
Landsbygden
förser vårt land med det som behövs för att samhället ska fungera.
Mat, elektricitet, bioenergi, mineraler och byggmaterial, är några exempel.
En levande landsbygd är grundbulten för hela samhällets existens.

Verksamheter på landsbygden bidrar enormt till Sveriges ekonomi. Vattenfall gav förra 
året, trots påverkan av Nuonaffären, 2 miljarder i vinst till staten och LKAB 3,2 miljarder. 
Råvarorna hämtas från landsbygden men återinvesteringarna sker inte där. Sverige har till 
skillnad från länder som exempelvis Norge, Tyskland och Kanada, inte något system som 
ser till att delar av vinsterna stannar i närområdet.

Den förda politiken, oavsett regering, underminerar landsbygdens utvecklingsmöjligheter. 
När grundläggande samhällsservice monteras ner försvåras förutsättningarna både att bo 
kvar och flytta in. Det kommer givetvis även att påverka råvaruleveranser till städerna.

Vi är många, både på landsbygden och i våra städer, som är bekymrade över 
bristen på förståelse för och intresse av, strukturfrågor som uppenbart har
betydelse för hela Sveriges välstånd.

Förslaget om nytt kommunalt utjämningssystem visar att små gleskommuner drabbas 
hårt. Om inget görs behöver skatten höjas i de kommunerna med 18 kronor för att klara 
skola, vård, omsorg med mera. Det vill säga i kommuner där vi redan betalar högre skatt 
än andra kommuner, samtidigt som vår tillgång på samhällsservice är betydligt sämre.

Det verkar inte spela någon roll att larmrapporter duggar tätt. SKL beräknade tidigare att 
det skulle behövas 43 miljarder extra, för att kommunerna ska kunna behålla samma per-
sonaltäthet 2022. Nya siffror säger 20 miljarder, men bygger på att staten ger tillskott.

Givetvis behöver vi alla göra kloka besparingar, men för små kommuner i
glesbygd är utmaningen enorm, ja faktiskt orimlig!
För exempelvis Lycksele kommun skulle värsta scenariot innebära att de behöver drygt
50 miljoner ytterligare i skatteintäkter innan 2022. Hur ska det gå till?
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Den 18:e maj kommer Inlandsupproret att genomföra
manifestationer i Sorsele, Lycksele, Åsele, Vilhelmina och Hagfors.
Det här är bara början!

Vi som bor i lands- och glesbygd är less på 
beslut där vi nonchaleras och diskrimineras!

 Nu går vi samman och höjer våra röster
— för utveckling av våra bygder!
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