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Remissvar för slutbetänkandet av
Parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)
Sammanfattning
Härjedalens kommun är positiv till den sammanhållna politik som parlamentariska
landsbygdskommittén arbetat fram. Vi är eniga i att de 75 förslagen utgör en
nystart som innebär att resurserna på Sveriges landsbygder tillvaratas.
Förslagen ger tillsammans en utjämnande effekt och en bättre balans mellan stad
och land. Vi anser att åtgärderna får en positiv effekt för hela Sverige. Städer och
landsbygder vinner på att förslagen antas.
Vi bedömer att de viktigaste åtgärderna finns under följande rubriker:
2.3.4 Näringslivspaket till kommuner med extra stora utmaningar
3.1 Hela landet ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter
5 Samhällsplanering och bostadsbyggande
7 Statens närvaro i landsbygderna
Härjedalens kommun önskar en skyndsam verkställning av Landsbygdkommitténs
förslag.

Härjedalens kommuns synpunkter på resterande förslag
2.3.3 Omställning till en hållbar utveckling av landsbygdernas platsbundna
verksamheter
Kommande landsbygdsprogram bör utformas och anpassas för även mindre
jordbruk. Sverige behöver småskaliga jordbruksföretag och även
deltidsjordbrukare.
2.3.6 Servicegaranti till små och medelstora företag
Med servicegaranti vågar fler näringar på landsbygderna planera för sin framtid
och satsningar. Det är inte rimligt som idag att få vänta i månader på besked,
utbetalningar och annat från statliga myndigheter.
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3.2.1 Nationella mål och planer för politiken
Ökade anslag till det transportpolitiska området är mycket viktigt för kommuner i
landsbygd. Det finns stora behov av investeringar, resurserna idag är för små.
Anslagen bör höjas.
Vidare bör en översyn av modellerna för fördelning av anslag ske:
• Att fördela trafikverkets anslag efter ÅrsDygnsTrafik (ÅDT) försvårar för såväl
skogsnäringen som turismutvecklingen och arbetspendling.
Eftersom landsbygden är gles blir det många mil väg/innevånare.
Fördelningsmodellen gör att de som behöver vägnätet mest får minst kvalitet.
•

Anslagen bör fördelas så att antal km väg är utgångspunkten snarare än
befolkningstäthet.

3.2.2 Insatser för ökad tillgänglighet
Här efterlyser Härjedalens kommun förslag på insatser för ökat resande med
kollektivtrafik. Strukturer finns redan att arbeta vidare på.

4.2 Nationella mål för politiken
En bra åtgärd att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala
arbetsmarknaderna. Härjedalens kommun saknar Myndigheten för Yrkeshögskola.
En stor del av rekryteringsbehovet består av personer med yrkesutbildning som
inte finns på högskola/universitet.
Idag saknar Myndigheten för Yrkeshögskola ansvar för geografisk spridning av
sina utbildningar. Det innebär att få utbildningar finns i t.ex. Jämtlands län. En
kartläggning som visar var det bedrivs YH bör visa frånvaron av utbildningar på
landsbygden.
4.3 Utbildningscentra för högre utbildning
En utbildningssatsning är oerhört viktigt. Främst vill vi lyfta; distans undervisning i
alla utbildningsformer, grundskola, gymnasium och vidareutbildningar, högskola
och vuxenutbildning samt yrkesutbildningar. Validering av utländsk utbildning är
också viktigt för kommunernas arbetskraftsförsörjning.
4.3.2 Kunskapslyftet som del av utbildningscentra
Härjedalens kommun poängterar betydelsen av spridning av utbildningsplatser i
landsbygderna. Vi saknar idag genomförande av utbildningar för vuxna i vår till
ytan stora kommun.
Kravet på medfinansiering av Yrkesvux är ett dåligt förslag för kommunens del.
4.4 Fler med högre utbildning i kommuner med extra stora utmaningar
Kommunen anser att förslaget på att minska studieskulderna är bra. Det har redan
prövats med goda resultat i Norge.
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5.1 Landsbygderna i den kommunala översiktsplaneringen
5.1.1 Riksintressen påverkar
5.1.2 Enklare att bygga i strandnära lägen
5.1.3 Översyn av vatten- och avloppslagstiftningen
5.2.1 Förbättrade krediter för byggande av bostäder i landsbygderna
Alla ovan förslag (5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 och 5.2.1) anser Härjedalens Kommun
vara av yttersta vikt för livskraftiga landsbygder.

