrott
(A2019/01200/MRB).
Sametinget har redovisat ett uppdrag om att
kartlägga förekomsten av rasism mot samer i dag
som har bidragit till att det finns mer kunskap om
förekomsten av upplevd rasism mot samer och
behovet
av
fortsatt
forskmng
(A2019/00605/.MRB).
Länsstyrelsen i Stockholms län har distribuerat
ett utbildningsmaterial om antiziganism till skolor och Forum för levande historia har fortsatt
verka för att sprida en utstäliuing om romers historia i Sverige. Departementspromemorian Långsiktighet och stadga i arbetet framåt- en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) har skickats
ut på remiss. I den finns förslag om hur arbetet
mot antiziganism kan stärkas.
Forum för levande historia har genomfört insatser för att stärka förutsättningarna för att olika
aktörer ska kunna göra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (Ku2018/01169/DISK).
Svenska kommitten mot antisemitism har ge-
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nomfört flera utbildningsresor med bidrag som
beviljats för ett projekt om hågkomstresor till
Förintelsens
minnesplatser
(Ku2018/00545/MD). Se även utgiftsområde 1
Rikets styrelse avsnitt 10.6.2.

Ökat stöd och fördjupad dialog med det civila .
samhället
MUCF fördelade under 2018 ca -13,9 miljoner
kronor enligt förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och likna11de
former av intolerans. Bidrag har fördelats till 14
organisationer. Av dessa arbetar 11 med mtisemitism, 12 med islainofobi, 10 med afrofobi, 10
med mtiziganism, 6 med homofobi och trmsfobi
och 6 med rasism mot samer.
Enligt MUCF har statsbidraget till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans bla. mvän ts till att genomföra olika former
av informationsutbyten och kunskapsöverföringar mellm berörda aktörer.

Förstilrkt förebyggande arbete pli, nätet
Statens medieråds uppdrag att genomföra
kampanjen No Hate Speech Movement i syfte att
höja kunskapen om rasism och liknmde former
av fientlighet pi internet bland. barn och unga
(Ku2017/00785/DISK) har fortsatt under 2018,
bl.a. genom en satsning på ökad spridning och
kommunikation i digitala kanaler för att öka
kU11Skapen om kampanjen (A2019/00624/MRB).
Även om kännedomen om kampanjen har ökat är
den enligt myndigheten fortsatt låg i den primära
målgruppen barn och unga.

Ett mer aktivt rå'ttsväsende
Brottsförebyggande r&det (Brå) genomförde
2018 på regeringens uppdrag en studie som ska
fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens
omfattning och karaktär, utsatta individers och
gruppers behov eller rättsväsendets hantering av
hatbrott (Bcl 2018:10, Ju2017/09598/LP).
Undersökningen baserades på Nationella
trygghetsundersökuingens saintliga år, 20062017, vilket möjliggjorde en mer in~ende analys
av den självrapporterade utsattheten för främlingsfientliga, h9mofobiska eller antireligiösa hatbrott. Brå gjorde ytterligare en studie med syftet
att genomföra en kvalitetsgranskuing av polisens
hatbrottsmarkeringar och att studera omfattningen av och karaktären på statistik baserad på
polisens hatbrottsrnarkering jämfört med Brås
hatbrottsstatistik, för att urskilja likheter och
skillnader vad gäller nivåer, brottstyper, hat-

brottsmotiv eller var i landet som anmälan regi.
strerats (Brå 2018:13),
Brå har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott, som
redovisades ijuni2019 (A2019/0l079/MRB, Brå
2019:4). I studien fraingår att antisemitism förekommer i breda lager av befolkningen, och långt
ifrån alla personer som utsätter andra för antisemitism tillhör en organiserad grupp. Däremot
beskriver Brå hur den radikalnationalistiska miljön utgör ett hot både mot enskilda individer och
mot judiska församlingar och föreningar. Brå lyfter också fram att flera personer som arbetar med
säkerhet i judiska församlingar och föreningar
uppfattar att den våldsbejakällde jihadistiska miljön utgör det största hotet mot judiska institutioner.
Polismyndigheten har i enlighet med ett uppdrag i regleringsbrevet för 20-18 redovisat vilka
åtgärder som myndigheten vidtagit för att bekämpa hatbrott Gu2017/09598/LP). Av redovisningen framgår bl.a. att riktade utbildningsinsatser och informationsutbyte inom Polismyndigheten är av stor betydelse för att sprida
kunskap i hela polisorganisationen. Eiiligt Polismyndigheten är fortsatt samverkan, nära dialog
och förtroendeskapande åtgärder centrala faktorer i det fortsatta arbetet för att bekämpa hatbrotten,
Åklagarmyndigheten har arbetat med att stärka
sin förmåga att hantera ärenden om hot och
kränkoingar på internet och fortsatt att sainverka
med Polismyndigheten i frågor som rör hatbrott.
Regeringen har tillsatt en pal'!amentariskt sammansatt kommitte som ska överväga om det bör
införas ett särskilt straffansvar för deltagmde i en
rasistisk organisation och ett förbud mot
rasistiska
organisationer
som
· s&dana
(dir. 2019:39). Uppdraget ska redovisas senast
den 28 februari 2021.

Lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer

Arbetet har fortsatt för att stärka hbtq:-personers
rättigheter utifrån den nationella strategin och
dess olika fokusområden med de sedan tidigare
utsedda strategiska myndigheterna DO, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MUCF och
Statens kulturråd respektive de under 2018
utsedda strategiska myndigheterna Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens
skolverk. Arbetet har särskilt fokuserat på trans43

PROP, 2019/20,1 UTGIFTSOMRÅDR H

personers lika rättigheter och möjligheter. Från
anslag 2:2 Ätgiirde:r mot diskrimine:ring och rasism
m.m. avsattes drygt 14 miljoner kronor för att
stärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Förbättrade förutsiittningar för efterlevnaden tl!V
transpersoners rättighete:r
Betänkandet Transpersoner i Sverige - Förslag
för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
(SOU 2017:92) bereds inom Regeringskansliet.
Ett antal genomförda och föreslagna lagstift:ningsåtgärder som bl.a. rör transpersoners
rättigheter redovisas i hudgetpropositionen för
2019 (se prop. 2018/19:1, utg.omr. 13 avsnitt
4.4.2)
Förstärkt kunskap och synligpet om hbtq-frJgor
De strategiska myndigheter som har utsetts för
att främja hbtq-personers rättigheter har genomfört en rad olika åtgätder. Under 2018 tilldelades
Socialstyrelsen 2 miljoner kronor för att finansiera insatser enligt förordningen (2014:1542) om
statsbidrag till kommuner och landsting för att
öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas
och
transpersoners
situation
(Ku20i7/02634/DISK). Socialstyrelsen fick i juni
2018 även i uppdrag att ta fram kunskapsstöd för
vård och behandling vid intersexuella tillstånd.
För uppdraget tilldelades Socialstyrelsen 1 miljon
kronor under 2018 och 2 miljoner kronor under
2019
(Ku2018/01451/DISK
och
A2019/01275/MRB).
MUCF tilldelades 1 miljon kronor för att
genomföra insatser för en öppen och inltluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.
Myndigheten har haft uppdraget under flera år
och regeringen bedömer att insatserna når
nyckelaktörer inom skolans område och har
stärkt målgruppens förutsättningar för att främja
en trygg skola och att motverka homofob~ bifobi
och transfobi bland unga (A2019/00627/MRB).
Undersökningar som genomförts av MUCF
har visat att det kan finnas särslcilda hinder för
unga hbtq-personers deltagande, bl.a. i fritidsaktiviteter. MUCF har därför fått i uppdrag att
stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser
för unga hbtq-personer (A2019/01404/MRB).
Stödet till hbtq-organisationer inom det civila
samhället
Under 2018 avsattes ca 9,3 miljoner kronor för
stöd till organisationer inom det civila samhället
enligt förordningen (2008:349) om statsbidrag till
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organisationer för homosexuella, bisexuella,
transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Enligt MUCP är
en stor del av bidraget avgörande för organisationers upprätthlliande av den ordinsrie verksamheten. Samtliga bidragstagande organisationer ger
exempel på att deras arbete har bidragit till
exterllJl. effekter på samhällsnivå. Enligt MUCP
har bidraget även medverkat till interna effekter,
t.ex. genom att organisationer kunnat bredda sin
verksamhet geografiskt.

4.4.3

Analys och slutsatser

Det arbete som bedrivs av DO är viktigt dels för
individens möjligheter att hävda sina rättigheter,
dels för att motverka diskriminerande strukturer
i samhället. DO:s tillsynsarbete och informationssatsningar bedöms ha bidragit till mer
kunskap om och förstärkt implementering av
diskrimineringslagen. Även vid antidiskrimineringsbyrierna bedrivs verksamhet som bidrar till
detta. Kunskapen om och efterlevnaden av lagen
behöver samtidigt öka ytterligare för att bidra till
målet om ett samhälle fritt från diskriminering.
Det formella skyddet i diskrimineringslagen
ska vara så heltäckande och effektivt som möjligt.
För att ge lagen ett verkligt genomslag i samhället
krävs också att de som omfattas av bestämmelserna ],ar dels kunskap, dels vilja att följa reglerna.
Det krävs även en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över lagen med sanktioner som leder till ökad
efterlevnad.
Regeringen bedömer vidare att det fortsatta
arbetet med den nationella planen mot rasism har
bidragit till ett strategiskt, effektivt och samlat
arbete mot rasism, liknande former av fientlighet
och hatbrntt i Sverige. Det gäller bl.a. den samordning och uppföljning av den nationella planen
som sker genom uppdraget till Forum för levande
historia.
Insatserna inom ramen för planen bedöms ha
bidragit till en ökad kunskap om hur rasism och
hbtq-fobi förekommer i samhället. Den nationella planen bedöms även bidra till att synliggöra
och p:i ett riktat sätt motverka de olika formerna
av rasism och liknande former av fientlighet.
Planen har förbättrat fömtsättningarna för myndigheters och det civila samhällets fortsatta insatser.

Trots vidtagna insatser ~terstår utmaningar när
det gäller rasism och hbtq-fobi. Det gäller även

I
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7

7.1

Sametinget och samepolitiken

Omfattning

Området omfattar främst Sametingets verksamhet i frågor som bidrar till att verka för en levande
samisk kultur, som finansieras från anslag 3:1
Sametinget.

7 .2

Samepolitiken ingår i flera. utgiftsområden, bland
andra utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid samt 23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel.

Utgiftsutveckling

Tabell 7 .1 Utg1ftsutveckling inom Sametinget och samepolitiken

Ml/Joner kronor
Utfall

Budget

Prognos

Beräknat

2019 1

2019

FHrsla2:
2020

Beräknat

2018

2021

2022

3:1 Sametinget

53

55

55

55

56

57

summa Sametinget och
samepolitiken

53

55

55

55

58

57

Sametinget och samepolitiken

1 Inklusive

7.3

be5lut om ändringar i statens budget 2019 och 16rslag till lindringar I samband med denna proposition,

Mål

Det övergripande rrolet för samepolitiken är att
verka för en levande samisk kultur byggd på en
ekologisk hållbar rennäring och andra samiska
näringar (prop. 2005/06:1 utg.omr. 23, bet.
2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108).

kultur. Resultaten av de åtgärder som vidtagits
avseende rennäring och andra samiska näringar
redovisas u11der utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel. Målet för
samepolitiken berör även andra politikomrii.den.
7.4.1

Resultatindikatorer och andra

bedömningsgrunder
7.4

Resultatredovisning

I detta avsnitt redovisas resultaten av de åtgärder
som bidragit till att verka för en levande samisk

Centrala bedömningsgrunder är:
samiskt inflytande och delaktighet,
utvecklinge11 av det samiska språkets användning och stä1lning, och
43
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möjligheten att ta del av och utöva ett
mångfaldigt samiskt kulturliv.
Bedömningarna utgår främst frm Sametingets
årsredovisning, men även resultat från andra
rapporter och utredningar vägs in.

7,4.2

Resultat

Samiskt inflytande och delaktighet
Arbetet med att säkerställa det samiska folkets
åtnjutande av sina rättigheter har fortsatt under
året. En central del har varit att stärka samiskt
inflytande och clelaktighet.
sametingslage.n
Sametinget ska enligt
(1992:1433, 2 kap. 1 §) medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov
beaktas. Bland annat deltar Sametinget i referensoch arbetsgrupper, forum och samråd med
centrala och regio'nala myndigheter. Till exempel
kan nämnas att Sametinget deltar i
myndighetsnätverket för klimatanpassning som
arbetar för att stärka samhällets förmåga att
hantera effekterna av klimatförändringarna.
Sametinget har också fortsatt arbetet med
etablering av en handlingsplan för klimatanpassning och vidareutvecklat renbruksplanerna
(se utg.ornr. 23).
Sametinget är remissinstans i ärenden kopplade
till den samiska kulturen och språket samt är
central förvaltningsmyndighet för rennäringen.
Efterfrågan på samisk expertis och kunskap har
sedan 2012 ökat. Enligt diagram 7.1 framgår
Sametingets besvarade remisser över tid.
Diagram 7 .1 Sametmgcts besvarade remisser
Antal

350

•Remisser
300
250
200
150
100
50
0
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Kllllai Sam'atlnget
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De flesta remisser handlar om undersökningstt1lstånd, vägar, vindltraftsetableringar och
kommunernas planarbete.
I sådana tillståndsärenden deltar normalt både
Sametinget och berörda samebyar också under ·
samddsfasen, när en ansökan ska tas fram.
Samebyarnas deltagande i samrådsfasen varierar
dock stort från fall till fall och beror på samebyns
kapacitet och hur mycket projektet bedöms
påverka samebyn.
Arbetet med förslag till en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
har fortsatt under 2018 och 2019. Vid
framtagandet av förslag till konsultationsordning
har dialog förts med bl.a. Sametinget, som är en
viktig aktör i processen. Promemorian
Konsultation i frågor som rör det samiska folket
(Ds 2017:43) har remissbehandlats. Utifrån
synpunkterna har ett utkast till lagriidsremiss
tagits fram som har skickats på remiss.
Den fördjupade dialogen med Sametingets
politiska ledning har fortsatt.
Riksdagen har beslutat om ett antal
lagändringar som trått i kraft den 1 juli 2019.
Dessa innebär bla. att Sametingets plenum även i
fortsättningen ska vara det högsta beslutande
organet samt att Sametingets styrelse ska ansvara
för Sametingets verksamhet och kauslichefen ska
sköta den löpande verksamheten enligt de
direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar.
Vissa bestämmelser om val till Sametinget bar
ändrats, bla. tas kravet i sametingslagen på
svenskt medborgarskap för att vara valbar till
Sametinget bort (prop. 2017/18:287, · bet.
2018/19:KU9, rsh. 2018/19:34).
Förhandlingarna mellan Sverige, N arge och
Finland om en nordisk samekonvention slutfördes 2017, därefter har Sametingen i Sverige,
Norge och Finland genom samiskt parlamentariskt råd under 2018 skickat in en hemställan till
respektive lands regeringar om ett antal
ändringar.
Regeringen beviljade den 23 mars 2017
Västerbottens läns landsting 3 miljoner kronor
för att etablera ett lcunskapsnätverk för samers
hälsa tillsammans med Region Norrbotten,
Region Jämtland/Härjedalen, Sametinget och ett
antal samiska organisationer. Under 2018
beviljades även La11d.stinget i Dalarna medel för
att kunna delta i arbetet för att etablera
kunskapsnätverket för samers hälsa. Syftet med
projektet är att öka tillgången på kultur- och
språkanpassade hälso- och sjukvårdstjänster och
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att ta fram en gemensam hälsosttategi. I arbetet
ingår bl.a. att ta fram en gemensam strategi för
samisk hälsa. Projektet ska slutredovisas senast
den 31 januari2020 (S2013/05824/FS).
När det gäller det internationella arbetet kan
nämoas deltagande i FN: s permanenta forum för
urfollrsfrågor i New York Sametinget har även
ingått i den svenska delegationen och deltagit i
partsmötet (COP14) inom ramen för
konventionen för biologisk mångfald i Sharm EISheikh. Vidare har Sametinget deltagit vid
genomförande av Agenda 2030 bLa. med samisk
traditionell kunskap (.A.rbediehtu) som källa för
en hållbar utveckling.
Sametinget har redovisat ett uppdrag om att
kartlägga förekomsten av rasism mot samer i dag
som har bidragit till mer kunskap om
förekomsten av upplevd rasism mot samer och
behovet
av
fortsatt
forskning
(A2019/00605/MRB).
Sametingets etiska råd med uppgift att vara
rådgivande organ för etiska frågor vad gäller
hantering och förvaring av samiska kvarlevor har
under året deltagit i samråd med Riksantikvarieämbetet som har i uppdrag av regeringen att
utarbeta en vägledning för museernas hantering
av mänskliga kvarlevor. Sametinget ingår även i
det nätverk av myndigheter som etablerats för
repatriering och återbegravning av samiska
kranier i Lycksele i augusti 2019.
Utvecklingen av det samiska språkets användning
oclt ställning

Enligt 2 kap. 1 § sametingslagen (1992:1433) ska
Sametinget fastställa mål för och leda det samiska
språkarbetet. Sametingets mål är att främja det
samiska språkets användning samt driva samiska
språkcentrum.
Samiskt språkcentrums uppdrag är att utveckla
och stimulera ökad användning av de samiska
språken bLa. genom metodutveckling och andra
insatser för språkrevitalisering. Under 2018 fortsatte satsningen på digitala medier för att underlätta spdkinlärning bl.a. samisk-svensk ordbok
och onlinespelet New Amigos. Språkcentrums
ungdomssatsuing och samarbete med ungdomsorganisationen Saminuorra har fortsatt. Språkcentrnm har bl.a. tillhandahållit simultantolkning
på förbundsmöten för att stimulera användningen av det talade samiska språket samt
synliggörande av samiskan i sociala medier.

Språkcentrum har vidare under året anordnat
konferenser om bLa, digital teknik och översättning samt tillsammans med Sameskolstyrelsen genomfört sex språkbads läger på nord-,
Jule-, ume- och sydsamiska där totalt 129 elever
deltog, att jämföra med 2017 då 99 elever deltog.
Erfarenheterna från mentorsprogrammet ska
sammanställas i en metodbok om språköverföring,
Giellagal.du är ett samnordiskt kunskaps- och
expertorgan som arbetar för en gemensam samisk
terminologi på de olika språken över nationsgränserna med syfte att stärka de samiska
språkens ställning i Sverige, Norge och Finland.
Under 2018 beslutade regeringen om bidrag till
Sametinget för att säkerställa Giellagaldus
verksamhet tills en permanent struktur har
etablerats.
Sametingets språkavdelning har även handlagt
bidrag för vissa studier i samiska s.k
korttidsstudier i samiska riktat till dem som vill
lära sig läsa eller skriva på samiska. Samiska
kvinnor söker i högre utsträckning än män bidrag
för detta ändamål De samiska språken är en del
av den samiska kulturen. Totalt har
576 000 kronor beviljats under 2018 från anslaget
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utJVeckling
samt internationellt kulturut"byte och samarbete,
anslagspost 5 bidrag till samisk kultur under
utgiftsområdet 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid.
Ett starkt oclt mångfaldigt samiskt kulturliv

Enligt 2 kap. 1 § sametingslagen ska Sametinget
verka för en levande samisk kultur och ta
initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder
som främjar denna kultur. Sametingets kulturnämnd har under 2018 särskilt beaktat projektansökningar där traditionell samisk kunskap
(.Arbediehtu) och samiskt kulturarv ingår samt
höjt verksamhetsbid.raget för samiska organisationer och sameföreningar.
Sametinget har fördelat totalt 17,9 miljoner
ki·onor till samisk kultur från anslaget 1:2 Bidrag
till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, anslagspost
5 bidrag under utgiftsoi:nclde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid, Sametinget beviljade 79 av
totalt 199 stycken inkomna ansökningar, (se
diagram 7.2). Medlen har fördelats jämställt. Det
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totala ansökningsbeloppet var för 2018 drygt 35
miljoner kronor.
Diagram 7 .2 Samisk kultu1, v~rksamhets- och ptojektbidrag
Antal

210 ~ - - - - - - - - - - - - - ,
• Ansökningar
• BevOJade bidrag

2016

2011

2018

li:ll.lla: Sametlriget

Giron Sami Teahter tilldelades 5,9 miljoner
kronor från anslaget, vilket är en ökning jämfört
med i fjol. Giron Sami Teahter har under året
gjort fyra produktioner och publikantalet
uppgick till 3 130 besökare. Gaaltije sydsamiskt
knlturcentrum verkar för att sprida kunskap och
information om det sydsamiska samhället och har
beviljats 1,4 miljoner kronor i bidrag.
Vid Samernas bibliotek ökade antal böcker till
utlåning till 22 467 jämfört med 20 189 föregående år, Sametinget fick 2017 i uppdrag att
utvärdera och analysera Samernas bibliotek och
april
2018
redovisade
uppdraget
i
(Ku2015/02788/DISK).

7.4.3

Analys och slutsatser

Att säkerställa det samiska folkets åtnjutande av
sina rättigheter är ett långsiktigt arbete. Att stärka
samiskt inflytande och delaktighet för alla, det
samiska språket och kulturen kräver insatser
inom flera olika polinlmmråden.
Antalet besvarade remisser är fortfarande på en
hög nivå jämfört med 2012 och 2013, fler frågor
belyses således ur ett samiskt perspektiv. Senare
års utplaning av antalet besvarade remisser kan
bero på ett flertal faktorer. Lokalt och regionalt
har samebyars kapacitet en betydande påverkan
på deltagandet och därför inflytandet i samrådsfasen i t.ex. tillståndsärende11. Regeringens
bedömning är att ytterligare steg behöver tas för
att säkerställa det samiska folkets åtnjutande av
sina rilttigheter som folk och urfolk samt för att
46

säkerställa att dess behov och synpunkter beaktas
i frågor där det samiska folket berörs.
Genom historien har samerna blivit utsatta för
övergrepp, kränkningar och rasism. Regeringen
bedömer att kunskap om hlstorien och dess
samband med dagens villkor för samerna behöver
stärkas.
Den nordiska samekonventionen som ännu
inte är ratificerad syftar till att tydliggöra det
samiska folkets rättigheter, så att samerna kan
bevara och utveckla sin knltur, sina språk och sitt
samhällsliv med minsta möjliga hinder av
landgränserna. Det är det första regionala urfolksinstrumentet i sitt slag och regeringen bedömer
att en ratificerad nordisk samekonvention kan få
stor betydelse för en mer samordnad nordisk
samepolitilr.
Den samiska alhnänheten, inklusive barn och
unga, nyttjar de språktevita.liserande och
främjande aktiviteter som Sametinget och
språkcentrum erbjuder. Den ökade efterfrågan
också på översättning och korttidsstudier går i en ·
positiv riktning. De samiska språken synliggörs i
samhället och fler samer vill lära sig läsa och skriva
på samiska. Det kan dock noteras att kvinnor i
högre grad ansöker om och beviljas stöd för
korttidsstudier samt att kvinnor i högre grad
deltar i språkcentrums aktiviteter,
Samisk kultur har under lång tid varit utsatt för
yttre påfrestningar som begränsat möjligheten att
uttrycka och skapa en levande samisk kultur. Ett
ökat stöd till samisk kultur 2018 har möjliggjort
för det samiska folket att i högre grad själva kunna
förmedla sin historia, sitt språk och sin identitet
och synliggöra samisk traditionell kunskap
(Årbediehtu) och samiskt kulturarv. Regeringen
bedömer att stöd till samiska kulturbärande
verksamheter spelar en viktig roll för att
synliggöra och förmedla samisk kultur samt skapa
mötesplatser för den samiska befolkningen.

7.5

Politikens inriktning

Det samiska folket har genom historien och än i
dag blivit utsatta för övergrepp, kränkningar och
rasism vilket har bidragit till att samerna i många
fall fråntagits sitt spn\k, sin kultur och sin
identitet. Dessa oförrätter påverkar än idag
relationen mellan olika samiska grupper och
mellan samer och den svenska staten. Regeringen
har ett ansvar att öka kunskapen om de oförrätter
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som begåtts och verka för försoning. Sametinget
en
hemställan
om
en
har
gjort
sanningskommission. Det ärendet bereds i
Regeringskansliet.
Den särskilda ställning som det samiska folket
har som Sveriges urfolk ska respekteras. Detta
kräver att efterlevnaden av det samiska folkets
rättigheter säkerställs inom olika politikområden.
Regeringen avser ipföra en konsultationsordning i frågor som rör det samiska urfolket.
Konsultationsordningen befäster samernas rätt
till inflytande och delaktighet i beslutsprocesser
och inflytande över sina angelägenheter.
Konsultatiousordningen syftar även till att, med
en höjd ambitionsnivå, möjliggöra det fortsatta
arbetet med att främja det samiska folkets
möjligheter att behålla och utveclda sitt kulturoch samfundsliv och stärka samernas rätt till
självbestämmande.
Regeringen kommer att fortsätta arbetet med
att stärka de samiska språkens utveckling· och
användning.

7 .6

Budgetförslag

7 .6.1

3, 1 Sametinget

Regeringens överväganden
Tabell 7 3 Hiltlednmg av anslagsn1vån 2020-2022 for 3: l
Same:trngct

Tusental J<ronor

Anvisat 2010'

2020

2021

2022

54501

54 501

54 501

919

1821

2 730

8

20

20

55428

58342

57 2S\

Flrändring till följd ,v,

Pris~ och löneornräknlng 2

Beslut
Övertörlng t\\1/från andra
anslag
Oi,rigt

Förslag/beräknat anslag

1statens: budget enligt 111\Sdagens beslut i december 2018 {bet.
2018/19:FiUlO). Beloppet är således exk\usiVe beslut om Andrlngar Istatens
budgel
1 Pris- och Jöneornräkningen bits er.as på anvisade medel 2019. 0vriga
filrand!lngs:komponente1 redovlm I löpande p1lser och 1nkludera.r dlinnad en
pris- och löneornräknlng, Pris- ocil liineomräkninget1 iör 2011-2022 är

preliminär,

Regeringen föresl11r att 55 428 000 kronor anvisas
under anslaget 3:1 Sametinget för 2020. För 2021
och 2022 beräknas anslaget till 56 342 000 kronor
respektive 57 251 000 kronor.

Tabell 7.2 Anslag:mtvec/.:lmg 3:1 Sametinget
T11sentt1/ kronor

Anslags~
sparande
Utgiftsprognos

2018

Utfall

52 894

2019

Anslag

54 501 1

2020

Förslag

65 428

2021

Beräknat

56 342 2

2022

Beräknat

57 251 '

1 Inklusive

heslut om lindringar 1statens budget 2019 och förslag till ändringar i

1542
55 397

samband med denna proposition.
55 440 tkr l 2D20 års prisnivå.

1 Motsvarar
3

Motsvara/ 55 439 tkr 12020 års 11rlsnlvå,

Ändamål
Anslaget får användas för Sametingets och
Nationellt
samiskt
informationscentrums
förvaltningsutgif ter. Anslaget får även användas
för utgifter för statsbidrag till Samefonden.
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utvecklingsarbete samt samarbete med Polismyndigheten och andra aktörer.
SKL har genomfört en enkät för 2018 som
visar hur arbetet i kommuner och landsting har
utvecklats sedan 2016. Rapporten visar på en
markant förbättring på flera områden. Det är t.ex.
73 procent av kommunerna och landstingen som
·har genomfört utbildning för förtroendevalda om
hot och hat, jämfört med 2016 då det var 30
procent. 53 procent av kommunerna och landstingen har någon form av styrande dokument
inom ramen för det förebyggande arbetet, vilket
är en ökning med 20 procent jämfört med 2016.
Det är en lägre andel som har ett system för att
förebygga hot och hat mot förtroendevalda (66
procent) än andelen som anger att de har ett
system för att omhändertahot (75 procent).
SKL har tagit fram flera skrifter under 20182019, bl.a. Anmäl alltid hot, hat och våld Det
handlar om demokratin i samarbete med
Brottsoffermy1idigheten och Polismyndigheten.
I november 2018 beslutade regeringen om
förlängd och förstärkt fiuansiering av projektet
(Ku2018/02146/D) i enlighet med SKL:s
ansökan (Ku2017/02316/D).

