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Sammanfattning
Jag föreslår att områdesindelningen där extra stödinsatser krävs förändras. Detta för att större
delar av landsbygden med utpräglad glesbygdsproblematik ska komma i fråga för riktade
stödinsatser.
Avsnitt 2.3.4 Näringslivspaket till kommuner med extra stora utmaningar
Att dra gränsen vid de 23 utpekade kommunerna leder till stora problem. Som exempel kan
nämnas Krokoms kommun som till ytan är dubbelt så stor som landskapet Blekinge. Enligt
den gränsdragning som gjorts i betänkandet har hela Krokoms kommun hamnat utanför
gruppen där utmaningarna bedöms som störst. Detta på grund av att huvuddelen av
befolkning och näringsliv är koncentrerad till ett litet geografiskt område i den sydöstra delen
av kommunen.
I den delen av kommunen har många invånare cykelavstånd in till stadskärnan i den
angränsande staden Östersund. Skolor finns i närområdet.
För kommunmedborgarna i övriga delar av kommunen är situationen en helt annan. I byn
Bakvattnet i norra delen av kommunen saknar byborna all normal samhällsservice. Där är
avstånden till handel, service och skolor betydande. Närmaste platser för samhällsservice är
Rötviken och Föllinge på 3 till 5 mils avstånd. För alla är bilen helt nödvändig eftersom det
allmänna kommunikationsnätet är synnerligen bristfälligt. Till råga på allt är vägstandarden
urusel till och från Bakvattnet och i stort behov av upprustning. Arbetsmarknaden består av
små enskilda turistföretag och ser helt annorlunda ut jämfört med den mer expansiva delen i
sydöstra hörnet av kommunen.
Vi som bor och verkar inom den norra delen av kommunen har länge noterat en kraftig
tillbakagång inom i stort sett alla områden. Utarmningen pågår ständigt. Däremot ser vi en
annan bild om vi åker över gränsen till våra grannar i norska sidan. Trots likartade yttre
förhållanden görs stora nyinvesteringar och arbetsmarknaden ser betydligt bättre ut. Här kan
vi tydligt se effekten av riktade stödinsatser till de glest befolkade områdena. Något liknande
måste till även på den svenska sidan! Därför måste även vårt område, alt kommun, komma in
och få ta del av insatser som riktas till områden med störst utmaningar.
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