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Svår på remiss av ·slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommitten {SOIJ 20i7: 1.)
·
Kommunstyrels~ns

beslut

.

· Kommunstyr~lseil yttrar sig över slut~etänkaD.det F ör Sveriges
landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållhat tillväxt och
välfärd {SOU 2017: l) i enlighet med planeringskontorets förslag.

·Ärendebeskrivning ·
.
.
Regeringen tillsatte, i juni ·2015 en· parlamentarisk kommitte. med
uppdrag att lämnå förslagtill·en sammanhållen p9litik för långsiktig
hållbar utveckling i Sv~riges1andsbygder. Näringsdepat1:ementet har
· ·för synpunkter översänt slutbetänkandet F ör :Svefiges landsbygder en sammanhållen politik. för arbete, hållbar tillväXt och välfärd {SOU
2017:1).·
.
.

t ~lutbetän}(andet konstateras att det saknas en sammanhållen politik
för landsbygderna som på ett tydligt sätt tar avs~.airw i de utmaningar
och möjligh~ter soni sainh,älletstår iriföt~ Kom:t$ttens. öve~gripaJJ.de .
ambition ät att presentera ·en sådan: sammanlia~l~Jf: politik för landsbygdernas utveclding de närmaste 30 åren~·· Utgangsptinkten är att
landsbygderna ska· ges sariuna förutsättiiingar att utVecklas som
andra delar av vårt land· qch ge ·derrrsom. arbetar och bor i landsbygderna likvärdiga förutsättningar. till ett gott liv:~ ·
Planeringskontoret har i. samråd. med' tjänstemän. från verksatnheterna upprä1:tat ett forslag tillyttrancie.·
·

Beslutsunderlag
Ledningsut_skottets p;rotökollden 7 mars 2017 §·55.
PlaneringskontGrets·tjäristeslqivelse den 20 februari 2017.
F örslagtill yttrap.de.
slutbetänkandet För Sveriges landsbygder~ en sammanhållen politik
för' arbete, ·hållbar tillväxt och välfärd(SOU 20 17: l).

Beslutet ·skickas till:
Näringsdepartementet
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Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar från Laholms kommun på slutbetänkande av
Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1
Laholms kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss av slutbetänkande av
Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