Stärkt rättsväsende
Polismyndigheten har i enlighet med ett
uppdrag i regleringsbrevet för 2018 redovisat
vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för
att bekämpa brott som hotar den fria åsilrtsbildningen, med fokus på bl.a. förtroendevalda
och journalister. Av redovisningen (dnr
Ju2019/01261/PO) framgår bl.a. att arbetet
med kompetenshöjande åtgärder inom myndigheten ska fortsätta för att ytterligare förbättra
förmågan att identifiera och utreda brott som
hotar den fria åsiktsbildningen. Även förmågan
att ge återkoppling till målsägande rörande
beslut i utredningar och ärenden kommer att
stärkas.
Regeringen beslutade den 19 juni 2019 om
propositionen Brott mot förtroendevalda (prop.
2018/19:154). Propositionens förslag avser ett
förstärkt straffrättsligt skydd för brott som begås
mot förtroendevalda eller deras närstående.
Förslaget innebär att det som en försvårande
omständighet vid bedömningen av straffvärdet
särskilt ska beaktas om brottet begåtts mot en
person på grund av han eller hon eller någon

närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, landsting, Sametinget eller
Europaparlamentet. Lagändringen föreslås träda i
kraft den 1 januari 2020.

Fördjupad kunskap och stöd till journalister

Totalförsvarets forskoingsinstitut (FOI) fick
2018 ett utökat uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av hot och hat som riktas mot
förtroendevalda och journalister, inom ramen för
uppdraget
att
kartlägga
våldsbejakatide
extremistisk propaganda. I juni 2018 publicerade
TU Medier i Sverige i samarbete med FOI
rapporten Hatets anatomi, i vilken hat mot
journalister i ett diskussionsforum på internet
och kommentarsfälten i tre olika digitala medier
undersöks. Rapporten visar att det är ett fåtal
journalister som omnämns ofta. De journalister
som nämns oftast är framför allt ledarskribenter
och politiska kommentatorer, Ett tiotal användare i varje digital miljö står för 20---30 procent
av det totala antalet hatfulla inlägg om
journalister.
Linn6universitet har via Medieinstitutet Fojo
sedan 2017 haft i uppdrag att identifiera, utveckla
och genomföra kompentens- och kapacitetshöjande insatser riktade till journalister och
redaktioner för att förebygga och hantera
utsatthet för hot och hat. Enligt den redovisning
som Linneuniversitetet inkom med i oktober
2018 (Ku2018/01983/D) har Medieinstitutet
Fojo fortsatt att bygga upp den digitalakunskapsbanken som kallas Demokratijouren och det
finns en bemannad belpdesk som kan ge råd och
stöd till utsatta journalister. Utöver seminarier
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, har Medieinstitutet Fojo under senare delen av 2018 också
anordnat säkerhetskurser. I regleringsbrevet för
2019 (ans!ag6:1Allmiinnaval och demokrati) fick
Llnneuniversitetet i fortsatt uppdrag att ge stöd
till journalister och redaktioner.

Stöd till

det civila samhället

Rapporten
Det
demokratiska
samtalet
(Ku2019/01362/MD) som Göteborgs tmiversitet
(SOM-institutet) tar fram på uppdrag av regeringen visar att 17 procent av dem som uttryckt
en åsikt i en samhällsfråga minst någon g:lng i
veckan i offentliga sammanhang har utsatts för
71
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hat, våld eller trakasserier under det senaste året.
Av de sam uttrycker åsikter i samhällsfrågor
minst en gång i veckan på internet och i sociala
medier uppger 33 procent att de har utsatts. Bland·
dem sam uttryckt en :lsikt minst en gång i veckan
i samband med ett engagemang i en förening eller
annan ideell organisation är siffran 12 procent.
Diagrammet beskriver utsattheten i olika forum
för åren 2016-2018. För denna period framträder
inga eller marginella skillnader mellan kvinnor
och män vad gäller utsatthet.
Dia{irarn 10.I UtsattheTTor hor,- våld ene, trafässerier 1

-

olika forum 2016-2018

Andel utsatta för hot våld eller trakasserier
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Att allmänheten påverkas av det hårda debattklimatet tyder Brottsförebyggande cldets senaste
Nationella trygghetsundersökning (2019:1) från
2018. Den visar att ungefär var femte person, i
åldern 16--84 år och oavsett kön, under det
senaste året ofta avsdtt från att lägga upp något
på internet av oro för att utsättas för hat eller
trakasserier.
År 2017 beviljades Brottsoffe1jouren i Sverige
(BOJ) medel (Ku2017/01578/D) av regeringen i
syfte att stärka jourverksamhetens stöd till
enskilda individer sam utsätts för hat och hat i
samband med att de deltar i det offentliga
samtalet. Enligt den redovisning som inkomruit
till regetingen (Ku2018/01972/MD) har Brottsofferjouren bl.a. utbildat den nationella telefoncentralen, tagit fram en checklista för demokratibrott, anordnat utbi!dningsdagar om demokratibrott för de lokala brottsofferjourerna samt tagit
fram ett digitalt utbi!dningspaket sam lanserades
i september 2018. Brottsofferjouren tar numera
emot ärenden och ger stöd till stödsökanden som
utsatts för otillåten påverkan i syfte att skrämma,
tysta eller få någon att ändra åsikt i det offentliga
samtalet. Det finns en beredskap has de lokala
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jourerna som tagit del av utbildnmgsmaterialet,
sam uppskattas till 80 procent vid årsskiftet i
redovisningen.
MUCF har i uppgift att fördela medel till det
civila samhällets · organisationer enligt förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som
motverkar hot och hat i det offentliga samtalet.
MUCF fördelade bidraget för första gången
under 2018. Totalt fördelades 6 miljoner kronor
till fyra organisationer. Näthatsgranskaren
arbetar i sitt projekt med att söka upp, granska
och palisamnäla kriminellt hat och olaga hot i
svenska sociala medier. Stiftelsen Expo arbetar
för att öka kunskapen has myndigheterna inom
rättsväsendet när det gäller de högerextrema
miljöernas verksamhet och om hur lagstiftningen
fungerar i digitala miljöer. Brottsofferjouren och
den svenska insamlingsstiftelsen Make Equal
riktar sig till individer och grupper som har
utsatts för hot och hat och erbjuder olika typer av
digitala verktyg sam ger utsatta personer stöd och
väglednmg.
Genom projektens olika metoder och inriktning når de tillsammans flera alika målgrupper,
däribland individer, tjänstemän, politiker och
personal has rättsvårdande myndigheter. Organisationerna slutredavisar sina projekt i slntet av
2019.
Sedan 2018 har Kammarkollegiet i uppdrag att
fördela medel enligt förordningen (2018:1533)
om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till
organisationer inom det civila samhället, se vidare
utg.omr. 17, avsnitt 15.

10.7.3 Analys och slutsatser
Hat och hat mat förtroendevalda, journalister
och opinionsbildare är ett allvarligt demokratiproblem och utgör i förlängningen ett hat mot
demokratin. Regeringen har fortsatt arbetet med
att ta fram ro.er kunskap på omddet, utveckla
stödet till dem · som utsätts och att stärka
rättsväsendets arbete. Flera av insatserna som
lanserades 2017 inom ramen för handlingsplanen
Till det fria ordets försvar har vidareutvecklats i
vad regeringen bedömer vara en positiv riktning.
Regeringen bedömer att arbetet för att motverka
förekomsten av och utsattheten för hat och hat i
samhällsdebatten behöver fortsätta.
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10.8

Politikens inriktning

Demokratin 100 år

År 2021 är det 100 år sedan bMe kvinnor och män
för första gmgen fick rösta i val till riksdagen.
Även om demokratin fortfarande står stark i
Sverige finns utmaningar som samhället aktivt
behöver bemöta.
I dag lever alltför många i ett demokratiskt
utanförskap, där det demokratiska samtalet hotas
och där antidemokratiska aktörer har blivit mer
synliga.
Demokratin som vi ärvde av tidigare generationer ska lämnas i ett ännu starkare skick till våra
barn. Demokratin måste fördjupas. Under 2020
och 2021 genomför regeringen därför en nationell
kraftsamling, Demokratin 100 år- samling för en
stark demokrati, för att säkerställa en levande och
uthållig demokrati för framtiden. Inom ramen för
den nationella satsningen avser regeringen att
stärka förutsättningarna för att människor i större
utsträckning aktivt ska kunna delta i demokratin
bl.a. ge11om kunskapshöjande och folkbildande
insatser.

Regeringen beräknar att anslaget 6: 1 Allmänna
val och demokrati tillförs 25 miljoner kronor 2020
och25 miljoner kronor 2021 för.attmyudigheter,
kommuner och organisationer i det civila samhället ska kunna genotuföra särskilda demokrati.stärkande insatser i samband med satsningen
Demokratin 100 år.
Ett högt och mer jämlikt valdeltagande

Den representativa demokratin förverkligas
genom de allmänna valen. Att rösta i allmänna val
är den form av demokratiskt deltagande som
omfattar flest människor och är det viktigaste
medlet för ansvarsutkrävande. Valdeltagandet är
också betydelsefullt för det demokratiska
systemets legitimitet och den politiska jämlikheten. Det är därför mycket angeläget att valdeltagandet ökar i grupper som röstar i mindre
utsträckning, såsom unga, utrikes födda, lågutbildade och personer med funktionsnedsättning samt i områden med socioekonomiska
utmaningar därvaldeltagandet är lågt. Regeringen
kommer under mellanvalsperioden fortsätta att
verka för ett högt och mer jämlikt valdeltagande.
De insatser som genotuförs utgör en del av ett
lmgsiktigt arbete där demokratifrämjande

insatser under mellanvalsperioden kombineras
med punktinsatser vid valår i syfte att uppmuntra
röstberättigade att använda sin rösträtt.
Stärkta möjligheter till deltagande och
delaktighet mellan valen

En av demokratins största utlllllningar är det
demokratiska utanförskapet och de klyftor som
finns i befolkningen vad gäller deltagande och
delaktighet i demokratin. En väl fungerande och
levande demokrati förutsätter att alla invånare,
oavsett bostadsort, socioekonomiska förutsättningar eller kön, har tillräckliga förutsättningar att göra sin röst hörd även mellan
valen. Om stora grupper i befolkningen inte är
delaktiga i demokratin fi!.r det negativa
konsekvenser för såväl den enskilda individen
som samhället i stort. Ett utbrett demokratiskt
utanförskap leder till minskat förtroende för det
demokratiska systemet samtidigt som det utgör
en grogrund för missnöje, social oro och bidrar
till ökad risk för radikalisering i riktning mot
våldsbejakande extremism.
Regeringen bedömer att det är prioriterat att
genomföra ·insatser som ökar deltagandet i
demokratiska processer mellan valen särskilt
bland invånare som upplever sig srå långt frm
delaktighet.
Det civila samhällets organisationer har en
viktig roll när det gäller att främja kunskaper och
förmågor som människor behöver för att kunna
delta aktivt i demokratin. Det civila samhället
bidrar även till engagemang och stärker stödet för
demokratins principer. Regeringen avser att anslå
medel för att stärka det civila samhällets förutsättningar att främja, förankra och försvara
demokratin i hela landet.
En mer motståndskraftig demokrati

En uthållig demokrati förutsätter ett starkt stöd
hos befolkningen. Arbetet med att öka kunskapen om demokratin och förankra dess
principer är därför ett viktigt område. Forum för
levande historia spelar en viktig roll i att förankra
stödet för demokratin som styrelseskick genom
lärdom av historiska exempel. Regeringen
beräknar att anslaget 6: 1 Allmånna val och
demokrati tillförs 5 miljoner kronor 2020, och 6
miljoner kronor 2021 och 2022 för att förlänga
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satsningen på hågkomstresor till Förintelsens
minnesplatser. Satsningen bidrar till att höja
kunskapen om de yttersta konsekvenserna av
rasism och ett odemokratiskt styrelseskick.

Värna det demokratiska samtalet mot hot och hat
'Tystas människor tystnar demokratin. I en
levande demokrati ska alla människor oavsett kön
våga uttrycka både sin :l.sikt och sin identitet utan
rädsla för hot, hat och våld. Det demokratiska
samtalet ska vara öppet för en mångfald av röster.
Varje gii.ng en journalist skräms till tystnad
hotas det demokratiska samtalet. Varje gång en
kommunpolitiker får ett hotfullt brev hem till
adressen där de bor med sina barn, är det ett hot
mot det öppna samhället. Varje gång en
representant från det civila samhället får utstå hat
för sitt engagemang krymper utrymmet för en
inkluderande debatt där olika uppfattningar får
komma till tals.
Viktiga målgrupper för arbetet med att värna
det demokratiska samtalet är journalister, förtroendevalda, konstnärer, forskare, det civila samhällets organisationer och enskilda opinionsbildare. Insatser som lanserades 2017 inom ramen
för handlingsplanen 'Till det fria ordets försvar
kommer att fortgå och vidareutvecklas. Insatser
vad gäller det stöd som erbjuds olika grupper som
är utsatta är särskilt centrala. Kunskapen om
utsattheten behöver öka, både vad gäller utsatthet
hos olika grupper, vilka konsekvenserutsattheten
får och hur hot och hat tar sig uttryck, inte minst
i digitala miljöer. Rättsväsendet kommer även
fortsättningsvis att lägga stor vikt vid arbetet för .
att motverka och bekämpa brott som hotar
demokratin.
En allt viktigare förutsättning för att var och en
ska kunna nyttja den digitala utvecklingens
potential är ökad medie- och informationskunnighet (MIK). Statens medietid har inlett ett
viktigt utvecklingsarbete på ormådet, Regeringen
tillsatte en nationell satsning på medie- och
informationskunnighet och det demokratiska
samtalet (Ku 2018:04). Syftet är att öka medieoch informationskunnigheten och stärka människors motståndskraft mot näthat, desinformation
och propaganda genom utåtriktade insatser.
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10.9

Mål för mänskliga rättigheter

Målet för politiken för mänskliga rättigheter är att
säkerställa full respekt för Sveriges internationella
:haganden om mänskliga rättigheter (prop.
2015/16:1, utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr.
2015/16:62).

10.10 Resultatredovisning
I detta avsnitt redovisas resultaten av de övergripande och strUkturella lltgärder som bidragit
till att uppnå målet om att säkerställa full respekt
för Syeriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Målet berör många politikområden, t.ex, funktionshinderspolitiken och barnl'ättspolitiken som redovisas i utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, avsnitt 6
respektive 7, samt politiken mot diskriminering
och jämställdhetspolitiken som redovisas i
utgiftsomr1de 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering avsnitt 4 respektive 5.

10.10.1 Resultatindikatorer och andra
bedömningsgrunder
Bedömningen av utvecklingen görs i förhållande
till strukturen i regeringens strategi för det
nationella arbetet med mänskliga rättigheter (skr.
2016/17:29). Centrala bedömningsgrunder är
ett starkt rättsligt och institutionellt skydd
av de mänskliga rättigheterna,
ett samordnat och systematiskt arbete med
mänskliga rättigheter inom offentlig
verksamhet, och
ett starkt stöd för arbete med mänskliga
rättigheter inom det civila samhället och
inom näringslivet.

10.10.2 Resultat
I avsnittet redovisas resultat i förhållande till
regeringens strategi för det nationella arbetet med
mänskliga rättigheter (skr. 2016/17:29). Redovisning sker ocksEförhållande till de 15 miljoner
kronor som finns på anslaget 6:1 Allmänna val
och demokrati för :l.tgärder för främjande av det
nationella arbetet med mänskliga rättigheter.
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Synpunkter och rekommendationer från
internationella granskningsorgan

Den internationella granskningen av Sveriges
efterlevnad av konventionsåtaganden är en viktig
utgångspunkt i arbetet med målet om att
säkerställa full respekt för Sveriges internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter. Synpunkter
och rekommendationer från internationella
granslmingsorgan ger därför vägledning i arbetet.
Synpunkter och rekommendationer är dock inte
juridiskt bindande för konventionsstaten. Regeringens strategi är även en viktig del i och en
central utgångspunkt för arbetet med Sveriges
genomförande av Agenda 2030. Mänskligarättigheter är en av de frågor som ska genomsyra hela
agendan.
Sverige lämnade i februari 2018 en uppföljningsrapport gäl1mde konventionen om
avskaffandet av all slags diskrintinering av kvinnor
(CEDAW) till kommitten för avskaffande av
diskriminering av kvinnor.
Sverige lämnade i november 2018 in sin
åttonde rilJ.lport avseende FN:s konvention mot
tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT).
I juni 2018 lämnade FN:s kommitte för
avskaffande av rasdiskriminering rekommendationer och synpunkter angående Sveriges efterlevnad av konventionen om avskaffande av alla
former av rasdiskriminering (CERD). I maj 2019
lämnade Sverige en uppföljningsrapport ang!.ende konventionen.
Den 10 maj 2019 hölls ett möte med civila
samhället inför rapporteringen i oktober gällande
FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättuing.
Regeringskansliet har även haft ett nppföljningsse1ninarium med Europarådet angående
Europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspdk och ramkonventionen om skydd
för nationella minoriteter,

Ett starkt rättsligt och institutionellt skydd av de
mänskliga rättigheterna

Sveriges konventionsåtaganden och svensk
lagstiftning
Åtgärder har vidtagits i syfte att svara upp mot
rekommendationen från FN:s kommitte för
barnets rättigheter (barm'iittskommitten) om att
nationell lagstiftning fullt ut ska överensstämma

med FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen).
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter träder i kraft
den 1 januari 2020. För att barnets rättigheter ska
få genomslag i praktiken krävs vid sidan av den
inkorporering som beslutats av riksdagen (prop,
2017/18:186, bet. 2017/18:SoU25, rskr.
2017/18:389) en fortsatt och systematisk
transformering av barnkonventionens bestämmelser i nationell rätt. Därutöver kriivs en
kombination av olika åtgärder såsom vägledning,
utbildning och samordning mellan olika aktörer
på olika nivåer i samhället. De samlade åtgärder
som regeringen presenterat i propositionen i
form av lag om FN:s konvention om barnets
rättigheter, vägledning, knnskapslyft och ett
fortsatt systematiskt transformeringsarbete ska
ses som ett samlat paket för att konventionen ska
få genomslag (se vidare utg.omr. 9 avsnitt?),
En arbetsgrupp i Regeringskansliet har haft i
uppdrag att utforma en vägledning som kan
utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av
barnkonventionen. Denna bereds för närvarande.
(se vidare utg.omr. 9 avsnitt 7).
För att.ge ett stöd i det fortsatta arbetet med
transformering av barnkonventionen inom olika
rättsområden beslutade regeringen i mars 2018 att
ge en särskildutredare i uppdrag att genomföra en
kartläggning för att belysa hur svensk lagstiftning
och praxis överensstämmer med - barnkonventionen (dir. 2018:20). Utredningen som
antagit namnet Barnkonventionsutredningen
(S 2018:03) ska redovisa sitt uppdrag senast den
15 november 2019.
Arbetet för att få en effektiv och heltäckande
lagstiftning mot diskriminering har fortsatt.
Sverige har under lång tid fått återkommande
internationell och nationell kritik för sin
häktuings- och restriktionsanvändning. Flera
åtgärder har vidtagits för att svara upp mot denna
kritik. Krintinalvården har bl.a. under 2018
underteckoat en nationell överenskommelse med
Röda korset om ökade insatser för att minska
isolering för häktade med restriktioner.
Riksdagen har i ett tillkännagivande uttalat att
regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift
att analysera frågan om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter i regeringsformen och att föreslå de
lagändringar som bedöms nödvändiga (bet.
2015/16:KU15 punkt 15, rskr. 2015/16:192). En
parlamentariskt sammansatt kommitte har fått i
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uppdrag att utreda frågan om skadestånd från det
allmänna för skada som orsakats vid överträdelser
av de grundläggande fri- och rättigheterna i2 kap.
regeringsformen (RF) (dir. 2018:92). Kommitten
ska bl.a. överväga om rätten till ersättning frm det
allmänna för skada som orsakats vid överträdelser
av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap.
RF bör utvidgas. Genom beslutet om
komrnittedirektiv har regeringen ansett att
tillkännagivandet är slutbehandlat.
Fortsatt arbete har även genomförts för att
säkerställa skyddet för de mänskliga rättigheterna
och det samiska folkets möjligheter att åtnjuta
dem (se vidare avsnitt 7). Regeringen beslutade
bLa. i augusti 2018 om propositionen Ändringar i
regleringen för Sametinget och sametingsvalet
(prop. 2017/18:287). Riksdagen har antagit
regeringens förslag och lagen trädde i kraft den 1
juli 2019 (bet. 2018/19:KU9, rskr. 2018/19:34).
Vidare har arbetet med förslag till en
konsultationsordning i frågor som rör det
samiska folket fortsatt under 2018 och 2019. Ett
utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning
i frågor som rör det samiska folket har skickats på
remiss med svarstid den 30 september 2019.
För att säkra efterlevnaden av de nationella
minoriteternas rättigheter har riksdagen beslutat
i enlighet med propositionen En stärkt
minoritetspolitik (prop. 2017/18:199, bet.
2017/18:KU44,
rskr.
2017/2018:409).
Propositionen innehåller förslag som syftar till att
stärka det grundläggande skyddet för samtliga
nationella minoriteter och att stärka de utökade
rättigheter som finns inom förvaltningsområdena
för finska, meänkieli och samiska. Till följd av
beslutet trädde ändringar i lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk,
skollagen {2010:800) och socialtjänstlagen
(2001:453) i kraft den 1 jrumari 2019 (se vidare
avsnitt 11).

Institutioner som säkerställer internationella
åtagande om manskliga rättigheter
Regeringskansliet beslutade i rrurrs 2018 om ett
uppdrag att utreda frågan om inrättande av en
nationell institution för mänskliga rättigheter i
Sverige {Kn2017/02610/DISK). Uppdraget redovisades i oktober 2018 och har remissbehandlats.
I januari 2018 påbörjade Jämställdhetsmyndigheten sin verksamhet. Bl.a. fördelar Jämställdhetsmyndigheten statsbidrag till järnställdhetsprojekt och kvinnors organisering (se
utg.omr. 13 avsnitt 4).
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Grundläggande rättigheter inom EU
Europeiska kommissionen rnpporterar årligen
om tillämpningen av Europeiska unionens stadga
om de grundläggande rättigheterna (stadgan) och
rådet brukar anta årliga slutsatser om den. Rådet
kunde dock inte ml, enighet om slutsatserna 2018
varför dessa i stället antogs som ordförandeskapsslutsatser. Ordförandeskapsslutsatserna från
2018 'påminner bl.a. om att unionen vilar på de
gemensamma värdena i artikel 2 i EU-fördraget
och betonar vikten av fortsatta insatser till skydd
för de rättigheter som kommer till uttryck i
stadgan. Slutsatserna lyfter även ett antal
områden där stadgan har betydelse, såsom
respekt för demokrati och rättsstatens principer,
kvinnors och flickors åtnjutande av mänskliga
rättigheter, bekämpa rasism, barns rättigheter,
rättigheter för personer med fuuktionsnedsättning samt jämlikhet för hbtq-personer.
Som en del av EU :s flerilriga budgetram för
perioden 2021-2027 presenterade kommissionen
den 30 maj 2018 förslag till ett nytt
finansieringsprogram Rättigheter och värden
(programmet). V:'b:en 2019 nådde rådet och
Europaparlamentet en samsyn om programmets
utformning och innehåll i sak. Slutligt beslut om
programmet inklusive budget kommer att tas
efter beslut om EU:s f!edriga budgetram.
Ett samordnat och systematiskt arbete med
mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet

Kunskap om Sveriges konventionsåtaganden inom
offentlig verksambet
I enlighet med flera aktuella rekommendationer
och synpunkter från internationella granskningsorgan har arbetet fortsatt med att säkerställa att
berörda aktörer har nödvändig kunskap om
Sveriges konventionsåtagandeu om mänskliga
rättigheter och vad detta irmebär för den egna
verksamheten. Särskilda åtgärder har vidtagits
under 2018 och 2019 på nationell, regional och
lokal nivå.
Under 2018 och 2019 har Uppsala universitet
fortsatt haft i uppdrag att stärka kompetensen om
mänskliga rättigheter hos statligt anställda
(K.u2017/00254/DISK, Ku2017/00961/DISK,
Ku2018/01280/D,
Ku2018/01912/D,
Ku2018/01979/D m.fL). Uppdraget har bl.a.
resulterat i att drygt 16 000 personedrån 91 olika
myndigheter har registrerat sig för den
webbaserade introduktionsutbildningen om
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2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till
114,050 000 kronor respektive 113 717 000
kronor.

10.14.5 6:5 Stöd till politiska partier
Tabell 10.12 A.nslags1.1tvecl<l1ng 6:5 Stod bli politiska
partiet

Tusental kronor

10.14.4 6:4 Valmyndigheten

Anslags.
2019

Tabell 10.10 Ansl;1gsutvecldmg 6:4 Valmyndigheten

Tusental kronor
2018

Utfall

Anslagssparande

18 274

1161

Utgifts.

2019

Anslag

20 093

2020

fijrslag

20 447

2021

Beräknat

20728'

2022

Beräknat

21 003 '

l

prognos

19 861

Utfall

spa rands

170 939

2019

Anslag

171 500

20W

Förslag

169200

2021

Beräknat

169 200

2022

Beräknat

169 200

Utgifts-

l

prognos

.3 889

167611

b~slut om 8nd!ingar i statans budget 2019 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

1 ]nlilusive

Ändamål

b~Jut om ändringar I statens budget 2019 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

1 Inklusive

2 Motsvarar

20 447 tkr 12020 års prisnivå.

l Motsvarar 20 447 tkr i 2020 års prlsnlvå.

Ändamål

Anslaget fär användas för utgifter för Valmyndighetens verksamhet.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens överväganden
Tabel\ 10.11 Harledning av an!ifagsnivän 2020-2022 för
fö4 ValmyndighetE!n

Tusental kronor

Anvisat 2019 1

Anslaget får användas för utgifter för stöd till
politiska partier. Enligt lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier lämnas stöd till
politiskt parti som deltagit i val till riksdagen dels
som ett partistöd, dels som ett kanslistöd för ett
år i taget räknat fr.o.m. den 15 oktober,
Partistödet lä11111as som ett mandatbidrag.

2020

2021

2022

20 093

20 093

20093

354

635

910

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2020 för anslaget 6:5 Stöd till politiska
partier besluta om bidrag som inklusive tidigare
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 169 200 000 kronor 2021.

Förändringtil/ fiiljd av,

Pris- och lönaomräkning 2
Beslut
överföring till/från andrn
anslag
nvrlgt

förslait/beräknat anslag

20 441

20 128

21 003

1statens budget enligt riksdagens beslut i december 2018 (bet.
2018/19:flUl0J. Beloppet är således exklusive beslut om ändringar Istatens
budget.
2 Pris- och !öneomrälmingen baseras på anvisade medel 2019. övriga
föriindringskornponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed ei1
])ris- och löneområlming, Pris~ och löneomr!lkningen för 2021-2022 är
preliminär.

Regeringen föresllr att 20 447 000 kronor anvisas
under anslaget 6:4 Va/myndigheten för 2020. För
2021 och 2022 beräknas anslaget till 20 728 000
kronor respektive 21 003 000 kronor.

Skälen förregeringens förslag: Enligt lagen
(2006:999) om ekonomiadministrativa bestämmelser för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens
ombudsmän och Riksrevisionen krävs bemyndigande för beslut om bla. bidrag som
inklusive tidigare åtaganden medför utgifter
under senare budgetår än det år budgeten avser,
vilket gäller för stödet till politiska partier.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2020 för anslaget 6:5 Stöd till politiska partier
besluta om bidrag som inklusive tidigare
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 169 200 000 kronor 2021.
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Tabell 10.13 BestaI1ningsf:lemynd1gande fdr anslaget 6:5 Stod till politiska pa1tlcr
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall

Prognos

2018

2019

Förslag
2020

125 224

125 224

169 200

172200

169 200

169 200

-172 200

-125 224

-169 200

utestående åtaganden

125 224

169 200

169 200

Erhållat/färeslae:et bemyndigande

112 200

169 200

169 200

Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Regeringens överväganden
Tabell 10.14 Har!edmng av ans!agsnivån 2020-2022 fal
6:5 Stod till politiska partier
TUsB11ta/ kronor

Anvisat 2019 1

2020

2021

2022

189 200

169 200

168 200

169 200

169 200

169 200

För§ndrlng ti// följd av,

Beslut
övertörlng till/från andra
anslag

övrigt
Förslag/borälrnat anslag

Statens budget enligt riksdagens bes\11t I december 201& {bet.
2018miFIU10). Beloppet år dledes ex\duslve beslut nm ändringar i statens

1

budget.
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Betäknat

2021

-169 200

Regeringen föreslår att 169 200 000 ·kronor
anvisas under anslaget 6: 5 Stöd till politiska partier
för 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till
169 200 000 kronor respektive 169 200 000
kronor.
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11 Nationella minoriteter

11.1

Omfattning

Området omfattar frågor oro skydd och stöd för
de nationella minoriteterna och de historiska
minoritetsspråken som finansieras från anslag

11.2

7:1 Ätgärder för nationella minoriteter respektive
7:2 Ätgärder för den nationella minoriteten romer.
Verksamhet som rör de nationella minoriteterna
bedrivs även inom t.ex. områdena utbildnings-,
språk- och samepolitik.

