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Remissyttrande över ”För Sveriges landsbygder – en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfärd”
Dnr KS 2017/36
Sammanfattning
”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt”
är ett slutbetänkande från Parlamentariska landsbygdskommittén. Betänkandet
innehåller 75 förslag som har till syfte att stärka landsbygdspolitiken i Sverige.
Förslaget innehåller såväl generella som riktade åtgärder. Förslagen finns inom
följande områden: näringsliv och företagande, digital kommunikation och
transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, samhällsplanering och
bostadsbyggande, kommersiell service, välfärdstjänster och kultur, statens
närvaro, civilsamhället och styrning och organisering av landsbygdspolitiken.
Övergripande kommentarer:



Forshaga kommun ser positivt på utredningens tillkomst och på att frågor
om landsbygd lyfts på det sätt som gjorts i och med Parlamentariska
landsbygdskommitténs arbete.
Forshaga kommun har inget att erinra mot förslaget i sin helhet och
hoppas att många idéer kan komma att förverkligas.

Forshaga kommun önskar göra några påpekanden inom några områden och förslag
som presenteras av landsbygdskommittén:




Område bostadspolitik och samhällsplanering:
Idag krävs det att många kommunala bostadsbolag gör en nedskrivning av
värdet på nybyggda hyresfastigheter motsvarande 40-60 % av
anskaffningsvärdet. Vi menar att denna problematik försvårar för mindre
kommuner som har ett behov av att bygga nya bostäder. Vi ser att detta
är ett viktigt område för att stärka konkurrenskraften på landsbygden och
ett problem som behöver lösas för att tillgodose behovet av nya
bostäder.
Område näringsliv och företagande:
23 kommuner som idag ingår i stödområde A föreslås få ett utökat stöd
som ska komplettera de insatser som redan finns inom det aktuella
stödområdet. Bland de förstärkningsinsatser som blir aktuella för dessa
23 kommuner är möjligheter avskrivning av studielån och nedsättning av
arbetsgivaravgiften. Forshaga kommun ser positivt på förslaget i sig och
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menar att det kan vara positivt för kommunerna att kunna få del av detta
stöd för att kunna locka bristyrken till landsbygden. Problemet är att
insatserna omfattar alldeles för få kommuner. Vi ser det som att många
av de kommuner som finns inom Värmlands län skulle kunna vara i behov
av liknande stöd och också är att beteckna som landsbygdskommuner
med extra stora utmaningar. Det finns en risk att gamla struktur och
analysmodeller har tillämpats för att identifiera dessa 23 och även de
stöd områden som finns idag. Det vore olyckligt om kommuner med stora
utmaningar inte kvalificerade sig till dessa viktiga samhällsinsatser
baserat på ett föråldrat indelningssystem för att mäta sårbarhet.
Området statens närvaro:
Forshaga kommun ser att det finns bra poänger med att tillgodose
servicen i fler kommuner och inom flera områden exempelvis genom den
nuvarande modellen med servicekontor som föreslås kompletteras av
kommittén. Vi ser däremot inte att den pågående processen med
nedläggningar av arbetsförmedlingens lokalkontor bör stoppas på grund
av det. Vi ser positivt på en blandad statlig närvaro utanför storstäderna.
Vi ser att likväl som det är viktigt att statliga myndigheter förläggs
utanför storstadsregionerna så är det viktigt att de jobb som redan är
utlokaliserade inte försvinner.
Området digital kommunikation och transportinfrastruktur
En översyn av reseavdraget där utgångspunkten är att reseavdraget bör
basera sig på avstånd i stället för tid skulle gynna landsbygden och något
som vi ser positivt på.
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