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Remissyttrande avseende Parlamentariska
landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges
landsbygder
Beslut
Regionstyrelsens beslut
Remissyttrande avseende Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande
För Sveriges landsbygder lämnas enligt bilaga.
Bilaga § 105/17
Ärendebeskrivning
Region Uppsala har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
slutbetänkandet Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För
Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfärd.
Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att tillsätta en parlamentarisk kommitté
med uppdrag att lämna förslag till en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar
utveckling i Sveriges landsbygder. Kommittén har antagit namnet
Parlamentariska landsbygdskommittén.
Kommitténs grundläggande utgångspunkt är att landsbygderna ska ges samma
förutsättningar att utvecklas som andra delar av landet och ge dem som arbetar
och bor i landsbygderna likvärdiga förutsättningar till ett gott liv. För att
åstadkomma det har Parlamentariska Landsbygdskommittén lämnat 75 förslag.
Kommittén har formulerat följande övergripande mål för landsbygdens
utveckling:
En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete,
boende och välfärd.
Kommittén har utgått från följande tre övergripande perspektiv:
 Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i
landsbygderna.
 Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för
företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt.
 Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av
samhällsekonomin.
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De mål och analyser som redovisas i slutbetänkandet utgår från de analyser och
principiella ställningstaganden som kommittén gjorde i sitt delbetänkande På
väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdens utveckling,
möjligheter och utmaningar (SOU:2016:26).
Region Uppsala instämmer delvis i utredningens förslag, men lämnar några
synpunkter.
Region Uppsala välkomnar att den parlamentariska landsbygdskommittén har
gjort en ordentlig genomlysning av förutsättningarna för den svenska
landsbygdens framtida utveckling. Slutbetänkandet ringar in centrala frågor
såsom landsbygdens demografiska utmaningar, näringslivets förutsättningar när
det gäller kompetensförsörjning, tillgång till kapital och inte minst digital och
fysisk tillgänglighet. Region Uppsala anser vidare att det är bra att
civilsamhällets roll för samhällets utveckling lyfts fram.
Region Uppsala anser dock att kommittén har valt en felaktig utgångspunkt för
de överväganden som lämnas när det gäller det regionala utvecklingsansvaret.
I yttrandet redogör Region Uppsala för de principiella utgångspunkter för stad
och land som fastslagits i den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län
(RUS). Region Uppsalas principiella utgångspunkt är att insatser för
landsbygden bl.a. ska skapa förutsättningar för människor och företag att bo och
verka i hela länet och erbjudas god offentlig och privat service inom rimliga
avstånd samt goda kollektiva transporter till delregionala orter.
Yrkanden
Regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande
förslag.
Regionstyrelsens ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag.
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