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103 33 Stockholm

Remiss - Parlamentariska landsbygdskommittens
slutbetänkande, SOU 2017:1
N2017/00222/HL
Näringsdepartementet har gett Region Gotland möjlighet att lämna synpunkter
på Parlamentariska landsbygdskommittens slutbetänkande, SOU 2017:1 För
Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfard.
Regio n Gotland anslu ter sig till Sveriges kommuner och landstings yttrande.
Region Gotland bedömer att yttrandet frå n Sveriges kommuner och landsting
väl fångar upp de kritiska fråge ställningarna i slutbetänkandet som Region
Gotland tillika vill lyfta. Därigenom väljer Regio n Gotland att anföra fö ljande:

En tudelad styrning s kapar inte ett sammanhållet p olitikområde
Kommitten har valt en felaktig utgångspunkt för sina överväganden när man
delar upp det regionala, territoriella utvecklingsuppdraget i dels
landsbygdspolitik, dels regional utvecklingspo litik Hur och var gränserna
mellan dessa ska dras framgår inte i betänkandet. Utgångspunkten hämmar
möjligheterna fö r en sammanhållen landsbygdspolitik .
Det regionala utvecklingsuppdraget är territoriellt och omfattar
landsbyg den
Sveriges regionala utvecklingspolitik omfattar hela landet, både stora städer,
tätorter och landsbygd. Det regionala utvecklingsarbetet i Sverige utvecklas
kontinuerligt och frågor som rör landsbygdens utveckling fmn s ständigt på den
regio nala agendan. Vi ställer oss därför frågande till kommittens åsikt att den
regionala till växtpoliti ken tenderar att g lömma landsbygderna (s. 195) . En ny
kartläggning frå n Tillväxtverket visar att landsbygds perspektivet finn s i
RUS/RUP, men utifrån en regional kontext, till exempel i utvecklingen av
kollektivtrafikplanerna, i de regionala kulturprogrammen eller so m uttryck i en
telation mellan stad och land. I
Detta betyder inte att den regionala utvecklingspolitiken inte kan utvecklas i
relation till landsbygder. Problemen i relationen landsbygdsutveckling och
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regional utveckling härstammar snarare från avsaknad av resurser och mandat
på regionalt utvecklingsansvariga än ointresse.
Landsbygdsprogrammet styr landsbygds utvecklingen- inte politiska
ambitioner
Det relativt smala politikområdet landsbygd består till stor del av åtgärder
kopplade till Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som formulerats för att
matcha kommissionens programupplägg. Med dagens rollfördelning är det
naturligt att mycket av utvecklingsarbetet kanaliseras via de finansiella
instrumenten i stället för den politiska strukturen. Det betyder också att
politikområdet landsbygd primärt styrs program beslutade av EUkommissionen snarare än politiska beslut på lokal och regional nivå.
Landsbygdsprogrammet och dess fmansieringsmekanism är ett finansiellt
instrument som sätter agendan för politiska ambitioner. Detta är inte en rimlig
ordning inom ett område som kräver politiska avvägningar och
ansvarsutkrävande, inte minst från landsbygdens medborgare. Utgångspunkt
för det regionala tillväxtarbetet inklusive landsbygdsutvecklingen bör alltid vara
platsens styrkor - landsbygdens eller stadens, därefter bör de styrmedel och
finansierings möjligheter som kan hjälpa till att förverkliga målen användas så
effektivt som möjligt. De territoriella utvecklingsinsatser som tas fram i
RUS/RUP och som i flertalet fall beslutas av politiska församlingar styr det
regionala utvecklingsarbetet, men har i dagsläget en marginell roll i
utformningen av landsbygdspolitiken. Vi välkomnar därför att det nu tas fram
ett nationellt politiskt landsbygdsprogram. Detta bör så nära som möjligt
sammanlänkas med "Nationella Jtrategin for hållbar ,.gional ttflväxt och
attraktiomkrajt 20 15·202(J'.
Regionalt utvecklings ansvariga bör samordna landsbygdsutvecklingen
på regional nivå
Från 2019 har sannolikt samtliga län valt att ge landstinget riksdagens uppdrag
att leda det regionala utvecklingsarbetet och inom detta utveckla en strategi för
regional utveckling på länsn1vå. Det är därmed region/landsting som bör vara
regeringens ingång och kontakt i territoriella utvecklingsfrågor, inklusive
landsbygdspolitiken. Då bildas en entyclig företrädarroll för det regionala
territoriet. Företrädarrollen möjliggör ett tydligare avstamp i de territoriella
förutsättningar som råder och minskar avståndet mellan medborgare och
beslutsfattare även på landsbygden.
Även OECD menar att regional, stads- och landsbygdsutvecklingsfrågor bör
behandlas på ett integrerat sätt och samordnas av regionalt
utvecklingsansvariga. O ECD rekommenderar att regionalt utvecklingsansvariga
får i uppdrag att utveckla en strategi för regional utveckling och
landsbygdsutveckling genom ett decentraliserat arbetssätt i samverkan med
kommuner, LAG-grupper, näringsliv och aktörer inom civilsamhället. Detta
skulle enligt OECDs förslag ersätta de befmtliga regionala
utvecklingsstrategierna och regionala handlingsplaner för
Landsbygdsprogrammet på länsnivå 2
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Förtydliga länsstyrelsernas roll inom landsbygds politiken
Inom landsbygdspolitiken fmn s uppgifter som i första hand avser rena
ersättningar till olika delar av de "grö na" näringarna. I de fall dessa kan ses so m
rena driftstöd är det lämpligt att en mynclighet som länsstyrelsen även
fortsättningsvis administrerar dessa. Detta ligger väl i linje med att staten
ansvarar för den rena tnynclighctsutövningen, medan det är dc regio nalt

