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Yttrande Fiir Svetiges landsbygder - en sammanhillen politik fiit arbete, hillbat
tillviixt och viilfdrd, SOU 2017:1
Vilhelmina kommun har erhillit rubr uredning for ytttande och vill med anlcdning hirav
avge fciljande yttrande:

Vilhelmina kommun stiiller sig bakom utredningens frirslag pi reformer fcir att leva, bo,
arbeta och bedriva friretag i alla delar av Sverige och vill framhiva hur viktigt vi tycker att
det ir att alla fonlagen blir genomforda, di de enskilt intc kommer att ge onskad effekt
med malet att alla Svedges kommuner har likvirdiga mojligheter.
Kommunen r'-ill ocksi undentryka vikten av att fo$lagen tidsitts, di fzrzt anttars Ar att ett
genomf<irande inte sker inom tidsramen av vad som ir nodvindigt frir landsbygdskommunemas civedevnad.

Vi vilkomnat kommitt6ns forslag att udokalisera statliga myndigheter. \/i <inskar dock att
tegeringen ger i uppdrag till de regionalt un ecklingsansvari.ga att genomfdra samma process iven regionalt si att viktiga funktioner inte endast gr.nnar stone otter/kommunet.
Vilhelmina kommun tillsty'rkcr foreslaget niringslivspaket till kommuner med exfta stora
utmaningar liksom fcirslaget med sinkta arbetsgivaravgifter.
Fcirslaget

till kilometetskatt a\.styrks da kommunen bedomer att det skulle innebira stora

negativa konsekvenser fcir niiringsli.r,-et.

Vilhelmina kommun stddier Svensk kollektivtrafiks f<irslag angiende reseav&aget.
utredningens skrivning rzd betriffar utbildningscentra f<ir h<igre utbildning bcir komplettetas mcd en beskrivning av de litcentra som Akademi Norr arbetat med sedan ir 2000.

vilhelmina kommun anser att en speciell uredning brir tillsitas ndr det giller blggnationet i strandnira ligen di kommrtt6n inte utvirderat ellet fdrslagit ind-trngar i strandskydds
lagstiftningen.
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N:ir det gillcr satsningen

pi

insats miste reglerhs sa man

cn kultutpolitik frjr hela landet anscr kommunen att denna
uppnir en faktisk effekt pi kommunnir.i.

Glesbygdens areella nidngat som cxempelvis skogsbruket krir-et speciella itgiirdet mcd
upprustmng av jimr.igens ft.arbanor mellan Notdands inland och kusten, dit indusriema
finns. Aven i.nlandsbanans upprustnmg stir frir oss hogt pa rinskclistan, da dir forutom
runga transportcr iven iterfinns en viktig pulsider fcir besoksndringen.
Utbl,ggnadcn ar. Visterbottens inland vad gdller besoksndringen, staler aven krar- pe att vi
maste kunna ta emot chartetflyg och med det fol;andc behovet av att dct finns en adekvat
flygplats inom 15 mil

frin vira tvi expansiva fjllldalar Kinelldll och I{Iimplell/Saxnns.

Behovet av riskkapital, sedan bankerna dragit sig undan frin Nodands inland och hellre
finansietar byggen i stadsmilio, in satsningar i glesbygden, hur lonsamma sidana ptojekt in
rni vara. Det fu hclt kalla handen for alla tlper av lin numera. Ett altetnativ ellet komplement skulle vata att mafl starker smiftitetagens mojlighet till konsolidedng genom att dubblera grundavdraget. SArskilt stod for overtagande och genetationsvixling i glesbygdsforetag skulle kunna uppnis genom en utcikad stadig linegatanti till den som tivertar
ans\:aret for ett redan fungerande och lcinsamt glesbygdsforetag.
Fcir smifotetagandet i glesbygden meste \-i even lyfta behovet av att bchela kontanthanteringen ,ftam till den punkt hela omridet tZicks av altemativt betalningssystem.

Vilhelmina kommun stiillet sig bakom kommitt6ns forslag l-ad gdller stadig nirvaro i glesbygd och fritslir att servicecenter inrattas i varie kommun.
Vilhelmina kommun anser att staten bor gora en ovemyn <ivet gillande teglet fot tintebidrag. Enligt Statistrska Cenftalbyrin (SCB) gots hogst genomsnitdigt dnteavdmg av
invinarna i storstadskommunet och ligst i landsbygds kommuner. En orsak tdl att befolkningen i storstadsomriden har hoga tinteavdrag Ar att det finns en stark koppLng mellan
riinteavdragets stotlek och bostadsprisema. Frirdelama av ett modifierat dinkteavdrag
(forutom att det kan finansiera en del av frirslagna itgirdet) skulle bl.a. vara att den stigande prisutvecklingen pi fastighetet i stotstider skulle btomsas samt att ligt virdetade
fastigheter (i landsbygdsomriden) skulle framsti som mer attraktiva.
Avslutningsr-is fcireslir Vilhelmina kommun att genomfcirda itgirder uwirderas eftct de
genomfijrts.

