Till
Näringsdepartementet

Yttrande över SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

LRF:s kommungrupp inom Vansbro kommun har tagit del av det
omfattande material som den parlamentariska landsbygds kommittén har
avlämnat som sitt slutbetänkande. Fördelen med slutbetänkandet verkar
vara dess enighet i stort sett alla frågor. Det borgar för att förslaget också
relativt snabbt kan bli verkstad. Tyvärr är man ju luttrad genom åren att
mycket vackra ord har sagts om landsbygden och dess betydelse men sen
har det mesta runnit ut i sanden. Vi kan i stort instämma i de 75 förslag
för Sveriges landsbygd som den parlamentariska kommittén enats om. Vi
ser en rimlighet i de föreslagna ändringarna i förordningarna.
--Vi får också vara nöjda att vår kommun har pekats ut som en av de 23
kommuner med extra stora utmaningar. Kommunen har ett växande
näringsliv men brottas med brist på bostäder och industrilokaler vilket
kommer att kräva en alldeles för stor del av kommunens budget de
närmaste åren.
Några synpunkter som vi vill fram
-- De 75 punkterna har kort kommenterats i inledningen.
-- viktigt att samspelet mellan medborgarna och staten utvecklas och sker
medborgarnas och kommunernas villkor.
-- I samband med det riktade näringslivspaketet är det viktigt att de
morötter som nämns (nedskrivning bland annat studielån och sänkta arbetso egenavgifter) och även vid etablering stöd/ lån, kopplas till kontrakt som
ger kraft åt samhällets möjlighet att ställa adekvata krav vid ett
kontraktsbrott.
-- Utflyttning av statlig verksamhet på 10 000 personer förslår inte långt
men det är kanske vad storstadspolitikerna orkar med. Ska det ha någon
relevans så borde det vara 100 000 personer från storstads-regionerna. Sen
kan man flytta i en andra ”våg” ut verksamheter från regionscentran ute i
länen. Som exempel kan en flyttning av skattekontoret i Falun flyttas t. ex.
Mora. Vilken effekt det skulle få. Ringar på vattnet långt in i Härjedalen.
Tänk er!
-- Det borde vara möjligt att ställa krav så att det kostar att flytta från en
mindre ort till en överhettad storstadskommun.

-- En viktig del är finansieringen i glesbygd. Bankerna är för rädda om sina
pengar men även här bör morot och piska kunna fungera. Skall vi utveckla
Sverige så måste alla hjälpas åt både med sättet at tänka och bidra med
finansiering.
-- Ett sätt att öka den inhemska förnybara energin är att öka inblandningen
av den svenska etanolen, renast i världen, utan att ta åkermark så finns det
ca 400 000 Ha som i dag inte brukas och som skulle kunna nyttjas till
etanolproduktion. Det skulle också ge en ökad produktion av högvärdigt
proteinfoder som skulle ersätta en hel del av den importerade Sojan.
-- Klenvirket från skogen skulle också kunna i ökad utsträckning kunna
bidra till behovet av förnyelsebar energi.
-- Vi ser positivt på förslaget om en konkretisering och neddragning av
riksintressena. Var har vi den skog som innehåller mest mångfalds skog? Jo
i den privata skogen. Den skogen har formats av många generationer av
skogsägare som nyttjat sin skog på sådant sätt att hon/han skulle ha skog åt
sig och nästa generation. Vem har format Leksandsbygden eller landskapet
utmed västerdalsälven. Jo generationer av nyttjare och detta har skett utan
en enda byggnads-nämn eller annan reglering.
-- Strandskyddet är en viktig del för oss landsbygdsbor för att attrahera
arbetskraft. Därför måste dagens regler bli betydligt öppnare för byggande i
strandnära områden(LIS). Man borde utgå från var det ur
miljö/kulturändamål samt ur sankmark är olämpligt att bygga. Resten borde
vara möjligt att bygga på. Vår kommun har ett antal kilometrar strand per
innevånare att dela på.
-- Den digitala utbyggnaden pågår på landsbygden/glesbygden, särskilt i
Dalarna och i vår kommun. Pengar är avsatta från kommunen för det
sammanlänkande fibernätet men när man når ut i byarna så skall ju
landsbygdsprogrammet komplettera anslutningsavgiften för att
installationen av fibern ska kunna ske till en rimlig kostnad. Men pengarna
i landsbygdsprogrammet är slut. En del kommuner kommer därför att stå
med ett sammanbindande fibernät utan att kunna fullfölja inkopplingen till
kunden på glesbygden. Därför är det bråttom pengar behövs fyllas på
senast till junis början.
-- Vi anser att fibern eller motsvarande skall byggas ut till alla de platser
som i dag har elektricitet.
-- När det gäller livsmedelsstrategin så är det viktig att förenklingar
kommer till vad det gäller regler och förordningar. Inte så att man skall
montera ned vår fina inställning till djur och livsmedelskvalitet. Det
handlar om rimliga krav i förhållande till den produktion/ verksamhet som
bedrivs. Att myndighetsutövningen i första hand skall vara inriktad på
service och rådgivning.

-- Vid en utbyggnad av fiber så löser man också problemen kring bredband
och telefoni som för glesbygdsföretaget är en livlina.
-- Ett annat ägande av de resurser som nätet/masterna för telefoni och
elektriciteten borde kunna övervägas. I dag så är nätkostnaden högre och
ökar i en rasande takt för elnätet hos de stora bolagen. En jämförelse
mellan kommunägda nät och t.ex. Fortum så går kurvorna isär. För
Stadsnäten är Telia många gånger ett hinder där Telia har fiber framdragen
men vill inte bygga eller begär ett orimligt pris vid hyra.
-- Ett problem för småföretagare och många föreningar är avsaknaden av
kontanter. Det vore ett rimligt krav i förhandlingar med bankerna att kräva
kontanthandel. En morot till de banker som inför kontanthandel.
-- I utredningen framförs att polisens närvaro i glesbygd måste bli bättre.
Vi motsätter oss inte att så blir fallet men för oss är det ända viktigare att
anspänningstider kan behållas och förbättras för räddningstjänst
inkluderande ambulans och akutsjukvård. Den är visserligen hanterad av
landsting och kommuner men det är statliga organ som reglerar kravet på
verksamheten. Det kravet är inte anpassat till storleken den skall användas
till utan har till effekt att vår kommun på ca 6800 innevånare tvingades att
bygga en räddnings-station för 30 miljoner utan att glesbygdsbefolkningen
har fått en säkrare tjänst.
-- Ett annat sätt vad det gäller reseavdraget är att dela in landet i zoner
vilket görs väldigt enkelt via skattemyndigheten redan i dag.
-- Till sist, låt oss ute på landsbygden skapa våra egna relationer i för
hållandet med våra behov och lämpligheten med våra grann-kommuner.
Vår kommun samverkar utifrån våra behov med Malung-Sälen ibland. I
andra fall gäller Mora eller Gagnef o.s.v. Tinga inte på oss någon
kommunsammanslagning, inte heller storregioner. Låt det växa fram i
stället.
----- I övrigt ställer vi oss bakom remissvaret från LRF:s riksförbund.
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