0

Ange
kommun

Sida

1 (4)
Da tum

Referens

2017-04-07

Ks 17/76

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

Svar på remiss av den parlamentariska
landsbygdskommittens slutbetänkande, SOU 2017:1
Till vår stora förvåning finns inte Ånge kommun med bland de 23
kommuner som har föreslagits få särskilda villkor vid nyanställningar
m.m. Eftersom vi anser oss vara i exakt samma "liga" eller division
som våra grannkommuner Bräcke, Ragunda, Strömsund och
Härjedalen bör regeringen ta ställning till om det inte även här bör
finnas typ stödområde A och B, där även angränsande kommuner
med liknade förutsättningar och utveckling får ta del av vissa lättnader
utifrån vad som nu föreslagits.
Befolkningsutveckling
Ar 1960 bodde över 19 000 personer i det som idag är Ånge
kommun. Idag är vi trots en stor invandring det senaste året under 9
500 invånare.
Detta har i sin tur inneburit att det kommunala fastighetsbolaget
tvingats riva 450 lägenheter från 1998 fram till idag. Detta ger att var
tredje lägenhet som bolaget hade 1997 är idag borta. Kommunen fick
2013 gå in med 100 miljoner i ett ägartillskott för att bolaget skulle
överleva - 100 miljoner i en kommun med mindre än 10 000
invånare! Även 1998 fick kommunen gå in med ägartillskott, 100
miljoner eftersom man även då såg att fastigheternas reella värde var
lägre än det bokförda värdet. Detta konstaterades tillsammans med
"Bostadsakuten".
Befolkningsminskningen har också gjort att våra taxeringsvärden för
småhus är bland de klart lägsta i landet. Genomsnittligt
taxeringsvärde är idag ca 200 000 kr och kommer med den höjning
som aviserats bli 225 000 år 2018. Detta är 70 000 lägre än vad det
genomsnittliga taxeringsvärdet är/blir i Bräcke, Ragunda och
Strömsunds kommuner. Med så låga fastighetspriser så blir det också
svårt att kunna låna till ett nybygge.
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Tittar vi på befolkningsminskningen de senaste 10 åren så är den:
Ånge -10,5% , Bräcke - 9,9 %, Strömsund -7,6 %, Ragunda -6,7 %,
Härjedalen -5,2 %.

Statliga jobb
Vid den genomgång vi gjorde för några år sedan konstaterades att vi
var en av de kommuner i landet som tappat flest statliga jobb per
capita. I den nu gjorda utredningen kring landsbygdsutvecklingen har
man tittat på andelen statliga jobb som försvunnit men om man bara
haft t.ex. 40 statliga jobb och 20 försvunnit så är ju minskningen stor
- 50 %. Vi hade många och har tappat många statliga jobb men detta
syns inte i utredningen.
Sedan millennieskiftet
Kriminalvården lade ner sitt fängelse i Viskan, 50 statliga jobb.
Posten lade ner postterminalen, 80 statliga jobb.
SJ flyttade tågmästartjänster till Sundsvall, 40 tjänster.
Trafikverkets driftledning för elförsörjning, 10 tjänster.
Trafikverket övriga tjänster, 6 tjänster.
lnfra Nord Uärnvägsunderhåll), ca 10 tjänster.
Försäkringskassan all verksamhet flyttad till Sundsvall. 7 tjänster.
Lantmäteriet samlade sin verksamhet till Östersund, 3 tjänster.
Skogsvårdsstyrelsen , 3 tjänster.
Arbetslöshet
De senaste siffrorna från AF säger att arbetslösheten är:
Ragunda 11 ,6 %, Bräcke 9,8 %, Ånge 9,5 %, Berg 7,7 %, samt
Härjedalen 6, 1 %.
Härjedalen t.ex. ligger nu under riksgenomsnittets 7,8 % arbetslöshet.

Övriga synpunkter
Vi vill betona följande förslag som kommitten tagit med och som är
viktiga för kommuner som Ånge.
Digital infrastruktur är alltjämt en viktig förutsättning för att hela landet
skall leva - digital infrastruktur bör ses som ett femte transportslag.
Reseavdraget bör ses över och i områden som saknar förutsättningar
för en utbyggd kollektivtrafik bör reseavdraget vara betydligt bättre än
idag. Börja gärna med att halvera den del av reseavdraget som idag
inte ger en krona i avdrag.
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Anpassning av utbildningsutbudet till lokala och regionala behov.
Detta gäller såväl högskole- som yrkesutbildningar. Även på
glesbygden finns stora problem att hitta rätt kompetens att anställa med fler lokala utbildningar har svensk glesbygd för första gången på
säkert 50 år möjlighet att få stopp på befolkningsminskningen.
Satsningen på kommunala lärcentra ser vi som ett mycket bra
förslag!
Sammanfattning
Det är ingen som missunnar de nu 23 utpekade kommunernas behov
av insatser men därmed uppstår också en gränsproblematik på flera
platser i landet. Här belyses Ånges situation och vår bild är att även
Sollefteå kan visa på en liknande utveckling. Sollefteås arbetslöshet
är ju som exempel dubbelt så hög som Härjedalens. Den sistnämnda
är utpekad bland de 23 men inte Sollefteå??? Detta innebär att det
behövs insatser även i vissa angränsande kommuner - typ
stödområde A och B. "Genom den nu förslagna gränsdragningen så
kommer vår kommun och andra kommuner som ligger på gränsen
som inte får det förslagna stödet att drabbas dubbelt.
Dels får vår kommun som redan har det mycket svårt med
befolkningsminskning och andra negativa inverkningar ingen hjälp,
och dels så skapar man ytterligare problem genom att man ger extra
stöd till grannkommuner och konsekvensen blir då att investeringar
och nödvändig näringslivsutveckling styrs bort från vår kommun.
Alltså förstärks problemen istället för minskas i gränsområdet.
Förslagen i landsbygdsutredningen är bra men skapa inte ytterligare
problem för vissa kommuner p.g.a. en snäv gränsdragning, typ allt
eller inget!
För Ange Kommun
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