Falkenbergs kretsstyrelses
Remissvar: För Sveriges Landsbygder - sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Förord:
I det stora hela ser vi positivt på utredningen.

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
En levande landsbygd ska ha samma förutsättningar som staden. Det gäller även landsbygden
som finns strax intill städer. En utarmning skapar sämre förutsättningar för att livsmedel, virke till
bostäder, energi och rekreationsområden som bör finnas till för Sveriges befolkning. Om det finns
en norm för staden är det dags att hitta en norm även för landsbygden. Jordbruksverket har tagit
fram en forskningsstudie ” Allt om landet” den visar att 85% av Sveriges befolkning bor i tätorter,
det vill säga en ort med minst 200 invånare. Tätorter motsvarar i sin tur 1,5% av Sveriges landyta.
Det som också kom fram var att EU ser på Sverige där 85% bor på landsbygd. Vilken norm ska
räknas? Där bör man se över hur det kan komma så olika siffror. I vilket fall är det svårt med
exempelvis post/apotek/ skolor att finnas tillgängligt i mindre bygder. Landsbygd ska vara
landsbygd och stad vara stad.
Det är dessutom viktigt att hitta lösningar för att nyanlända, unga kan bosätta sig och få jobb med
vissa subventioneringar och det ska gälla för hela landet.
En rättvisare fördelning av landsbygdens resurser, hälften av allt som produceras på landsbygden
går på export ändå är många glesbygdskommuner oerhört fattiga.

Näringsliv och företagande
Sverige landyta består av 70% skog. Skogen har fler utvecklingsmöjligheter som grön
rehabilitering, rekreation, mer forskning på vidareförädling och även besöksnäringen på hela
landsbygden.
Försörjningsgraden är låg i Sverige, man bör se över en krisberedskapen för
livsmedelshanteringen.
Vinnova bör vidareutveckla sitt arbete med att nå ut med innovationsstöd via rådgivare och
forskare som bör finnas närvarande i landsbygderna.

Transportinfrastuktur
Vägarnas klassificering exempel länsväg respektive riksväg bör ses över. Företag expanderar och
skogsindustrin står för viktig utveckling. Transportnätet bör ses över eftersom godstrafik med bil
och långtradare har ökat i hela landet och då även på landsbygden.
Det finns samordningsvinster för att underlätta persontransporter och mobiltjänster.
På landsbygden kan testverksamhet med självkörande fordon och digitala mobiltjänster prövas.
Reseavdraget bör ses över så det används till de som ej har möjlighet till lokaltrafik och i stället
bör avdraget byggas på avstånd mellan arbete och hem.

Kompetensförsörjning
Starta Lärcentrum på fler ställen i Sverige för att stärka företagen på landsbygden som kan ha
svårt att hitta rätt kompetens och även för nyanlända som får närma till både praktikplatser och
möjlighet till Sfi.

Samhällsplanering och bostadsbyggande
Vi vill ändå beakta strandskyddsreglerna fastän de inte skulle tas upp. Strandskyddsreglerna fyller
inte något syfte för en landsbygdsutveckling. Vissa Länsstyrelser tillämpar regeln vid grävda diken
som under sommartid är torra eller minsta lilla vattendrag. Det tillsammans med svårigheter att få
lån och avskrivningsregler som bostadsbolag har gör att det näst intill blir omöjligt att bygga på
landsbygden.

Kommunal service, välfärdstjänster och kultur
Oavsett var man bor ska det finns en viss service. Det gäller såsom bensinstationer/apotek/
banktjänster/skolor/affär eller postservice. Som det är nu läggs kontor ned om det är för få boende
i bygden. På landsbygden varken kan eller ska det bo lika många som i staden. Det kan behövas
någon form av stöd för att få rätt förutsättningar att bo och leva på landsbygden.

Styrning och organisering av landsbygdspolitik
Länsstyrelsen har haft en tradition som kontrollmyndighet och har liten erfarenhet av rådgivning
och är därför ej lämplig som landsbygdsdelegation. Däremot har Jordbruksverket med LLUH lång
tradition av landsbygdsutveckling och samarbetet mellan både ideell, privat och offentlig sektor.
Leader metoden har använts som utvecklingsmetod sedan början på 2000-talet i Sverige och
under ännu längre tid i Europa. Erfarenheterna var väldigt positiva i Europa därför togs
Leadermetoden till Sverige i början på 2000-talet.
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