Utgiftsutveckling

Tiibell 11.1 Utg1ftsutveckling inom område Nationella mmor1teter
Miljoner kronor
Budget
2019 1

Progit0s

2018

2019

Förslae:
io20

Beräknat
2021

Beräknat
2022

122

118

116

118

118

118

14

15

14

Utfall

Nationella minoriteter

7: 1 Åtgärdar för nationella minoriteter

7,2 Åtgärder för den nationella
minoriteten romer
Summa NaUonella minoriteter

136
132
131
1 lnk\ush1e biis\ut om ändringar Istatens budget 2019 och fBrslag till aodr!ngar Isam band med denna proposition,

2

2

2

11S

119

119
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11.3

Mål

Målet för politikomxådet är att ge skydd för de
nationella minoriteterna och stärka deras
möjligheter till inflytande samt stödja de
historiska minoritetssprl.ken så att de Mils
levande (prop. 2008/09: 1 ntg.omr. 1, bet.
2008/09:KUl, rskr. 2008/09:83).
Målet ska följas npp inom följande delområden
(prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr.
2008/09:272):

benämns
Uppföljningsrapport
2018
(Ku2019 /00849I CSM).
Uppföljningsrapport
2018 inneM!ler en redovisning av hur statliga
medel använts bl.a. genom de olika typer av
insatser som Länsstyrelsen i Stockholms län och
Sametinget genomfört. Även effekter och resultat
av dessa redovisas. Vidare utgår bedömningarna
från iherrapporteringar av regeringsuppdrag och
Länsstyrelsen i Stockholms läns årliga rapport
Strategin för romsk inkludering - Lägesrapport
2018 (Ku2019/00879/CSM).

diskriminering och utsatthet,
inflytande och delaktighet, och

11.4.2 Resultat

språk och kulturell identitet.
Efterlevnaden av lagen (2009: 724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk

11.4

Resultatredovisning

I detta avsnitt redovisas resultaten av de åtgärder
som bidragit till målet. Politikområdet saknar
delvis statistiska uppgifter.

11.4.1 Resultatindikatorer och andra
bedömningsgrunder
Centrala bedömningsgrunder är:
kommuners, landstings och myndigheters
efterlevnad av lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk
och Sveriges internationella åtaganden inom
området,
informations- och kunskapshöjande insatser
för att förstärka efterlevnaden av de
nationella minoriteternas rättigheter,

(DO)
Diskrimineringsombudsmannens
och
andra
aktörers
arbete
mot
diskriminering och utsatthet,
utvecklingen av samråd med och inflytande
för de nationella minoriteterna,
språk- och kulturaktiviteter för och av de
nationella minoriteterna, och
insatser för att stärka
minoritetssprl.ken.

de nationella

Bedömningarna utgår främst från Sametingets
och Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport
Nationella minoriteter - minoritetspolitikens utveckling 2018, som fortsättningsvis
88

Den 1 jannari 2019 trädde lagändringar i kraft
efter riksdagens beslut om regeringens
proposition En stärkt minoritetspolitik (prop.
2017/18:199,
bet,
2017/18:KU44,
rskr.
2017/18:409). Lagändringarnairmebär dels att det
grundläggande skyddet för samtliga nationella
minoriteter stärks, dels att rättigheterna för
finska, meänkieli och samiska inom respektive
språks förvaltningsområde stärks.
Ett utredningsbetänkande (SOU 2017:88)
som behandlar bl.a. frågan om finlandssvenskarnas ställning i Sverige har remitterats och
frågan bereds i Regeringskansliet.
Den 28 juni 2018 lämnades regeringens
skrivelse Nystart för en stärkt minoritetspolitik
(skr. 2017/18:282) till riksdagen, innehållande
bl.a. en översiktlig redovisning av nuläget inom
minol'itetspolitiken samt revideringar av
regeringens minoritetspolitiska strategi.

Kommuners och landstings arbete inom

förvaltningsområdena

Kommuner och landsting kan, efter beslut av
regeringen, ingå i förvaltningsomr:l.den för finska,
meänkieli och samiska. Det irmebär vissa utökade
språkliga rättigheter utöver de rättigheter som
samtliga fem nationella minoriteter har enligt
minol'itetslagen. Antalet kommuner och
landsting som ingår i förvaltningsomddena har
ökat kraftigt från 38 kommuner och 8 landsting
2010 till 84 kommuner respektive 15 landsting
från och med den 1 februari 2019.
Länsstyrelsen i Stockholms län fördelade
under 2018 sammanlagt 59 miljoner kronor i
statsbidrag till 59 kommuner och Sametinget 19
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miljoner kronor till 22 kommun.er vilket innebär
att 78 miljoner fördelades till 81 kommuner.
Sammantaget förbrukades ·76',5 miljoner kronor.
Fördelningen ser ungefär likadan ut som tidigare
år vilket innebär att drygt 40 procent har använts
till samordning, 20 procent till språk- och kulturaktiviteter, 10 procent till förskoleverksamhet, 10
procent till service och omvårdnad inom
äldreomsorgen samt två procent till nationella
minoriteters inflytande, delaktighet och samråd.
Länsstyrelsen-i Stockholms län och Sametinget
fördelade sammanlagt 3,4 miljoner kronor till fem
landsting och 84 procent av medlen förbrukades,
vilket var en minskning i förhfillande till
föregående år. Minskningen berodde på att ett
landsting som var nytillträtt i förvaltningsområdet inte hade förbrukat några medel. Medlen
har använts till språk- och kulturaktiviteter,
samordning och informationsinsatser i likbet
med tidigare år.

Statliga myndigheters insat.er
En rad myndigheter har haft uppdrag utifrån
minoritetspolitikens mål eller genomfört gemensamma samråd med nationella minoriteter.
Myndigheter och institutioner som på olika sätt
och utifrån deras uppdrags utgångspunkter är
involverade i arbetet är Folkhälsomyndigheten,
Institutet för språk och folkminnen, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen,
Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens kultur.råd,
Statens skolverk, Sameskolsryrelsen, Statens
skolinspektion, Socialstyrelsen, Universitets- och
högskolerådet och Svenska Filminstitutet.
Samtliga länsstyrelser har också i uppdrag att
redovisa hur lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsSp!'åk har tillämpats i
myndigheternas interna och e:x:terna insatser
utifrån mfilet för minoritetspolitikeJL
Sammanfattningsvis kan konstateras att
myndigheternas arbete täcker ett brett spektrum
av olika delar av samhället med en överlag hög
ambit.ionsnivl.

Sveriges internationella åtaganden om nationella
minoriteters rättigheter
Sverige befann sig mellan juni 2016 och
september 2018 i den fjärde övervakningsomgången om Sveriges efterlevnad av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter (SÖ 2000:2), ramkonvent.ionen. Den

12 september 2018 beslutade Europarådets
ministerkommitte om en resolution med
rekommendationer till Sverige. I huvudsak
berörde rekommendationerna genomförande av
lagstiftning, inflytande och delaktighet, arbetet
mot diskriminering och utsatthet och språkrevitalisering, med fokus på utbildningsrelaterade
fragor.
I juni 2019 påbörjades den sjunde övervakningsomgången om Sveriges efterlevnad av den
europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk (SÖ 2000:3), språkst_adgan,
genom att Sverige lämnade in sin periodiska
rapport.

Informations- och kunskapshöjande insat.er f är att
förstärka efterlevnaden av de nationella
minoriteternas rättigheter
Samordnare från samtliga kommuner och
landsting inom förvaltningsornrådena har bjudits
in av Länsstyrelsen i Stockhohns län och
Sametinget har genomfört olika informationsinsatser riktade främst till de kommuner och
landsting som ingår i förvaltningsornråden.
Under hösten 2018 fick uppföljningsmyndigheterna ett särskilt uppdrag att under året
förmedla information om de lagändringar i
minoritetslagen, skollagen och socialtjäostlagen
som trädde i kraft den 1 januari 2019.
Länssryrelsen i Stockhohns län och Sametinget
har under 2018 och 2019 prioriterat digitala
insatser för att effektivisera inforrnationsspridningen och en särskild hemsida finns för att samla
information om såväl lagstiftning som
erfarenheter från olika delar av landet.

Diskriminering och utsatthet

Förekomsten av diskriminering och hatbrott
Brottsförebyggande rådet (Brå) har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad studie av
antisemitiska hatbrott, som redovisades i juni
2019 (Brå 2019:4). Se vidare under
utgiftsområde 13 avsnitt 4.4.
Av Uppföljningsrapport 2018 framgår att
uppfattningar om diskriminering och utsatthet
skiljer sig mellan de olika nationella
minoriteterna. I rapporten redovisas bl.a. hur
tidigare diskriminering fortfarande p:iverkar
språk- och kulturutvecklingen inom den egna
minoriteten.
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Länsstyrelsen i Stockholms län redovisade i
december 2018 en nulägesbeskrivning av romers
livsvillkor och hur arbetet fortlöper i de
kommuner som har beviljats statsbidrag för
utvecklingsarbete för romsk inkludering under
åren 2012-2017. länsstyrelsen konstaterar att
många romer fortfarande utsätts för diskriminering och autiziganism i vardagen, vilket gör att
de döljer sin romska identitet i kontakten med
olika offentliga verksamheter,

arbetssätt för att stärka unga att vara öppna med
sin romska identitet, Länsstyrelsen redovisar att
alla utvecklingskommuner har styrdokument
som i någon mån kopplar arbetet med romsk
inkludering till mänskliga rättigheter. I samtliga
utvecklingskommuner är också synliggörande av
diskriminering kombioerat med utbildning om
romer och romsk kultur ett verktyg för att
motverka fördomar.

Insatser för attmof}()erka utsatthet och
diskriminering

Statens skolverk har ioom ramen för sitt uppdrag
att öka kunskapen i skolan om den nationella
minoriteten romer genomfört en pilotsatsning
tillsammans med Stockholms stad inom vilken
grundsko[elärare utsågs
till s.k.
MRambassadörer och bl.a. erbjöds utbildning om
nationella minoriteter med fokus på romer.
Statens skolverk har även tagit fram och spridit
ett digitalt stödpaket bestående avundervisningsmaterial som riktar sig främst till elever och lärare
i högstadiet.
Länsstyrelsen i Stockholms län har u11der året
distribuerat cirka 20 000 exemplar av skolboken
Antizigaxtlsmen i Sverige. En utvärdering visar att
materialet främst använts i undervisning i årskurs
7-9 samt på gymnasienivå och att det fungerar väl
för målgruppen.

Ökad kunsktip om romer i skolan
Under 2018 hade 18 kommuner inom förvaltningsomrMena utbildat sin personal om
diskrimioeringsfrågor som omfattar nationella
minoriteter. Antalet landstiog som gjort en swan
insats uppgår till 8. Det är fler kommuner utanför
förvaltningsområdena än inom som genomför
utbildningar. Bland landstiogen är det lika många
inom som utom förvaltniogsomcldena som
genomfört utbildningsiosatser,
Av Uppföljningsrapport 2018 framgår att det
finns ett behov av att öka kunskapen om
nationella minoriteter och synliggöra dessa
genom att informera både personal och allmänhet
om de nationella minoriteterna och deras
rättigheter.
Departementspromemorian Långsiktighet och
stadga i arbetet framåt - en myndighet för
romska frågor (Ds 2019:15) har skickats ut på
remiss. I den föresfäs att en nämndmyndighet vid
en värdmyndighet inrättas,

Arbetetför romsk inkludering i kommuner med
statsbidrag
I den nulägesbeskrivning som Länsstyrelsen i
Stockholms län redovisade 2018 (Romsk inkludering lokalt - nuläget i kommuner med statligt
stöd 2012-2017, Ku2018/02234/CSM) konstateras att arbetet med romsk iokludering till stor
del fortfarande är avhängigt enskilda samordnare,
s.k. brobyggare och samcldspersoner.
Enligt myndighetens ¼rsrapport om arbetet för
romsk inl<ludering (Ku2019/00879/CSM) har de
fem s.k. utvecklingskommuner som under 2018
med statsbidrag bedrivit urvecklingsarbete för
romsk inkludering fokuserat på olika delar av
strategins delområden och utvecklat iosatser som
visar att arbetet gör skillnad. Kommunerna
rapporterar positiva resultat i relation till flera
målgrupper, till exempel insatser för att
kompetensutveckla personai metoder för att låta
allmänheten ta del av romsk historia och
90

Stöd till etablering på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen har under året fortsatt
utveckla verksamheten utifrån den genomförandeplan som beslutades 2017 och som ska
bidra till myndighetens långsiktiga och
strategiska arbete för att säkerställa romers
rättigheter och deltagande på arbetsmarknaden.
Myndigheten har bLa. .initierat interna dialoger
med arbetsgivarcenter och företagsrådgivare för
att öka kunskapen om de förutsätt11ingar på
arbetsmarknaden som många romer har. På lokal
nivå har my11digheten arbetat med arbetsgivare
för att bygga kontaktnät och göra fler medvetna
om myndighetens uppdrag kring romsk
inldudering. Detta har haft positiva effekter och
involverat fler individer inom målgruppen.
Arbetsförmedlingen har under 2018 även
genomfört intervjuer och workshops med
romska kvionor i arbetet med att se över utbudet
av stöd och insatser utifrån målgmppens behov.
Det har då framkommit att många romska
kvinnor inte uppfyller arbetslöshetskravet som
ofta ställs för att få ta del av arbetsmarknadsutbildningar eller vissa subventionerade a.llställningar.
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Arbete mot diskrimineringpli bostadsmarknaden
Boverket har inom ramen för sitt uppdrag att
motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden genomfört utbildningsinsatser vid två
bostadsbolag. Myndigheten konstaterar i sin
redovisning att intresset för utbildningen har varit
relativt litet under !l.ret och Boverket fick därför i
december 2018 i uppdrag att fortsätta försöka nå
ut med utbildningen under 2019.
Brobyf!J!.arverksamhet
Vårterminen 2018 startade en ny utbildningsomgång för s.k. brobyggare med romsk språk.och kulturkompetens med sju deltagare från fyra
kommuner. Brobyggarna, vars lön till SO procent
finansieras via sratsbidrag, är anställda inom
social- eller arbetsmarknadsförvaltningen eller i
skolan och fungerar som en länk mellan den
romska minoriteten och det offentliga. Enligt
Skolverkets redovisning (Ku2019/00996/DISK)
är deltagarna överlag mycket positiva till den
reviderade och förbättrade utbildningen som de
menar har gjort dem tryggare och säkrare i sin roll
som brobyggare.
Kommunerna beskriver att brobyggarn,.s
arbete bl.a. bidragit till att kontaktnät skapats, att
tillit och förtroende för myndigheter förbättrats,
att informationsspridning lett till ökad kunskap
om romers situation, att skolelevers frånvaro
minskat och att kontaltten mellan hem och skola
ökat.
Utbildning av personal inom socialefänsten
Socialstyrelsen har under 2018 fortsatt att besöka
aktuella
kommuner
i
sitt
uppdrag
(Kul.016/01242/DISK) att utbilda personal inom
socialtjänsten utifrån framtaget utbildningsmaterial med särskilt fokus på den romska
minoriteten.
Socialstyrelsen har uppmärksammat att
socialtjänstens arbete för romska barn väckts vid
i stort sett samtliga dialogmöten och utbildningstillfällen. Socialstyrelsen har mot bakgrund av
detta inlett ett arbete med att ta fram ett
knnskapsstöd om socialtjänstens arbete med
nätverksplaceringar inom ramen för ett mer
generellt uppdrag gällande den sociala barn- och
ungdomsvården (S2018/00535/FST).
·

på delaktighet och inflytande. Den vanligaste
formen av inflytande sker vid direktkontakt med
politiker och tjänstemän i specifika frågor, men
även formaliserade samråd är en relativt vanlig
form av inflytande.
I de kommuner som ingår i ett förvaltningsområde erbjuds de nationella minoriteterna
representation i kommunernas råd, referensgrupper eller som remissinstans i högre utsträckning än utanför förvaltningsområdena. Samma
förhållande gäller för landstingen, även om
uppföljningsmyndigheterna konstaterar att
landstingens stora mganisationer mdför
utmaningar för inflytandet.
Vilka frågor som diskuteras vid samråd varierar
beroende på vilken grupp som deltar.
Av Länsstyrelsen i Stockholms årliga rapportering om verksamheten i utvecklingskommunerna framgår att samtliga genomför
någon form av samråd med romska företrädare,
men att kommunerna behöver knnskapshöjande
insatser på området. Myndigheten redovisar även
att kommunerna i övrigt arbetar med delalttighet
och inflytande på olika sätt. Det handlar bl.a. om
satsningar på kommunanställda med romsk
språk- och kulturkompetens, arbete för att öka
romskt inflytande över styrdokurnent, involvering av romer i styrgruppers arbete, liksom
skapande av föräldranätverk eller romska
träffpunkter.

Kapacitetsstärkande insatser för det romska
civilsamhället
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under 2018 fördelat 1,9 miljoner
kronor i stöd till åtta organisationer i enlighet
med förordning (2016:840) om statsbidrag för
hälsofrämjande insatser riktade till romer.
Myndigheten har också arrangerat ett erfarenhetsutbyte mellan romska organisationer som
beviljats projektmedel för hälsofrämjande
insatser för romer 2016-2018 och organisationer
som fätt projektbidrag för att öka valdeltagandet
i de allmänna valen 2018. Myndigheten konstaterar att de fyra projekt som hittills slutrapporterats visar goda resultat både i form av
ökad kunskap om hälsa, men även ett stärkt
romskt civilsarnl1älle och bättre kontakter mellan
romer och den offentliga sektorn, samt i viss mån
även alhnänheten.

Inflytande och delaktighet

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget
har i Uppföljningsrapport 2018 fokuserat särskilt
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Språk och kulturell identitet

Tillgången till de nationella minoriteternas språk
och kultur
Två tredjedelar av kommuuerna erbjuder modersmålsundervisning iminoritetsspråk i grundskolan
enligt Uppföljningsrapport 2018. Bland de
kommuner som ingår i förvaltningsområden
erbjuder de flesta modersmålsundervisning,
medan andelen är närmare hälften i kommunerna
utanför förvaltningsområdena. I förskola och
förskoleklass är motsvarande andel ungefär
hälften för Sverige som helhet, med•n det är
vonligare i de kommuner som ingår i förvaltningsornråden, där närmare åtta av tio kommuner
erbjuder det. Modersmålsnndervisning i
nationella minoritetsspråk i gymnasieskolan
erbjuds enligt rapporten i fyra av tio kommuner
något som är vanligare i förvaltnings områdena än
i övriga kommuner.

Insatser för att stilrka de nationella minoriteternas
språk och kultur
Institutet för spr!k och folkminnen bedriver
språkvårdande verksamhet för de nationella
minoritetsspr!ken finska, jiddisch, meänkieli och
romani chib samt fördelar medel till revitaliseringsåtgärder till stöd för de nationella
minoritetsspråken. Under 2018 rurr myndigheten
fortsatt följa upp pågående projekt. Uppföljningen visar att insatserna har haft effekt och att
språken används i större utsträckoing än för några
år sedan.
Statens kulturråd har för 2018 fördelat riktade
stöd till nationella minoriteters kulturverksamhet
på sammanlagt 13,7 miljoner kronor. Medel har
fördelats till knlturverksamhet, litteratur och
produktionsstöd. Myndigheten har i uppdrag att
främja regionernas arbete med nationella
minoriteter och har fördelat 1 miljon kronor till
insatser för de nationella minoriteternas kultur.
Statens kulturråd genomför insatser för att främja
utgivning och spridning av litteratur på de
nationella minoritetsspråken och har särskilt
prioriterat utgivningen av barn- och ungdomslitteratur. En av flera insatser som genomförts är
att det läsfrämjande projektet Bokstart har
översatts till de nationella minoritetsspråken.
Statens kulturråd har också upphandlat
folkhögskolan Biskops-Axnö att i samråd med de
fem nationella minoriteterna genomföra
skrivarkurser under 2019, en för varje nationell
minoritet/minoritetsspråk. Syftet var att främja
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professionellt skrivande för att på sikt få fler
författare som skriver och blir utgivna på
nationella minoritetsspråk.
Statens kulturråd redovisar även att 14 romska
kulturaktörer ansökt om det särskilda bidraget
för romsk kulturverksamhet under 2018 som
inrättats med anledning av regeringsuppdrag
2016-2018 om insatser för romsk kultur
(Slutredovis1ting av regeringsuppdrag om insatser
för romsk kultur, Ku2019/00434). Fyra av dessa
aktörer beviljades bidrag. Knlturrådet bedömer
att de beviljade medlen möjliggör för de sökande
att i samve1t.an med kulturinstitutioner stärka,
utveckla och synliggöra romska kulturuttryck
och språk.
Institutet för språk och folkminnen har
engagerat åtta samtalsledare som intei-vjuat talare
av den romska dialekten kaa1e och spelat in över
90 intervjuer på dialekten runt om i landet inom
ramen för sina insatser att bevara och synliggöra
det romska språket enligt uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2018. Myndigheten
konstaterar i sin delredovisning av uppdraget att
kaaledialekten i dag håller på att dö ut eftersom
gruppen kaaleromer oftast använder sig av finska
eller svenska som kommunikationsspråk
(Ku2019/00463/CSM).
11.4.3 Analys och slutsatser

Det fal,tum att antalet kommuner och landsting
som anslutit sig till förvaltningsomraden stadigt
ökar innebär att möjligheterna till att utveckla
arbetet och lyfta fram goda exempel ökar. Fd.gan
om språk och kultur är viktig för de nationella
minoriteterna ·och det arbete som utförs på
området utifrån regeringens uppdrag till
myndigheterna på kulturområdet ges positiv
uppmärksamhet. Ett mer långsiktigt konsekvent
och förutsebart arbete där de nationella
minoriteterna, såväl kvinnor som män, bjuds in i
arbetet i kommuner och landsting förbättrar
möjligheten till inflytande och delaktighet.
Regeringen konstaterar att insatser som
finansierats med statsbidrag till kommunerna
som utbildning och anställning av brobyggare har
bidragit till att minska förtroendegapet mellan
romer och det offentliga vilket är centralt i arbetet
för att uppnå målet för strategin för romsk
inkludering. Samtidigt är det tydligt att arbetet
för romsk inkludering fortfarande inte är
tillräckligt förankrat i de kommunala
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strukturerna vilket gör det sårbart och beroende
av enskilda personer.

11.5

Politikens inriktning

Efterlevnaden av de nationella minoriteternas
rättigheter ska säkerställas. Det ä,· rättigheter som
följer såväl av svensk lagstiftning soin av det
internationella ramverket till skydd för de
mänskliga rättigheterna. En rad framsteg har
gjorts, men betydande arbete återstår alltjämt.
Regeringen fortsätter därför arbetet med att
stärka minoritetspolitiken genom ett hellietsgrepp om de möjligheter och utmaningar som
finns på området. Den nystart av minoritetspolitiken som formulerades i propositionen En
stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) och
i regeringens skrivelse Nystart för en stärkt
minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) är en
nationell angelägenhet och involverar många
olika aktörer i det svenska samhället. Regeringen
följer noga utvecklingen vad gäller genomförandet av den reviderade strategin och de
lagändringar på området som trädde i kraft den 1
januari 2019.
Ingenmänniskaskahindrasattvaraöppenrned
sin identitet, sitt språk, sin kultur eller sina 11.sikter
på grund av risken för hot, hat och våld. Den
diskriminering och utsatthet som de nationella
minoriteterna utsätts för är hela samhällets
problem och hela samhällets ansvar att bekämpa.
Regeringen kommer att fortsätta det strategiska
och samlade arbetet mot bLa. antisemitism,
antiziganism och rasism mot samer, kopplat till
den nationella planen mot rasism, liknande
fonner av fientlighet och hatbrott. Ett viktigt
verktyg är att synliggöra historien och de
kränkningar och övergrepp som de nationella
minoriteterna har ntsatts för. Regeringen
fortsätter därför arbetet med att inrätta ett
museum för att bevara och föra vidare minnet av
Förintelsen (se vidare utg.omr. 17 avsnitt 2.6.1)
och avser att vidta fortsatta insatser för att
synliggöra de historiska kräukningama och
övergreppen mot tornedalingar och meäukielitalande respektive det samiska folket. Formerna
för detta arbete bereds.
De nationella minoriteternas förutsättningar
för och möjlighet till inflytande och delaktighet
ska fortsätta att stärkas för att bidra till ökad
egenmakt.

Att stärka, utveckla och synliggöra de
nationella minoriteternas språk och kultur är av
största betydelse. Den pågående språkbytesprocessen hotar att urholka de nationella
minoriteternas kulturella identitet på · ett
irreversibelt sätt. Tidigare insatser för att bryta
denrut process har inte varit tillräckligt
framgångsrika. Ett l:l.ngsiktigt och samlat
handlingsprogram för språkrevitalisering och
språkbevarande ska därför utarbetas och antas.
Regeringen är av uppfattningen att samordningen, utvecklingen och uppföljningen av
minoritetspolitiken ska stärkas i alla styrkedjans
led. En pågående utredning har i uppdrag att se
över och föreslå hur detta ska organiseras (dir,
2018:86 och <lir. 2019:7).

Strategin för romsk inkludering
Arbetet med att genomföra strategin för romsk
inkludering har nu pågått i sju år och involverat
såväl kommuner, myndigheter och romska
företrädare. Regeringen menar att det är viktigt
att sprida den kunskap och de erfarenheter som
arbetet med romsk inkludering hittills har gett,
ii1te minst när det gäller kommunala strukturer
för arbetet i stort och för romskt inflytande och
romsk delaktighet i synnerhet.
Den diskriminering och rasism som många
romer upplever i sin vardag hindrar romer att
åtnjuta de mänskliga rättigheterna och de
rättigheter som romer har i egenskap av nationell
minoritet. Det är därför viktigt att öka kunskapen
i samhället om romsk historia, romers situation i
dag, liksom st,illning som nationell minoritet.
Regeringen följer arbetet i Utredningen om
samordning, utveckling och uppföljning för en
stärkt minoritetspolitik (<lir. 2018:86 och dir.
2019:7) och remissutfallet frin promemorim
Långsiktighet och stadga i arbetet- en myndighet
för romska frågor (Ds 2019:5).
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11.6

Budgetförslag

Regeringens överväganden

11.6.l 7:1 Åtgärder för nationella
minoriteter

Tabell 11.3 Hai ledning a\J anslagsn11Jån 2020-2022 for 7· 1
Åtgarde, for nalione))a minonlete1
Tusental kronor

Tabell 1 l,2 Anslagsutveck\mg 7: 1 Atgårcler for nationella
mmonteler

Anvisat 2019 '

TvsentaJ kronor

2020

2021

2022

mm

mm

117771

mm

117711

117771

FörDndring till följd av,

2018

Utfall

122 045

Anslag

117771

2020

Förslag

117771

2021

Barliknat

117771

2022

Ber!knat

117771

2019

Anslags~
sparande
1

866

Utgifts-

prognos

116 414

1Inklusive beslut om ändrine:ar I 5taten~ budget 2019 ocb förslag t!ll andrlngar i
samband med denna proposition,

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder
för de nationella minoriteterna enligt lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspdk och enligt spr:l.klagen
(2009:600) samt enligt Sveriges minoritetsåtaganden. Anslaget får även användas för
Länsstyrelsens i Stockholms läns och
Sametingets utgifter för det nationella
samordningsansvaret för minoritetspolitiken
samt för uppföljning enligt lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Därutöver f:l.r
anslaget användas för utgifter för statsbidrag
enligt lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspdk till kommuner och landsting
inom förvaltningsområdena för finska,
meäukieli och samiska samt för utgifter för
statsbidrag för verksamhet som främjar
regeringens minoritetspolitik.

