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Slutbetänkandet av Parlamentariska
landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges
landsbygder – en sammanhållen politik för arbete,
hållbar tillväxt och välfärd
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda
slutbetänkande.
Ljungby kommun är en landsbygdskommun med omkring 28 000 invånare.
Centralorten Ljungby har omkring 17 000 invånare. Kommunen är den största till ytan
söder om Stockholm.1 Befolkningstätheten är 16 invånare per kvadratkilometer. I västra
kommundelen är det som mest glesbefolkat, med endast 0-5 invånare per
kvadratkilometer. Kommunens totala yta utgörs av landsbygd av skiftande karaktär.
Den består av skogslandskap, åker- och betesmarker samt insjöar och vattendrag. 2
De tre strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat att Ljungby kommun ska
ha fokus på under åren 2015-2018 är tillväxt, kunskap och livskvalitet.
Det är utifrån dessa utgångspunkter som Ljungby kommun lämnar sina synpunkter på
slutbetänkandet.

Sammanfattning
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Slutbetänkandet av
Parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1), För Sveriges landsbygder – en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.
Ljungby kommun väljer att lämna synpunkter på ett urval av den parlamentariska
landsbygdskommitténs förslag som anses särskilt viktiga för Ljungby kommun och dess
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utveckling. I dessa frågor stöttar Ljungby kommun det som kommittén har föreslagit. I
ett fall vill Ljungby kommun göra en rättelse i faktaunderlaget i slutbetänkandet.

Avsnitt 2.3.6 Servicegaranti till små och medelstora företag
Ljungby kommun stöttar kommitténs förslag om servicegaranti vid myndighetsutövning
till små och medelstora företag. Platsbundna verksamheter på landbygden, såsom gröna
näringar och besöksnäringen, upplever ofta att regelverken är krångliga och därmed
kräver en betygande administrativ insats. I vissa fall försvårar regelverket även för
verksamheter då de i sin utformning inte har beaktat förutsättningar för mindre
verksamheter på landsbygden.
Näringslivet i Ljungby kommun präglas av små och medelstora företag. Besöksnäringen
är en växande näring som blir allt viktigare för landsbygdskommuner, så även i Ljungby
kommun. Dessa små och medelstora företag utgör en viktig roll i att gynna utveckling
och i att skapa arbetstillfällen. Förbättrade och likvärdiga villkor för företagande är av
stor vikt och stöttas av Ljungby kommun.

Avsnitt 3.2 Säkerställ transportinfrastrukturen i landsbygderna
Ljungby kommun delar kommitténs uppfattning att transportinfrastrukturen påverkar
landsbygdens utveckling. Avsaknad av strategiska infrastrukturinvesteringar kan ge
negativa effekter och hämma tillväxt och regional utveckling i stort. Likväl medför goda
kommunikationer att arbetsmarknadsområdena ökar. Pendlingsmöjligheter möjliggör
för människor att med större valfrihet välja var de vill bo, verka och leva.
Ljungby kommun har relativt nära till stora arbetsmarknadsregioner – från
Öresundsregionen i söder till Jönköpingsregionen i norr. Kommunen har även
utbildningssäten med universitet och högskolor i alla väderstreck – Jönköping,
Halmstad, Lund och Växjö. Trots det strategiska läget saknar Ljungby kommun mycket
av den kommunikation som behövs.
För att kunna dra nytta av dessa förutsättningar krävs goda kommunikationer som
innebär snabb och effektiv förflyttning för arbete, utbildning och fritid. Det är därför av
största vikt för Kronobergs län att Sverigeförhandlingarna om höghastighetsjärnvägar
fortskrider och att Ljungby kommun erbjuds en station för regionaltåg. Landsbygdskommuner, såsom Ljungby kommun, är beroende av goda kommunikationer för att
kunna erbjuda attraktiva boendemöjligheter och livskvalitet.

