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Remissav den Parlamentariskalandsbygdskommitténs
slutbetänkandeSOU2017:1
SvenskDagligvaruhandeltackarför inbjudanatt svarapå remissN/2017/00222/HL. Kort
om oss;
SvenskDagligvaruhandelär branschorganisationen
för dagligvaruhandelni Sverige.Våra
medlemmarär AxfoodAB,BergendahlsFoodAB,CoopSverigeAB,ICASverigeAB,Lidl
SverigeKBoch Livsmedelshandlarna.
Tillsammansstår vi för drygt 95 % av
dagligvaruha
ndeln i Sverige, med butiker från norr till söder.Dagligvaruhandeln
sysselsätterrunt 85 000 personer,varavnästanen tredjedel är unga(15-24 år).

Vårakommentarerpå remissN/2017/00222/HL
Mål: ”En livskraftig landsbygdmed likvärdigamöjlighetertill företagande,arbete,boende
och välfärd.”
SvDHdelar utredningensmål och dessuppfattning att Sverigebehöveren sammanhållen
landsbygdspolitik.Förutomtydliga målsättningaroch satsningarfrån staten är det
nödvändigtmed storskaligainvesteringar.SvDHdelar därför utredningensförslagom att
stärkastatensfinansieringsinstitutioner.
Nedanföljer ett antal mer detaljeradesynpunkterpå de av utredningensförslagsom är
mest relevantaför dagligvaruhandeln:
Utredningenbetonar vikten av de gröna och blå näringarna.
SvDHinstämmeri behovetav att utveckladet man kallar för bioekonomi.Vi kan se
åtminstonefyra sakområdendär staten behövertillföra bådeengagemangoch
substantiellafinansiellamedel för att få igången positiv utveckling.De är:
1. Bioraffinaderiför att göra bl a plast, men ävenandra kemikalierav skogsråvara
2. Vattenbruk,fr f a landbaseradeanläggningar
3. Tillverkningav foder till animalie- och vattenbruksfoderfrån organiska
restprodukteroch ”enklare” vattenorganismer(t ex mussloroch sjöpungar)
4. Jordbruks- och trädgårdsgödseltillverkning av organiskarestprodukter(t ex
fosforåtervinning).
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Förslag:Offentlig upphandling,av t ex livsmedel,ska innehållakrav som motsvararvåra
svenskamiljökravoch regler för djurskydd(sid 84).
SvDHvill understrykaatt offentlig upphandlingär en viktig del för att driva utvecklingeni
rätt riktning. Vaddet gäller exempelvisutvecklingenav miljöanpassadeprodukter och
ekologiskalivsmedel,har det främst varit näringslivetsom utvecklat detta område.
Förslag:Näringslivspakettill stödområdeA, 23 kommuner.Detta inkluderaren utbyggnad
av den digitala infrastrukturen(sid 87).
SvDHvill med kraft understrykaatt utbyggnadenav den digitala infrastrukturenär absolut
nödvändigför att dagligvarubutikernaskakunnafortsätta att utvecklastill viktiga
knutpunkter för ett antal funktioner i landsbygderna.
Förslag:Servicegarantitill små och medelstoraföretag (sid 95).
SvDHvälkomnaratt Tillväxtverketfår ett samlatansvarför detta. Vi vill poängteraatt alla
former av myndighetsövningtas i beaktande.Viktigt för näringslivetär såvälnationella
som kommunalarestriktioner t ex hanteringenav plan- och bygglagenoch
miljöprövningsärenden.
Förslag:Alla i hela landet skaha tillgång till digital infrastruktur med överföringskapacitet
med minst 100Mbit/s senast2025(sid 98).
SvDHstödjer till fullo förslagetoch understrykeratt detta är en förutsättning för moderna
handelsföretag.
Förslag:Statligalån via SBABför byggandei landsbygderna(sid 143).
SvDHanseratt detta inte endastskaomfatta bostäderutan ävenbyggandeav kommersiell
serviceoch annannäringsverksamhet.