Beslut

överföring 1111/från andra
anslag
llvrlgt
Fiirslag/beräknat anslag

1Statens budtet enll11t riksdagens beslut 1december 2018 (bet
2018/19.FIUl0}. Beloppet är diades exklusJVB beslut om ändringar l statens
budget,

Regeringen föreslår att 117 771 000 kronor
anvisas under anslaget 7: 1 Ätgärder för nationella
minoriteter för 2020. För 2021 och 2022 beräknas
anslaget till 117 771 000 kronor respektive
117 771 000 kronor.

11.6.2 7:2 Åtgärder för den nationella
minoriteten romer
Tabell 11.4 Anslagsutveckling 7.2 Åtgarder fOr deti

nationella m111onteten romc~
lusental kronor

2018

Utfall

14 200

Anslagssparande

14 500

Utgiftsprognos

2019

Anslag

2020

Förslag

1 500

2021

Beräknat

1500

I

300
14332

2022

Beräknat
1500
beslut om ändringar Istatens budget 2019 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

1 lnkluslve

Ändamål

Anslaget fåi: användas för utgifter för
utvecklingsarbete och samordning för att främja
den nationella minoriteten romers rättigheter och
livsvillkor. Anslaget får även användas för utgifter
för utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder för
den nationella minoriteten romer.
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Inom kultursamverkansmodellen och till·
Stockholms län fördelar Statens kulturr:1.d även
tidsbegränsade utvecklingsbidrag. Det länsvisa
utfallet av denna fördelning framgår av tabell 3.4
nedan.
3A Fåtdelning av ulveck\1ngsbidrag per liln 2018
Tusental kronor

Tabell

Län

2015

2016

2017

2018

Blekinge

0

800

900

2 400

Dalarna

2 390

590

950

650

Gotland

580

700

580

0

Gllv!eborg

300

150

1 765

250

Halland

500

300

0

0

Jämtland

1 300

425

550

120

Jönk!plng

I 050

1540

2 000

650

Kalmar

1420

945

895

400

Kronoberg

250

0

200

650

Norrbotten

3 070

I 800

1750

950

Skånä

2 240

2 725

1895

1200

500

700

2 010

l 810

1100

700

1300

300

Södermanland
Uppsala
Värmland

500

800

1150

1450

Västerbotten

2150

2 320

2 041

400

Västernorrland

1600

450

550

950

Västmanland

1400

1600

400

900

Västra Götaland

2100

I 950

1690

1400

Örebro

250

850

1640

1490

Östergötland

750

2 000

1 900

2 000

lnterreglonala projekt

5 600

2 965

9 896

5 700

Stockholm

1150

2 535

4 590

0

Totalt slimma riket

25 250

23 230

38 652

24 660

Kä.1la1 Statens kulturråd.

Uppföljning och uwärdering
Under 2018 har Statens kulturråd, enligt
regeringens uppdrag, haft särskilda rundabordssamtal med landstingen om arbetet mot sexuella
trakasserier. Myndigheten har även följt upp hur
institutioner inom kultursamverkansmodellen
tillämpar avtalet om medverkan och ersättning
vid utställning av konstverk (MU-avtalen).
Uppföljningen visar bl.a. att 59 procent av·
utställningsarrangörerna uppgav att alla upphovspersoner fick ersättning pi eller över MU-avtalets
lägstanivå (se avsnitt 7). När det gäller uppdraget
att särskilt främja urfolket samer och nationella
minoriteter har Statens kulturråd 2018 inom
kultnrsamverkansmodellen bl.a. beviljat totalt 1
miljon kronor i utvecklingsbidrag.

2018 års dialog· mellan Kultnrdepartementets
politiska ledning och kulturpolitiskt ansvariga
politiker i landstingen fokuserade bLa. på
gestaltad livsmiljö och konstnärers villkor.
Statens kultnrråd har i en uppföljningsrapport
2016-2017
(Ku2018/02280/KO)
redovisat
modellens finansiering och utfall. Uppföljningen
innehlller besöks- och deltagarstatistik för fyra av
de sju konst- och kulturområdena: scenkonsten,
museer, arkiven och hemslöjden. Totalt uppgår
besöks- och deltagarstatistiken för dessa tre
områden till dryga 8, 7 miljoner besökare eller
deltagare. Myndigheten bedömer att kultursamverkansmodellen motsvarat de förväntningar
som kan ställas.
Med anledning av Statskontorets översyn av
uppföljnings- och utvärderingssystemet 2018
(Ku2018/01364/KO) har både Statens kulturråd
och Myndigheten för kulturanalys vidareutvecklat formerna för sina respektive
uppföljnings- och utvätderingssystem för att göra
systemet mer ändamålsenligt och enklare för
berörda parter.
Våren 2019 har regeringen gett Myndigheten
för kulturanalys i uppdrag att inom ramen för sin
löpande utvärdering av kultursamverkansmodellen göra en översyn av filmområdets roll
och utveckling i hela landet.
Myndigheten för kulturanalys har i sin
årsrapport 2019 bl.a. belyst behov av dialog med
den regionala niv:l.n för att samordna mål och
prioriteringar inom modellen i relation till andra
öronmärkta statliga bidrag. Myndigheten för
kulturanalys bedömer också att omprioriteringar
och nedskärningar på regional nivi innebär
påfrestningar på statliga system som kultursamverkansmodellen.

Äga rum

År 2018 var det sista året för Äga rum,
regeringens treåriga satsning på konst och
kulturverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande,
men de olika initiativ som påbörjats genom
satsningen fortgår.
I Äga rums första delsatsning Konst händet har
de situationer och platser som formulerades av
civilsamhället gestaltats i konstverk i 15
miljonprograrnsområden över hela Sverige.
Projekten lever vidare på olika sätt genom att
civilsamhället har bjudits in i kommunens arbete,
45
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genom att några av konstprojekten växer vidare
inom Konstrådets arbete med stadsutveckling
och genom att kunskapen, t.ex. kring metoder för
invånarinflytande, tas tillvara i Statens konstråds
fortsatta arbete.
.
I Äga rums andra delsatsning Kreativa platser,
beviljade Statens kulturråd (Kulturrådet) i den
sista av tre stödomgångar nästan 29 miljoner
kronor till 23 projekt fördelade på tio län.
Kulturrådet bedömer att Kreativa platser har
stärkt kulturen på flera platser runtom i landet
genom att fungera som brobyggare mellan den
offentligt :finansierade kulturen och de som
vanligtvis inte deltar i den. Flera projekt beskriver
själva att de genom Kreativa platser fått en
möjlighet att visa upp sin ort eller sitt område och
den kreativa energi som finns hos invånarna.
Långsiktighet har stått i fokus i båda
delsatsningarna. Bland annat har flera projekt
inom Kreativa platser upprättat en dialog med
kommunen om projektets fortsättning. Såväl
Konstddet som Kulturradet redovisar att flera
satsningar lett till långsiktiga effekter och
kommer att tas vidare i olika former.

Kulturinstitutioners hyror

Samtliga statliga myndigheter och institutioner
som tilldelas statligt stöd ansvarar självständigt
för sin lokalförsörjning. Hyreskostnaderna har
minskat för flertalet av kulturinstitutionerna
under 2017-2018. Hyreskostnadernas andel av de
statliga anslagen/bidragen varierar betydligt
mellan 6 till 53 procent vid kulturinstitutionerna,
villret framgår av tabell 3.5 nedan.
Riksdagen har tillkännagett för regeringen att
den bör vidta vissa åtgärder som rör
kulturinstitutionernas lokalkostnader
(bet.
2009/10:KrUl punkt 2, rskr. 2009/10:140).
Enligt tillkännagivandet bör regeringen bl.a.
överväga de särskilda problem som systemet med
äodamfilsfastigheter och kostnadshyra har lett till
inom kulturområdet (punkt 2). I augusti 2018
beslutade regeringen om direktiv (dir. 2018:98)
för att se över hyresmodellen för vissa
kulturfastigheter. I uppdraget ingår att föreslå nya
Mllbara alternativa hyresmodeller för de fem
institutioner som sedan 2001 omfattas av en
kostnadsbaserad
hyresmodell
för
sioa
huvudbyggnader. Utredaren ska även värdera och
bedöma om de föreslagna modellerna kan
tillämpas på andra motsvarande fastigheter som
46

rymmer kulturverksamheter och som förvaltas av
Statens fastighetsverk. Det är angeläget att
värdefulla verksamheter inom det kulturpolitiska
området fortsatt kan bedrivas på sina
ursprrmgsplatser och i lokaler som ursprrmgligen
formats för dessa specifika ändamål. Regeringen
beslutade den 5 juni 2019 om tilläggsdirektiv till
utredningen med innebörden att utredningstiden
förlängs till den 31 oktober 2020. Tillkännagivandet är inte slutbebandlat.
De fem kulturinstitutioner som sedan 2001 har
kostnadshyra (Kungl. Dramatiska Teatern AB,
Kungl. Operan AB, Historiska museet, Naturhistoriska riksmuseet och Nationahnuseum)
hade 2018 hyreskostnader som uppgick till cirka
106 miljoner kronor. Dessa hyror betalas till
Statens fastighetsverk, se vidare utgiftsområde 2
avsnitt 6.3.2.
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Tabelt 3.5 Hy,eskostnader for vissa kultunnsf.ltul1oner 2016-2018
Tusental kronor

Myndighet/Institution

Hyreskostnad Inkl. uppvärmning
och el

Hyreskostnad, uppvärmnlng och el,
andel av förvn!tnlngunslag/b\drag

flirva!tningsanslag/bidrag

förändring I
procentenheter
2016-20181

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Riksteatern

16 248

15741

15 958

262 912

263 403

270 452

6,2%

6,0%

5,9%

-0,3

Kungliga Operan AB

52 862

53812

452 284

465 525

495 051

11,7%

11.4%

10,9%

~o,s

Kungliga Dramatiska

35125

36416

229 442

230 967

244 925

15,3%

15,3%

a,s%

-0.4

52 883
35 400

teatern AB
9m

9 670

9 795

23 605

23 775

24109

39,9 %

40,7%

40,6 %

+0,7

108 469

112 385

114 240

375 402

378 688

397 785

28,9%

29,7%

28,7'¼

-0,2

!i 622

6171

7160

5887S

65 930

67 045

9,5%

9,4%

10,7 %

+1,2

43 652

45 960

47 976

208 373

213 550

259 946

21 %

21,5%

18,4'%

-2,6

Statens historlska
museerJ

32I09

32 493

46 477

99 523

104 712

162 507

32,7 %

31,0 %

28,6%

-4,1

Livrustl!amrnaren,
Skoklosters slott och
Hallwylska museet~

12 031

12167

55 783

57725

21,6%

21,1 %

Nationalmuseum
med Prins Eugens
Wa!demarsudde

40 039

35 192

53 853

153 986

149 662

220 477

26,0%

23,5%

24.4%

-1,6

Naturllistoriska
riksmuseet

53732

51 360

51 751

177 8S6

180 566

182 507

30,0%

30,0

28i"3

-1,7

Statens museer för
världskvitur

64130

65 !S2

67425

167 335

174 601

187492

38,3 %

37,3 %

35,9 %

-2.4

Statens maritima och
transporthl sto riska
rn useer

76192

16 047

89 981

131514

133 311

182 544

57,S%

57,0 %

49,3 %

-8,6

Statens centrum fllr
arkitektur och design

14 527

14 617

U7S3

55112

55 5Sl

58 780

26,1 %

26,3 %

25,2%

-1,2

Statens musikverk

26 761

27 3SI

28 836

86 209

87 108

Sl 767

31,0%

31,4%

31,4 %

0,4

Statens försvarshistoriska museer

38 810

3S 3S4

39 44S

101833

101 791

120 584

38,1'¼

38,7%

37,8 %

-0,3

Moderna museet

48 800

49 700

50 200

145 584

U612S

157114

33,5%

34,0%

32,0%

-1,5

Nordiska museet

30220

34 433

42 644

115 881

117 605

118 640

26,0%

29,3%

35,9%

+9,9

Tekniska museet

16 261

16 068

18 S62

47 3S3

47 900

l8 323

34,3 %

33,5%

39,2%

+4,S

Arbetets museum

2217

2161

2 210

15 388

15 566

18 202

14,4%

13,8%

12,1 %

-2,3

Dansmuseet

5 448

5 587

5 557

10 210

10 352

461

454

447

12 304

12 369

5 263

5 478

5 685

48 451

45 379

Dansens Hus
Riksarkivet
Institutet för språk

och folkminnen
Riksantikvarie-

ämbetet 2

Drottningholms
Slottsteater
Forum för levande

-

10 454
12 573
45 926

53,0%

54,0 %

53,2 %

+0,2

3,7%

3,7 %

3,6%

-0,J

10,9 %

12,1 %

1Z4%

+L5

historia
Källa: Uppglfterirån respektive myndighet/lnstltutfan.
andel av anslag/bidrag.
2 Anslag avser Riksantikvarieämbetets anslag M ap, 1 RlksantJk11arleämbetet. Den 1 juni 2017 Inordnades vissa uppgifter frän Riksutstä!lningar i
Riksantikvarieämbetet. Samtidigt upphörde myndfgheton Riksutstä\lningar. från och med 2018 har tidigare anslag a:4 RiksutsUlllnln gar lnförHvats t Anslag 7:1
Riksantlkvarleäm betet.
• Myndigheten Statens historiska museer (SHMM) och myndigheten tlvrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet llSH) gick samman till
myndigheten Statens historiska museer (SttM} den 1Ianuarl 2018, Samtidigt upphörde LSH som myndighet Da uppgifter som anges för Statens historiska museer år 2018
avser den nya sammanslagna myndigheten.

1 Hyreskostnadernas
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Stöd till icke-statliga kulturlokaler

År 2018 fördelade Boverket 9,65 miljoner kronor
till totalt 16 icke-statliga kulturlokaler. Lokalerna
finns i 13 län. Söktrycket var stort - 47
ansökuingar inkom om sammanlagt cirka 58
miljoner kronor. 5 av de 16 bidragsmottagarna får
även bidrag inom kultursamverkansmodellen.
Stödet till icke-statliga kulturlokaler har sedan
2015 årligen uppgått till cirka 10 miljoner kronor.
Boverket fördelar även stöd till allmänna
samlingslokaler, som bLa. fördelas till
kulturaktörer, se avsnitt 15, anslag 13:2.
Kulturella och kreativa näringar

Under 2018 · presenterade Tillväxtverket en
statistisk analys av de knlturella och kreativa
näringarna i Sverige utifdn det under föreg.l.ende
år framtagna statistikverktyget Kreametern.
Arbetet är resultat av ett uppdrag inom ramen för
regeringens exportstrategi. Genom detta arbete är
det nu möjligt att uppskatta de kulturella och
kreativa näringarnas omfattning samt göra
jämförelser över tid, såväl nationellt som
regionalt. Analysen kan användas till att
identifiera nödvändig verksamhetsutveckling för
att stärka den svenska produktionen inom
kulturella och kreativa näringar.

Kultur av och för fler

Bamochunga
Statens kulturråd stödjer, samordnar och driver
frågor om barn och unga samt tar hänsyo till detta
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perspektiv. Under 2018 hade 59 procent av
verksamheterna som fick bidrag barn och unga
som målgrupp.
I juni 2018 fick myndigheten i uppdrag av
regeringen att fördela tio miljoner kronor till
kultur för barn och unga. I uppdraget ingick att
nå breda och nya målgrupper i hela landet.
Medlen har fördelats till 46 projekt inom samtliga
konstområden som på olika sätt främjar barn och
ungas möjligheter att ta del av konst och kultur i
hela landet.
De allra flesta statligt finansierade kulturverksamheterna har under 2018 erbjudit
ambitiösa och anpassade program och aktiviteter
för den yngre målgruppen. Från skaparverkstäder
till specifika temautställningar, eller särskilda spår
i mer generellt framtagna produktioner. På många
kulturinstitutioner erbjnds barnvagnsvisningar.
Många institutioner arbetar också mer specifikt
mot förskolan och skolan med anpassat
pedagogiskt material och med utgångspunkt i
läroplanerna.

Skapande skola
Under 2018 har myndigheten prioriterat
ansökningar från områden där tillgången till
kultur är ojämlik. Samtidigt vill flera av
huvudmännen inkludera fler elever eftersom
satsningen ses som en demokratifråga. Flera av
ansökningarna är kopplade till rättighetsperspektiv och arbete med nationella 1ninoriteters
kultur. En granskning som myndigheten gjorde
visade att antalet av professionella verksamma
konstnärer som utför aktiviteter inom Skapande
skola är mycket hög. Av sammanlagt 350
kulturaktörer var endast 20 icke-professionella.
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Tabell 3.6 Skapande sltola 2014-2018
2014
2015
2016

Antal beviljad,
ansökningar
varav Skapande
förskola

376

Antal kommunala
huvudmän som
beviljats bidrag
Antal
enskildaMatliga
huvndm!n som
beviljats bidrag

Andei beviljade

2017

2018

422

439

551

463

18

20

75

96

259

273

273

272

261

10311

12810

120/2

12412

125/2

89

94

94

94

90

kommuner I prncent

Beviljat belopp
181195 189 939 183 499 187 208 190 346
11arav bevil}at belopp
10 290 12 254 10 086 10 428
Skapande försilola

Antal elever som
planeras ta del av
aktiv!teterna

773 381 830 780 885 243 885758 868 502

Källa: Statens kulturråd.
Fr.o.m. 2015 Ingår även fllrsliolan.

Den kommunala kultursko/an
Våren 2018 antog riksdagen regeringens
proposition En kommnnil knlturskola för
framtiden - en strategi för de statliga insatserna
(prop. 2017/18:164, rskr 2017/18:312, bet.
2017/18:KrU9). Statens kulturrl.d har 2016-2018
fördelat 100 miljoner kronor årligen i statligt
bidrag till kommuner som bedriver musik- och
kulturskola. Myndigheten har pnonterat
verksamhet riktad till målgrupper som musikoch knlturskolorna inte annars når, liksom
ansökningar som syftar till att utvidga
verksamheten för att öka jämlikheten inom
kulturskolan. Myndigheten har även sett en
ökning av ansökningar som syftar till att
möjliggöra för barn och unga att delta oavsett
funktionsförmåga. För att nå nya målgrupper
samverkar de komrnnnala knlturskolorna ofta
med andra kommunala verksamheter såsom
fritidsgård, skola och bibliotek men även med
civilsamhällets aktörer som exempelvis Svenska
för invandrare (SFI), trossamfund och flyktingboenden.
Redovisningar som inkommit under året till
Statens kulturråd visar att kulturskolorna har n:ltt
nya målgrupper och förbätttat möjligheten för
barn och unga att delta, bland annat genom att
bredda eller förnya kulturskolans utbud och
arbetssätt.
Under 2018 har myndigheten inrättat ett
nationellt kulturskolecentrum. Centrets uppgift

är, förutom att fördela statliga bidrag, att ansvara
för statistik och uppföljning, följa och sprida
forskning,
identifiera
utbildningsoch
utvecklingsbehov samt att främja samverkan
mellan kommuner som bedriver kulturskola.
Kulturskolecentrum har nnder året inlett arbetet
genom att ha en omfattande dialog med relevanta
aktörer i syfte att förankra uppdraget och
inhämta knnskap. Underlag till ny nationell
statistik har arbetats fram och utvecklingsbehoven har kartlagts.
I februari 2018 fick Statens kulturråd
tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att nnder 2018-2020
kartlägga och informera om högskoleutbildning
som är relevant för den kommunala kulturskolan.
En delredovisning av uppdraget lämnades till
regeringen i december 2018 där en kartläggning
av kulturskoleverksamheternas behov gjordes på
kort och lång sikt.
En slutredovisning lämnades i mars 2019 i
tapporten En kulturskola i rörelse - kartläggning
av
kulturskolans
kompetensbehov
(U2018/04719/UH). Kartläggningen visar ett
generellt behov av att tillgodogöra sig såväl
konstnärlig som pedagogisk kompetens för att
kunna bredda och utveckla verksamheten. Men
såväl uttryckta behov som möjligheterna att
tillgodogöra sig kompetens skiljer sig, bland
annat beroende på olika geografiska förutsättningar. Åven behovet av kompetens och
kapacitet att leda en verksamhet i förändring är
påtagligt.

Det samiska folkets och de nationella
minoriteternas kultur

För 2018 höjdes anslaget för bidrag till samisk
kultur med 2,5 miljoner kronor till 17,9 miljoner
kronor. För 2018 beviljade Sametingets kulturnämnd 29 procent av det totala ansökta beloppet
för projektbidrag och 54 procent av det totala
ansökta beloppet för verksamhetsbidrag (se
vidare under utg.otur. 1 avsnitt 8.4).
Genom ett riktat projekt- och verksamhetsbidrag fördelar Statens kulturråd särskilda medel
till nationella minoriteters kulturverksamhet. År
2018 fördelades merparten av dessa medel soni
verksamhetsstöd, motsvarande mellan 10 och 52
procent av dessa verksamheters totalaintäkter (se
också utg.omr. 1 avsnitt 12.4).
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Regional tillväxt
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2.1

Regional tillväxt

Omfattning

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattar
insatser i form av projektverksarnhet, regionala
· företagsstöd och stöd till kommersiell service
samt utbetalningar från Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
För att uppnft målet för den regionala tillväxtpolitiken är regional hänsyn och tvärsektoriell
styrning av resurser inom i princip samtliga
utgifts- och politikområden av avgörande
betydelse.
Bland aktörer som har ansvar och uppgifter
inom den regionala tillväxtpolitiken finns främst
Almi Företagspartner AB, Arbetsförmedlingen,
Boverket, Delegationen mot segregation, Ekonomistyrningsverket (ESV), Försäkringskassan,
Havs- och vattenmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Luftfartsverket, länsstyrelserna,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet,
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige,
Sametinget, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen,

Statens energimyndighet, Statens jordbrnksverk,
Statens kulturråd, Statens skolverk, Stiftelsen
Svenska Filminstitutet, Sveriges geologiska
undersökning, Sveriges export- och investeringsråd, Tillväxtverket, Trafikanalys, Trafikverket,
Transportstyrelsen, universitet och högskolor
samt Verket för innovationssystem.
Utgångspunkten för statliga myndigheter är
att de så långt som möjligt ska erbjuda en
likvärdig tillgång till service för alla medborgare
och företag.
Riksdagen har beslutat i enlighet med
regeringens förslag den 29 mars 2018 i propositionen Ett enhetligt regionalt ntvecklingsansvar
(prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr.
2017/18:418). Lagen om regionalt utveckliugs•
ansvar i vissa län har ändrats så att lagen omfattar
samtliga län. Lagändringarna trädde i kraft den
1 januari 2019. .Ändringen innebär att landstingen
har det regionala ntvecklingsansvaret i alla län
utom i Gotlands län där Gotlands kommun har
motsvarande-ansvar.
I denna budgetproposition benämns berörda
landsting, samverkansorgan, Gotlands kommun
och Länsstyrelsen i Stockholms län som aktörer
med regionalt utvecklingsansvar..
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Allmän miljö- och
naturvård

PROP, 2019/20:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

budgetpropositionen för 2018 om förstärkningar
i landsbygdsprogrammet för vissa betesmarkstyper och slåtteräµg,ir med höga värden ökar
förutsätmingarna att stärka viktiga värdekärnor.
Hävden av dessa marker är även viktig för att
upprätthålla kulturlandskapens värden.
Insatser för att lösa akuta problem med
foderbrist har också genomförts under året.
Myndigheternas uppföljning av utvecklingen
av hävden av ängs- och betesmarkerna behöver
förbättras. Stora insatser har gjorts för att skapa
förutsättningar för att markerna hävdas och det är
viktigt att utvecklingen följs upp för att säkerställa att dessa marker kan bevaras och utvecklas
på ett kostnadseffektivt sätt.
Flera länsstyrelser har utvecklat regionala livsmedelsstrategiei· som kan bidra till den nationella
strategins övergripande mål som bl.a. slår fast att
strategin ska genomföras samtidigt som relevanta
miljömål nås. Ekologisk produktion bidrar
särskilt i slättbygd till. en ökad variation av
odlingsmetoder och grödor vilket är positivt för
den biologiska mångfalden.
Ekonomiska resurser via jordbrukarstöd,
lands-bygdsprograrn, anslag för skydd och
skötsel av värdefull natur samt kulturrniljövårdsanslaget bidrar väsentligt till ett öppet och
varierat odlingslandskap, De enskilda l:u1tbrukarna utför en betydelsefull del av arbetet och
genom gårds-stöd samt miljöersättningar ökar
förutsättningarna för att viktiga :ltgärder genomförs, För de värdefulla kultur- och bebyggelsemiljöer som är knutna till odlingslandskapet finns
dock fortsatta utmaningar och behov av utvecklat
samarbete kring info1mation, råd och stöd mellan
myndigheter och enskilda lantbrukare.
Myndigheternas naturvårdsarbete kompletteras av kommuner och ideella organisationer där
regeringens förstärkningar för skydd och
förvaltning av värdefull natur bidragit till att
naturvårdsinsatserna i odlingslandskapet ökat

underåJ.'et.
3.5.15 Storslagen fjällmiljö
Miljökvalitetsrnålet är att fjällen ska ha en hög
grad av ursprunglighet vad gäller biologisk
mångfald, upplevelsevärden sanit natur- och
kulturvärden, Verksamheter i fjällen ska bedrivas
med hänsyn till dessa värden så att en hållbar
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Resultatindikatorer och andra
bedömningsgrunder
De bedömningsgrunder som används för att
redovisa resultaten inom området utgörs av
preciseringarna av miljökvalitetsmålet och är
följande:
fjällens miljötillstånd,
ekosystemtjänster,
gynnsam bevarandestatus och genetisk

variation,
hotade arter och återställda livsmiljöer,
främmande arter och genotyper,
genetiskt modifierade organismer,
bevarade natur- och kulturrniljövärden,
friluftsliv och buller.
Som komplement till dessa bedömningsgrunder
redovisas två indikatorer återkommande i varje
budgetproposition som diagram:
Antal restaurerade leder
Häckande fåglar i fjällen

Resultat

Fjällens miijötillstJnd
Den fysiska exploateringen av fjällen under
perioden 2010-2015 har varit konstant och
relativt begränsad. Inom obrutet fjäll är högre
exploatering (tex. tätorter, vindkraft, gruvor,
vägar och järnvägar) liten vilket enligt Naturvårdsverket indikerar att riksintresset obrutetfjäll
har fungerat väl som skyddsform. En mindre
ökuing har skett när det gäller övrig exploatering
(tex. campingplatser, golfbanor och skidliftar).
Inom övrigt fjäll finns dock en kantzon med
ganska hög nyexploatering med t.ex, skogsbilvägar och ny bebyggelse. (Naturvårdsverkets
årliga uppföljning av miljöm:llen, rapport 6880)
Ett varmare kliniat, minskat fjälljordbruk och
ändrat renbete har lett till att trädgränsen har
höjts. Det har också lett till igenväxning,
förbuskuing: och en tätare vegetation.
Under 2018 har arbetet med renbruksplaner
utvecklats och Sametinget och samebyarna är
involverade i processen med att ta fram dessa.
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Eko systemtjänster
Arbetet med att systematiskt värdera ekosystemtjänster i fjällen är ännu relativt outvecklat. Det
pågl.r ett arbete med att utveckla mer kvantitativa
värderings- och karterings-metoder. I den
fördjupade utvärderingen har Naturvårdsverket
gjort en övergripande analys av tillstånd och
trender för viktiga ekosystem-tjänster i fjällen.
Denna visar bl.a. att trenden för ren som
livsmedel är kortsiktigt stabil men med betydande
risk för nedgång bla. på grund av ett förändrat
klimat och minskad tillgång pi vinterbete.
(Naturv!i.rdsverkets rapport 6872)

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Sverige rapporterar bevarandestatus
för
naturtyper och arter som omfattas av EU:s artoch habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG). Den
senaste rapporteringen från 2019 visar att fem av
tio rapporterade arter knutna till fjällen kr dålig
eller otillräcklig bevarandestatus. Av de totalt sju
rapporterade naturtyper som kopplas till
miljökv:uitetsmålet har två dålig eller otillräcklig
bevarandestatus (glaciärer och palsmyrar).
Vad gäller indikatorn för kalfjällets och fjällnära skogens status, som baseras på vanliga
fjällfågelarters häckningsantal, så visar den inte på
någon oroande utveckling i ett kort perspektiv då
nedgångar i häckoingsantal har ersatts av
stabiliserin~diaii,am3.3~

MitANIIIW
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Hotade arter och återställda livsmiijöer
Arbetet med att rädda fjällräven kr utvecklats
vidare inom ramen för det svensk-norska
projektet Felles Fje!ltev och åtgärderna har börjat
ge resultat. Under 2018 var det totalt 56
föryngringar i fjällen trots att gnagarstammarna
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fortfarande är ganska svaga. Det kan jämföras
med 31 föryngringar år 2017.

