Yttrande iiver SOU 20l7zl Fdr Sveriges landsbygder frhn Miinsteris
kommun
Det iir mycket positivt i de 7 5 forslag ftir Sveriges landsbygder som den parlamentariska
landsbygdskommitt6n liigger fram. Att en enig kommitt6 star bakom forslagen borgar
for framgangsrik behandling ocksi i riksdagen. Men vi vill se att regeringen och riksdagen gir fr:in ord bli till handling! Att statliga myndigheter fiflr direktiv om att
hela Sverige ska leva.

Bland ftirslagen vill vi lyfta fram finansieringsfrflgorna diir vi ser fram emot ftirslag
kring bflde bostadslin till landsbygden och en <iversyn/ftirstdrkning av utjiimningssystemet.

Betriiffande fullt utbyggd digital infrastruktur anser vi att ambitionen i betiinkandet iir
mycket god. Dock tror vi att betydligt mer statlig finansiering iin tvfl miljarder kronor
behdvs. Stddet ska iiven gi till de kommuner som bygger ut sina "stadsndt" ph landsbygden. Bedcimningen ar att 30-50 miljarder kronor beh6vs. Jordbruksverket har i
nuliiget ansdkningar fran fiberftireningar om civer 7 miljarder.
Fdrslaget om servicekontor iir ett steg i riitt riktning; ett statligt servicekontor i varje
kommun. Det iir ocksfl viktigt att staten upphdr med neddragningar av sina verksamheter pi mindre orter. Arbetsformedlingens nedltiggningar av kontor ska stoppas, det
gtiller ocksi t.ex. Migrationsverket. Ett statligt serviceutbud miste finnas ftir alla i
Sverige. Det iir fel signaler i smi kommuner ntir Arbetsftirmedlingen och Migrationsverket florsvinner samtidigt som dessa myndigheter har viisentliga uppgifter for t.ex.
asylsdkande och nyanliinda.

Bostadspolitik och samhiillsplanering
Ingen erinran mot ftirslagen i denna del. Stirskilt vtilkomnar vi ftirslagen om riksintressenas begrtinsning, strandskyddsbestiimmelsernas reformering och landsbygdslan
till bostiider. Den statliga banken SBAB ska ha ett samhtillsansvar ffir bostadsfinansieringen, som ett komplement, pi svaga marknader. Pi heta bostadsmarknader dAr SBAB valt att nu enbart agera- skots finansieringen utmiirkt av marknadens banker
och finansinstitut.
Det iir ocksi nridviindigt med en anpassning av utjiimningssystemet och en civersyn av
statsbidragen, som fiireslis bli generella i storre utstriickning. Detta mdjliggdr fiir
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mindre kommuner att komma i itnjutande av statliga medel. En siirskild utredning om
kostnadsutjtimningen iir nyligen tillsatt, vilket iir positivt.

I stora delar av landet finns omr&den som inte iir detaljplanelagda. Hiir finns ftirutsflttningar att infiira andra regler som gor det enklare och snabbare att bygga framftir allt
bost6der. Enklare regler fdr byggande utanftir detaljplanelagt omride medfdr att fler
bostiider kan byggas i hela landet. Det giiller bide ny- och ombyggnad av bostiider.
Niir det gtiller 6kat bostadsbyggande vill vi ocksi peka pi nedskrivningsproblematiken.
Det tir svflrt att bedoma vilket avkastningskrav ett allmiinnyttigt bostadsbolag ska
tilliimpa, eftersom foretagets frtimsta milstittning inte tir vinstmaximering utan langsiktig bostadsftirsdrjning. Nedskrivningsbehovet hos ett allmiinnyttigt bostadsbolag ska
egentligen beddmas utifrin en lfingsiktig lonsamhet och utifran det langsiktiga uppdraget, ntimligen att framja bostadsftirsorjningen pi orten. Med beaktande av detta
borde nedskrivningskraven som revisorerna tilliimpar inte vara aktuell, i synnerhet inte
ftir ett allmtinnyttigt bostadsbolag.
ghr att utforma ett mer flexibelt och
flndamilsenligt strandskydd med okade mojligheter att bygga i attraktiva l6gen, bide
bostiider och for jordbruksniiringarnas och ftiretagens utveckling.

I Sverige finns 38 600 mil kust och striinder. Det

De svenska skogarna iir en fantastisk resurs som kan anviindas i trti- och biobaserade
byggnadsprodukter vid byggnation av t.ex. hus, utemiljder och broar. Vi vill se ett cikat
byggande i tra! Regelverken behdver ses civer med syftet att frlimja ett cikat byggande i
trii.

