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Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande
SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete,
hållbar tillväxt och välfärd.
Åseda Centerpartiavdelning har beretts möjlighet att lämna följande yttrande.
I korthet anser avdelningen att betänkandet kan bidra till en genomlysning av
landsbygdens förutsättningar men att Regeringen måste ta ett större ansvar för
landsbygdernas utveckling.
Åseda Centerpartiavdelning har valt att göra Regeringen uppmärksam på detta
genom följande synpunkter:
1

I Landsbygdsdelegationernas sammansättning skall en representant
från varje kommun deltaga. (sid 45 och sid 204)

2

Ur lokalekonomisk och sysselsättningsmässig synpunkt ska
Naturvårdsverket särskilt prioritera etableringar av förnyelsebar
energi som vindkraft och solenergi före naturhänsyn. (sid 54)

3

Regeringen ska intensifiera sina insatser för ökad tillgänglighet på
landsbygden genom att ekonomiskt bidraga till uppsättning av
laddningsstationer för el- och vätgasdrivna fordon och speciella
insatser ska sättas in där bensinstationer saknas. (sid 111)

4

Regeringen utarbetar utbildningsstrategier för distansstudier där
såväl den enskildes behov som företagens behov av vidareutbildning
inom alla fackområden tillgodoses. (sid 122)
Riktade insatser för utbildning och uppstartningshjälp för etablering
av webbshop och e-handel.
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5

Regeringens krav för exploatering på ett LIS-område jämställs med
godkänd detaljplan. (sid 138)

6

Alla former av skatteintäkter från förnyelsebar energiframställning
och återbäring av värden från naturresurser skall tillfalla kommunen
där produktionen sker och inte där ägaren finns.
Det måste löna sig för kommuner och regioner att förbättra sitt
företagsklimat, göra produktiva investeringar och upplåta mark åt
viktig infrastruktur och produktion. Därför bör de värden som skapas
från exploatering av naturresurser regionaliseras.

7

Enklare och billigare att anställa och driva företag.
Små och medelstora företag spelar en nyckelroll i att skapa
utveckling och fler arbetstillfällen i hela landet. Därför behövs det
generella lättnader för att driva företag, inte minst inom de gröna och
blå näringsgrenarna.
Skogen, jorden och fisket är basen för mycket av såväl
primärproduktion som förädlingsindustrin på landsbygden.

8

Regelförenklingar för företag och byggande. För att få fler
människor att vilja starta och driva företag i hela landet är det viktigt
att krånglet och administrationen minskar. Att införa andra regler än
de som gäller i tätorter, som gör det enklare och snabbare att bygga
utanför detaljplanelagt område så att fler bostäder kan byggas i hela
landet.

9

Beslut ska fattas nära de som berörs. För att Sveriges landsbygder
ska kunna utvecklas måste kommuner och regioner ges mer makt att
skapa utveckling och attraktivitet. Staten måste släppa ifrån sig makt
till folkvalda församlingar som känner sin region och sin kommun
och dess behov.
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