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Remissvar från
Framtid i Jokkmokks Kommun (FiJK). Oppositionsparti i Jokkmokks kommun med fem av
trettioen mandat i kommunfullmäktige.
FiJK har tagit del av betänkandet. Vi ser att det finns ett flertal positiva skrivningar som sticker ut
och kan ge positivt utfall framöver om de genomförs.
Nedskrivning av studieskulder, återflyttning av statliga arbeten som finns i Stockholm men ofta
har sin berättigade plats någon annan stans i landet.
Men, det finns alltid ett men.
Hela utredningen andas en lågbudgetsatsning som inte tar tag i de strukturer som en medveten
svensk politik skapat sen mitten av 1950-talet.
Där olika förslag någorlunda pris satt så handlar det om en bråkdel av de pengar som
landsbygden bidrar med till att hålla Stockholm igång, med alla dessa bidrag från stat och
kommuner. Bara kollektivtrafiken ensam i Stockholm får mer från övriga landet (källa Dagens
Samhälle) än vad detta lågbudgetsförslag skulle tillföra lands- och glesbygd.
Jokkmokks kommun kan ses som ett av många exempel där statens och regeringars extrema
politik nästan kvävt kommunens utvecklingsmöjligheter. I mer än 100 år har staten ägt och
förvaltat allt som kunnat ge möjlighet till en god samhällsutveckling hos oss. Och i 100 år har
staten enbart fört ut de rikedomar som vattenkraft och skogsbruk skapat, för att bygga upp och
utveckla det samhälle som många idag påstår är den svenska modellen. Men där har man helt
lämnat Jokkmokks kommun och glesbygden utanför det samhällsbygget.
1960 varnade en jämtländsk riksdagsman för att den förda politiken skulle skapa åldringsreservat
av glesbygden. Snart 60 år senare har riksdag och regering lyckats fullända den politiken. Hela
Jokkmokks kommun är idag mer eller mindre ett åldringsreservat, Vi har byar där i stort sett alla
är pensionärer.
Detta samtidigt som vi levererar miljarder varje år till statskassan från vattenkraft och skogsbruk.
Ingenstans ser vi att ens en bråkdel av dessa pengar får en chans att bygga upp Jokkmokks
kommun till en framtid bortanför den hårdhänta och miljömässigt brutala utbyggnaden av
Luleälven och den massiva nedhuggningen av de statliga skogarna.
Ingenstans.
Det är beklagligt att utredningen inte har en analys över vad ett 100-årigt strypgrepp från staten
inneburit, utan bara kallt konstaterar att 23 kommuner är särskilt utsatta och beklagansvärda. För

Jokkmokks del beror det fullt ut på det jag beskrivit. Och det fortsätter nu när det statliga
Vattenfall avvecklar tjänster i Jokkmokk i ett stort lönedumpningsprojekt.
Därför känns det inte som om utredningen förstått varför det ser ut som det gör i Jokkmokk och
många andra kommuner. Och det känns som om den statliga omfamningen som nästan kvävt
glesbygden kommer att fortsätta, i synnerhet när vi egentligen pekas ut som vi inte klarar av att
sköta våra kommuner.
För Framtid i Jokkmokks Kommun
22 mars 2017
Roland Boman

