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Remissvar på slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – en
sammanhållen politik”

Från Ragunda kommuns sida vill vi inleda med att rikta ett tack till såväl regering för
initierandet av utredningen som till kommittén, som på ett förtjänstfullt hanterat den.
Att samtliga riksdagspartier så tydligt markerat sammanhållningen av landets vikt ger
goda förutsättningar för snabbt genomförande av de förslag som kommittén
presenterat vilket är en nödvändighet för en god utveckling i hela landet.

Sammanfattande synpunkter
Sammantaget ställer sig Ragunda kommun i stort sett sig odelat positiv till de 75
förslagen i slutbetänkandet, men vi ser också att det på ett antal områden behöver
göras mer. Vi ser också svårigheten i de gränsdragningar kommittén behövt göra när
de gäller satsningarna i de 23 utpekade kommunerna och att alla kommuner inte är
homogena, men de förslagen är en god början och det perfekta får inte bli det godas
fiende.
Vi vill också till Regeringen markera vårt missnöje över att utredningen inte gör
någon analys eller lägger något förslag gällande utjämningseffekter som hade kunnat
uppnås genom ett regionaliserande eller kommunaliserande av skatterna på
naturtillgångar som energiproducerande anläggningar och andra naturresurser.
Svar område för område:
Kommunen stödjer principiellt kommitténs förslag att göra reseavdraget helt
avståndsbaserat som ett sätt att finansiera utredningens förslag.
Kommitténs analys kring behovet av stöd till företagsklimatet på landsbygden
upplever kommunen som riktig och de förslag som ges är goda steg för att underlätta
för näringslivet att utvecklas i vår region. Vi vill markera vårt starka stöd för förslagen
med utökade lösningar för kapital- och kompetensförsörjning.
Kommunen ställer oss starkt bakom kommitténs förslag att göra extra insatser i 23
kommuner med extra stora utmaningar som ett första steg, det behövs på sikt

genomföras än mer vittgående åtgärder än de föreslagna för att kompensera för de
skillnader i förutsättningar för företag, individer och offentlig sektor som råder.
Kommunen vill markera vårt stöd för det redan föreslagna mer offensiva målet
gällande bredbandstillgång men vill att regeringen i sitt arbete i frågan ser till att
stöden utformas på ett sätt som inte underkompenserar landsbygdskommuner som
redan tagit ett stort eget ansvar motsvarande de nivåer som nu är föreslagna.
Transportinfrastrukturen är av högsta vikt för såväl innevånare som företagare på
landsbygden och kommunen ställer sig positiv till det fokus kommittén lagt på detta.
Kommunen vill på området bostadspolitik och samhällsplanering trycka extra på
behovet av asymmetri mellan delar av landet när det gäller strandskydd och övriga
regleringar för utveckling och byggnation. LIS-områdenas användningsområde i
glesbebyggda områden är begränsat och innebär kortfattat att det byggs där det alltid
byggts och omöjliggör byggnation där det är oexploaterat. Detta behöver korrigeras
för att ge möjlighet till vidare byggnation i kommuner som vår. Ett första steg där
skulle kunna vara en tydligare styrning av länsstyrelserna som gör väldigt olika
bedömningar vilket ger en känsla av godtycke.
Som en av Sveriges mest ambitiösa kulturkommuner vill vi understryka kommitténs
delar kring att underlätta för människor att utöva och åtnjuta kultur på landsbygden.
Vi ställer oss också positiva till ett utökat statligt ansvar för att tillgodose
medborgarnas rätt och behov av välfärd och service på landsbygden.
Vi ställer oss dock kritiska till att lösningen på kontanthanteringsproblematiken
finns i lagstiftning då ett sådant krav på bankerna snarare nog skulle leda till färre
bankkontor på landsbygden än att de befintliga återgår till hantering av kontanter.
Lösningen där måste vara en annan.
Utjämningssystemen behöver ses över och parametrarna för utjämningen behöver
justeras löpande. Vi ser också att en skatteväxling från statliga skatter till regionala
skulle minska på upplevelsen av tärande och närande delar av landet. Detta fick också
extra stöd i OECDs senaste rapport gällande de norra delarna av vårt land och vi
uppmanar regeringen att inte endast titta på befintligt system utan göra en vittgående
analys kring möjligheten att på så sätt stärka kommunernas egen skattebas.
Kommunen vill å de starkaste trycka på det orimliga i att räddningstjänsten, som är
kommunal, har fastställda insatstider medan polisen, som är statlig, inte har det.
Människors upplevelse i kommunen av avsaknad av polisiär närvaro är påtaglig och
för att hålla samman landet och garantera ett förtroende för våldsmonopolet är detta

en enormt viktig faktor. Ett mordförsök måste alltid bemötas lika, oavsett om det
sker vid en parkdamm i Biskopsgården eller en kraftverksdamm i Bispgården.
En av de frågor som på sikt kommer att gynna landsbygden mest är förslaget att alltid
inkludera en landsbygdsbedömning i alla utredningar framgent. Det garanterar att
ett perspektiv kring hur framtida förslag påverkar landsbygden och tvingar hela den
offentliga världen att ha ett sammanhållningsperspektiv i sin verksamhet.
Slutord
Sammanfattningsvis anser Ragunda kommun att det arbete kommittén gjort är gott
och att förslagen ger goda möjligheter att äntligen begynna åtgärda skillnaderna i
landet. Vi vill dock understryka vikten att man inte avvaktar för länge med
genomförandet av förslagen då behoven är stora och varje försening förskjuter
påbörjan av sammanhållningen av landet. Därför skulle Ragunda kommun gärna se
att regeringen redan i höst börjar lägga propositioner syftande i den riktning
kommitténs förslag pekar.

För Ragunda kommun,

Jonas Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