Statlig niirvaro
Ett statligt servicekontor i varje region iir ett steg i rtitt riktning, men ett mer medborgarvtinligt steg tir ett servicekontor i varje kommun. Grundliiggande kommersiell och
offentlig service iir avgdrande fcir miinniskors mdjlighet att bo och verkaph landsbygden. Det borde inte vara odverstigligt ftir staten att i samrid med varje kommun fi
till stand ett servicekontor med minga funktioner.
Fler statliga jobb behovs pi landsbygden. Ett ftirsta steg ar att stoppa alla nedliiggningar
och ftirflyttningar fran landsbygden och att lokaliseranya verksamheter utanfor storstiiderna. E-hiilsomyndigheten i Kalmar iir ett exempel pfr en biittre lokalisering!
Dessutom [r det viktigt att liven den statliga ntirvaron finn i hela liinet: Polis, Arbetsftirmedling, Migrationsverket med flera myndigheter.
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Niiringsliv
Smi och medelstora ftiretag skapar utveckling och fler arbetstillftillen i hela landet,
smiftiretagen 6r speciellt viktiga ftir landsbygden. Det miste det bli enklare att anstiilla.
Skatter och avgifter som hdmmar jobbskapande miste minimeras. Viixande ftiretag
skapar utveckling, innovation och fler arbetstillftillen - och det iir mcijligheten att fh ett
arbete och en inkomst som [r grunden ftir en levande landsbygd. Framftir allt skogen
och jorden iir basen ftir siviil primiirproduktion som ftirddlingsindustrin pa landsbygden.
Det behovs liittnader fiir att driva fiiretag!
fler mdnniskor ska viga och vilja starta och driva foretag i hela landet miste
kringel och kriivande administration minska. Genom ftirenklingar sparar f<iretagarna tid
och pengar och kan fokusera pA sin verksamhet. Milstittningen bor vara att grundliiggande uppgifter om fiiretagets verksamhet ska barabehova liimnas pi endast ett
Fcir att

stdlle.

Decentralisering
Kommuner och regioner miste ges mer makt att skapa utveckling och attraktivitet - det
utvecklar landsbygden. Folkvalda forsamlingar som kiinner sin kommun och sin region
har ocks6 kunskaperna om behoven. Detta kan gciras pi fler omriden genom att
myndigheter decentraliserar funktioner till regioner och kommuner. Det handlar t.ex.
om att liigga stdrre ansvar ftir mottagande och etablering av nyanliinda pi kommunerna,
attltfiaregionernafttr st<irre piverkan pi utformningen av landsbygdsprograrnmet, att ge
regionerna stdrre inflyande 6ver EU:s olika fonder riktade till innovation och utveckling. Regelkrangel och byrikrati kan hindra och forsvhra ftir engagemang och entreprencirskap, vilket leder till att lusten och fiirmigan att utveckla sin bygd och sitt foretag
begriinsas.

Det handlar ocksi om att underliitta ftir kommuner att samverka i stiillet for att ftirsdka
tvinga fram kommunsarnmanslagning. Staten ska fokusera pi att undanrdja hinder for
samarbete mellan kommuner som vill samarbeta fdr att underliitta ftir kommuner att
bibehilla god service till medborgare och foretag.
Skogen
Skogen dr av stor betydelse ftir svensk ekonomi och ftir Monsteris kommun med
omgivande region. Svenska produkter baserade pe skogsrivara hade ett exportviirde om
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127 miljarder kronor hr 2015. Det finns potential att forbattra skogssektorns mojlighet
att skapa fler arbetstillfiillen och okad tillviixt i hela landet. Svensk skogspolitik har och
ska iiven i framtiden baseras pi tvi jiimstiillda m61: produktionsmilet och miljcimilet.
Ett aktivt skogsbruk ger jobb och inkomster pi landsbygden samt exportinkomster till
nationen. Skogen och jordbruket ger rivara ftir nya biobaserade produkter och tjiinster
vilket tir viktigt ftir att klara omstiillningen till ett heilbart samhiille. Traditionell svensk
skogsskcitsel ger iiven mdjligheter for friluftsliv, turism och biologiskt mangfald. Vi
anser det iir fel att binda upp tusentals hektar i olika typer av reservatsbildningar.
Produktiv skogsmark binder koldioxid vilket iir viktigt ftir att klara klimatmilen.
Svensk livsmedelsproduktion miste oka vilket kan ske genom att skapa goda fiirutsfittningar ftir livsmedelsftiretagen, bide primiirproducenterna och de som foriidlar rivaror.
Efterfr6gan pi hillbart producerad mat okar. Jordbruket och oppna landskap iir av stor
vikt 6ven ftir turistniiringen, upplevelseindustrin. Utifr6n beredskapssynpunkt och ftir att
minska sfrrbarheten i samhiillet iir det ytterst angelflget att 6ka den svenska livsmedelsproduktionen.
Aven viltkcitt tir klimatsmart och ger okade mdjligheter till jakt. Viltforvaltningen
behdver decentraliseras ytterligare, frin europeisk till nationell nivi och framftirallt frin
nationell nivi till regional nivi.

Infrastruktur
Avstindsskatter som fordyrar transporter i hela landet ska inte inftiras. De regionala
flygplatserna har en viktig roll i en viil funderande infrastruktur, och iir ocksi en fiirutsiittning ftir ftiretag som agerar pi en marknad utanfiir landet. Isttillet ftir en generell
flygskatt bdr flygbolagen stimuleras att civergi till fornyelsebar energi. Hela Sverige och
landsbygderna i syrurerhet har en utmaning i stora avstind, och forslag som ensidigt
drabbar konkurrenskraftren ftir landsbygden miste undvikas.
Regeringens direktiv till trafikverket behciver utvecklas med ett regionalpolitiskt
direktiv, att hela Sverige ska ha tillgang till en rimlig infrastruktur. Idag gor Trafikverket sina beriikningar ftir investeringar utifran begreppet nettonuviirdeskvot OINK)
vilket prioriterar storstadssatsningar och missgynnar landsbygden. Trafikverket tar inte
htinsyn till vad som iir den biista nyttan for den enskilda orten utan ser ensidigt till sina
ldnsamhetskalkyler. Beriikningsmetoden miste revideras. Samarbetet med kommunerna

miste utvecklas.
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