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Slutbetänkande av Parlamentariska
landsbygdskommittén
Sammanfattning
Vallentuna kommun delar åsikten och behovet av en sammanhållen
landsbygdspolitik. Som en av de tätortsnära landsbygdskommunerna uppskattar
Vallentuna kommun att åtskillnad gentemot övriga landsbygdskommuner görs med
försiktighet, då det motverkar syftet med den sammanhållna landsbygdspolitiken.
Vallentuna kommun vill särskilt lyfta behovet av utbyggd digital kommunikation och
transportinfrastruktur, samt att bostäder till bakgrund av dess stora betydelse för
landsbygdsutvecklingen hanteras som riksintresse och inte som ett allmänt intresse.

Synpunkter enligt betänkandets disposition
3. Digital kommunikation och transportinfrastruktur
Kommitténs formulerade mål för transportinfrastrukturen: en infrastruktur som
säkerställer person- och godstransporter till medborgare och näringslivet i
landsbygderna har hög relevans om en utveckling av landsbygden ska kunna ske. Bra
kommunikationer är som nämns i betänkandet nödvändig för medborgarnas
möjligheter att pendla till arbete och ta del av offentlig och kommersiell service. För
persontrafiken spelar kollektivtrafiken en avgörande roll. För godstransporten ses
behovet av ett väl fungerande vägnät som skapar förutsättningar för areella
näringarnas och övriga näringars behov av godstransporter.
Enligt målet av tillgång till digital infrastruktur med hög överföringskapacitet om
minst 100 Mbit/s så har Vallentuna kommun idag begränsat bredbandsutbyggnad
och tillhör de kommuner i Stockholms län som är mest eftersatt, vilket även belyser
att den tätortsnära landsbygden inte bör särskiljas i en sammanhållen
landsbygdspolitik. Som en kommun med stor andel småföretagande och landsbygd
ser Vallentuna kommun frågan som särskilt viktig.
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5. Samhällsplanering och bostadsbyggande
Vallentuna kommun ser behovet av en kommunal översiktsplanering som på ett
tydligare sätt än idag omfattar landsbygden. Uppdraget till Boverket att utarbeta en
vägledning ses som ett steg i rätt riktning.
Vallentuna kommun vill lyfta det som även framkommit under kommitténs
dialogmöten under våren 2016 om riksintressenas begränsande effekter på
utvecklingen av landsbygden. Bostadsförsörjningens mycket stora betydelse för
landsbygdens utveckling föranleder enligt Vallentuna kommun att bostäder behöver
lyftas fram som ett riksintresse.
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