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Betänkande SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Sammanfattning
Föreningen Ansättfjällen, som representerar en stor andel av företagare och organisationer i
norra delen av Krokoms kommun, anser att området för kommuner med stora utmaningar
måste ses över. Vi föreslår ett mer sammanhållet område, tex norrlands inland. Nuvarande
förslag att exkludera hela Krokoms kommun känns inte relevant när man beaktar hur
strukturen ser ut i denna geografiskt stora kommun.
Allmänt
Skall den negativa trenden, som länge pågått i en stor del av vår landsbygd, kunna brytas eller
åtminstone dämpas krävs krafttag, och det snabbt! Vi ställer oss därför positiva till en
sammanhållen politik för landsbygden och ser en rad positiva förslag i betänkandet. Då tänker
vi närmast på förslag på särskilda landsbygdslån för byggande av bostäder, stöd till
kommersiell service i yttersta glesbygd samt kommunikationer och infrastruktursatsningar. En
viktig frågan är också hur vi kan skapa nya arbetstillfällen och behåll redan existerande
arbetstillfällen. För den delen krävs extra näringspolitiska och tillväxtfrämjande åtgärder.
Avsnitt 2.3.4 Näringslivspaket till kommuner med extra stora utmaningar
Att dra gränsen vid de 23 utpekade kommunerna leder till stora problem. Krokoms kommun
är till ytan dubbelt så stor som landskapet Blekinge. Enligt den gränsdragning som gjorts i
betänkandet och 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. Där är
avstånden till handel, service och skolor betydande. För många är bilen helt nödvändig
eftersom det allmänna kommunikationsnätet är för bristfälligt. Arbetsmarknaden ser också
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.

Nils Johnsson
Ordförande i Föreningen Ansättfjällen

