Sundsvalls
komm n

Yttrande
2017-03-21

KS-2017-0016S-3

Sundsvalls kommuns yttrande över den Parlamentariska
Landsbygdskommittens slutbetänkande (SOU 2017:1)

Sundsvalls kommun välkomnar landsbygdskommittens slutbetänkande och de 75 utarbetade
förslagen. I arbetet med att säkra upp kommunens och länets framtid kommer landsbygden att
spela en avgörande roll. Kommunen delar därför kommittens bedömning om att det är
angeläget med en sammanhållen landsbygdspolitik för en långsiktigt hållbar
landsbygdsutveckling. Kommunen ser således fram emot framskrivningen av konkreta
åtgärder särskilt inom områdena näringspolitik, digitalisering, transportinfrastruktur samt
bostadsbyggande vilka kommunen upplever som särskilt aktuella för landsbygdens fortsatta
utveckling och överlevnad.
Allmänna svnpunkter
Kommittens slutbetänkande är omfattande och berör många olika politikområden och
intressen. Att förslagen dessutom är på olika detaljnivå samt att kommitten föreslår vidare
utredningar innebär att de sammantagna effekterna bedöms som svåra att värdera. Mot
bakgrund av detta anser kommunen att tidsplanen för genomförande är av stor vikt och att det
är avgörande att förslag och utredningar snabbt mynnar ut i konkreta åtgärder. Sundsvalls
kommun föreslår därför att implementeringen noga följs upp av täta utvärderingar. Att
avvikelserna noga analyseras och att åtgärder föreslås och adresseras till de som berörs.
Sundsvalls kommun vill även understryka vikten av att inte polarisera landsbygdens
respektive stadens utveckling som två enskilda och isolerade företeelser. För att förhindra att
nya strukturer skapas är det viktigt att landsbygdspolitiken integreras och att
landsbygdsfrågorna hanteras samordnat i befintliga strukturer, sammanslutningar och inom
myndigheternas befintliga ansvars- och verksamhetsområden.
Nedan följer Sundsvalls kommuns synpunkter och förslag på slutbetänkandet där kommunen
funnit det relevant att lämna synpunkter:
Näringspolitik
Särskild satsning på utsatta kommuner
•
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Kommunen anser att inlandets utmaningar som många gånger hänger samman med
geografin och demografin, oftast inte slutar vid de 23 utpekade kommunernas
kommungränser. Därför bör de särskilt riktade insatserna istället avse områden med en
mer generell inlandsproblematik Lex. Tillväxtverkets stödområde A. Sundsvalls
kommun föreslår därför att kriterierna för att peka ut kommuner med särskilda
utmaningar ses över och breddas.

Kunskapsutveckling
•

och förenkling

Kompetensfrågan är hög aktuell och kommunen stödjer förslaget om att inrätta ett
forskningscentrum för att utveckla och sprida kunskaper om företagande på
landsbygden.

Digitalisering
•

Kommunen anser att bredbandsutbyggnaden är en av de viktigaste frågorna för
landsbygdens utveckling och inte minst för näringslivsutveckling. Ytterligare statliga
medel för att bygga bredband på landsbygden är därför nödvändigt för att nå
bredbandsmålen. Kommunen ställer sig även positiva till att den digitala
infrastrukturen organiseras som ett femte transportslag.

•

Kommunen bedömer att det är viktigt att Jordbruksverket, Tillväxtverket och
Länsstyrelserna ges förutsättningar och kapacitet att snabbt hantera bredbandsstöden
för att inte bredbandsutbyggnaden ska tappa fart.

•

Om förslaget om innovationsupphandling av bredband ska realiseras bedömer
kommunen att upphandlingen av bredbandsprojekt på länsnivå noga granskas och sker
i samråd med kommunerna för en balanserad regional utbyggnad.

•

Kommunen anser att det är angeläget att säkerställa att de hushåll och företag som blir
utan kopparnät får tillgång till bredband och att staten tar en aktiv roll i frågan.

Transportinfrastruktur
•

•

Transportinfrastrukturen är en central för landsbygdens utveckling. Det är därför
viktigt att rikta satsningar till landsbygden och se över kollektivtrafiklösningar för
landsbygdboende genom att stötta och underlätta t.ex. organiserade
samåkningslösningar.
Kommunen välkomnar att regeringen ser över skatter, avgifter och avdrag inom det
transportpolitiska området.

Bostadsbyggande
•

Sundsvalls kommun ser bostadsbyggandet som en nyckelfråga och är positiv till
kommittens förslag om att ytterligare stimulera bostadsbyggandet i landsbygderna,
bland annat genom förslaget om landsbygdslån.

Kommersiell service. välfärdstiänster och kultur
•

Att säkra tillgången till kommersiellservice är viktigt och är inte enbart viktigt för
boende och besöksnäring utan hänger även ihop med landsbygdsföretagens förmåga
att kunna locka kompetens.

Statlig närvaro
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•

Sundsvalls

kommun

stödjer förslaget om att utlokalisera

på att polisens närvaro säkerställs
insatstid.

statliga jobb och ser positivt

i alla delar av landet och att krav ställs på maximal

Civilsamhä/let
•

Sundsvalls
betydelse

kommun

delar kommittens

för landsbygden

till initiativ för att stärka föreningslivet.

Bodil Hansson
Ordförande
Sundsvalls
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Plan- och utvecklingsutskottet
kommun

ståndpunkt

om att civilsamhället

inte minst inom integrationsarbetet

har stor

och ser dänned

positivt