Sammanfattning
Laholms kommun delar utredningens förslag till en sammanhållen politik för Sveriges
landsbygder.
Laholm har ett gynnsamt läge på västkusten med närhet till två storstadsområden och två
kommunikationsstråk (E6 och Västkustbanan) som knyter samman regionerna. Trots det goda
läget har Laholms kommun samma problem som andra landsbygdskommuner vad gäller till
exempel bostadsbyggande på landsbygden. Dagens situation på lånemarknaden näst intill
omöjliggör nybyggnation utanför kustområdet och större tätorter. Kommunen har också stora
utmaningar vad gäller infrastrukturen på landsbygden som påverkar både näringsliv och
invånare.
Laholms kommun kommenterar nedan ett urval av utredningens förslag som bedöms särskilt
viktiga ur kommunens synvinkel för att få till stånd en utveckling av landsbygden.
Kommentarer till förslagen
3.1.1. Stora behov av bredbandsutbyggnad i landsbygderna
Laholms kommun framhåller vikten av att säkerställa tillgången till bredband för de hushåll och
företag som står utan uppkoppling när kopparnäten avvecklas.
Bredbandsutbyggnad i landsbygderna är ett måste för att motverka den urbanisering som pågår i
Sverige. Alla hushåll behöver digital kommunikationslösning i framtiden och det ska inte vara
någon skillnad mellan att bo på landsbygden eller i städerna.
3.1.2. Fullborda bredbandsutbyggnaden med innovationsupphandling till 2025
I utredningen refereras till den innovationsupphandling som har genomförts i regi Region Halland
i syfte att åstadkomma en sammanhållen och 100 procentig utbyggnad av bredband i länet.
Upphandlingen har varit ett värdefullt redskap i det arbete som nu pågår i Laholms kommun med
utbyggnad av bredband i stora delar av kommunen.
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En upphandling av det slag som genomförts i Halland är en viktig del för framgångsrik
bredbandsutbyggnad. Den måste dock kombineras med lokalt engagemang för att nå så hög
anslutningsgrad som möjligt. I Laholm har kommunen tillsammans med lokala krafter lagt ner
stort arbete på att informera och engagera invånarna om vikten av att ansluta sig till bredband.
Detta arbete får inte negligeras då det är väl så viktigt som att det finns ett avtal som underlättar
utbyggnad.
Kommunen önskar också att staten tar ett större ansvar för att informera alla fastighetsägare varför
anslutning till bredband är av största vikt. Det kan vara nödvändigt med riktade kampanjer till
vissa målgrupper då t.ex. landsbygden i stora delar av landet har en åldrande befolkning som kan
ha ett lägre intresse för fiberanslutning.
3.2.1. Nationella mål och planer för politiken (transporter)
I Halland pågår ett arbete för att starta persontrafik på Markarydsbanan som går mellan Halmstad
och Hässleholm. Stråket är den mest direkta förbindelsen mellan väst- och östkusten och viktig
inte minst för pendlingen för landsbygdens invånare.
För landsbygdens utveckling är det viktigt att det finns möjligheter både till godstrafik och
persontrafik på järnvägsnätet och att fler sträckor öppnas upp för persontrafik. Järnvägen kan i
många fall öppna upp för arbetsmarknadsförstoring och underlätta för pendling till arbete och
studier men också för resor längre bort.
3.2.2. Insatser för ökad tillgänglighet
I Halland består vägnätet av 73 procent enskilda, 18 procent statliga och nio procent kommunala
vägar. På landsbygden är det enskilda vägnätet mycket viktigt då det både knyter ihop bebyggelsen
och landsbygden med de större vägarna. Drift och underhåll hanteras olika i kommunerna med ett
stort ansvar på de enskilda fastighetsägarna. Det finns också en tendens att de statliga bidragen till
det enskilda vägnätet sjunker vilket är mycket olyckligt sett ut landsbygdens perspektiv.
Kommunen anser att det är viktigt att planeringen av det enskilda vägnätet ska behandlas i
länstranportplanerna då dessa är av stor vikt för landsbygdens utveckling.
5.1.1. Riksintressen påverkar
Kommunen delar utredningens förslag vad gäller begränsning av riksintressen. Dagens system är
ett hinder för byggandet av nya bostäder, inte minst på landsbygden. Statens hantering av
riksintressen kan fördröja planeringen av nya bostäder och även förhindra att kommuner och
exploatörer påbörjar arbeten för nya bostäder i områden där riksintressen gäller.
5.1.2. Enklare att bygga i strandnära lägen
Många vill bo nära vatten och för att öka attraktionskraften på landsbygden behöver det bli enklare
att få bygga hus i sjönära lägen. Sverige har en lång strandlinje som till stora delar är helt orörd
och ett förenklat strandskydd kan genomföras utan att naturvärden eller allemansrätten går
förlorad. Nuvarande lagstiftning begränsar möjligheten att bygga på attraktiva lägen på
landsbygden och det bör vara möjligt att göra lokala tillämpningar i större utsträckning än vad som
är möjligt idag.
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5.2.1. Förbättrade krediter för byggande av bostäder i landsbygderna
Laholms kommun ligger i ett attraktivt område men det är trots det näst intill omöjligt att få låna
till nybyggnation av i första hand egna hem på landsbygden. Långivarna är restriktiva då
totalkostnaden ofta överstiger det aktuella marknadsvärdet.
Det finns behov av nyproduktion även på landsbygden då många befintliga hus är dåligt anpassade
efter moderna krav. Landsbygdslån till i första hand egna hem skulle göra det möjligt för fler att
bo i en attraktiv livsmiljö och bidra till en levande landsbygd.
7. Statens närvaro i landsbygderna
I Laholms kommun saknas närvaro av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
Närmsta ort med servicekontor för de tre myndigheterna är Halmstad. I Laholms stad finns
Arbetsförmedlingen och Polisen representerade.
De senaste åren har utvecklingen fokuserat på digitala kanaler och att kunderna ska kunna hitta
information på egen hand och sköta olika ärenden via e-tjänster. Denna utveckling är positiv för
många grupper i samhället men det finns också grupper som får svårt att kommunicera med
myndigheterna. Den digitala tekniken kan vara svår att ta till sig för t.ex. nyanlända, äldre. För
många personer är fortfarande ett personligt, fysiskt möte värdefullt och myndigheter som t.ex.
Försäkringskassan bör finnas representerade i varje kommun.
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