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Finansdepartementet har inbjudit ett antal olika aktörer, däribland Dorotea
kommun att yttra sig över remissen Starkare kommuner - med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget (SOU2020:8). Kommunstyrelsen i Dorotea har
beslutat att avge följande yttrande:

Dorotea kommun avstyrker bestämt förslaget om kommunsammanläggningar.
Kommunsammanläggningar är inte svaret på våra utmaningar då det på
grund av våra geografiska avstånd är svårt att åstadkomma stordriftsfördelar
inom de största verksamhetsområdena utbildning och äldreomsorg.
Åtgärder som underlättar frivillig mellankommunal samverkan är däremot
välkomna.
Staten måste ta ett större finansiellt helhetsansvar för upprätthållandet av
välfärdsproduktionen och samhällets grundläggande infrastruktur.
Behovet av investeringar och renoveringar av kommunala fastigheter, va-nät,
gator och annan gemensam infrastruktur skapar olösliga ekvationer. Bortsett
från markpriset är det inte billigare att bygga i små kommuner. Som exempel
behöver Malå kommuns tre tusen invånare en ny simhall då den befintliga
uppnått sin tekniska livslängd. Med en uppskattad investeringskostnad om
100 mkr innebär det 33 tkr per invånare. Samma kostnadsbörda per invånare
i Stockholms kommun skulle vara drygt 30 miljarder kr. Det är med andra
ord en helt orimlig uppgift för de mindre kommunerna att klara sådana
investeringar på egen hand. Kommunal samverkan eller sammanläggning är
inte heller här någon lösning, då skolelever knappast kan sitta två timmar i
buss för att ta sig till veckans simlektion.
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Staten behöver vidta åtgärder så att kommunerna ges likvärdiga ekonomiska
förutsättningar att tillhandahålla välfärd och service oberoende av
opåverkbara strukturella förutsättningar eller skattekraft hos befolkningen.
Detta kan ske genom en kontinuerlig översyn av det kommunala
utjämningssystemet.
Staten bör ta ett större ansvar om kompetensförsörjningsfrågan.
Detta genom att ge universitet och högskolor ett tydligare uppdrag om att
erbjuda utbildningsmöjligheter även för boende i glest befolkade regioner.
Nuvarande avsaknad av styrning medför ökade kompetensförsörjningssvårigheter i glesbygd samtidigt som urbaniseringen drivs på då
människor tvingas flytta för att kunna vidareutbilda sig. Utredningen förslår
att det ska finnas möjlighet till nedskrivning av studieskulder i kommuner
med särskilda svårigheter att rekrytera till privat och offentlig sektor. Dorotea
kommun välkomnar ett sådant förslag.
Staten behöver ta ett helhetsansvar kring kommunernas digitaliseringsarbete
Bredbandsutbyggnad på marknadens villkor kommer aldrig att göra så att de
som bor i glesbygd får tillgång till bredband till en rimlig kostnad. Här måste
staten ta ansvar.
Utredningens bedömning är att staten bör ta ett långsiktigt ansvar för att
etablera en över tid hållbar förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata
och informationsutbyte som kommunerna kan ansluta sig till. För att uppnå
full effekt av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen krävs att även
statliga och regionala aktörer ansluter sig. Dorotea kommun delar denna
bedömning.
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