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Näringsdepartementet

Remissvar - Parlamentariska landsbygdskommittens slutbetänkande (SOU

2017:1)
Region Blekinge har fått slutbetänkande av utredningen "För Sveriges landsbygder - en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd" på remiss. Utredningen
har letts av den parlamentariskt tillsatta landsbygdskommitten. Remisstid var ursprungligen fastställd till den 22 mars 2017 (gick ut 24/ 1) men har förlängts till 10 april
2017.
Region Blekinge har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (Lag
2010:630) uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda
arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin, att samordna insatser för
genomförandet av denna samt att upprätta och fastställa planer för regional transportinfrastruktur. Detta ska ske i samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen samt övriga berörda statliga myndigheter samt i samråd med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.
Enligt utredningen tenderar den regionala tillväxtpolitiken att glömma landsbygderna.
Vi påpekar att landsbygden är en del av det regionala tillväxtarbetet men att kopplingen stad och land ytterligare kan förstärkas. Vi vill också betona att utmaningar och
förutsättningar kopplat till landsbygdsutveckling ser olika ut i landet, inom en region
men även inom en o samma kommun . Blekinge är en förhållandevis tätbefolkad region
utanför storstadsområdena men ändå till stora delar landsbygd. Detta skapar både utmaningar och möjligheter vilka lyfts i vår Regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin som antogs av Regionstyrelsen 2013.
(I OECD studie av Blekinge och Smålandsregionerna från 2012 betonas också vikten av
nationella nivåns satsningar för att Sydöstra Sveriges potential för Sveriges utveckling
bl.a. vad gäller transportinfrastrukturen och möjligheten med förbindelser till Europa
och Österut både för ökad handel och utveckling av Sydöstra Sverige).
Region Blekinge välkomnar ett nationellt initiativ till satsningar för landsbygden och
bifogar härmed vårt remissyttrande (se bilaga), beslutat av Region Blekinges arbetsutskott 5 april 2017.
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