Förslag:Om ersättningsnivåernahöjs till en nivå som täcker lanthandlarnas
kostnaderminskarocksåbehovetav ett särskiltstöd till
dessahandlare.Kommitténvill uppmärksammaregeringenpå möjligheten
att åstadkommaen sådanhöjning genomägaranvisningar
till de berördabolagen.(sid 146)
SvDHoch dessmedlemsföretagvälkomnarRegeringensarbete med att förbättra
förutsättningarnaför ombudsverksamheten
i Sverige.Det är viktigt att ha en fungerande
verksamhetdå dagligvaruhandelnstår ofta för en viktig funktion i form av ombudsställe
och är i mångafall en sistautpost i landsbygds
-Sverigeför att tillhandahålladessatjänster.
Det är därför mycketviktigt att dagligvaruhandelngesrättvisa och rimliga villkor för att
ansvaradetta.
Förslag: Statenska ta ett större ansvarför landsbygdernaskommersiellaservice(sid 150).
SvDHanseratt särskildastöd för att butiker i landsbygdenär helt nödvändigaför att de
bl.a. skakunnamöta utfasningenav f -gaser(EU-förordning)i butikernaskyl- och
frysanläggningar.Småbutiker, som det här handlarom, saknaregenbärkraft för att klara
av en sådaninvesteringsom förordningenkräver.
Förslag:Uppdragtill Boverketför att utvecklaen vägledningtill kommunerhur
serviceperspektivet
skatillföra s den kommunalaöversiktsplaneringen
(sid 151).
SvDHanseratt detta är en angelägenuppgift och vi deltar gärnai det arbetet.
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Förslag:Regeringenavvisari beredningenav 2015 års postlagsutredningsbetänkandende
förslag som innebären försämringav postserviceni landsbygderna(152).
SvDhmenaratt godstransporternaär särskiltviktiga i landsbygdernavarför Postens
uppdragbör kunnautvecklastill att ävenansvararför ”godskollektivtrafik”.
Utredningenskriver(sid 158): ”Om befolkningeni en kommunminskar,minskarockså
underlagetför att rekryteraspecialister.Ett sätt att hantera detta skullevara att
kommunernadelar på specialisttjänsterna.”
SvDHvälkomnarförslagetatt kommunernabör öka sin samverkanav specialister.Särskilt
angelägetför dagligvaruhandelnär tillgångtill kompetentalivsmedelskontrollanter
(miljöinspektörer).
Förslag:Kravpå maximalinsatstidti d ska införas för polisärendendär ingripandetska ske
omedelbart(prioritet 1-ärenden).
SvDHvälkomnaratt polisenskafinnaspå plats i varje kommun.Det är en viktig del för hela
näringslivsutvecklingen,
inte minst för handelndär en stor del av samhällets
kontanthanteringägerrum.
Förslag:Denlokala serviceverksamhet
som idag utförs av Försäkringskassan,
Skatteverket
och Pensionsmyndigheten
förs över och samlasi en ny organisation…Där
det är möjligt
samlokaliserasArbetsförmedlingens,
Polismyndigh
etensoch Migrationsverketslokala
serviceverksamhet
med den nya organisationen(sid 179). Statensservicecenterska
ansvaraför att de viktiga myndigheternaslokala samverkangenomförs(sid 185).
SvDHvälkomnaratt statenslokalaserviceverksamhet
samlasi en organisationoch därmed
ökar statensnärvaroi landsbygderna.Förutomde myndighetersom föreslås,föreslår
SvDHatt ävenTillväxtverketskaingå.
Förslag:I varje län inrättas en strategiskoch operativ samordningsfunktion,benämnd
landsbygdsdeleg
ation (sid 204),främst för dialog och erfarenhetsutbyte.(sid 45)
SvDHmenar att dessaävenskainkluderanäringslivetoch civilsamhället.Delegationernas
roll bör vara att effektivt samordnadet statligaagerandetpå lokal nivå såvälstrategiskt
som operativt. SvDHanserocksåatt det är viktig att klargörarollerna för
Landsbygdsdelegationerna
och Länsstyrelserna
vad det gäller detta.
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