6.4.1 Det kommunala utjämningssystemet bör anpassas till ändrade
förhållanden
Kommunen anser att förutom översyn av det kommunala utjämningssystemet och
statsbidragen bör följande punkter tas i beaktande:
• Den kommunala fastighetsavgiften bör utökas utöka till vindkraft och
vattenkraft. Alla anläggningar med fastighetskatt ska tillfalla den kommun där
anläggningen finns.
•

Folkbokföringsdagen (folkbokföringskatten) slår väldigt hårt mot
vinterturistkommuner. Vi föreslår antigen en löpande räkning/ statistik eller
folkbokföringsdag 1 jan. Idag missgynnas turismkommuner svårt pga.
säsongstart i december. Förändringen av detta skulle ha minst en lika stor
betydelse som skatteutjämningssystemet har.

7.1.1 Moratorium för nedläggningarna av Arbetsförmedlingens lokala kontor
Lokala Arbetsförmedlingskontor har mycket stor betydelse för att utveckla
kontakter med arbetsgivare och därmed öka inflödet av lediga jobb.
7.1.2 Polisen ska finnas på plats i varje kommun
Härjedalens Kommun vill påminna om en ytterligare grupp där inställelsetiden är
viktig. Räddningstjänst och deltidsbrandmän är ett statligt ansvar som måste
fungera.
7.1.3 Ny organisering av statlig lokal service
Härjedalens kommun instämmer i att den lokala serviceorganisationen ska ha
minst ett kontor i varje FA-region. Vi saknar även myndigheter som Lantmäteriet
och Länsstyrelsen. Statens närvaro behövs i landsbygdernas servicecentrum.
7.1.4 Statliga tjänster omlokaliseras från Stockholm till FA-regioner i behov
av statliga arbetsplatser
Vi anser att detta är ett mycket bra förslag som krävs för ge effekt på åtgärderna i
2.3.4 Näringslivspaket till kommuner med extra stora utmaningar.
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8.1.3 Regeringen bör tydliggöra vissa myndigheters
och statliga bolags landsbygdspolitiska ansvar
Lantmäteriet och Skogsstyrelsen bör också inkluderas eftersom de är viktiga för
platsbundna verksamheter.
Härjedalens kommun anser också att statliga/myndigheters ombudssystem
behöver belysas. Ersättningar och villkor för ombuden måste ses igenom, bl a är
den fasta avgiften hög och ska balanseras mot den sammanlagda provisionen
som är lägre i mindre butiker på landsbygden. Kraven på certifieringar och
utbildningar är höga och ger mycket merarbete till mindre butiker. Detta slår hårt
mot små butiker.
Kommittén har fastslagit detta i slutbetänkandet men dock har ingen åtgärd
föreslagits.
Se Utdrag ur SOU 2017:1 sid 148:
Kommittén vill också framhålla att det är viktigt för lanthandlarnas
möjligheter att överleva att ombudsersättningarna ligger på en nivå som
täcker kostnaderna, även för de minsta lanthandlarna. Om
ersättningsnivåerna höjs till en nivå som täcker lanthandlarnas kostnader
minskar också behovet av ett särskilt stöd till dessa handlare. Kommittén vill
uppmärksamma regeringen på möjligheten att åstadkomma en sådan
höjning genom ägaranvisningar till de berörda bolagen.
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