Främmande arter och genot:yper
För närvarande finns det ingen invasiv
främmande art eller genotyp som utgör ett hot
mot fjällområdet. Blomsterlupin förekommer
dock längs en del vägar som når in i fjällområdet.

Genetiskt modifierade organismer
Inga genetiskt modifierade organismer har satts
ut eller påträffats i den terrestra eller akvatiska
fjällmiljön under 2018 enligt bedömning från
Naturvårdsverket.

Bevarade natur- och kulturmiijövå'rden
Enligt Naturvårdsverket var 43 procent av arealen
ovan den fjällnära skogsgränsen skyddad som
nationalpark eller naturreservat vid utgången av
2017.
Under 2018 skyddades 605 hektar öppen
fjällmark och 6 613 hektar fjällskog som
naturreservat.
I december 2018 beslutade regeringen att
förlänga förvaltningen av världsarvet Laponia
genom den ideella föreningen Laponiatjuottjndus
till år 2022. I flera områden pågår arbetet med att
långsiktigt skydda värdefull natur och i Jämtlands
län fattades uoder 2018 beslut om bildande av
natnrreservatet Sörvallen-Mellanisen.
länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen har
initierat en satsning på bevarande av samiskt
präglade kulturmiljöer. Satsningen, som kallas
Berättelser från Saepmie, kommer att pågå under
åren 2018-2020. I Västerbottens liin har arbetet
med att bevara och restaurera en fjällg11.rdsmiljö
med höga natur- och kulturYärden slutförts uoder
2018.
Unesco utnämnde i juni 2019 VindelälvenJuhtatdahka som biosfärsområde. Biosfärsområdet är ett av världens nordligaste
biosfärsområden och ett av de största till ytan, ca
1,3 miljoner hektar.

Friluftsliv och buller
Det omfattande arbetet med att nu;ta npp
fjällederna har fortsatt under 2018. Arbetet med
nya rastskydd är färdigt men vad gäller tex. nya
broar och spänger finns det arbete kvar att göra
(se tabell 3.5.
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Tabell 3 5 Antal ti:,staure1ade leder

Upprustning av fj§/leder samt 11pprustningsbehav 2016-2018

Antal nya broar

Antal upprustade broar
Antal km sp!ng

Utfört

Utfllrt

2017

utfört
2018

Kvar

2016

45

24

36

140

38

25

16

23

20,16

13

27

33

Antal nya rastskydd

13

1

3

0

Antal renoverade rasts:kydd

18

13

9

32

Ant. mil förbättr ledmark.

62J

485,5

320,7

1683

Antal mil röjd led

31,6

72,8

107

568

llälla, Na!UJVårdswilet

globala målet 15 Ekosystem och biologisk
mångfald.
Många olika intressen gör anspråk på
fjällområdet. Ett förändrat klimat utgör ett hot
mot fjällmiljön och kalfjället. Trädgräns~ flyttas
uppåt i fjällen till följd av ~atför~drmgarna.
Klimatförändringen har ocksa lett till att marktäckningen av ris och buskar ökar. Utvecklingen
påskyndas av att fjälljordbruk läggs ner oc~
renbetet förändras. Det saknas också delvis
kunskaps- och inventeringsunderlag beträffande
kulturtniljövärden och vissa naturtyper i fjällen.
Även om arbete återstår så har dock insatser
vidtagits som påverkar situationen P?sitivt.
Exempel på s/ldana är fjällrävsproJekten,
renbruksplanerna, bildande av nya naturreservat,
skötselåtgärder i naturreservat och kulturmiljöer.
Upprustningen av fjällederna har varit framgångsrik och behöver fortsätta.

Terrängkörningen fortsätter att öka, I april 2018
tillsatte regeringen en utredning om att se över
lagstiftningen för terrängkörning. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 oktober 2019. Vidare h;ar
Naturvårdsverket fått i uppdrag att analysera
terrängkörningens påverkan på djur, natur och ·
friluftsliv. Uppdraget redovisades till regeringen
den 1 juni2019.Under2018 har flera länsstyrelser 3.5.16 God bebyggd miljö
också genomfört riktad tillsyn mot ofö<a former
av terrängkörning. Samebyarnas arbete 1;1ed Miljökvalitetsmålet innebär att städer, tätorter
terrängkiirningsplaner fortsätter och de har gJ ort och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
förstärkningsåtgärder för att minska skador.
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
På regional och lokal nivå har informationsregional och global miljö. Natur- och kulturinsatser om terrängkörnii1gslagen gjorts, tex. har värden ska tas till vara och utvecklas, Byggnader
;arbete med hållbar skoterturism genomförts i
och anläggningar ska lokalis~ras och utfor~as _På
Jämtlands län. I Norrbottens län har ett par fjäll- ett miljöanpassat sätt samtidigt som en långsikt1gt
kommuner, med hjälp av medel från lokala natur- god hushållning med mark, vatten och andra
vårdssatsningen (LONA), genomfört skoterresurser främjas,
ledsinventeringar och informationsinsatser.
Naturvårdsverkets arbete med lavinprognoser i
fjällomrldet utvecklas löpande. Vintersäsongen Resultatindikatorer och. andra
2018/19 tillkom prognosområdet Södra Lapp- bedömningsgrunder
landsfjällen, som bl.a. omfattar Kit:elfiäll och
Saxnäs. Det finns nu totalt sex lavmprognos- De bedömningsgrunder som används för att
områden.
redovisa resultaten inom området utgörs av
följande tio preciseringar av miljökvalitetsmålet:
hållbar bebyggelsesttuktur
Analys och. slutsatser
hållbar samhällsplanering
Regeringen bedömer att flera viktiga steg och
infrasttuktur
beslut har tagits för att stärka arbetet och öka
kollektivtrafik, gång och cykel
takten för att nå miljökvalitetsmålet Storslagen
fjällmiljö. Trots detta är regeringens bedömning
natur- och grönområden
att · utvecklingen mot milj ökvalitetsmfilet är
kulturvärden i bebyggd miljö
negativ och att ytterligare insatser behövs för att
god vardagsmiljö
vända trenden och för att miljökvalitetsmålet ska
nås.
hälsa och säkerhet
Insatser för att nå miljökvalitetsmålet
hushållning med energi och naturresurser
Storslagen fjällmiljö bidrar även till att nå det
hållbar avfallshantering.
73
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Som komplement till dessa redovisas följande
fem indikatorer:
Bostäder i kollektivtrafiknära lägen
'I'illgång till service och grönska
Resvanor
Skyddad bebyggelse
Total miljöp~erkan fcln
fastighetssektorn.

bygg-

och

Resultat
Hdllbar samhällsplanering och h,Wbar
belryggelsestruktur
Regeringen beslutade i april 2018 om den nya
politiken för hållbar stadsutveckling som
presenterades i Strategi för Levande städer.
Under 2018 påbörjade Mdet för h!llbar stadsutveckling sitt uppdrag till maj 2022 att genom
myndighetssamverkan verka för att genomföra
de11 nya politiken för Mllbar stadsutveckling.
Nya bestämmelser i plan- och bygglagen
(2010:900) har beslutats sorn innebär att
landstingen får ansvar för att verka för insatser
som kan bidra till minskad klimatpåverkan i länet
(prop. 2017/18:266, bet. 2D18/19:CU2, rskr.
2018/19:31).
Regeringen överlämnade den 8 mars 2018
propositionen Nationell strategi för klimatanpassning (prop. 2017/18:163) till riksdagen. Se
vidare under Begränsad klimatpåverkan.
Boverkets uppdrag att vara samordnande
myndighet för klimatanpassning av den byggda
milj ön stärker successivt kommunernas
möjligheter att inkludera klimatanpassning i
samhällsplaneringen.

Bostäder i kollekti'vtrafiknilra lägen
Utvecklingen av indikatorn visar att den
övervägande delen av de nya bostäderna i Sverige
byggs i stationsnära lägen, vilket innebär inom
400 meter från hållplats.

Infrastruktur samt kollektivtrafik, gång och cykel
Trafikanalys fick under 2018 i uppdrag att följa
upp ett nytt etappm:ll för ökad andel gång-, cykeloch kollektivtrafik samt ta fram en plan för
metodutveckling för uppföljningen och föreslå
indikativa målnivåer för kommuner med olika
förutsättningar, t,ex. utifrån befolkningsmäugd
eller befolkningstäthet. Trafikanalys bedömning
är att andelen gång, cykel och kollektivtrafik av
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det totala persontransportarbetet var 20,7 ±1,4
procent 2018. Trafikanalys redovisade i april 2019
en plan för metodutveckling och ett förslag på
indikativa målnivåer för fyra kommuntyper.
Trafikanalys konstaterar att konskapsunderlaget
behöver förbättras och ger förslag på områden
som behöver utvecklas för att förbättra
uppföljningen av målet.
Regeringens satsning på Stadsmiljö,wtalen,
Klimatklivet och stöd för elbussar och elfordon
bidrar till etappm:llet och till omställningen av
transportsektorn på lokal och regional nivå.

Resvanor
Indikatorn för resvanor visar att antal personkilometer till fots och med cykel har förhållit sig
relativt konstant de senaste åren, medan antal
personkilometer med kollektivtrafik ökar något.
En större andel av kvinnornas resta sträcka sker
med gru:ig, cykel och kollektivtrafik, jänuört med
männens. För kvinnor är andelen 23,8 procent
(med ett konfidensintervall på +/-1,8 procent).
För män är andelen 18,3 procent (med ett
konfidensintervall på +/- 1,8 procent). Detta
gäller resor helt inom Sverige enligt den senaste
resvaneundersökningen åren 2011-2016 från
Trafikanalys. Det bör dock noteras att män
generellt reser längre sträckor än kvinnor, vilket
kan påverka valet av färdsätt

Natur- od, grönomr&len
Under 2018 beslutade regeringen om två
etappmål för stadsgrönska.
Boverket fördelade under 2018 ett stöd för
grönare städer och beviljade bidrag för ca 244
miljoner kronor till bl.a. träd- och buskplanteringar, lekparker, stadsodlingar, dagvattendammar och promenadstigar vilket främjat stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.
Länsstyrelserna har under 2018 tagit fram
handlingsplaner för grön infrastruktur som
kommer att vara ett viktigt stöd för kommunernas planering av natur- och grönområden.

Kulturvärden i bebyggd miljö
En samlad bedömning av Boverket för perioden
2012-2018 visar att kulturvärden i hög grad lyfts
fram i Mark- och miljööverdomstolens domar i
mål om plan- och bygglage11. Under 2018 har
Boverket i samverkan med länsstyrelserna
påbörjat ett arbete med att ta fram en utbildning
om kulturvärden i plan- och bygglagen.
I Riksantikvarieänmetets rapport Kulturvärden försvinner i byggprocesser, om hur
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kulturvärdena hanteras i bygglovs- och
anmälanprocesser, visar att det finns stora brister
i hur kulturvärden uppmärksammas och hanteras
i samband med ändring av byggnader. I en
majoritet av fallen uppmärksammas kulturvärdena inte alls enligt rapporten, och uppföljning
och kontroll saknas ofta. Regeringen har under
2018 gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att
utreda hur kulturhistoriska värden kan integreras
och tas tillvara i plan- och byggprocesser.

och ventilation. Läs mer under utgiftsområde 18.
Den 1 juli 2018 återinfördes radonbidraget till
småhusägare föp radonsanering. Bidraget
redovisas under utgiftsområde 18.
Den nationella bullersaniordningen har under
2018 arbetat med att utveckla en gemensam
myndighetsstrategi för goda ljudmiljöer samt
med att ta fram mät- och beräkningsmetoder
inom kunskapscentrum för buller.

Skyddad bebyggelse

Indikatorn följer upp hur stor andel av
befolkningen som bor inom ett avstånd av upp till
1 kilometer från nationalparker, naturreservat
eller naturvårdsomclden, samt befolkningens
närhet till service. Trenden för andelen av
befolkningen inom en kilometers avstånd till
skyddad natur är svagt ökande eller konstant för
perioden 2013-2017.
Tillgängligheten till såväl närmsta livsmedelsbutik som grundskola och vårdcentral har ökat
för riket som helhet mellan 2009 och 2017.

Tillgdng till service och grönska
Indikatorn syftar till att följa upp i vilken
utsträckning samhället aktivt har skyddat
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
miljöer. Kommunerna kan säkerställa bebyggelsens kulturvärden i detaljplaner och områdesbestämmelser med stöd av plan- och bygglagen genom att utfärda skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. På sanima sätt
kan staten genom byggnadsminnesförklaringar
skydda bebyggelse som har ett synnerligen högt
kulturhistoriskt värde,
Indikatorn visar att antalet skyddade
byggnader ökar långsamt och fr.ln en mycket låg
nivå, enligt Boverket i den fördjupade utvärderingen 2019. Boverket bedömer att det krävs
ökade resurser på så väl regional som lokal nivå
för att antalet byggnader med skydd ska kunna
öka snabbare,

God vardagsmiijö
Trenden i stadsbyggandet idag är att friytorna för
barn och unga minskar så att deras rörelsefrihet
begränsas.
Under 2018 har Boverket tillsammans med
Statistiska centralbyrån, SCB, gjort en nationell
kartläggning av barns och ungas tillgång till
skolgårdar som visar att skolgårdarna krymper.
Inom ramen för Boverkets uppdrag inom
arkitektur, har myndigheten ett uppdrag att ta
fram en nyvägledning om skolors och förskolors
fysiska inom- och utomhusmiljö. Vägledningen
ska publiceras i december 2019.

Hälsa och säkerhet
I saniband med regeringsuppdraget att kartlägga
förekomst av byggskador som Boverket
avslutade 2018, uppmärksammades vanligt
brister och skador inom
förekommande
byggandet, Fukt pekas fortsatt ut som en av de
vanligaste anledningarna till skadade byggnader
och ett antal potentiella riskområden framöver
uppmärksanimas, såsom uttorkning av betong

fet

Hål/1,ar aefallshantermg
Under 2017 ökade den totala mängden behandlat
hushållsavfall med 2,5 procent jämfört med 2016.
Takten i ökningen är dock lägre nu än vad den
varit tidigare. Mängden hushållsavfall per person
2017 var 473 kg, vilket är något högre än
föregående år, men något lägre än 2015.
År 2017 var andelen biologisk behandling 15,5
12rocent, vilket är en liten minskning från 2016.
Aven övrig materialåtervinning minskade något
mellan 2016 och 2017, även om den totala
mängden till materialåtervinning var högre 2017
än 2016. Totalt stod materialåtervinning
(inklusive biologisk behandling) för 49,3 procent
av behandlingen medan 5D,2 procent gick till
energiåtervinning och 0,5 procent till deponi.

Hushållning med energi- och naturresurser
På uppdrag av regeringen redovisade Boverket i
juli 2018 ett förslag om att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnad. Kravet
föreslås inledningsvis omfatta flerbostadshus och
lokaler, med vissa undantag, och deklarationen
omfattar beräkning av klimatpåverkan under de
inledande delarna av en byggnads livscykel
(byggskedet). Klimat-deklarationen bedöms öka
medvetenheten om klimatpåverkan vid byggande
och skapa förntsättningar för beteendeförändring
hos branschens aktörer.
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Total miijöpåverkan från bygg- och
fastighetssektorn
Bygg- och fastighetssektorn släppte ut närmare
13 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige
under 2016, vilket motsvarar 21 pi-ocent av
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Bygg- och
fastighetssektorns inhemska utsläpp av växthusgaser har minskat under perioden 1993-2016.
Under 2016 uppgick de totala inhemska
utsläppen av kväveoxider och totala mängde11
luftburna partiklar (TSP) från bygg- och
fastighetssektorn till ungefär 30 000 ton
respektive 11 400 ton. Beräkningen baseras på
utsläpp från den svenska ekonomin, vilket
inkluderar
utsläpp
fdn
internationella
transporter i Sverige, och ska inte jämföras med
Sveriges territoriella utsläpp som redovisas i den
officiella utsläppsstatistiken
och årligen
rapporteras till Europeiska kommission och FN:s
luftvårdskonvention. Inom byggverksamheten
uppkom det i Sverige under 2016 totalt 9,8
miljoner ton primärt bygg- och ri:vningsavfall
varav knappt 0,4 miljoner ton farligt avfall. Det
motsvarar 31 procent av allt genererat avfall i
Sverige och 16 procent av allt farligt avfall sedan
den stora mängden gruvavfall räknats bort.
Primärt avfall är det som uppstår direkt av
produktion och konsumtion.
Cirka 50 procent av sektorns avfall återvanns
2016. Stora flöden av bygg- och rivningsavfall
ingår dock inte i avfallsstatistiken, där
återvimiingen uppskattas vara mycket hög.
Naturvårdsverket bedömer att det inte går att
bekräfta att etappmålet om 70 procent
återvinning av bygg- och rivningsavfall faktiskt är
uppnått. Detta beror på brister i statistiken och
osäkerhetkring ovanriämnda flöden av bygg- och
rivningsavfall.
Energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn av både inhemsk och importerad energi
uppgick i snitt till ca 124 TWh för perioden 20082016. Energi-användningen för 2016 ligger cirka
7 procent högre jämfört med genornsnittsvärdet
för hela perioden och ca 8 procent högre jämfört
med 2015, enligt Boverkets miljöindikatorer.
Boverkets miljöindikatorer visar på att bygg- och
fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser ur ett
livscykelperspektiv 2016 uppgick till totalt ca 21
miljoner ton koldioicidekvivalenter. Av dessa
släpptes 12,8 miljoner ton ut i Sverige, vilket
motsvarade ungefär 21 procent av Sveriges totala
årliga utsläpp av växthusgaser. Jämfört med 2015
hade utsläppen av växthusgaser ökat, men
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samtidigt hade aktiviteten inom sektorn och
byggnadsinvesteringarna ökat under denna
period. Se vidare om energianvändningen i byggoch fastighetssektorn under utgiftsområde 18
och 21.

Tillkännagivande om avfall
Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den
anser att ansvaret för insamling och återvinning av
förpackningar och tidningar även fortsatt bör
ligga på producenterna (bet. 2015/16:MJU7,
punkt 5, rskr. 2015/16:162). Regeringen
beslutade den 28 juni 2018 nya förordningar om
producentansvar för förpackningar
(SFS
2018:1462)
respektive
returpapper
(SFS
2018: 1463). Regeringen anser därmed att
tillkännagivandet är tillgodosett och slutbehandlat.

Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att steg har tagits för att
stärka arbetet med att nå miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö. Samtidigt är nuvarande insatser
inte tillräckliga för att nåmiljökvalitetsmålet. Det
går inte att se en tydlig riktning om utvecklingen
är positiv eller negativ. Det är svårt att bedöma
utvecklingen i sin helhet för miljökvalitetsmålet
eftersom målet är komplext och de regionala
skillnaderna är stora.

Etappmål med anknytning till miijök:valitetsmålet
Etappmål för ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik har inte uppnåtts. Den sanimanlagda
andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik har varit
i stort sett oförändrad under senare år. Samtidigt
är nuvarande insatser inte tillräckliga för att nå
målet 2025.
Etappmål om metod för stadsgrönska och
ekosystemtjänster i urbana miljöer har ännu inte
uppnåtts, men regeringen bedömer att målet
kommer att nås i tid med befintliga insatser,
Etappmål om integrering av stadsgrönska och
ekosystemtjänster i urbana miljöer har ännu inte
uppnåtts, men regeringen bedömer att målet
kommer att nås i tid med befintliga insatser. Det
finns ett ökat intresse hos samhällsbyggnadsbranschen för att arbeta med stadsgrönska och
ekosystemtjfuister i urbana miljöer. Allt fler
kommuner tar fraro underlag för grön
infrastruktur och ekosystemtjiinster.
Etappmålet om byggnads- och rivmngsavfall är
ännu inte nått och regeringen bedömer att det
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krävs ytterligare insatser för att målet ska n;l.s i tid.
Statistiken för bygg- och rivningsavfall är dock
inte fullständig och bedönmingen är därför
osäker. Den senaste uppskattningen av andelen
icke-farligt bygg- och rivningsavfall ligger på
knappt 50 viktsprocent (2016). Genomförandet
av EU :s reviderade avfallsdirektiv bedöms bidra
till att etappmålet nås. Arbetet med etappmålet
bidrar även till mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och
produktion och mål 13 Bekämpa klimatförändringen i Agenda 2030.
Etappmfilet om ökad resurshusMllning i
livsmedelskedjan är ännu inte nått, och
regeringen bedömer att det krävs ytterligare
insatser för att målet ska nås i tid.
Allt fler kommuner erbjuder separat insamling
av matavfall De separat insamlade matavfallsmängderna har ökat de senaste åren, men det
återstår dock en del arbete för att uppnl
återvinningsmfilet för matavfall till 2020. År 2016
återvanns 40 procent av matavfallet genom
biologisk behandliog så att näringsänmen togs
tillvara. För 2016 var motsvarande uppgift för
återvinning av matavfallet som behandlas
biologisk så att både växtnäring och energi tillvara
tas 32 procent. Etappmålet om ökad resurseffektivitet i livsmedelskedjan bidrar till mål 12
Hållbar konsumtion och produktion inom
Agenda 2030,

och förbättrad ruttoptimering av godstransporter.
Många kommuner går mot en mer uttalad
helhetssyn på stadsutveckliogen och satsar på
kollektivtrafik, cykel och gång.
Regeringen genomför en rad satsningar för att
minska bilanvändningen och öka andelen som
väljer kollektivtrafik, cykel och gång i framför allt
de tätt bebyggda områdena, t.ex. bidrag genom
Stadsmiljöavtalen.
Regeringens satsning på grönare städer har
också bidragit till att skapa och utveckla stadsgrönska. För att uppnå en god vardagsmiljö, är
det viktigt att skapa goda utemiljöer även vid
nybebyggelse och förtätning av äldre områden. I
sauunanhanget är det också viktigt att lyfta
betydelsen av att kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse förses med relevant skydd för att
uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av den
bebyggda miljön.
Genom de nya bestänrmelserna om regional
fysisk planering 7 kap. plan- och bygglagen och
landstingens ansvar för att bidra med insatser som
kan minska länets klimatpåverkan ökar förutsättningarna för den samhällsomställning som
krävs för att nå de klimatpolitiska målen.
Regeringen anser att landstingen genom regional
fysisk planering kan spela en viktig roll för det
moderna fossilfria samhällsbygget.

Bebyggelsestruktur och transporter

Många kommuner saknar egen kompetens i
kulturmiljöfrågor, vilket avspeglar sig i hur
kulturmiljövärdena hanteras i PBL-processerna.
Behovet av kunskapsunderlag, informationsspridning och vägledning inom 0ID1·ådet är
fortsatt stort för flera aspekter på god livsmiljö
Det är dessutom angeläget att kulturmiljöfrågorna kommer in tidigt i planprocesserna.
Flera kunskapshöjande insatser har genomförts,
bl.a. för att lyfta vikten av att beakta även parker
och grönområden som anlagts under olika epoker
och som kan återspegla en historia från svunnen
tid i samhällsplaneringen. Fortsatt vägledning och
informationsspridning är viktigt även här.
Problem med fukt och mögel, radon och buller
i inombusmiljön är fortfarande aktuella. De
senaste årens förändringar av regelverken för
omgivningsbuller har bl.a. inneburit en tydligare
och mer förutsägbar tillämpning. Möjligheterna
att förtäta bebyggelsen i attraktiva, centralt
belägna och kollektivtrafik.nära lägen har ökat,
liksom möjligheterna att bygga små lägenheter.

God livsmiijö
Människor väljer i hög grad att flytta till städer.
Det innebär att exploateringsttycket är fortsatt
högt i våra städer och tätorter och bidrar till att
flera målkonflikter aktualiseras i den byggda
miljön, samtidigt som det fortfarande saknas
bostäder till alla.
En förtätning av våra städer och tätorter är
välkommen, men kan innebära konflikter
kopplade till minskade grön- och vattenområden,
andelen hårdgjord markyta, knlturmiljövärden,
luftföroreningar,
buller
och
riskfrågor,
Förtätning kan skapa förutsättningar för att
minska problem med buller och luftföroreningar
beroende på hur den genomförs. En funktionsblandad bebyggelsestruktur bidrar till att
människors behov i högre grad kan tillgodoses i
deras
närområde.
En
fuuktionsblandad
bebyggelsestruktur gör det enklare att nå
målpunkter med gång, cykel och kollektivtrafik
samt ger förutsättningar för ökad fyllnadsgrad
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Eftersom buller från källorna (främst trafiken)
inte minskar och nuvarande regler för buller vid
planering av nya bostäder innebär ökade
förutsättningar för bostadsbyggande i bullerutsatta lägen är det nödvändigt att fortsätta följa
utvecklingen
om
hälsopåverkan
från
omgivni.ngsbuller.

Byggnader och resurshushållning
Bygg- och fastighetssektorns står för en
betydande del av samhällets miljöpåverkan.
Sammantaget står sektorn för ca 10 till 40 procent
av miljöpåverkan i Sverige inom de omdden som
följs upp med Boverkets miljöindikatorer.
Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra
länder genom import av byggprodukter.
Den totala temperaturkorrigerade energianvändningen per areaenhet för bostäder och
lokaler har minskat med 18 procent mellan 1995
och 2016. Tendensen är nedåtgående och en
fortsatt energieffektivisering inom sektorn
förväntas. Installationen av värmepumpar i
bebyggelsen har haft en god inverkan på
energieffektiviseringen. Regeringens olika styrmedel för energieffektivisering ger goda förutsättningar för att energieffektiviseringen kommer
fortsätta. Detta bidrar i första hand till delmål 7.3
och 11.6 i Agenda 2030. Se utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostads-försörjning och.
byggande samt konsumentpolitik som redovisar
indikator för utvecklingen av byggnaders energiprestanda.
Det stora behovet av nya bostäder innebär en
avsevärd utmaning för byggsektorn. Utvecklingen för energihushållning visar att energi_..
användningen på total nivå ökade inom sektorn
under perioden2015-2016. Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser minskade under
perioden 1993-2016. Samtidigt har sektorn sedan
1995 blivit allt mer energieffektiv, se vidare under
utgiftsområde 18.
Under 2017 ökade den totala mängden
behandlat husbållsavfall med 2,5 procent jämfört
med 2016. Mellan åren 2015 och 2016 fanns en
liten nedgång, men sedan några år tillbaka råder
en ökningstrend. Takten i ökningen är docklägre
nu än vad den varit tidigare. För att bidra till
delmål 11,6 och 12.5 i Agenda 2030 och för att
konsumtionens negativa klimat- och miljöpåverkan ska minska måste vi förändra hur och
vad vi konsumerar. Regeringens strategi för
hållbar konsumtion tar sikte på vad staten kan
göra tillsanunans med kommuner, näringsliv och
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det civila samhället för att underlätta för oss
konsumenter att agera hållbart.