utvecklingsansvariga som ansvarar för beslut som innebär politiska vägval i
olika regionala utvecklings frågor. Länsstyrelsen bör även fortsatt samordna
statens intressen för att kunna ge ko mmuner en samlad bild kopplat till bland
annat det fysiska planeringsansvaret.

Tydliga roller och ansvar krävs för en sammanhållen landsbygdspolitik
Att inte förändra den nuvarande ordningen med parallella system, utan snarare
fö rstärka den, ökar risken fö r att det utvecklas konkurrerande (regionalpolitiska
och landsbygdspo litiska) utvecklingsagendo r på regional nivå. Den risken
återspeglas tydlig i fö rslagen o m transpo rtplanering på regio nal nivå, där såväl
länss tyrelser som Trafi kverket ska bevaka landsbygdens intressen, såväl so m i
delar av förslaget o m inrättandet av landsbygdsdelegationer styrda av
länsstyrelsen. Dessa fö rslag skapar än mer otydlighet regional nivå och minskar
möjligheten att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingsfrågor samt bef,-ister
landsbygdens roll som särintresse snarare än en integrerad del av den regionala
utvecklingen. Vi föreslår därfö r att regeringen sätter ett tydligare fokus på
landsbygdens utveckling och förtydligar den regionala politiska nivåns uppdrag
och ansvar för landsbygdsutvecklingen inom ramen fö r Lag (2010:630) om
regio nalt utv ecklingsansvar i vissa län.
Förslaget om kompetensplattformar som en del av utbildningscentra
avslås
ppdraget att etablera regio nala ko mpetensplattformar tillkom 2010 som ett
svar på de brister som identifierades i o mställningsarbetet kopplat till
finan skrisen åren innan. Uppdraget geno mförs med en bredd av aktö rer såsom
branscher, utbildningsano rdnare, myndigheter och kommuner. Att styra om
uppdraget med huvudsy fte att tillhandahålla analysunderlag för
utbildningscentra tyder på låg kunskap o m regionala nivåns pågående arbete
med uppdraget. Ko mpetensplattformarna erbjuder redan idag liknande
tjänster och kan mycket väl bistå utbildningscentra med underlag, men det
finn s ingen mening med att avgränsa uppdraget gentemot en enskild aktör.
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