Avsnitt 4.3 Utbildningscentra för högre utbildning
Ljungby kommun delar kommitténs uppfattning att kompetensutveckling är av stor vikt
för landsbygdens utveckling. Ljungby kommun står bakom kommitténs förslag om att
förbättra den befintliga infrastrukturen för decentraliserad utbildning, för att öka
tillgängligheten av högre utbildning i hela landet.
Ljungby kommun ingår i samarbetet för Centrum för informationslogistik (CIL) som
drivs på Högskolecentrum Ljungby. Det är ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet,
regionens näringsliv och offentlig sektor. Linnéuniversitetet har ansvar för
universitetsutbildningarna som är förlagda vid CIL och samtliga studenter vid
universitetsutbildningarna på CIL är inskrivna vid Linnéuniversitetet.3
I slutbetänkandet lyftes Ljungby kommun som en av 19 funktionella analysregioner
som saknar högskola eller universitet och medlemskap i Nitus (Tabell 4.1). Vi vill
poängtera att Ljungby kommun tillhör de kommuner som har universitetsutbildningar i
närområdet. Därmed finns det redan ett utbildningscentrum för högre utbildning i denna
FA-region och Ljungby bör inte ingå i gruppering som saknar ett sådant.
Ljungby kommun stöttar kommitténs uppfattning att en omfördelning från studier på
högskole- eller universitetsort till mer decentraliserad undervisning gynnar
landsbygdsutveckling, men ser vi också en inbyggd problematik i detta. Många
lärosäten för högre utbildning värnar om sina utbildningar och ser motvilligt att dessa
flyttar från högskole- eller universitetsort för att decentraliseras. Slutbetänkandet lyfter
också denna problematik genom att poängtera att lärosätena saknar statligt uppdrag att
decentralisera utbildningsplatser. En möjlighet skulle vara att universitet får öronmärkta
pengar för att de ska tillgängliggöra efterfrågade utbildningar.
Ljungby kommun stöttar kommitténs förslag att främja samverkan mellan kommuner
och lärosäten för att skapa utbildningscentra för högre utbildning. För att gynna
decentralisering behövs även statligt stöd och instruktioner. Utan detta kvarstår
problematiken för landsbygdskommuner att få ta del av utbildningsmöjligheter genom
decentralisering.

Avsnitt 5.1.2 Enklare att bygga i strandnära lägen
Kronobergs län är ett av de sjörikaste länen i Sverige och Ljungby kommun har många
mindre och medelstora sjöar och vattendrag. Ljungby kommun vill möjliggöra för nya
boende- eller verksamhetsmiljöer i attraktiva strandlägen.
Det finns konkurrensfördelar med vattennära lägen som Ljungby kommun vill dra nytta
av för att stimulera den lokala och regionala utvecklingen. När arbetstillfällen skapas,
den lokala servicen stärks och ökad inflyttning sker, bidrar det i sin tur till en levande
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landsbygd. Varje åtgärd som kan stärka kommunen och bidra till en ökad befolkning
och ökat underlag för offentlig och kommersiell service är viktig. 4
Ljungby kommun stöttar kommitténs förslag om att förenkla byggandet i strandnära
lägen och vill understryka hur viktig en reformering av strandskyddsbestämmelserna är
för långsiktig och hållbar landsbygdsutveckling.

Avsnitt 7 Statens närvaro i landsbygderna
Ljungby kommun instämmer i att statlig närvaro i hela landet påverkar landsbygdernas
utveckling. Det berör även frågor om demokrati och påverkar människors känsla av
delaktighet i samhället. I beslut kring centralisering av statliga myndigheter är det
viktigt att ett helhetsperspektiv integreras. Därför anser Ljungby kommun att regering
bör få vara medbestämmande i myndigheters beslut kring centralisering.

I detta ärende har kommunstyrelsen i Ljungby kommun beslutat. Maria Johansson har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även Pernilla Lydén deltagit.
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