LANDSBYGDSUTREDNINGEN med det officiella namnet: För Sveriges landsbygder - en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.
Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande
Utredningen påbörjades i juni 2015 och presenterades för regeringen 2017-01-04.
11 personer från alla politiska partier deltog i utredningen. Från ”norr om Dalälven” var endast en
person representerad, nämligen Anna-Caren Sätherberg(S) från Åre.
Den 20 januari var Anna-Carin S i Folkets hus i Sveg och informerade om utredningen.
Här kommer några fakta:
Alla partier var överens om den slutgiltiga skrivningen och det gäller 23 kommuner, huvudsakligen i
inlandet, som skall prioriteras. I andra delar av landet löser det offentliga många problem som man
i kommuner på landsbygden måste lösa själva. I utredningen har man tittat på vad Staten skall
göra. Dessa kommuner representerar ca 8% av samtliga kommuner.
I Jämtlands län omfattas ej Krokom och Åre kommuner av förslagen.
Många av förslagen bygger på varann och ”hör ihop”.
Här kommer några av förslagen (utan prioritering eller sammanhang):
Utreda om arbetsgivaravgiften ytterligare kan sänkas.
Om man tar arbete i någon av de aktuella kommunerna, kan ett ev. studielån avskrivas på fem år.
Statliga jobb skall vara kvar i kommunen. Det gäller i första hand arbetsförmedling, försäkringskassa och polis
10000 statliga jobb skall omlokaliserat till de aktuella kommunerna. OBS att det benämnas
omlokalisering och inte utlokalisering. Det kan nämnas att Stockholm nu har 87300 statliga jobb.
Med dagens teknik och kommunikation kan många av dess omlokaliseras.
De ”gröna näringarna” är ej med i utredningen eftersom dessa utreds separat.
440 Mio skall avsättas för innovation för att skapa nya arbeten. Finansieringen skall ske via ALMI,
VINNOVA och SAMINVEST.
Senast 2025 skall alla ha bredband med fiber eller likv. alternativ. Kostnaden för de siste 7%
beräknas till 3 miljarder (pga långa avstånd).
Som det är nu får man ej lån hos SBAB för småhusbygge i glesbygdskommunerna ”norr om
Dalälven”. Därför vill man skapa ett s.k. Landsbygdslån.
Göra reseersättning vid arbetsresor med bil avståndsberoende och ej tidsberoende som det är nu
(redan protester från storstadsregionerna där man får betald för att sitta i bilkö).
Införa generella statsbidrag till de aktuella kommunerna.Tillförsäkra att polisen i 80% av fallen skall
vara på plats inom 45 minuter.
Förslagen är samlade i 75 punkter i en ”kortversion”. Remissvaren skall vara hos regeringen
2017-03-22.
Vid pennan: Thor Magnussen, 070 5516059, thor@svegs-foto.se