Hållbar avfallshantering
Inom EU pågår arbete för att främja en cirkulär
ekonomi. Siktet är att ta sig allt högre upp i
avfallshierarkin. Som en del av det arbetet har
Europaparlamentet och rådet under 2018 beslutat
om revideringar av sex direktiv på avfalls området.
Revideringarna innebär b!.a. ökat fokus på
förebyggande, främjande av selektiv rivning och
högre mål för förberedelse för :l.teranvändning
och materialåtervinning av kommunalt avfall och
förpackningsavfall samt att nya avfallsströmmar
kommer behöva sorteras ut separat.
I Sverige pågår nu ett arbete med att genomföra
de nya kraven i svensk lagstiftning. Regeringen
har under 2018 beslutat om skärpta krav för
fastighetsnära insamling av förpackningsavfall
och returpapper och separat insamling av matavfall Parallellt pågår det en löpande teknikutveckling som bidrar till nya möjligheter att
materialåtervinna mer av avfallet.
I Sverige finns potential för förbättringar av
resurshushlllningen. Återanvändningen sknlle
knnna öka vilket skulle leda till minskade
avfal!smängder. Mer avfall skulle kunna behandlas
högre upp i avfallshierarkin genom att förberedas
för återanvändning eller materialåtervinnas. Detta
skulle underlättas av bättre källsortering och
eftersortering. För att öka möjligheterna att
använda avfallet som en resurs i en cirkulär
ekonomi behöver mer fler produkter vara fria från
särskilt farliga änanen,

3.5.17 Ett rikt växt- och djurliv
Miljökvalitetsmillet är att den biologiska mångfalden ska bevaras och användas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska skyddas, Arter ska
leva kvar i långsiktigt- livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation, Människor ska ha
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.
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Resultatindikatorer och andra
bedömningsgrunder

Resultat

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
De bedömningsgrunder som används för att
redovisa resultaten inom området utgörs av
preciseringarna av miljökvalitetsmålet och är
följande:
gynnsam bevarandestatus och . genetisk
variation,
påverkan av klimatförändringar,
ekosystemtjänster och resiliens,
grön infrastruktur,
genetiskt modifierade organismer som kan
hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade,
främmande arter och genotyper,
biologiskt kulturarv, och
tätortsniira n>tur som är värdefull för
friluftslivet, ku!ttu·miljön och den biologiska
mångfalden.

I bedömning av bevarandestatus 2013-2018 för
de arter och naturtyper som omfattas av EU :s artoch habitatdirektiv (92/43/EEG) framgår att
olika naturtyper av gräsmark, dyner, skog, hav
och kust fortfarande uppvisar negativa trender
och att de inte uppnår gynnsam bevarandestatus.
För våtmarkerna har värden> sedan förra
rapporteringen försämrats. De arter som har
sämst trend är fjärilar och vedlevande leddjur. För
89 av de svenska naturtyper som ornfu.ttas av
direktivet har 73 dålig eller otillräcklig bevara11destatus. Av 168 svenska arter som omfattas av
direktivet har 103 dålig eller otillräcklig
bevarwdestatus. I stort sett är tillsdndet fortsatt
dåligt beroende på ett intensivt fiske och ensartat
jord- och skogsbruk samt upphörd hävd av
biologiskt värdefulla gräsmarker, som tidigare
varit en viktig faderresurs.

Sam komplement till dessa bedömningsgruuder
redovisas en indikator, som återkommande
diagram:
Bevarandestatus för nattutyper och arter i
art- och habitatdirektivet
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Naturvårdsverket redovisade under 2018 ett
regeringsuppdrag om en prioriterad åtgärdsplan
för Natura 2000 för budgetperioden 2021 - 2027
inför att regeringen ska lämna underlag till EUkommissionen enligt artikel 8 i art- och
habitatdirektivet,
Totalt pågår 132 åtgärdsprogram för hotade
arter och naturtyper (ÅGP).
På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket
föreslagit nya och reviderade åtgärder inom det
nuvarande landsbygdsprogrammet, som kan
förbättra måluppfyllelsen för Ett rikt växt- och
djurliv.
Naturvårdsverkets rapport Pollinatörer och
pollinering i Sverige (nr. 6841) visar att vilda
pollinatörer är under press. Ekosystemtjänsten
pollinering bidrar till bl.a. till livsmedels-·
försörjning. I oktober redovisade Naturvårdsverket förslag till insatser som kan motverka
nergången av vilda pollinatörer i Sverige
(M2018/01152/Nm). Förslagen bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
UN :Biodiversity Conference 2018, partsmöten med FN:s konvention om biologisk
mångfald och dess protokoll Cartagenaprotokollet och N agoyaprotokollet, ägde rum i
november. På mötet beslutades om processen för
hur arbetet ska bedrivas för att ta fram ett
ramverk för biologisk mångfald efter 2020. Det
nya ramverket förväntas beslutas hösten 2020.

Påverkan av klimatförändringar
IPCC:s 1,5 graders-rapport som publicerades i
oktober 2018 understryker den påverkan som
klimatförändringen kommer att ha på arter,
ekosystem och naturtyper och att de största
temperaturförändringarna kommer att ske
vintertid på norra halvklotet. I Sverige bedöms
fjällen och Östersjöns vä:Jtt- och djurliv som
särskilt känsliga Förändringar i artsammansättningen kan också. leda till förändringar i
naturtyper och ekosystem.
Flera myndigheter har genomfört insatser för
att tninska klimatets påverkan på arter och
naturmiljöer.
Särskilt
relevanta
är
Naturv&dsverkets och Havs- och vattenmyndighetens handlingsplaner, men även SMHI:s som
främst har fokus på klimatdata och modellering.
Naturvårdsverket, SMHI och Livsmedelsverket har under 2018--2019 tagit framhandlingsplaner för klimatanpassning.
Åtgärder för att minska andra påfrestningar
såsom
fragmentering,
överexploatering,

föroreningar, invaderande arter och andra skador
och förlust av livsmiljöer, bidrar också till att öka
möjligheten för ruter och ekosystem att kunna
anpassa sig till klimatförändringen och dess
effekter.

Ekosystemtjänster och resiliens
Kunskapsplattformen
Intergovernmental
platform on biodiversity and ecosystem services
(IPBES) publicerade maj 2019 sin bedömning av
det globala tillståndet för biologisk mångfa~d och
ekosystemtjänster, Slutsatserna är att den
biologiska mångfalden minskar, ekosystemtjänsterna försämras och en miljon arter riskerar
att utrotas från jordens yta Den negativa
påverkan har accelererat under de senaste 50 åren.
Med nuvarande
trender
uppnås
inte
internationella mål för bevarande och hållbart
nyttjande av naturen. Främsta orsakerna är
ändringar i anvfutdningen av mark, vatten och hav
samt direkt uttag av naturresurser. Även
klimatförändringar är ett hot mot den biologiska
mångfalden. Ekosystem med bevarad biologisk
mångfald och ekosystemtjänster har bättre
förmåga att stå emot störningar som uppkommer
på grund av ett förändrat klimat, Men med
samlade ansträngningar som ger genomgripande
förändringar kan naturen bevaras, restaureras ocb.
nyttjas hållbart.
Tre pilotlän hat under 2018 haft ett fortsatt
uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram exempel
på hur arbetet med att integrera ekosystemtjänster i ärendehandläggning och annan
verksamhet kan genomföras. Bovetket har tagit
fram en vägledning för arbetet med ekosystemtjänster och grön infrastruktur i bebyggd miljö
och förmedlat bidrag för insatser för att skapa
grönare städer. Statens geotekniska institut
vidareutvecklar det geotekniska verktyget
(Geokalkyl) till att beal,ta naturvärden och ekosystemtjänster.
I januari 2018 redovisade Naturvårdsverket ett
regeringsuppdrag om kommunikation om ekosystemtjänster som pågick under 2014-2017.
Våren 2018 beslutade regeringen om två nya
etappmål om stadsgrönska och ekosystemtjänster (se avsnitt 3.5.16 God bebyggd miljö).

Grön infrastruktur
Naturvårdsverket har under 2018 samverkat med
länsstyrelserna och andra myndigheter m. fl. för
att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i land, vatten- och havs områden.
81
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länsstyrelserna redovisade i oktober 2018 ett
regeriogsuppdrag dl!r det framgår att arbetssättet
med grön infrastruktur är viktigt, att det
möjliggör ökad transparens och att det ger
underlag för lanciskapsaktörer. Vidare bedömer
länsstyrelserna att handlingsplanerna bör
kompletteras och slutföras samt att genomförandet av dessa behöver påbörjas.
Naturvårdsverkets redovisade sitt uppdrag om
grön infrastruktur i oktober 2018 och beskriver
att området är under utveckling och många
komplexa frågor hanterats löpande. Myndigheten
bedömer att fortsatt och fördjupad dialog samt
att samverkan med berörda aktörer iir avgörande.
I arbetet med produktionen av Nationella
Marktäckedata (NMD) har satellitbilder tagits
över hela landet, vilket skapat goda förutsättningar för kartering av grön infrastruktur.

också beslutat om en förordning som trädde i
kraft den 1 januari 2D19.
Antalet mårdhundar i Sverige har fortsatt att
minska, från ca 100 individer totalt till ca 10
bekräftade vuxna djur 2018.
Avmagringssjukan Chronic Wasting Disease
(CWD) är en sjukdom som varit känd och
spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan
1960-talet. Sjukdomen påträffades 2016 och 2017
hos vildren och älg i Norge. Under 2017 hittades
ytterligare fall hos kronhjort i Norge, .på älg i
Finland2018 och på två älgkor från Norrbottens
län i Sverige 2019, Under åren 2018-2020 genomförs en övervakning av CWD som beslutats av
EU. Utöver viltlevande hjortdjnr (älg, kronhjort
och rådjur) undersöks också hägnad kronhjort
och ren.

Biologiskt kulturarv
Genetiskt modifierade organismer
Ingen genetiskt modifierad växt odlades
kommersiellt i Sverige under 2018. Genetiskt
modifierade organismer har introducerats i
miljön i liten utsträckning och befintliga
styrmedel är väl utvecklade. Fältförsök pågår för
J:llirvarande med genetisk modifierad hybridasp,
backtrav samt oljekål. Havs- och vattenmyndigheten har lämnat ett fåtal tillstånd för att
använda genetiskt modifierad zebrafisk för
forskoingsverksamhet i inneslutna system. Inom
ramen för Cartagenaprotokollet om biosäkerhet
har arbetet fortsatt med riskbedömning av
genetisk modifierade organismer.

Främmande arter och genotyper
Invasiva främmande arter har identifierats som ett
av de största hoten mot biologisk mångfald både
pi land och i akvatiska miljöer. Under 2018 har
Artdatabanken utfört en riskbedörnniog av 1 033
arter. Av dessa bedöms 877 kunna påverka
biologisk mångfald i Sverige pi ett negativt sätt.
Totalt 257 arter bedömdes utgöra en hög eller
mycket hög risk som invasiva främmande arter
och 53 arter bedömdes vara potentiellt invasiva.
Under 2018 har Naturvirdsverket och Havsoch vattenmyndighetens arbetat med att genomföra de itaganden som följer av Europa.parlamentets och rådets förordning (EU) nr
1143/2014 om att förebygga och hantera
introduktion av invasiva främmande arter.
Nya bestämmelser i miljöbalken om invasiva
främmande arter trädde i kraft i augusti 2018 vilka
kompletterar EU-förordningen. Regeringen har
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Landsbygdsprogrammets miljöersättningar är
viktiga för a1;t stärka biologisk mångfald, framför
allt genom att behålla marker i hävd. Enligt SCB
har det skett en viss ökoing av den totala arealen
betesmark och slåtteräng mellan 2014 och 2018
efter att arealen under ett flertal ir minskat.
En nndersökning av Naturvårdsverket visar att
beviljandegraden för dispensansökoingar frin
miljöbalkens generella biotopskydd (7 kap 11 §
miljöbalken) . är . hög. Trots att ekologisk
kompensation tillämpas i hög utstråckning
bedöms biotopförlust ske i ca hälften av fallen.
Naturvirdsverket och Sametinget har under
2018 redovisat regeringsuppdrag om nationellt
arbete med traditionell kunskap för bevarande
och hållbart nyttjande av biologisk mingfald. För
att stärka bevarandet och spridandet av
traditionell kunskap föreslår myndigheterna, dels
ett pilotprojekt för att tillgängliggöra kunskapen,
dels åtgärder inom landsbygdsprogrammet.
Ärendet bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Ett uppdrag om vägledande strategier för
knlturmiljöfrågor har under 2018 länmats till
Naturvårdsverket, Havs- och vattemnyndigheten, Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Tillväxtverket, Sveriges
geologiska undersökning, Statens fastighetsverk
och Fortifikationsverket.
Biologiskt kulturarv knutet till gamla träd vid
fäbodar och finnbosättningar har kartlagts på
regional nivå.
I juni 2019 utnämnde Unesco två nya biosfärområden i Sverige; Voxnadalen och Vindelälven-
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Juhtatdahka. Biosfärområdet Voxnadalen är
d1ygt 341 000 hektar och representerar unika
natur- och kulturmiljöer som skapats av
brukartraditioner som exempelvis fäboddrift och
bruket av översvämningsmarker och strandängar.
U nescos världsarv Hälsinge-gårdarna, Hamra
nationalpark samt flera naturreservat och Natura
2000-områden ingår i området.
Biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka som
innefattar Vindelälvens avrinningsområde omfattar ca 1,3 miljoner hektar. Vindelälven är ett av
?,uropas sista, stora fritt strömmande vattendrag.
.Alven och dess omkringliggande marker är en
färdväg för människor, renar, växter och djur.
Den världsunika flytt av samebyarnas renar är
bland de längsta kända boskaps-migrationerna.
Sveriges samtliga sju U nesco biosfärområden
bidrar till modeller för genomförandet av de
globala målen för hfillbar utveckling och Agenda
2030. Biosfärområdena har dessutom betydelse
för besöksnäringen regionalt och lokalt.

Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet
kulturmiijön och den biologiska mångfalden
Människors tillgång till natur- och kulturmiljöer
med ett rikt växt- och djurliv bidrar till en allmän
förståelse av landskapets och den biologiska
mångfaldens värde samt till rekreation och en god
folkhälsa. Den tätortsnära naturen har en särskild
betydelse i detta hänseende.
Vid årsskiftet 2018/2019 fanns totalt 4 914
naturreservat i Sverige varav 412 är kommunala.
345 av dessa har som syfte att tillgodose behov för
friluftslivet och i många finns även värdefulla
kulturmiljöer. De flesta kommunala naturreservaten ligger tätortsnära. Under 2018
beviljades 17 miljoner kronor i markåtkomstbidrag till kommunala reservat.
I den lokala naturvårdssatsningen (LONA)
beviljades under året 143 miljoner kronor i bidrag
till kommunala tätortsnära projekt. Bidragen
kompletteras av en stor andel medfinansiering
från kommuner, föreningar eller näringsliv.
Med hjälp av LONA-bidrag har kommunerna
tagit fram ca 145 naturvårdsprogram, grönstrukturplaner, skötselplaner, friluftsplaner och
fiskevårdsplaner mm. Det pågår även ca 155
restaureringsprojekt som förbättrar den
tätortsnära miljön genom t.ex. biotopförbättrande åtgärder.
Under 2018 har flera myndigheter samarbetat
för att ta fram bättre statistik om tätortsnära
natur.

Den tätortsnära naturens betydelse för
friluftslivet finns även redovisat i utg.omr. 17,
avsnittet Friluftslivspolitik.

Etappmål med anknytning till miljökvalitetsmålet
Etappmål om den biologiska mångfalden och
värdet t!l1J ekosystemtjänster.
Naturvårdsverkets kommunikationssatsning om
ekosystemtjänster slutredovisades under året
(Naturvårdsverket rapport 6798, januari 2018).
Arbetet med att lyfta värdet och betydelsen av
ekosystemtjänster i samhället fortsätter inom
myndigheten som en miljömålsåtgärd. Ett
nätverk för myndigheter och företag om
ekosystemtjänster har byggts upp. Ekosystemtjänster har även integrerats i arbetet med grön
infrastruktur.
Arbetet med integrering av ekosystemtjänster
har pågått inom olika myndigheter. Boverket har
tagit fram väglednings- och kommunikationsmaterial om hur ekosystemtjänster kan hanteras i
fysisk planering, byggande och förvaltning.
Havs- och vattenmyndigheten har genomfört
kartläggningar om ekosystemtjänster kopplat till
havet. Jordbruksverket har tagit fram en plan för
odlingslandskapets biologiska mångfald. I planen
framhålls vikten av ett variationsrikt landskap
med bevarade småbiotoper för att bibehålla
viktiga ekosystemtjänster i odlingslandskapet.
Skogsstyrelsen publicerade en rapport som
beskriver drygt trettio skogliga ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av skogsbruk
m.m. Dessutom görs en bedömning av statusen
för ytterligare ekosystemtjänster. Tolv ekosystemtjänster bedöms ha god status medan åtta
får bedömningen otillräcklig. I nio fall bedöms
statusen som måttlig,
2018 publicerade kunskapsplattformen IPBES
1180 regionala rapporter om statusen för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här
framgår att utbredningen av naturliga ekosystem
och artrikedom minskar i Sverige.

Etappmål om skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gjort betydande insatser för att nå
etappmålet om skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden.
Etappmålet är att minst 20 procent av Sveriges
land- och sötvattensområden samt 10 procent av
Sveriges marina områden senast 2020 bidrar till

83
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2

2.1

Areella näringar, landsbygd och
livsmedel

Omfattning

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel omfattar verksamhet inom
områdena jordbruks- och trädgårdsnäring,
fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog
och jakt samt rennäring och andra samiska
näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.
Myndigheter som verkar inom utgiftsområdet
är Statens jordbruksverk (J ordbruksverket),
Statens veterinärmedicinska anstalt, Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård,
Centrala djurförsöksetiska nämnden, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och vissa verksamheter vid
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samh.ällsbyggande (Formas).
Av utgifterna finansieras 54 procent genom
Europeiska
garantifonden för jordbruk,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska havs- och fiskerifonden. En stor del av EU-medlen avser obligatoriska åtgärder såsom gårdsstöd och intervention. Därtill kommer delfinansierade stöd och
ersättningar som förutsätter nationell medfinansiering, i huvudsak inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet.
I diagram 2.1 visas fördelningen av medel för
2020 inom utgiftsområdet.

Diag1am 2.1 utgiftsområde 23 Areella nanngar, landsbygd
och livsmedel

M~digheter
ce111. s1.m a%
Forskning och
utbildning ~·n~
SLU och stöd via
Formas} 13%

EU~tlld 54%

Nationell madfinans!arlng ·
av EU-stöd 17%
Källa, Egna beräkningar,

EU-stöd (10,6 miljarder kronor): Finansiering från EU-budgeten, t.ex. gårdsstöd,
intervention, landsbygdsprograrnmet och
havs- och fiskeriprogrammet. En del av EUstödet förutsätter nationell medfinansiering
Nationell medfimnsiering av landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet (3,4 miljarder kronor)
Forskning och utbildning (2,6 miljarder
kronor): SLU och stöd till forskoing
Myndigheter (1,5 miljarder kronor): Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, m.fl. (ej SLU)
Övrigt (1,7 miljarder kronor): Nationellt
stöd, bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m.m.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utg,ftsvtvecklmg mom utglftsområde 23 Areella naringat, landsbygd och lmsmedel

Miljoner kronor

Utla Il
201&

Bud Jet
20191

Prognos

Förslai

2019

20211

Beräknat

2021

Berlknat
2022

H Skogsstyrelsen

467

450

449

488

496

503

1:2 Insatser för skogsbruket

620

432

401

252

248

248

1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt

145

146

147

m.

156

158

109

109

126

128

134

10

10

10

10

10

115

134

133

134

134

134

40

53

52

63

53

5,

625

628

621

601

531

539

5

5

5

12

15

1,4 Bidrag till veterinär fältverksam het

109

1:5 0jurhalsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
1:6 Bekämpande av smittsamma lmsdjurssjukdornar

1:7 Ersättningar för viltskador m.rn,
1:8 Statens jordbruksverk
1:9 Bekämpande av växtskadegörare

1:10 Gårdsstöd m.m.

J 393

8 018

7444

7 345

6 261

6 325

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

77

226

226

144

120

143

1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk

43

33

31

33

31

25

25l

199

191

164

167

128

1, 13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och
vattenbruk
1:14 Livsmedelsverket

251

255

256

257

243

247

1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

204

163

161

261

122

122

44

51

47

43

43

43

3 981

5 358

4 907

38H

3 684

2 479

2109

2 798

2 756

2 987

2 543

2122

347

1:16 Bidrag till vissa lnt-ernatlonella organisationer m.m.

1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
1:18 Från EU-bud geten finanslera de åtgärder för landsbygdens

mlljo och struktur
1,19 Miljöförbättrande åtgärder Ijordbruket

180

178

50.

50

42

1:20 SHid till Jordbrukets rationalisering m.m,

4

4

4

4

4

4

1,21 Åtgärder på fjäll!genneter

2

2

2

2

2

2

114

114

112

114

111

114

1912

1947

1930

1 985

2 016

2 046

566

598

596

571

579

579

1

1

159

107

106

107

!OJ

107

18597

22 023

20 874

19 790

17 854

16325

1:22 Främjande av rennärlngen m.m,
1:23 Sveriges lantbruksun!versitet
1:24 Forskningsrådet för rniljö 1 areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad förskn\ng

1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademlen

1

l,26 Nedsättning av slaklerlavgilter

1

Totalt för utgil~område 23 Areella näringar, landsbygd ooh
livsmedel
1 Inklusive

hes lut om lindrintar i statens budget 2019 och förslagtlll ändringar t samband ml!d denna proposition,

För 2019 prognostiseras de totala utgifterna för
området uppgå t:ill 2O 874 miljoner kronor,
Regeringens förslag till anslag för 2020 för
utgifts området innebär att 19 790 miljoner
kronor anvisas, För 2021 beräknas anslagsnivån
till 17 854 miljoner kronor och för 2022 till
16 325 miljoner kronor.

14

I

PROP. 2019/20:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

Tabell 2.2 Hailedmng av ramrnvån 2020-2022.
UtgJftsomJJde 23 A1eella nanngar, landsbygd och ltvsmeclel

Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets föreslagna
anslagsram för 2020 fördelad på transfereringar,
verksamhetsutgifter och investeringar.

lägre än vad som är förenligt med normen inom
ett visst skatteslag. Förutom skatteutgifter redovisas i förekommande fall även skattesanktioner,
där skatteuttaget är högre än den angivna normen
inom skatteslaget. Många av skatteutgifterna har
införts, mer eller tnindre uttalat, som medel inom
specifika områden som t.ex. konjunktur-,
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik.
Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo
och kan därför jämställas med stöd på budgetens
utgiftssida. Beräkningarna av skatteutgifternas
storlek kan dock inte användas som en exakt
offentligfinansiell effekt för den möjliga intäktsförstärkningen om en viss skatteutgift skulle
slopas. Om t.ex. en skattebas förväntas minska
niir en skatteutgift slopas, innebär det att den
faktiska intäktsförstärkningen blir tnindre än den
redovisade skatteutgiften. Vissa skatteutgifter
kan inte heller slopas då det t.ex. kan finnas
unionsbestämmelser eller andra internationella
överenskommelser som förhindrar detta. En
utförlig beskrivning av skatteutgifterna har
redovisats i regeringens skrivelse Redovisning av
skatteutgifter 2019 (skr. 2018/19:98). I tabellen
nedan redovisas de skatteutgifter som är att
hänföra till utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel

Tabell 2.3 Ramniuä 2020 1ealekonomiskt fordelad.

Tabell 2.4 Skatteutgifte1

Miljoner kronot

Anvisat 2019 1

2020

2021

2022

20900

20 910

20900

Förändring till följd av,

Pris- och 1aneomrlikn!ng i
Beslut

58

113

168

-1347

-232

-1901

-52

5 398

3 920

Varav BP20'

övriga makroekonomiska
förutsättningar

818

!56

3

-646

42

65

utgiftsområden

11

13

11

Varav BP20 a

11

13

-4

-3 138

-2 921

19 790

17 854

16 325

Volymer

överföring till/från andra

Övrigt
Ny ramnivå
1 Statens

budget enligt rik~dagens be$lot ! da.c-ember 2018 {bet
2018/19:FIUlOL Beloppet Ar således eX\(!Uslve beslut om ändringar i statens
budget.
2 Pris- nch löneomralmingen bas.eras på anvisada medel 2019, öv,lga
färiindrlng_skomponenter redovisas. i löpande prim och Inkluderar dlirmed en
prl$- och lllneomräklling, f>rls- och föneområkn!ngen för 2021-2022 är
preliminär.
3 Exklusive prls- och löneomrä.knlng,

Utg1ftsom1åde 23 Areella natingar, landsby d och livsmedel

M/J}oner kronor

MiHonar kronor

2020

Transfereringar 1
Verksamhetsutgifter 2

15104
4655

Investeringar 3

31

summa ramnivå

19 790

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2018 samt kända fiirändrlng:ar
av anslagens anviindnlng,
t Med transfereringar avses Inkomstöverföringar, dvs, utbetalningar av bidrag från
st alen t\l! exempelvis hushäll, föietag eller kommuner utan att shten erhåller
någon direkt motprestation.
2 Med varksamlletsutgffter avses resurser som stat!lga myndigheier använder l
verksamheten, t.ex. utgifter flir Ilin er, hymT och inköp av varor och tjänster,
aMed lnvesterlngar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, lmmaterlella tillgångar Dch finansiella tillgångar.

2019

2020

140

140

70

150

Nedsatt energiskatt på uppvArmningshränslen [nom
jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna

40

40

Nedsatt energiskatt på e! som används inom jord-,
slwgs- och vattenbruksnäringarna

580

590

Nedsatt lwldioxidskatt för diesel till arbetsmasklner
och fartyg inom jord-1 skogs- och
vatten bruksn äringarna

820

820

1 650

1740

Uttag av bränsle

Awerkningsrätt till skog
Anläggning av ny skog m.m,

Slogsavdrag

Totalt för utgiftsområdet
"-n I betyder att utglflen Inte kunnat kvantifieras.

2.3

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll redovisas
normalt i huvudsak på budgetens utgiftssida. Vid
sidan av dessa stöd finus det även stöd pii
budgetens inkomstsida i form av avvikelser från
en enhetlig beskattning, s.k. skatteutgifter. En
skatteutgift uppstår om skatteuttaget för en viss
grupp eller en viss kategori av skattebetalare är

2.4

Mål för utgiftsområdet

Målet för utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel är:
Att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla
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delar av landet. De gröna näringarna ska vara
livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart (prop. 2014/15:1, utg.oror. 23 avsnitt
2.4, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88).
Inom utgiftsområdet finns även mål beslutade av
riksdagen avseende en sammanhållen landsbygdspolitik, en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, skogspolitiken samt de samiska
näringarna.
Viktiga mål för utgiftsororådet är även målen
inom rniljöm/tlssystemet, se utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturv/trcL

Skog

För skogspolitiken har riksdagen beslutat om två
jämställda mål- ett produktionsmål och ett miljömål (prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15,
rskr. 1992/93:252, prop. 2007/08:108, bet.
2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244):
Produktionsmålet innebär att skogen och
skogsmarken ska utnyttjas effektivt och
ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god
avkastning. Inriktningen avseende målet om
skogsproduktion ska ge handlingsfrihet i
fråga om användningen av vad skogen
producerar.
Miljömålet innebär att skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En
biologisk mångfald och genetisk variation i
skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att
växt- och djurarter som naturligt hör
hemma i skogen ges förutsättningar att
fortleva under naturliga betingelser och i
livskraftiga bestånd. Hotade arter och
naturtyper ska skyddas. Skogens · kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala
värden ska värnas.

En sammanhållen landsbygdspolitik
Riksdagen har beslutat om det övergripande
målet för den sammanhållna landsbygdspolitiken
(prop. 2017/18:179, bet. 2017/18:NU19, rskr.
2017/18:360):
En livskraftig landsbygd m:ed likvärdiga
möjligheter till företagande, arbete, boende
och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

En konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja

Riksdagen har beslutat om ett övergripande mål
för livsmedelskedjan samt mål för tre strategiska
områden - Regler och villkor, Konsument och
marknad samt Kunskap och Innovation (prop.
2016/17:104, bet. 2016/17:MJU23, rskr.
2016/17:338):
En konkurrenskraftig livsmedelskedja där
den totala livsmedelsproduktionen ökar,
samtidigt som relevanta nationella miljömål
nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i
hela landet. Produktionsökningen, både
konventionell och ekologisk, bör svara mot
konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad
självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

De samiska näringarna

Det övergripande målet för samepolitiken är
(prop. 2000/01:1, utg.oror. 23 avsnitt 7.3, bet.
2000/01:MJU2, rskr. 2000/01:86):
Att verka för en levande samisk kultur
byggd på en ekologiskt hållbar rennäring
och andra samiska näringar.
Samepolitiken omfattar flera utgiftsområden bl.a.
underutgiftsornråde 1 Rikets styrelse, 16 Utbildning och nniversitetsforskning och 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid. Resultatbeskrivningen för samiska näringar görs i förhållande till
den delen av målet som rör samiska näringar.

