Yttrande från Centerpartiet Sundsvall 2017-03-21

Till
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Angående den parlamentariska landsbygdskommitténs
slutbetänkande (SOU 2017:1)
Allmänna synpunkter
Centerpartiet i Sundsvall välkomnar landsbygdskommitténs slutbetänkande och de förslag som man
tagit fram. Vi är glada att regionalpolitiken åter sätts i fokus, då vi instämmer att det saknas en
sammanhållen politik för att utveckla hela landet.
En kritisk synpunkt på landsbygdskommitténs arbete är att slutbetänkandet inte behandlar frågan
om hur den regionala obalansen uppstått, utan endast försöker hantera dess konsekvenser. Till
exempel hanterar man inte orättvisan med att glesbefolkade kommuner med stora geografiskt
platsbundna naturresurser ofta har sämre välfärdsservice och högre skattetryck.
Skattesystemet och dess påverkan på kommuner i landsbygdsområden berörs ytligt utan en djupare
diskussion, och där saknar vi ett resonemang om de olika skattebaserna och på vilken nivå skatt
genereras. Fastighetsskatten på energiproducerande fastigheter (vatten- och vindkraft) är en
skattebas som med fördel kan regionaliseras. Centerpartiet Sundsvall anser att det är först med en
genomgripande förändring av nuvarande skattesystem som det kan uppstå bärkraftiga kommuner
som kan utveckla Sveriges landsbygd av egen kraft.
Centerpartiet i Sundsvall emotser en konkretisering av föreslagna åtgärder inom områdena
näringspolitik, digitalisering, transportinfrastruktur samt bostadsbyggande, vilka vi ser som
grundläggande förutsättningar för landsbygdens möjligheter att utvecklas.

Särskild synpunkt
Landsbygdskommittén har särskilt pekat ut 23 kommuner i sitt slutbetänkande, vilket är en kraftig
begränsning av de kommuner som vi anser skulle vara i behov av särskilt stöd från staten. Till
exempel ingår inte Ånge kommun och Sollefteå kommun i Västernorrlands län, vilka båda delar
samma inlandsproblematik och glesbygdsproblematik med arbetslöshet, brist på arbetstillfällen och
vikande befolkningsunderlag för välfärdsservice, som de övriga 23 utpekade kommunerna.
Centerpartiet i Sundsvall vill därför föreslå att kriterierna för att peka ut kommuner med särskilda
utmaningar ses över och breddas för att omfatta fler kommuner som är i samma situation som de 23
utpekade kommunerna.

Samlade synpunkter
Landsbygdsföretagaren
Landsbygdens företagare behöver andra förutsättningar för att lyckas.
- Ej skatt på avstånd
- Lägre arbetsgivaravgifter eller annan skatt
- Skriva av studielån efter en tid bosatt på landsbygd
- Infrastruktur behövs, såsom vägar och fiber
- Differentierade skatter, exempelvis fastighetskatten
- Möjlighet att bygga strandnära på landsbygden
Digitalisering
Person- och godstransporter och digital infrastruktur är beroende av varandra, då båda behövs och
inte kan utesluta varandra.
Högre utbildning
Det krävs flera insatser för att lösa kompetensförsörjningen på landsbygden. Några verksamma
insatser skulle vara att t.ex. efterskänka studielån till de akademiker som bosätter sig på
landsbygden. Andra åtgärder skulle vara mer distansutbildning via fiber.
Bosättning på landet
Byggandet på landet kan öka genom bl.a. minskat regelkrångel. Andra förslag som skulle underlätta
byggande är:
- Avskrivningsregler på landet behöver ändras
- Strandskydd och avloppsregler behöver anpassas
- 3:12-regeln beskattar småföretag för hårt, vilket hämmar deras expansionsmöjligheter
- Landsbygdslån skulle vara en möjliggörare för nybyggnationer
- Stöd för bostadsanpassning för äldre som vill bo kvar på landet
Likvärdig service
Likvärdig service i hela landet är en förutsättning. Servicen kan inte krävas vara lika överallt, men det
ska finnas likvärdiga lösningar. Här utgör digitaliseringen en möjlighet – med en digital infrastruktur i
grunden- för ett utbud av både vård, kultur, ekonomiska tjänster mm.
Statlig service
Omflyttning av statliga jobb från tex Stockholmsområdet är en viktigt åtgärd för staten. Med en
skattefinansierad grundbas av akademiska artbetstillfällen möjliggörs förutsättningar för högutbildad
arbetskraft att bo och verka i hela landet, vilket i sin tur driver på övriga samhällssektorer.
Landsbygdsdelegation
En samordningsfunktion på länsnivå föreslås av landsbygdskommittén. Centerpartiet Sundsvall ser
positivt på att man i slutbetänkandet föreslår åtgärder av detta slag för att lyfta vikten av frågorna,
men ser nackdelar med förslaget. Landshövdingen saknar politik förankring i regionen, och vi ser en
tydlig fördel med att regional politik får vara med och utveckla landsbygden.

Civilsamhället
En viktig del av samhället utgörs av föreningslivet, frivilligorganisationer med flera. Vi ser positivt på
åtgärder som utvecklar civilsamhällets möjligheter. Samtidigt ska inte staten överlämna samhälleligt
ansvar på frivilliga insatser, utan det måste alltid finnas ett offentligt ansvarstagande i grunden.
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