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Remissvar SOU 2017:1 från Norrbottens Sjukvårdsparti avdelning
Övertorneå
Sammanfattning
Vi instämmer i kommitténs beskrivning och motivering av behovet av en sammanhållen
landsbygdspolitik.
Många problem och utmaningar är likartade för de flesta regioner/kommuner. Men det är
viktigt att komma ihåg att det också finns stora skillnader vad gäller kommunernas
förutsättningar, problem och utmaningar, och därmed också behov av åtgärder.
Vi menar också att de 75 förslag som Parlamentariska landsbygdskommittén lämnar i sin
rapport, i varierande grad, i olika kommuner, kan bidra till en positiv utveckling.
Förslag

Prioritet 1 - Omlokalisering
I slutbetänkande framställs omlokalisering av tjänster vid statliga myndigheter i Stockholm
som den viktigaste åtgärden för att skapa nya och nödvändiga arbetstillfällen i de 23
kommuner med särskilda svårigheter i norra och mellersta Sverige.
” Kommittén rekommenderar att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholms FAregion under en 5 till 7-årsperiod omlokaliseras till FA-regioner i behov av statliga
arbetstillfällen ”(7.1.4).
Omlokalisering av myndigheter menar vi är den säkraste och mest kostnadseffektiva
åtgärden för att skapa nya arbetstillfällen i några av de 23 utvalda kommunerna.
Vi föreslår därför att regeringen snarast ger lämplig myndighet/organisation i uppdrag att ta
fram ett samlat underlag avseende statliga myndigheters/del av myndigheters
förutsättningar att omlokaliseras till de 23 kommuner med särskilda svårigheter i norra och
mellersta Sverige.
- För att inte tappa tempo i den nu pågående processen bör uppdraget redovisas till
regeringen senast 30 nov 2017.
- Redovisningen bör ge regeringen tillräckligt underlag för att under våren 2018 ge
utvalda myndigheter i uppdrag att påbörja planeringen av omlokalisering.

Prioritet 2 - Näringsliv och företagande
Vi sätter också stor vikt vid att det som sägs i 2.3.4 ”Näringslivspaket till kommuner med
extra stora utmaningar” genomförs.

Övriga prioriterade förslag från Kommittén
-

8.1.3 Regeringen bör tydliggöra vissa myndigheters och statliga bolags
landsbygdspolitiska ansvar.
8.1.4 Att verksamheten sprids i länen och inte enbart koncentreras till
residensstäderna.

Reservationer och yttrande
Vi ansluter oss till och vill särskilt betona följande reservationer och yttranden som
bifogats SOU 2017:1.
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-

”Därmed reserverar Liberalerna sig mot kommitténs förslag om att inrätta en
statlig serviceorganisation.” (Reservation av ledamoten Emma Carlsson-Löfdal
(L))

-

”Ett sätt att möjliggöra för landsbygderna att växa av egen kraft är genom att öka
möjligheten att bygga i attraktiva strandnära lägen. . . . Vi vill därför att
strandskyddet förenklas för att underlätta byggande i strandnära lägen i syfte att
förbättra förutsättningarna för byggande och boende, för jordbruksnäringarnas
utveckling, verksamheter i skärgården samt för annan näringsverksamhet att driva
sina företag.” (Särskilt yttrande av ledamöterna Ulf Berg (M) m.fl.)

-

”Därför anser vi att den svenska skogen även fortsatt bör vårdas enligt principen ”frihet under
ansvar”. Att värna skogsägares äganderätt är en viktig del i att de kan ta det ansvar för
att skydda värdefulla miljöer som också förväntas av dem. Vi anser också att det är viktigt att
arbeta för att säkerställa att skogspolitiken även fortsatt är en nationell beslutskompetens och
att Sveriges unika skogliga frågor inte blir frågor som ska avgöras av EU.” (Särskilt yttrande

av ledamöterna Ulf Berg (M) m. fl.)
Övrigt
Övertorneå kommuns placering i FA-region Luleå förefaller att vara ett tekniskt fel i FAregion sammansättningen. Övertorneå kommun har mycket lite gemensamt med övriga
kommuner i FA-region Luleå.
Exempel:
- Avståndet för invånarna Övertorneå till Luleå ligger i intervallet 150 till 250 km.
Fig 7.3 Förändring av antalet statligt sysselsatta, blir fullständigt missvisande. FA-region
-

Luleå har värdet 0,0 – 15,0 % medan det verkliga värdet för Övertorneå ligger kring minus
50%
Antal arbetspendlare är i storleksordningen försumbar.
Stor skillnad i arbetsmarknadsstrukturen mellan Övertorneå och övriga FA-regionen.

Slutsats: Att inkludera Övertorneå i Luleå FA-region blir mycket missvisande i olika sammanhang.
Övertorneå kommun bör vara en egen FA-region.
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