2.5

Resultatredovisning

Med utgångspunkt i målen för utgiftsomtådet
redovisas i det följande resultat för de fyra
resultatområdena En sammanhållen landsbygdspolitik, En konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, Skog och De samiska näringarna.

16

PROP. 2019/20:1 U'l'GlFTSO'.MRÅDE 23

jämföra med 305, 355 respektive 415 individer
2018, 2017 och 2016. För att stammen ska ha
gynnsam bevarandestatus behövs 300 individer
och att minst en invandrad finskrysk varg reproducerar sig varje femårsperiod. Järvpopulationen
uppskattas till 522 individer vilket ligger uuder
600 som är järvens referensvärde för gynnsam
bevarandestatus. För lodjur behövs minst 870
individer för gynnsam bevarandestatus och vid
den senaste inventeringen fanns ca 1 220 individer. Antalet familjegrupper av lo har dock
minskat.
Täta och/eller stora viltstammar kan medföra
skador inom såväl skogs- som jordbruk samt
orsaka olyckor på väg och på spårbunden trafik.
Ersättning för skador erhålls frm anslaget 1:7
Ersättning för viltskador m.m. Enligt Sveriges
lantbrulmmiversitets viltskadestatistik för 2018
utbetalades 12,7 miljoner kronor i stöd till
åtgärder som förebygger skador av skyddat vilt
och i ersättning för sådana skador. Ersättning för
förekomst av rovdjur inom renskötselområdet
erhålls frm anslaget 1:22 Främjande av rennäringen m.m. Under 2018 utbetalades drygt
58 miljoner kronor i rovdjursersättning samt till
förebyggande åtgärder inom rennäringen.
När det gäller begränsningar för utfodring av
vilt pågår ett flertal initiativ från myndigheter och
organisationer och regeringen följer dessa
aktörers initiativ. Bl.a. har Svenska Jägareförbundet preciserat utfodring när det gäller mängd
och typ av foder genom Handlingsplan vildsvin
samt nya råd för utfodring som tagits fram
vintern 2018/19. Även av Skogsstyrelsens nya
viltskadepolicy, version 2.0, framgår att vilda
hjortdjur inte ska utfodras för att möjliggöra
viltbestånd som överstiger det antal som
landskapet kan bära utifrm det foder som växer
inom omr!.det.
Fram till 2015 var det totala antalet trafikolyckor med vilt inblandat relativt oföränderligt,
nära 47 000 olyckor med de anmälningspliktiga
arterna, Sedan 2016 har olyckorna med vilt ökat.
Under 2018 uppgick antalet till 63 750 olyckor.
Det är klövvilt (bla. vildsvin och rådjur) som är
inblandade i de flesta olyckorna. Under 2018 var
antalet trafikolyckor med rådjur inblandade
46 985, vilket var en ölroing på drygt 1100
olyckor jämfört med 2017. Trafikolyckor med
vildsvin inblandade var 6 938 under 2018, vilket är
drygt 850 fler än 2017.
De ändrade villkoren för upplåtelser av småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen och
42

på renbetesfjällen, i syfte att förbättra möjligheterna att balansera jakttrycket i dessa känsliga
områden, har gällt sedan småviltsjakten 2017/18.
Enligt berörda länsstyrelser har jakttrycket
avtagit påtagligt, såsom regeringen avsett. I
enlighet med detta har även inbetalda intrmgsersättningar och viltvårdsavgifter minskat,

Analys och slutsatser
Sannnanfattningsvis bedömer regeringen att de
initiativ som tagits inom livsmedelsstrategin
främjar utvecklingen mot en konkurrenskraftig
och Mllbar livsmedelskedja och bidrar till att nå
det övergripande målet för utgiftsområdet.
Utifrm de indikatorer som följer utvecklingen av
livsmedelsstrategin går det ännu inte att dranågra
mer långtgående slutsatser av regeringens arbete
på grund av kort tidsperiod. Många av de projekt
som har beviljats inom handlingsplanen för
livsmedelsstrategin pågår t.o.m. 2019.
Regeringen kan konstatera att konkurrenskraften har försämrats i livsmedelskedjan mellan
åren 2011-2017, framför allt i primärproduktion
och livsmedelsindustri. Regeringen avser fortsätta bedriva ett arbete kring förenklingsinsatser i
livsmedelskedjan, såsom likvärdiga livsmedelskontroller i hela landet och digitalisering av tillståndsprocesser. Genom att förenkla processen
för efterlevnad av regler, för mottagaren, kan
sektorn utvecklas och konkurrenskraften för
företagen stärkas och bör därför fortgå, Baserat
på den fördjupade analys och utvärdering
angående villkoren i livsmedelskedjan som
genomförts under året konstaterar regeringen att
lönsamheten skulle kunna stärkas.
Förenkling av regelverk och framför allt
identifiering av tillväxthämmande regler är viktiga
åtgärder för jordbrukets fortsatta utveckling och
konkurrenskraft. Forts att uppföljning av analyser
inom ramen för livsmedelsstrategin nä.r det gäller
bland annat tillståndsprövning och markfrågor är
nödvändigt i sammanhanget.
För en långsiktigt konkurrenskraftig livsmedelsproduktion behöver dessutom jordbrukets förmåga att hantera nya utmaningar som
t.ex. extrema vädersituationer, vilka kan förväntas
bli vanligare med ett förändrat klimat, öka,
Ett aktivt arbete i förhandlingarna av den
gemensamma jordbrukspolitiken och utformning av den nationella strategiska planen är viktiga
förutsättningar för livsmedelskedjans utveckling.
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Det är angeläget att utforma politiken på ett sätt
som, inom en sammantaget minskad ram, skapar
förutsättningar att nå ökad konkurrenskraft,
ökad miljö- och klimatambition, ökad marknadsorientering samt begränsar de administrativa
kostnaderna för genomförandet av politiken för
såväl myndigheter som stödmottagare. En viktig
del är att i förhandlingarna driva ökad flexibilitet,
s.l. att obligatoriska miljövillkor kan anpassas för
att möta regionala och lokala utmaningar,
Systemet för sanktioner och kontroller av obligatoriska villkor behöver förenklas,
En höjd miljö- och klimatambition förutsätter
att en tillräckligt stor budgetmässig andel av den
andra pelaren avsätts för riktade miljö- och
klimatåtgärder. Därutöver verkar regeringen för
en förenkling av politiken. Regeringen bedömer
att den nya genomförandemodellen har potential
att leda till verklig förenkling.
Att utveckla GJP är även viktigt för att möta
EU-geniensamma miljö- och klimatåtaganden,
FN:s hållbarhetsmål, de nationella miljömålen,
FN:s konvention för biologisk mångfald, Parisavtalets mål och för att understödja en överg.l.ng
till en biobaserad ekonomi.
It-utveckling och en ökad ärendehantering
inom landsbygdsprogrammet är viktiga orsaker
till de ökade administrationskostnaderna inom
GJP, Det finns dock stora skillnader mellan
länen, särskilt med avseende på projekt- och företagsstöd. Skillnader i handläggningskostnader
beror bland armat på ett ärendes omfattning och
komplexitet medan avstånd till kontrollobjekt
påverkar kostnaden för kontroller, Regeringen
anser att det finns behov av ökad samordning
mellan länsstyrelserna för att öka effektiviteten i
stödadministrationen.
Direktstödet har i dagsläget stor betydelse för
jordbrukets inkomster, i synnerhet i bygder med
sämre produktionsförutsättningar. Torkan under
2018 innebar lägre inkomster och högre utgifter
för m.l.nga jordbrukare och direktstödet uppfyllde då sitt syfte som ett viktigt inkomststöd,
Landsbygdsprograrnmet visar nu generellt en
god måluppfyllelse, Siffrorna över beviljat respektive utbetalat stöd följer i stort sett framtagna
riktvärden, men inom varje unionsprioritering
ingår delåtgärder som visar en mer splittrad bild,
Fortsatt arbete är nödvändigt för att säkerställa
att utbetalningarna av jordbrukarstöd g!lr enligt
plan samt att eftersläpande stöd betalas ut så tidigt
som regelverket tillåter,

För att vända den negativa utvecklingen av
jordbruksproduktionen i norra Sverige har
regeringen tidigare förstärkt det nationella stödet.
Syftet var att säkerställa att jordbruksverksamheten kan behållas i enlighet med Sveriges
anslutningsfördrag till EU. I den nuvarande
programperioden för landsbygdsprogramrnet
finns det en viss gränsdragningsproblematik som
är kopplad till kartan för det nationella stödet och
fördelningen av övergångsstödet för perioden
2016--2019. Det finns därför skäl att se över
utformningen av det nuvarande stödet, inklusive
kartan inför kommande programperiod för att
säkerställa rimliga stödnivåer i s! hög utsträckning som möjligt samtidigt som en betungande
administrativ
börda för
myndigheterna
begränsas. Regeringen har lämnat ett uppdrag till
Jordbruksverket att se över· stödområdesindelningen för det nationella stödet och kompensationsstödet, Uppdraget ska redovisas senast
den31 december 2019.
Regeringen konstaterar att arbetet med att
förbättra jordbrukets miljöeffektivitet behöver
fortsätta, Sett till en längre tidsperiod har
jordbrukets negativa miljöeffekter i många
avseenden minskat. Samtidigt har jordbruksproduktionen varit relativt stabil Det betyder
således en förbättrad miljöeffektivitet och tecken
på en s.k. frikoppling av jordbruksproduktion
från negativ miljöpåverkan.
Det är dock inte möjligt att mellan enskilda år
dra några mer långtgående slutsatser vad gäller
jordbrukets miljöpåverkan. Detta då utsläppen
från jordbruket inklusive användning av växtskyddsmedel beror på många faktorex, t.ex. årsmån och vad som produceras,
De pågående förhandlingarna om en ny
gemensam jordbmkspolitik är viktiga, Detta
gäller inte minst för effektiviteten i de åtgärder
som är ril1.tade mot jordbmkets klimat- och
miljöutmaningar samtidigt som tillväxt och
konkurrenskraft främjas. Det finns dock även
andra styrmedel med kopplingar till övrig klimatoch energipolitik som påverkar jordbrukssektorns miljöeffektivitet. Dessa behandlas
närmare under utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård.
Metangasrednceringsstödet
bar
varit
ändamålsenligt utformat. I den utvärdering som
Jordbruksverket har gjort konstaterar verket att
produktionen av biogasen i stödet inte
överkompenseras gentemot andra energikällor.
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När det gäller det eng:\ngsstöd för produktion
av biogas som infördes 2018 kommer Jordbruksverket att utvärdera detta under hösten 2019.

ska börja tillämpas från december 2019. Ett nytt
avgiftssystem behöver därför tas fram.

Stärka skyddet av dricksvatten
Myndigheternas lwntroll av djur och livsmedel
Förklarande orsaker till de stora skillnaderna i
länsstyrelsernas måluppfyllelse och effektivitet i
djurskyddskontrollen kan vara flera, t.ex. att
antalet aumälningsärenden har ökat, nya arbetsuppgifter för länsstyrelserna och resurstillgång. I
det intensifierade arbetet med att likrikta
kontrollverksarnheten har lUdet för djurskyddskontroll en viktig roll.
Utifdn en samlad bedömning av redovisade
och pågiende arbeten konstaterar regeringen att
livsmedelskontrollen fortsätter att utvecklas i en
positiv riktning och insatserna för en ökad
effektivisering och tydligare styrning fortsätter.
Inom ramen för livsmedelsstrategin pågår flera
insatser för att höja kompetensen i livsmedelskontrollen vilka förväntas ge effekt de närmaste
åren. Det bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete för
att öka likvärdigheten i kontrollen och ett arbete
har inletts för att mäta effekterna av det pågående
arbetet. Samtidigt genomförs livsmedelskontrollen fortfarande inte i tillräcklig omfattning
eller på ett riskbaserat sätt hos alla kommunala
kontrollmyndigheter. Det är viktigt att poängtera
att detta gäller en mindre andel av alla kontrollmyndigheter men att det är avgörande ur ett
likvärdighetsperspektiv att detta problem åtgärdas. Att bemamtingsproblem är en avgörande
orsak bakom vissa kommunala kontrollmyndigheters svårigheter att utföra kontroll i tillräcklig
omfattning är väl etablerat. Ökad samverkan
mellan kommuner kan vara ett effektivt verktyg
för att komma åt dessa sårbarheter. Länsstyrelsernas kontroll av livsmedel och foder inom
primärprodnktionen sker fortfarande i mycket
låg omfattning. Länsstyrelsernas resurser
begränsar idag kontrollens förutsättningar att
utvecklas.
Nuvarande system med nedsättning av
avgifterna för slaktedkontrollen bidrar till sänkta
kostnader för landets slakterier och vilthantedngsa11läggningar. Avgiftssystemet är dock
komplicerat och inte förenligt med Europaparlamentets och rMets förordning (EU) 2017/ 625 av
den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
. djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel som
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En förstärkning av den nationella samordningen
på dricksvattenområdet ger förutsättningar för en
utvecklad styrning och samordning av ddcksvattenrelaterade frågor för att åtgärda de brister
som Dricksvattenutredningen konstaterade i
betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning
(SOU 2016:32). Klimatförändringarna samt
erfarenheter från de senaste årens torka och
vattenbrist visar på behovet av att långsiktigt
arbeta med åtgärder för att förebygga risker och
säkerställa planedngen för dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat.

Hållbar animalieproduktion - djurhälsa och
djurskydd
Djurhälsoläget i Svedge är fortsatt gott. En viktig
faktor för att upprätthålla det goda djurhälsoläget
ii:r att det finns en väl fungerande veterinärorganisation vid utbrott av smittsamma djnrsjukdomar och tillgång till djursjukvård i hela landet
dygnet runt. J ordbruksverket, som har i uppdrag
att säkerställa tillg:\ngen till veterinärer där privata
alternativ saknas, måste ges förutsättningar att
fullfölja sitt uppdrag. 'I'ack vare det goda djnrhälsoläget är användningen av antibiotika till djur
låg i Sverige. Den låga och ansvarsfulla användningen kan också tillskrivas ett proaktivt samarbete mellan regeringen, myndigheter, näringen
och intresseorganisationer.
En ny modernare djnrskyddslagstiftning bidrar
till att säkerställa ett gott djurskydd och att främja
en god djurvälfärd och respekt för djur. Inom EU
och på internationella arenan är regeringen
fortsatt aktiv i arbetet att stärka djurskyddet.

Fiskeripolitik och vattenbruk
Regeringen menar att EU:s gemensannna fiskeripolitik skapar förutsättningar för att nå målen om
ett hållbart fiske. Det innebär att även fortsatt
kommer ett omfattande arbete med genomförandet att krävas, avseende framför allt anpassning av regelverk för e:x:empelvis redskap och
fiskerikontroll som en följd av landningsskyldigheten samt fastställande av kvoter och totalt
tillåtna fångstmängder enligt :roa:x:imal hållbar
avkastning (MSY). Arbetet med att införa fiskeregleringar i marina skyddade omdden och andra
anpassningar av f:lngstmetoder fortsätter för att
säkerställa förenlighet mellan fiskeripolitiken och
milj ölagstiftningen, Utöver att säkerställa ett
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biologiskt och socioekonomiskt hållbart fiske
behöver fiskresursernas livsmiljö förbättras för
att säkerställa välmående marina ekosystem
inklusive deras fiskbestånd (se utg.omr. 20
Allmä11 miljö- och naturvård).

fungerande konkurrens. Den svenska li:vsmedelsexporten ska ges förutsättuingar att
öka för att möta efterfrågan på relevanta
marknader.

Livsmedelsindusttin
Havs- och fiskeriprogrammet
Den försenade starten för havs- och fiskeriprogrammet begränsar fortfarande möjligheten
att analysera resultat och dra slutsatser om
programmets genomförande. Analysen av de
slutförda ärendena visar dock att utvecklirigen
mot de uppsatta målen är positiv även om det är
långt till målen på vissa områden. I syfte att
förbättra förutsättningar för att programmets mål
ska kunna uppnås beslutade regeringen om
programändringar under 2018. Bland annat
justerades vissa mål och medel omfördelades till
åtgärder med låg grad av måluppfyllelse,

Jakt- och viltförvaltning
Natunrå1·dsverkets arbete utifrån viltstrategin
innebär att viltfönraltuingen fortsätter att utvecklas. Många viltstammar fortsätter att öka eller
kvarstår på en hög nivå. Klövvilt och stora fåglar
ger i dag skador på jord- och skogsbruk som
lokalt kan bli mycket stora. Även rovdjuren
orsakar skador och andra problem för bland annat
renuäringen och tamdjursägare. De stora viltstammarna påverkar även antalet trafikolyckor
där vilt är inblandat. De skador som viltet orsakar
är ett stort problem och regeringens ser det som
angeläget att fortsatt arbeta med åtgärder som kan
begränsa skadorna. Viltförvaltningen ska aktivt
bidra till att förebygga skador och andra problem.
Även ett samarbete mellan olika aktörer är viktigt
för att finna åtgärder för att begränsa skador som
orsakas av vilt.
Regeringen anser att de stora rovdjuren ska ha
långsiktigt livskraftiga stammar, samtidigt som
tamdjurshållniug inte påtagligt försvåras och
socioekonomiska hänsyn tas.

Konsument och marknad
Målet för det strategiska området Konsument
och marknad är:
Konsumenterna ska ha ett högt förtroende
· för livsmedlen och kunna göra medvetna
och
hållbara val,
exempelvis
av
närproducerat och ekologiskt. Marknaden
för livsmedel ska kännetecknas av en väl

Förädliugsvärdet i livsmedelsindustrin som helhet ökade med22 procent mellan 2008 och 2015.
På en mer detaljerad nivå framgår att förädlingsvärdet ökade mer i vissa delar av livsmedelsindustrin, t.ex. drycker och tobak.
Antalet livsmedelsföretag ökade mellan 2016
och 2017 med 2,9 procent, från 4150 företag till
4 270 företag.
Konkurrensverket har inom ramen för
livsmedelsstrategin kartlagt och analyserat förhållanden som begränsar konkurrensen inom den
svenska Jivsmedelskedjan. Konkurrensverkets
slutsats är att koncentrationen på dagligvarumarknaden är fortsatt hög, men gör bedömningen att konkurrensen på marknaderna för
handel och produktion av livsmedel huvudsakligen fungerar väl och att konsumenterna har
goda förutsättningar att göra aktiva och välinformerade val. Myndigheten lämnar ett antal
åtgärdsförslag som kan förbättra konkurrensen i
livsmedelskedjan och som sammanfattningsvis
går ut på att öka tillgängligheten på attraktiva
butikslägen för nya aktörer och.att mer resurser
ges till offentliga upphandlingar så att fler anbud
kan tas emot från små och lokala aktörer. Konkurrensverket har i sitt uppdrag även kommit
fram till att de svenska villkoren för primärproducenterna behöver harmoniseras gentemot övriga
länder i EU, förslagsvis genom att Sverige verkar
för att motsvarande höga krav införs även i andra
EU-länder. Rapporten bereds inom Regeringskansliet.

Livsmedelsexport
Riksdagen har ställt sig bakom det som miljö- och
jordbruksutskottet anfört om att underlätta och
främja livsmedelsexport och tillkänuagett detta
för regeringen (bet. 2016/17:MJU23 punkt 33,
rskr. 2016/17:338). Av utskottets betänkande
framgår att utskottet vill göra det enklare för
livsmedelsföretagen att exportera och marknadsföra sig i andra länder. Utskottet anser att det
finns ett behov av ett än tydligare främjandeuppdrag med särskild tyngdpunkt p'1 att göra det
enklare för livsmedelssektorn att ta sig in på nya
och befintliga marknader och för att lyckas med
detta, anser utskottet att den livsmedelsspecifika
45
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och den behöver utvecklas kontinuerligt på olika
nivåer.
Skogen har en nyckelroll i en cirkulär växande
bioekonomi och för ett hfillbart samhälle både
nationellt och internationellt. Framgångsrikt
samarbete i internationella skogsfrågor förutsätter strategisk omvärldsanalys och fortsatt
engagemang i nordiska, europeiska och globala
processer. Det är fortsatt viktigt att vinna gehör
för hfil!bart svenskt skogsbruk i EU och internationella sammanhang.

2.5.5

De samiska näringarna

För att redovisa resultat och bedöma hur samiska
näringar utvecklas och bidrar till det övergripande
målet för utgiftsomr:1.det samt det övergripande
målet för samepolitiken krävs en utveckling av
statistiken. I dagsläget saknas tillförlitlig statistik
för att ta fram relevanta indikatorer. För rennäringen används vinterrenhjordens antal, årets
slakt och prisutveckling som indikatorer.
Förutom renskötsel utgör samisk besöksnäring, samiskt hantverk, duodji (samisk slöjd
och konsthantverk) och småskalig slakteri- och
förädlingsverksamhet viktiga samiska näringar.
Sametingets arbete utgår från det rennäringspolitiska handlingsprogrammet och livsmiljöprogrammet Eallinbiras.
Arbete med renbruksplaner fortsätter mellan
Skogsstyrelsen, Sametinget och samebyarna.
Renbruksplanerna spelar en viktig roll som
underlag i samhällsplaneringen. Genom att
sammanföra information från planerna med
annan information om renskötselns markanvändningsbehov förbättras dialogen med andra
markanvändare.
En analys av förra sommarens brändervisar att
31 av 51 samebyar drabbades. Den höga värmen
har också medfört att renarna har fått mindre
betesro samt att kvaliteten på betet varit sämre
samtidigt som kostnaden för utfodring bedöms
ha ökat med 55 procent. Även kostnaden med
anledning av cesiumhalter i renköttet bedöms öka
med ca 18 procent på grund av bränderna och
torkan. Sametingets arbete med handlingsplan för
klimatanpassning har fortskridit genom att fyra
samebyar har tagit fram klimat- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner.
Liksom förra året var vinterrenhjordens storlek
under 2017/18 ca 248 000 renar. Svängningar i
renhjordens storlek beror till största delen på

variationer i naturbetet och förändringar i rovdjursförekomst. Storleken har varierat i cykler
mellan 220 000 och 260 000 i vinterhjord 19962018. Antalet renägare ligger relativt konstant på
drygt 4 600 personer, varav ca 40 procent är
kvinnor och ca 60 procent män.
Slakten av ren 2017/18 var 53 081, vilket är en
minskning med ca 5 700 djur (-9,6procent) från
föreglende år. Medelpris/lillo var 66,51
kronor/kilo, vilket är en minskning med
2,09 procent från föregående år. Före detta har
priset ökat sedan 2013. Därutöver tillkommer
statligt pristillägg med 9 kronor/kilo för vuxna
djur och 14,50 kronor/kilo för renkalv, Slaktuttaget varierar från år till år men trenden är
sjnnkande om man ser till hela perioden 20062018. Den totala slaktintäkten för 2017/18 var
92 552 000 kronor vilket är en minskning med
7 procent sedan föregående&. Utbetalt prisstöd
uppg:1.r till 16 332 000 kronor (-14 procent). Den
rovdjursersättning som Sametinget betalar ut till
samebyarna uppgick till 58 miljoner kronor under
2018.
I Ett ökat samiskt inflytande (prop.
2005/06:86) uttalades att regeringen avsåg att i ett
am1at sammanhang återkomma till de av Rennäri..'lgspolitiska kommittens förslag i betänkandet En ny rennäringspolitik - öppna samebyar
och samverkan med andra markanvändare (SOU
2001:101) som avser rennäringens förMllande till
andra markanvändare, koncessionsrenskötseln,
samebyns juridiska form, medlemskap i sameby
och samebyns uppgifter, Dessa förslag behandlades i promemorian Vissa samepolitiska frågor
(Ds 2009:40). Där behandlades också förslag om
en konsultationsordning mellan Sametinget och
Regeringskansliet. Promemorian remitterades
och mötte betydande kritik. Förslagen genomfördes aldrig.
18 år har förflutit sedan betänkandet presenterades. Några av de föreslagna åtgärderna i Ett
ökat samiskt inflytande (prop. 2005/06:86) bar
genomförts. Avseende en konsultationsordning
pågår arbetet med en proposition som regeringen
avser presentera under 2019. För de återstående
förslagen tycks det saknas ett enat stöd.
Regeringen har därför inte för avsikt att vidare
utreda förslagen i betänkandet,
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Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att en livskraftig rennäring
och andra samiska näringar är en grundförutsättning för en levande samisk kultur. Insatserna
på omr:l.det bedöms bidra till uppfyllande av det
övergripande målet.
Regeringen bedömer att utmaningen för
renskötselns framtid främst består av att hantera
och att hitta en bafans mellan påverkan av
pågående och framtida verksamheter av bl.a.
skogsbruket, utbyggnad av vindkraft och gruvnäring, turism och infrastruktur i förhållande till
rennäringens behov av betesmarker. Även klimatförändringar och extremväder har en betydande
påverkan på rennäringens verksamhet, Fortsatt
utveckling av renbruksplanerna är därför viktigt
men även Sametingets· och samebyarnas möjligheter att delta i de samrådsprocesser som sker
kring etablering av olika verksamheter. Sametingets handlingspfan för klimatanpassning visar
på behovet av flexibilitet för minskad sårbarhet.
En långsiktigt livskraftig rennäring bidrar till
miljökvalitetsmfilet Storslagen fjäUmiljö, producerar efterfrågat klimatsmart livsmedel och
bidrar till bevarandet av andra ekosystemtjänster.
Dessa värden har i sin tur betydelse för bl.a.
besöksnäringen i berörda regioner. Regeringen
anser även att det är viktigt att arbetet fortsätter
för att toleransnivån för skador av stora rovdjur
inte ska överskridas.

2.6

Den årliga revisionens
iakttagelser

Jordbruksverket fick en revisionsberättelse med
reservation avseende sin årsredovisning för 2017.
Som grund för uttalande med reservation anförde
Riksrevisionen att Jordbruksverket (Distriktsveterinärerna) tagit ut avgifter för försäljning av
djurfoder utan uttryckligt bemyndigande från
regeringen vilket enligt Riksrevisionen strider
mot 3 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt
förordningen (2009:1464) med instruktion för
Statens jordbruksverk får Jordbruksverket ta ut
avgifter för uppdragsverksamheten som bl.a.
gäller Distriktsveterinärerna. Riksrevisionen
anser att det är otydligt om Distriktsveterinärerna
har befogenhet att sälja djurfoder med stöd av
detta bemyndigande. Regeringen delar inte Riksrevisionens bedömning utan anser att det
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bemyndigande som finns i dag är tillräckligt.
Regeringen bar dock gett Jordbruksverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten sälrerställer att
Distriktsveterinärernas försäljning av foder och
annan försäljning som bedrivs inom ramen för
Distriktsveterinärerna begränsas till det som är
nödvändigt för att fullgöra de uppgifter Jordbruksverket har enligt förordningen (2009:1464)
med instruktion för Statens jordbruksverk. Som
en övrig upplysning i revisionsberättelsen för
2018 anger Riksrevisionen att de bedömer att
frågan är under hantering i och med uppdraget.
Jordbruksverket fick även en revisionsberättelse med resetvation avseende sin årsredovisning för 2018. Som grund för uttalande med
reservation framförde Riksrevisionen att Jordbruksverket har överskridit tv:3. bemyndiganderamar. Det gäller dels anslaget 1:18 anslagspost 1
Från EU-budgeten finansierade åtgärder för
landsbygdens miijö och str(fktur inom programmet
för lokalt ledd utveckling LLU 2014-2020 där
bemyncliganderamen uppgår till 21 000 000
kronor medan utestående åtaganden enligt
årsredovisningen uppgår till 51100 000 kronor
och dels anslaget 1:15 anslagspost 1 Konkurrenskraftig livsmedelssektor där det av regeringen
beslutade slutåret (2019) överskridits genom att
myndigheten i11gått åtaganden på 7 500 000
kronor för 2020. Jordbruksverket fick den
2lmars 2019 i uppdrag att säkerställa ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för att upprätta
prognoser och kontrollera tillgång till
anslagsmedel avseende utbetalning av jordbrukarstöd, marknadsstöd och projekt- och företagsstöd. Jordbruksverket inkom den 18 api-il 2019
med en skrivelse till regeringen där det frarngir att
verket tolkar in att även den löpande hanteringen
av bemyncliganderarnar omfattas av uppdraget.
Regeringen bedömer att frågan är under
hantering.

