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Inledning

Norrlands inland har framtiden för sig. Inlandsresan startade i Östersund
januari 2013. Under året har vi besökt ett stort antal orter och människor
i Norrlands inland. Bakgrunden till Inlandsresan är att lyfta frågor och
ta till oss synpunkter för att få fart på diskussionen om framtidens norrländska inland.
Med oss från resan har vi förslag på hur vi kan stärka vardagen för människorna som bor och verkar i inlandet, men också attrahera de nya invånare som behövs för att möta framtidens utmaningar.
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Differentierade arbetsgivaravgifter

Sedan 2002 finns en nedsättning av arbetsgivaravgifterna i Norrlands
inland med 10 procentenheter. Insatsen bör förstärkas genom att det
nuvarande taket på maxkostnad som får dras av per företag och år
slopas.
100 mbit bredband för alla

Vi accepterar inte att var tionde lämnas efter i en digital medeltid, vårt
krav är därför en tydligare målsättning för bredbandsutbyggnaden
i Norrlands inland. Senast 2020 ska alla hushåll och företag ha tillgång
till bredband där hastigheten ska vara minst 100 mbit per sekund.
Kvalitetssäkra vägnätet för tunga transporter

Våra vägar ska vara säkrade för tunga transporter där särskilda
satsningar ska göras på att förstärka och bredda vägnätet.
En inlandsbana utan flaskhalsar

För att kunna lyfta över gods från väg till järnväg behöver vi använda
Inlandsbanan i hela dess sträckning. Behovet av större kapacitet för
godstransporter växer dag för dag. Därför vill vi se en kraftfull upprustning för att bygga bort flaskhalsar.
Samhällsservice på landsbygden

Vi måste landsbygdssäkra offentliga institutioner. Det ska vara en
skyldighet att se till hela landet när man utformar sin verksamhet.
Byskolegaranti

För bygden är det viktigt att byskolan finns kvar. Ska en skola läggas
ned ska det baseras på underlaget att skolan inte kan erbjuda eleverna
fullgod kunskapsutveckling. Byskolor ska inte falla offer för att en
kommun har slarvat med ekonomin eller en sviktande konjunktur.
IT i skolan

Med lärdom från Finland vill vi att byskolor ska få tillgång till
undervisningsstöd på distans via Internet. Det säkrar upp kompetens
för skolor som har svårt att rekrytera och gör det enklare för fler skolor
att dela samma lärarresurs.
Landsbygdssäkrade servicekontor

Satsa på fler servicekontor i inlandet för att öka tillgängligheten till
offentlig service. Med gemensamma servicekontor får medborgare och
företagare en närhet till viktiga institutioner som Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och Kommunen.
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Komplettera hemtjänst med hemservice

Genom en utveckling av hemtjänsten, ska varje kommun kunna leverera hemservice till de äldre som ett komplement till hemtjänsten.
Strandskyddet är en lokal fråga

Den genomförda strandskyddsreformen har i nuvarande form blivit
ett misslyckande.
Det finns glesbygdskommuner med flera kilometer strand per invånare
där reglerna inte behöver vara detsamma som i tätbebyggda storstadsområden. Vi vill därför flytta ned beslutsfattandet över strandskyddsregler till kommunal nivå.
Skoterleder

Även det allra mest finmaskiga vägnätet måste tas på allvar.
Skoterlederna är viktig del av den nära infrastrukturen i vissa
områden och bör behandlas där efter.

