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Remissvar över den Parlamentariska landsbygdskommitténs
slutbetänkande, SOU 2017:1
Sammanfattning
Malung-Sälens kommun har granskat slutbetänkandet och dess förslag och
ser i stort mycket positivt på innehållet.
Malung-Sälens kommun välkomnar en sammanhållen politik för Sveriges
landsbygder och ser att den kommer att ge stadga åt utvecklingsarbetet i
offentlig, privat och ideell verksamhet framöver. Flera av förslagen handlar
om åtgärder för att på olika områden garantera ett landsbygdsperspektiv,
vilket bidrar till genomförandet av en sammanhållen politik på området.
Definitionen av landsbygd innebär att planeringen måste ske i flera
parallella spår för att bli verkningsfulla. Förutsättningarna ser olika ut och
utveckling av landsbygder kräver lyhördhet för lokala förutsättningar och
problem.
Kommentarer
Malung-Sälens kommun vill i det följande ge kommentarer på vissa av
slutbetänkandets förslag.
Avsnitt Näringsliv och företagande, förslag 1, 2 och 3
De organisationer som idag arbetar med lokal utveckling och
landsbygdsutveckling som Hela Sverige ska leva och Coompanion finns
inte omnämnda i förslagen. Risken finns att aktörer lägger resurser på att
bygga upp kompetens för ett utvidgat uppdrag på landsbygden, utan att
använda sig av det uppdrag och den kunskap som redan finns. När det
gäller finansieringsfrågan för småskaliga verksamheter kan det vara värt att
använda flera instrument än vad som föreslås. Mikrofonder kan exempelvis
komplettera de traditionella finansieringsinstituten.
Avsnitt Näringsliv och företagande, förslag 7
Malung-Sälens kommun vill i sammanhanget understryka vikten av bättre
möjligheter till lokal hänsyn.
Avsnitt Näringsliv och företagande, förslag 11
Forskningscentrat bör placeras i en av de 23 identifierade kommunerna
med särskilt stora utmaningar.
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Avsnitt Digital kommunikation och transportinfrastruktur, förslag 28 och 29
En förutsättning för att kunna bo på landsbygden är fungerande
skolskjutsar. Enligt lag har kommunerna krav på sig att ordna skolskjutsar
för grundskolan, men inte för gymnasieskolan. Konsekvensen blir busstrafik
och skoltider som inte är synkroniserade för gymnasieungdomar, vilket i sin
tur försvårar för ungdomar att bo på landsbygden.
Avsnitt Kompetensförsörjning
Malung-Sälens kommun sätter värde på att slutbetänkandet behandlar
frågan om kompetensförsörjning. Kommunen ser positivt på de lösningar
som redovisas.
Övrigt
Malung-Sälens kommun vill framhålla att det är viktigt att utmana
storstadsnormen. Landsbygden behöver inget försvarstal; landsbygden är
stark i sig men behöver få utvecklas utifrån de förutsättningar som finns på
landsbygden, inte utifrån ett storstadsperspektiv. Exempel på detta är att
underlätta för mikro- samt små och medelstora företag med avseende på
förenkling och mindre byråkrati.
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