2. 7

Politikens inriktning

Regeringens mål är att politiken för areella
näringar, fandsbygd och livsmedel ska bidra till en
hållbar utveckling vad gäller t.ex. arbete, tillväxt,
välfärd och miljö i alla delar av landet - i Sverige
ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar,
oavsett var man bor. Ett jämställdhetsperspektiv
ska genomsyra politikens utformning och
genomförande. Regeringen vill se en levande och
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växande landsbygd med konkurrenskraftiga
gröna näringar, jobb och företag samtidigt som
värdefuJJ miljö skyddas. Regeringens satsningar i
denna proposition lägger grunden till ett stärkt
och samstärmnigt genomförande av politiken för
areella näringar, landsbygd och livsmedel.
Politiken för areella näringar, landsbygd och
livsmedel ska bidra till att lösa såväl lokala som
globala utmaningar, däribland målen för
livsmedelsstrategin (se avsnitt 2.4) och målen
inom det klimatpolitiska ramverket, och bidra till
genomförandet av Agenda 2030.
De areella näringarna har b!.a, genom
produktion av förnybara råvaror och förädling av
produkter en viktig roll i arbetet med
klimatomställningen, en cirkulär och biobaserad
ekonomi och ett hållbart samhälle där de
nationella miljömålen nås. De är också en viktig
del i att skapa jobb och tillväxt i hela landet, och
till bättre förutsättningar för en god nationell
försörjningsberedskap.
Regeringen
arbetar
fortsatt internationellt bl.a. för hållbara
jordbruks-, skogsbruks- och fiskerinäringar, en
öppnare handel _samt bållbar globalt tryggad
livsmedelsförsörjning.

2. 7.1

En sammanhållen landsbygdspolitik

Den sammanhållna landsbygdspolitiken - En
livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter
till företagande, arbete, boende och välfärd som
leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela
landet (prop. 2017/18:179, bet. 2017/18:NU19,
rskr. 2017/18:360) ska ses som en plattfmm
utifrån vilken beslut och åtgärder för att göra det
möjligt att bo, leva och arbeta på landsbygderna
ska utformas. Regeringen föreslår ett flertal
satsningar för att stärka geuomförandet av
politiken. Politiken ska fungera sammanhållande
och en viktig del är därför att den också aktiverar
andra politikområden. Regeringen föreslår därför
satsningar för att verkställa en sammanhållen
landsbygdspolitik inom ramen för flera politikområden.
Landsbygdspolitiken ska bidra till att uppfylla
målet för den regionala tillväxtpolitiken. Båda
dessa politikområden har en geografisk utgångspunkt där sektorssamordning och flernivåsamverkan är centl'aL Den fortsatta utvecklingen av
dessa politikområden ska samordnas och insatser
inom politikomcl.deua ska komplettera varandra.
I linje med detta arbetar Tillväxtverket med att ta

fram en arbetsmetodik i syfte att bla. stärka
landsbygdsperspektivet i verksamheten hos
myndigheter inom olika sektorer.
Regeringen avser genomföra insatser som
bidrar till möjligheterna att kunna bo, leva och
verka på landsbygderna. För att främja den lokala
utvecklingen föreslår därför regeringen att medel
avsätts för särskilt driftsstöd i sårbara och utsatta
områdeu.
Därtill
förstärker
regeringen
transportbidraget. Se även utgiftsområde 19
Regional tillväxt. Regeringen har även tillsatt en
utredning
som
ska
undersöka
hur
strandskyddslagstiftningen kan göras om i
grunden genom en ökad differentiering som tar
hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder
varierar i landet, liksom befol!rningstäthet och
exploateringstryck. Det ska vara enklare att få
bygga
strandnära
och
skapas
bättre
förutsättningar för småföretagare, besöksnäring
och gröna näringar i områden med lågt
exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska

öka.
Svensk livsmedelsproduktion är central för
jobb och tillväxt på landsbygden. Inom ramen för
ett bondepaket tar regeringen därför ett samlat
grepp för hela livsmedelskedjan genom att
få
förstärkt
livsmedelsstrategin
föreslås
finansiering.
Skogsprogranrmet är en viktig del i arbetet för
att nå målen i laudsbygdspolitiken men också i
omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Regeringen genomför satsningar inom ramen för
skogsprogrammet för att ytterligare främja en
växande skogsnäring och ett hållbart skogsbrulc
som bidrar till att skapa tillväxt och sysselsättning.
Regeringen anser att fortsatta satsningar på
särskilda driftåtgärder för att förbättra de enskilda
vägarnas funktion och bärighet är angelägna för
utvecklingen av landsbygden. Vidare är en väl
fungerande järnvägsinfrastrukturviktig för landsbygdernas konkurrenskraft. Det handlar bland
annat om att främja spårbundna godstranSporter.
Inom ramen för landsbygdspropositionen (prop.
2017/18:179) görs därför en särskild satsning på
drift och underhåll av vägar och järnvägar. Se även
utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Regeringen avser att under mandatperioden
fortsätta arbetet med statlig närvaro i hela landet.
Dm.för ska antalet servicekontor utökas för att
förstärka den statliga närvaron i hela landet. Se
även utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning.
·
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En väl fungerande digital infrastruktur bidrar
till bättre villkor för att människor ska kunna bo
och arbete i hela landet. Det pågår en omfattande
utbyggnad av bredband i hela landet. I landets
mer glest befolkade delar är det ofta förenat med
utmaningar att uppnå regeringens bredbandsmål
med enbart marknadsmässig utbyggnad.
Regeringen satsar därför på att underlätta och öka
tempot i utbyggnaden av bredband och andra
elektroniska kommunikationer i landsbygden. Se
även utgiftsområde 22 Kommunikationer.

12 juni 2019. För att stärka genomförande,
koordinering, kommunikation och uppföljning
av strategin bedömer regeringen att en samordnande aktör bör utses.
Sammantaget anser regeringen att ovan
beskrivoa satsningar ger ett stärkt genomförande
av livsmedelsstrategin. Tillsammans med tidigare
beslutat torkstöd samt en planerad utredning om
fossiloberoende jordbruk utgör satsningarna
åtgärder för att stärka livsmedelsproduktionens
konkurrenskraft.

2, 7 .2

Regler och villkor

En konkurrenskraftig och hållbar
livsmedel sked ja

En konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja
bidrar till sysselsättning och Mllbar tillväxt i hela
landet liksom till att möta lokala och globala
utmaningar. Antimikrobiell resistens (AMR) är
ett globalt växande problem som utgör ett hot
mot b:'.lde folkhälsa och djurhälsa samt miljö. En
minskad anvandning av antibiotika i djurlilllningen är en viktig del i arbetet mot AMR och
något som Sverige fortsatt ska arbeta för internationellt. Det säkerhetspolitiska läget, klimatförändringarna och 2018 års torka samt behovet
av en övergång till en produktion med minskat
fossilberoende är omvärldsfaktorer som
ytterligare tydliggör vikten av stärkt konkurrenskraft och en resllient livsmedelsprodnktion.
Genom En livsmedelsstrategi för Sverige (prop.
2016/17:104, bet 2016/17:MJU23, rskr.
2016/17:338) skapas stabila och långsiktiga förutsättningar för detta. I strategin fastställs det
övergripande målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta
nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt
och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling
i hela landet Produktionsökningen, både kon·
ventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan.
För att nå målet och stärka konkurrenskraften
tillför regeringen anslag 1:15 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor 176 miljoner kronor för 2020,
och därefter 62miljoner kronor per år 20212025. Medlen ska finansiera satsningar inom
livsmedelsstrategins strategiska områden: regler
och villkor, konsument och marknad samt
kunskap och innovation. Satsningarna kommer
att utgå fråo de förslag som framgår av rapport
från Tillväxtverket och Jordbruksverket från den
64

De regler och villkor som styr produktionen är
ofta nödvändiga för att säkrat.ex. miljö, hälsa och
djurskydd, men samtidigt kan de innebära
omfattande administration och kostnader för
företag och enskilda.. Det är därför viktigt att
utfor=ingen och tillämpningen av regler och
villkor bör vara effektiv och stödja målet om en
ökad livsmedelsproduktion, stärkt konkurrens•
kraft i livsmedelssekto!'11 samtidigt som relevanta.
nationella miljömål nås.
Regeringen avser att verka för att berörda
myndigheter beaktar stärkt konkurrenskraft för
företagen i sitt arbete med att utforma och
tillämpa regler och villkor. Det gäller både
företagens möjligheter att uppfylla krav, liksom
effektiva processer för ti!lst:mdsgivning. Detta är
i linje med riksdagens tillkännagivande om att
säkerställa generellt goda företagsvillkor i hela
Sverige
(bet,
2016/17:MJU23,
rskr.
2016/17:338).
Förutsättningarna att uppnå en likvärdig
livsmedelskontroll försvåras idag av att vissa
kommunala kontrollmyndigheter inte utför den
kontroll som är nödvändig. Sårbarheter i
organisationen, och särskilt hos små kontrollmyndigheter, bedöms vara en vil,tig bakomliggande faktor till problematiken. Antalet
kontrollmyndigheter är stort idag, vilket också
begränsar förutsättningarna för en effektiv och
likvärdig livsmedelskontroll Regeringen ser
mycket positivt på de initiativ som vissa kommuner tagit för att etablera samverkan med andra
kommuner, vilket stärkt många kontrollmyndigheters förmåga. En fortsatt utveckling där fler
kommuner etablerar samverkan skulle på relativt
kort sikt knona skapa goda förutsättningar för en
likvärdig kontroll i hela landet. Regeringen följer
utvecklingen av den kommunala samverkan och
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kommer att utvärdera lägesbilden under den
kommande tvllrsperiodeu.
Vidare behöver länsstyrelserna tillföras medel
för kontrollen av livsmedel och foder i
primärproduktionen för att Sverige ska leva upp
till de krav som ställs i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars
2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av
livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
väx.tskydd och växtskyddsmedel Regeringen
rillför därför länsstyrelserna 15 miljoner kronor
2020 och 10 miljoner kronor per år 2021-2025.
Regeringen fprstärker insatserna i syfte att
skydda tillglngen till säkert dricksvatten i Sverige.
Komplexa och grundläggande samhällsfunktioner berör i regel flera aktörer. Dricksvattenförsörjningen är en komplex och viktig samhällsfunktion. Det nuvarande samordningsuppdraget
som Llvsmedelsverket har breddats till att leda ett
nationellt samordningsarbete av dricksvatten:ftlgor. Arbetet omfattar hela dricksvattenkedjan
frln grundvatten till tappkran. Regeringen tillför
därför Livsmedelsverket 3 miljoner kronor. Med
de utmaningar som följer av klimatförändringarna kommer fdgor om vattenhush1llning att bli allt viktigare då vatten som en
produktionsresurs är avgörande för en hållbar
jordbruksproduktion, Regeringen avser även att
undersöka insatser för att stödja en Utveckliog
mot ett fossiloberoende jordbruk.
Ett hllibartväxtskydd är av stor betydelse bla.
för jordbruks- och trädgårdsproduktionen men
också för skogsproduktion och biologisk mångfald m.m. Det är därför regeringens målsättning
att upprätthilla det i huvudsak goda sundl1etsläget för växter i Sverige även i ett förändrat
kliniat. En viktig del i detta är att effektivt
genomföra EU-förordningen 2016/2031 om
skyddsåtgärder mot växtskadegörare (växtskyddsförordningen') som ska börja tillämpas
den 14 december 2019. Detta ska ske genom ökat
fokus på förebyggande åtgärder och effektiva
åtgärder vid angrepp bl.a. genom inventeringar av
växtskadegörare. Regeringen tillför därför
J ordbrnksverket 2 miljoner kronor 2020,

7 miljoner kronor 2021 och 10 miljoner kronor
fdn och med 2022 för att genomföra och uppfylla
de nya EU-kraven,
Att säkerställa en fortsatt hög nivå på
djurskyddet i Sverige är viktigt. Näringen tar med
sitt förebyggande djurskyddsarbete ett stort
ansvar och Sverige har i dag ett av EU:s starkaste
djurskydd Sverige ska fortsatt arbeta för ett
stärkt djurskydd i EU och internationellt, t.ex.
genom att aktivt delta i EU-plattformen för
djurskydd. Ett gott djurskydd bidrar också till en
god djurhälsa. En god djurhälsa minskar behovet
av att använda antibiotika och därmed också
risken för antibiotikaresistens. Sverige ska
fottsätta sitt internationella arbete mot antibiotikaresistens. Regeringen anser att det krävs
ökade resurser till Jordbruksverket för att myndigheten ska kunoa upprätthålla sitt uppdrag om
veterinär jourberedskap och rikstäckande djursjuk.vård. Det kommer öka tillgängligheten för
djorsjukvård runt om i landet. Regeringen tillför
därför Jordbruksverket 15 miljoner kronor 20202021 och 20 miljoner kronor 2022.

Den gemensamma jordbrukspolitiken
Det pågår EU-förhandlingar om den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) efter 2020.
Regeringen kommer fortsätta arbeta för att
reformen ska leda till väsentligt minskade
utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor för
jordbruket inom EU, högre miljö-, klimat- och
djurvälfärdsambitioner samt en förenkling av
politiken.
Regeringen har påbörjat förberedelserna för
det nationella genomförandet av GJP efter 2020.
Omfattningen och inriktningen av GJP kommer
att ha stor betydelse för jordbrukets och landsbygdens utveckling. Utglngspunkterna för
arbetet är, förutom de EU-gemensamma målen,
den svenska livsmedelsstrategin, de svenska
miljö- och klimatmålen samt regeringens mål för
en sanunanhillen landsbygdspolitik.

Den gemensamma fiskeripolitiken
Goda och låogsiktiga förutsättningar är viktiga
för fiskerinäringen och dess företag i Sverige, inte
minst för det kustnära fisket. Regeringen ser det

l Europaparlamem:ers och d:dets förordning (EU) 2016/2031 av den

652./2014 och (EU) nr 1143/2014umt om. upphävande av ridets direktiv

26 oktober 2016 om skydd.s~tgiirder mot växtskadegör11re,. änddng av

69/464/EEG,

EuYopapru:h.mentetS och rådets förordningar (EU) ru: 228/1013, (EU) nr

2006/91/BG och2007/33/EG.

74/647/EEG,

93/85/EEG,

98/57/EG, 2000/29/EG,
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som avgörande att Sverige är pådrivande för att de
beslut som fattas inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik ska leda till en hållbar
förvaltning av fiskbesrånden, Mde inom EU och
globalt, och till en hållbar utveckling av fiskerinäringen. Det innebär att Sverige, när de vetenskapliga råden visar på behov av åtgärder, ska
verka för att nödvändiga åtgärder vidtas så snart
som möjligt. Åtg'ardema kan avse både kvantitativa begränsningar såsom kvoter som baseras på
vetenskapliga grunder och mer tekniska regleringar såsom redskapsbestämmelser. Åtgärder för
att återuppbygga torskbestånd i Östersjön ocb
det europeiska :llbesdndet är särskilt viktiga.
Inom ramen för EU:s regionaliserade fiskeripolitik avser regeringen att fortsätta arbetet med
att ta fram förslag till nödvändiga fiskeregleringar
i marint skyddade områden utanför trålgränsen.
Utgångspunkten är att det ska vara förbjudet att
bottentr:lla i skyddade områden. Möjlighet till
begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen. Samtidigt är fortsatt utveckling av selektiva och skonsannna fiskeredskap viktigt för att
minimera fiskeverksarohetens negativa inverkan
på den marina miljön och för att underlätta
genomförandet av landningsskyldigheten.
Kommissionen presenterade i maj 2018 sitt
förslag till revidering av det nu gällande regelverket för fiskerikontroll. Förhandlingarna pågår
alltjämt och förväntas inte avslutas förrän 2021.
Regeringen avser att verka för ett kontrollsystem
som är effektivt, ändam:llsenligt och anpassat till
den gemensannna fiskeripolitiken, bla. genom ny
teknik. Regeringen anser samtidigt att kontrollåtgärderna ska vara proportionerliga och ändamålsenliga samt leda till förbättrad fiskerikontroll, rättvisa konkurrensregler för fiskets
aktörer och förenkling. Nationellt bar regeringen
givit Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att
föreslå hur försök med kameraövervakning kan
genomföras för att se till att landningsskyldigheten efterlevs.
De :ltgärder som regeringen genomför ska
utformas så att de möjliggör att ett hållbart och
konkurrenskraftigt fiske kan bibeh:lllas och
utvecklas, utan att öka den samlade administrativa
bördan för företagen. Samtidigt ser regeringen
det som särskilt viktigt att Sverige är pådrivande
för att de stödmöjligheter inom ramen för EU:s
havs- och fiskerifond inte innefattar subventioner
som leder till överfiske.
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Viltförvalming
De svenska viltstammarna ska brukas som en
resurs. Därför ska viltförvaltningen vara adaptiv
och ekosystembaserad samt utgå från ett flerartsperspektiv samtidigt som regionaliseringen
fortsatt utvecklas. Däri ingår att förvaltningen
bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs. Komplexiteten i viltförvaltningen och därmed behov av kunskapsunderlag
och fakta ökar allt mer. Aktivism och brott som
försvårar genomförandet av den beslutade
viltförvaltningen, från jaktbrott och handel med
skyddade arter till hot och trakasserier i samband
med beslut om licens- resp. skyddsjakt, oroar
regeringen och det är viktigt att frågan följs
noggrant. Regeringen ser med oro på vildsvinspopulationens ökning och utbredning och dess
skador på gröda och involvering i trafikolyckor.
Det är därför viktigt att ta fram åtgärder som
begränsar vildsvinens skador både inom
jordbruket och trafiken.

Konsument och marknad

Livsmedelsproduktionen verkar i internationell
ocb nationell konkurrens och styrs bl.a. av
konsumenternas efterfrågan. En väl frmgerande
marknad med effektiv konkurrens leder till
konkurrenskraftigare företag som i sin tur har
större möjlighet att växa, både nationellt och
internationellt, att beakta samhällsutmaningar
och öka sitt utbud. Åtgärder som syftar till ökad
samverkan mellan det offentliga och det privata
för att skapa förbättrade förutsättningar för
export är fortsatt prioriterade.
Svenska konsumenter har ett stort intresse för
mat. God information är en förutsättning för att
konsumenter ska kunna göra medvetna och
hållbara val även på restaurang och i storhushåll
Regeringen vill därför fortsätta det arbete som
inletts för att, inom ramen för EU:s regelverk,
kunna . införa nationella bestämmelser om
obligatorisk ursprungsinformation av kött på
restaurang och i storhushåll. Fortsatt arbete
behövs även för ett minskat matsvinn.

Kunskap och innovation

Regeringen anser att tillämpad forskning och
förutsättningar för innovationer är av central
betydelse i de areella näringarna. Detta för att nå
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viktiga mål som att svensk skogsnäring ska vara
hållbar och växande och att livsmedelsproduktionen ska stärkas samt fossilberoendet minskas.
Forskning och innovation är även nödvändiga för
livsmedelssektorns konknrrenskraft, inte minst
på exportmarknaden. De höjningar av forskningsanslagen som presenterades i propositionen
Kunskap i samverkan-för samhällets utmaningar
och stärkt konknrrenskraft (prop. 2016/17:50)
genomförs nu, vilket innebär en ökning av
Sveriges lantbruksuniversitets forskningsanslag
som ing:!r i den kvalitetsbaserade resursfördelningsmodellen med d..-ygt ·33 miljoner kronor
fr.o.m. 2020 (se även utg,omr. 16 Utbildning och
universitetsfo1~kning),
För att öka livsmedelssektorns konknrrenskraft behöver forskningsresultat spridas och
nyttiggöras. Det har identifierats att Sverige
saknar en samordnad funktion där universitet och
högskolor och näringslivet inom livsmedelskedjan samverkar. Efter att regeringen gav
Tillväxtverket i uppdrag att etablera en arena för
samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer
finns nu Sweden Food Arena på plats som en
samorduad behovsformulerande aktör. Därmed
finns det nu en mer tillgänglig och heltäckande
aktör för universitet och högskolor att samverka
med.
Företag kan inte växa och utvecklas om de inte
har tillgång till kompetens som svarar mot deras
behov. Med rätt kompetens blir företagen mer
konknrrenskraftiga och bidrar till ökad tillväxt.
Eftersom jobben i livsmedelskedjan är utspridda
över hela landet, bidrar de till att hela Sverige
lever. :Brister och svagheter inom kunskaps- och
innovationssystemet inom livsmedelssektorn har
påpekats i flera analyser inom ramen för livsmedelsstrategin och det finns behov av insatser
med utgångspunkt i dessa slutsatser. Programmet
för livsmedelsforskning är en viktig del av livsmedelsstrategin,
Sveriges fömtsättningar för marin forskning
samt miljöövervakning av marin biodiversitet,
klimatförändring, övergödning m,m, förstärks
kraftfullt när Sveriges modernaste forskningsfartyg, RN Svea, som ägs av Sveriges
lantbruksuniversitet nu tas i bruk. Genom utbildning, forskning och miljöanalys ska Sveriges
lantbruksuniversitet fortsätta att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och
därmed bidra till en hållbar utveckling och
genomförande av Agenda 2030,

2.7 .3

Skogspolitik och ett nationellt
skogsprogram

Inriktningen på skogspolitiken ligger fast. Den
svenska skogspolitiken bygger på de jämställda
målen om produktion och miljö. En gmndläggande del av skogspolitiken är skogsbrukets
sektorsansvar och skogsägarnas frihet under
ansvar.
Äganderätten till skog behöver stärkas och
värnas. Det finns ett behov av att öka förtroendet
mellan skogsägare, myndigheter och andra
berörda aktörer samt att öka legitimiteten och
fömtsebarheten för den förda skogs- och
naturvårdspolitiken. Inskränkningar i äganderätten till mark miste vara förenliga med proportionalitetsprincipen. Markägare ska få ekonomisk
kompensation för inskräukningar i ägande- och
bmkanderätten i de11 utsträckning som de har rätt
tilL Regeringen tillskjuter därför 50 miljoner
kronor för att värna äganderätt till skog.
Regeringen har tillsatt en utredning om stärkt
äganderätt, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av mark, samt hur
internationella åtaganden om biologisk mångfald
ska kunna förenas med en växande cirkulär
bioekonomi, I utredningen ingår även att utreda
frågan om ersättning för nekat tillstånd till
avverkning i fjällnära skog och statens roll när det
gäller identifiering och registrering av nyckelbiotoper.
Det nationella skogsprogrammet utvecklas för
att ytterligare främja en växande skogsnäring och
etthållbartskogsbmk. Särskiltfokus ska läggas på
goda villkor för företagande i skogssektorn.
Genom strategin för Sveriges nationella
skogsprogram som regeringen fattade beslut om i
maj 2018, har den långsiktiga inriktningen för
arbetet med det nationella skogsprogrnmmet
lagts fast. Med sikte mot 2030 ger visionen och
målen för de fem fokusområdena vägledning för
det fortsatta arbetet, Regeringen fortsätter
arbetet med det nationella skogsprogrannnet och
fortsätter finansiering '«V programmet 2020-2022.
Såväl nationell som regional dialog ska fortsätta.
Internationella skogsfrågor och jämställdhet
ingår som en självklar del av skogsprogrammet.
Med utgångspunkt i Skogsprogrammets mål för
internationella skogsfrågor ska hållbart bmkande
och bevarande av skogen vara en profilfråga i
svenskt internationellt samarbete. Skogen och
dess värdekedja ska bidra till globalt hållbar
utveckling och genomförandet av Agenda 2030.
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Regeringen värnar fortsatt det nationella självbestämmandet i skogsfrngor i nya EU-initiativ
som berör skog, bl.a. genom proaktivt pil.verkans•
arbete för goda ramvillkor för skogsproduktion,
handel och konkurrenskraft. Skogens viktiga roll
i klimatarbetet, en växande cirkulär bioekonomi
och roll för hllibar utveckling ska vidare synliggöras, liksom betydelsen för biologisk mångfald
och sociala värden. Skogsprodukter är viktigt för
svensk export, vilket beaktas i exportstrategin.
Handlingsplanen uppdateras med jämna
mellanrum i dialog med olika intressenter, där
inte minst skogsprogrammets programråd har en
central roll.
Staten ska vara föregingare . i hlllbart
skogsbruk och visa stor naturhänsyn,
För en god och säkerställd tillging till nationell
biomassa behövs åtgärder för hållbar tillvfutt i den
svenska skogen. Ett aktivt hållbart skogsbruk är
en förutsättning för en försörjning av skogsrivara
och andra ekosystemtjänster i en växande
bioekonomi. Behovet av förnybar rnvara för ett
biobaserat samhälle ska tillgodoses inom ramen
för skogspolitikens jämställda mål. En ökad
hllibar skoglig tillväxt förutsätter att skador på
växande skog begränsas, framförallt betesskador.
Skogens motsdndskraft mot växtskadegörare,
torka och brand är viktig. Skogsbruket har en
nyckelroll för fossilfrihet och en hållbar
samhällsntveckling: Den fortsatta utvecklingen
av framtidens bioekonomi ska främjas.
Regeringen anser att Sverige har mycket goda
förutsättningar att förena ett aktivt och hlllbart
skogsbruk med höga miljökrav samtidigt som en
betydande kolsänka kan upprätthllias, vilket
skapar sysselsättning och tillväxt i hela landet.
Riksdagen har tillkännagett det som anförs i
reservationen om att inrätta en nationell
bioekonomistrategi för att man tillsammans med
de gröna näringarna ska kunna skapa större miljöoch klimatnytta (bet. 2018/19:MJU8 reservation
27 under punkt 20 s. 75, rskr. 2018/19:147) I
reservationen anges följande. Den nationella
strategin ska vara en väl förankrad strategi som
främjar samverkan mellan staten och näringslivet
för att underlätta de omställningar som krävs i
exempelvis skogsindustrin och lantbruket. Vi ser
även ett stort behov av att skapa bättre förutsätt1ungar och långsiktiga spelregler för förnybara
biobränslen samt säkerställa en bred rlvarubas.
Detta krävs för att branschen ska våga göra större
investeringar exempelvis i anläggningar för
produktion av biobränslen. Frlgan bereds vidare
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inom Regeringskansliet. Tillkännagivandet är inte
slutbehandlat.
Granskogen i södra Sverige är torkstressad
efter den ovanligt torra sommaren 2018. Det har
lett till att granbarkborreangreppen ökat kraftigt
2019. Bedömningen är att var tredje skogsägare i
Sverige kan bli berörd av granbarkborrens
angrepp under 2019. Detta är en situation som
förmodligen kommer fortgå under milnga år med
stora ekonomiska förluster för en av Sveriges
viktigaste basnäringar. I förlängningen kan
omställningen till bioekonomin riskeras ·och
arbetstillfällen som är knutna till skogsindustrin i
södra Sverige påverkas negativt lik.som naturvärden i skyddade områden som domineras av
gran. Regeringen bedömer att fortsatt information och rådgivning till skogsägarna är avgörande,
liksom myndigheternas stöd i arbetet med att
snabbt lokalisera angrepp. Staten har ock.si ett
stort ansvar för '1.tgärder för att minska spridning
av granbarkborrar från skyddade områden.
Regeringen tillför därför totalt 30 miljoner
kronor under 2020-2022 för hanteringen av
skogsskador och för att stödja arbetet med att
bekämpa angrepp av granbarkborre, utöver de
2,2 miljoner kronor som regeringen redan tillfört
Skogsstyrelsen för ändamålet.

2. 7 .4

De samiska näringarna

Regeringen kommer i förberedelserna för
kommande programperiod 2021-2027 för landsbygdsprogrammet beakta de samiska näringarnas
förutsättningar.
Rennäringens behov att delta mer aktivt i olika
processer kring samhällsplanering och markntnyttjande inom renskötselområdet fortsätter
att öka. Den konsultationsordning som
regeringen för närvarande förbereder kommer
också att förstärka detta. Utvecklingen och
nyttjandet av renbruksplaner i olika samrådsprocesser är även fortsatt viktigt.
En viktig fdga för rennäringen är även samexistens med rovdjuren. Det är därför angeläget
att berörda myndigheters och rennäringens
arbete för att begränsa rovdjursskadorna till den
beslutade toleransnivån fortSkrider och att förebygga och kompensera för rennäringens rovdjursskador genom ersättning för rovdjurens
förekomst,

