
Uttalande av distriktskongressen om 
landsbygden 
 
För oss socialdemokrater är det absolut nödvändigt att hela landet och alla kommuner i 
Västerbottens län ska utvecklas. Vi välkomnar att den socialdemokratiskt ledda regeringen 
hittills tagit 21 beslut om att delar eller hela myndigheter ska omlokaliseras från Stockholm 
till andra delar av landet. Sammantaget har regeringen beslutat om etablering av nya 
myndigheter, omlokalisering och utvidgning av verksamhet som säkerställer att ca 2000 
statliga arbetstillfällen lokaliseras utanför Stockholm. 
 
En ny sammanhållen landsbygdspolitik för regional utveckling har tagits fram med förslag på 
förbättrat företagsklimat, stärkta möjligheter till utbildning och kompetensförsörjning i alla 
delar av länet. Att våra företag och kommuner hittar rätt kompetens är också avgörande för 
att vårt län ska utvecklas. Att kompetensförsörjningen förbättras i våra kommuner är av 
största vikt. Statligt stöd till Lärcentrum i kommunerna är nödvändigt för utveckling och 
utbildning nära hemorten. 
 
Socialdemokraterna i Västerbotten ser landsbygdskommitténs förslag om avskrivning av 
studielån för studerande i glesbygdskommuner som mycket välkommet. Vi kommer att driva 
på för att förslaget ska realiseras. 
 
Nya statliga arbetstillfällen i hela landet är naturligtvis viktigt. För oss socialdemokrater i 
Västerbotten är det avgörande att satsningen på statlig service i hela landet, som föreslagits 
av regering, förverkligas. Förbättrad statlig service är en möjlighet för hela landet att 
utvecklas.  
 
Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Polisen, Migrationsverket och 
Pensionsmyndigheten är både centrala myndigheter för utveckling och lämpade för 
samarbete på mindre orter. Att regeringen nu påbörjat etableringen av servicekontor i 
landsbygdskommuner är glädjande för oss i Västerbotten, särskilt i och med att Sorsele är en 
av de kommuner som tilldelats ett servicekontor. Det är en bra början. På samma sätt är vi 
glada över Arbetsförmedlingens kundtjänstetablering i Lycksele. En etablering som innebär 
upp till 100 nya arbetstillfällen.  
 
Vi vill göra det lättare att bygga och bo i hela landet. Att värna allemansrätten och viktiga 
strandmiljöer är för oss en självklarhet. Samtidigt måste det göras en avvägning mellan 
bevarande och utveckling. Därför vill vi se ett strandskydd som ger kommunerna större 
inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kommer 
bebyggas och användas för olika ändamål. S/MP-regeringen har aviserat att en översyn 
kommer gällande strandskyddsreglerna i syfte att förenkla dem. Vi kommer att bevaka och 
driva på att ny lagstiftning leder till ett enklare regelverk. 
 
 
 
 


