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Sammanfattning
Arvidsjaurs kommun ställer sig bakom det övergripande målet om en ”livskraftig
landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och
välfärd”.
De tre perspektiven om likvärdiga förutsättningar, ökande förmåga att ta tillvara sina
förutsättningar samt ökade möjligheter att bidra till en positiv utveckling av
samhällsekonomin instämmer vi också i. Dessa är viktiga utgångspunkter för det
fortsatta arbetet för alla aktörer.
Arvidsjaurs kommun ställer sig bakom de förslag som kommittén kommit fram till
men vill betona följande:






När det gäller åtgärder för ett stärkt näringsliv är punkten
kunskapsutveckling och förenkling en av huvudfrågorna för att få till övriga
delar. Det föreslagna forskningscentrumet måste ha en koppling till
landsbygden för att över huvudtaget kunna förstå vilka förutsätningar som
företagare i dessa områden har att förhålla sig till.
Den extra stora utmaning som ett begränsat befolkningsunderlag på stora
geografiska ytor innebär kan inte nog betonas. Samordning av
transportsystem, samverkan mellan olika aktörer samt satsningen på bredband
är mycket viktig och måste finasieras som den infrastruktur det faktiskt är.
I de bygder som är glest befolkade med långa avstånd finns inte
kollektivtrafik som är möjlig att nyttja vid pendling till och från arbetet. Då är
ett avståndsbaserat reseavdrag bra men det måste vara anpassat till att egen
bil nästan alltid är förutsättningen för att kunna ta sig till och från arbetet.
Ibland krävs två bilar beroende på om man som ett par arbetar på olika orter.
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För att säkerställa landsbygdernas kompetensförsörjning föreslås
utbildningscentra i varje FA-region. Vill påminna om det system av Lärcentra
som många inlandskommuner redan är involverade i för samma syfte. Det
borde gå att nyttja istället för att bygga upp ett nytt system.
Bosättningen på landsbygden skall underlättas genom färre begränsningar
och särskilda landsbygdslån. Den ”döda hand” som alla tomma hus på
landsbygden skapar borde på något sätt lyftas bort men ökade möjligheter till
byggande är mycket positivt.
För att skapa attraktiva livsmiljöer föreslås bl a likvärdiga möjligheter att
utöva och uppleva kultur oberoende av bostadsort. Det är bra att Kulturrådet
och Myndigheten för kulturanalys får ett uppdrag men man måste säkerställa
att de utreder utifrån rätt förutsättningar – kunskapen om dessa bygder är inte
alltid tillräcklig inom de storstadsbaserade myndigheterna. Säkerställ att
representationen breddas i dessa utredningar.
Likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg oberoende av bostadsort
känns som en utopi. Det räcker inte med ett anpassat utjämningssystem när
personalförsörjningen mer och mer övergått till bemanningsföretag som
”pungslår” de mest utsatta områdena i landet. Det måste till krafttag för att
bryta den onda spiralen och för oss som bor i de 23 utpekade kommunerna är
nog situationen allra värst.
Ökad statlig närvaro är en postiv åtgärd. För att detta skall fungera krävs ,
precis som kommittén säger, en tydligare styrning och utökad samverkan, och
det måste vara obligatoriskt med en lokalisering utanför storstäderna när nya
myndigheter och verk inrättas. Att få till en så kallad landsbygdsdelegation är
bra och de borde ha ett tydligt uppdrag att samverka med kommunerna för att
kunna tex hitta rätt etableringsort.
Underlätta för civilsamhällets engagemang ökar möjligheten till dialog och
samarbete som är så viktigt för att få igång utvecklingen. Förslaget att utöka
Leadermetoden ser vi som positiv och ger bättre förutsättningar för
civilsamhället i sitt utvecklingsarbete tillsammans med offentlig sektro.
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