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Yttrande över slutbetänkandet "För Sveriges landsbygder - En
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd", SOU 2017:1
(RUN/57/2017)
Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen har fått slutbetänkandet "För Sveriges landsbygder - en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd", SOU 2017: l , på remiss.
Remissvar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 22 mars 2017. Dock har
Region Jämtland Härjedalen möte med Regionala Utvecklingsnärnnden den 4 april 2017 och
har därmed fått dispens att lämna in remissvaret i direkt anslutning till det mötet. Ett förslag
till yttrande har upprättats.
Förslag till yttrande presenterades på arbetsutskottets möte den 20 mars. Utskottet lämnade
synpunkter och utifrån det har yttrandet justerats.
Förslag till beslut

Yttrande över SOU 2017: 1; "För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete,
hållbar tillväxt och välfärd" lämnas till Näringsdepartementet efter, av Arbetsutskottet justerat
förslag.
Yrkanden

Elise Ryder Wiken (M):
Under sammanfattande synpunkter bör en skrivning tilkomrna (lyftas upp) efter stycke två:
"Slutbetänkandet föreslår att Jordbruksverket ska vara sammanhållande för
landsbygdspolitiken på nationell nivå. Region Jämltand Härjedalen avvisar kommittens
förslag och anser att denna uppgift istället bör ligga på Tillväx:tverket".
Eva Hellstrand (C):
Synpunkter
Efter näst sista stycket tillägg
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"Vår generella invändning är att slutbetänkandet inte beskriver orsaken till den regionala
obalansen utan endast hanterar några av konsekvenserna. Att glesbefolkade inlandskommuner
med stora, platsbundna naturtillgångar ofta har sämre samhällsservice och högre skattetryck
än tättbefolkade områden är en orättvisa som inte hanteras i slutbetänkandet. Skattesystemet
och dess påverkan på landsbygdernas långsiktiga utveckling berörs inte mer än ytligt i
slutbetänkandet. Sverige har i dag ett skattesystem som tydligt gynnar tätbefolkade områden.
Ett exempel är at vi har ett folkbokföringsdatum som avgör var vi beskattas, något som
missgynnar kommuner med säsongsbetonad turism.
Vi saknar resonemang om de olika skattebaserna och på vilken nivå skatt genereras. Detta har
stor betydelse för landsbygderna med sin rikedom av platsbundna naturresurser. Särskilt
fastighetsskatten på energiproducerande fastigheter (vattenkraft och vindkraft) är en skattebas
som med fördel kan regionaliseras. För Jämtlands del skulle det, för närvarande innebära en
regional skattebas på drygt 1 miljard kronor per år. Det är rimligt att delar av de värden som
produceras i våra bygder får stanna kvar lokalt och regionalt och bidra till landsbygdernas
utveckling."
3. Digital kommunikation och transportinfrastruktur
Stycke 1 tillägg
"Ambitionen måste vara högre än så.
Utredningens syfte att digital infrastruktur ska bli det femte transportslaget är bra. Men det
kan inte vänta till 2025 utan det arbetet bör startas omgående."
Efter stycke 3
"Kommitten konstaterar att investeringar för att vidmakthålla dagens funktionalitet i
järnvägsnätet inte räcker. Vi saknar konkreta förslag från kommitten med anledning av det.
Särskilt vad gäller de mindre banorna och Inlandsbanan."
4. Kompetens
Tillägg som andra mening i första stycket
1

För närvarande tillhandahåller landsbygderna grundutbildade ungdomar till större städer, av
dem är det många som inte återvänder11
'

6. Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur
Efter stycke 1 tillägg
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"RJH ställer sig bakom kommittens förslag att avvisa postlagsutredningens betänkande i de
delar som innebär försämring av postservicen på landsbygder.
Det är också av största vikt att det upprätthålls en kontanthanteringskedja som är effektiv,
funktionell och säker.
Ökade insatser kring lokal kapitalförsörjning borde beaktas högre då detta måste ses som en
av nyckelfaktorerna för hållbar lokal utveckling och lokalt företagande.Därför vill vi också att
staten ska underlätta bildandet av lokala, fristående banker. 11
7. Statens närvaro i landsbygderna
Efter stycke 2 tillägg
"Den omorganisation som just nu $enomförts inom polisen har inte nått sitt mål att polisen
ska komma närmare medborgarna. I praktiken har det i stora delar blivit en försämring och
många människor på landsbygderna känner sig övergivna. Ett grundläggande krav är att
polisen ska finnas på plats i varje kommun."
Catarina Espmark (M): Bifall till Eva Hellstrands yrkanden.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Elise Ryder Wikens och Eva Hellstrands tilläggsyrkanden
och finner att Regionala utvecklingsnämnden bifaller dem.
Beslut

1. Yttrande över SOU 2017: 1; "För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd" lämnas till Näringsdepartementet efter, av Arbetsutskottet
och Regionala utvecklingsnämnden, justerat förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Expedieras till

Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se samt n.remisser.hl@regeringskansliet.se

Beslutsunderlag
•
•
•
•
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