Öppet brev till:
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
Nu får det vara nog!
Det är sanslöst hur de små kommunerna i landet hanteras. Det senaste exemplet är Ånge
där man nu planerar att flytta Trafikverkets ledningscentral. Efter att under de senaste åren
gjort stora investeringar i den allra senaste tekniken för att styra den spårbundna trafiken så
ska man plötsligt flytta den. Maken till kapitalförstörelse får man leta efter. Det märkliga är
att om man söker objekt med liknande kapitalförstörelse så är det alltid objekt som har sitt
ursprung från eller näraliggande de statliga verken (t.ex. avknoppade enheter). Ånge har
drabbats av nedläggning av Posten med kapitalförstöring, nedläggning av Kriminalvårdsanstalten i Viskan med kapitalförstöring, m.m. Näringslivet kan inte hantera sin ekonomi på
motsvarande sätt.
Om vi ska kunna stoppa utflödet av folk från de små kommunerna måste de befintliga
anläggningarna utvecklas. Det måste vara samhällsekonomiskt bättre att få de små
kommunerna att utvecklas i stället för att avvecklas.
Norrlandsförbundet verkar på olika sätt för att vi ska kunna utveckla Norrland och ta vara på
de fantastiska resurser vi har. Ständigt blir vi motarbetade genom den här formen av ”flytt
av verksamheter”. Driver de statliga myndigheterna utvecklingen vidare mot utarmning av
små kommuner så provoceras det fram en förtvivlan och ilska bland medborgarna. Ibland
skulle man önska att det fanns samma temperament bland oss som hos de franska bönderna
som går ut på gatorna och blockerar när myndigheterna gått för långt. Vi förtjänar bli bättre
behandlade av myndigheter. Utveckla de små kommunerna i stället för avveckla – ta ett
”koncernansvar”. Använd de stora skatteintäkter som kommer från de norrländska malm-,
skogs- och elkraftkommunerna till att satsa på utveckling, då få vi ett bättre samhälle även i
de större städerna.
Vi skulle hellre önska att man från myndigheter såg långsiktigt framåt. Med den
befolkningsutveckling vi kan förvänta oss framöver kommer vår glest befolkade norra
landsdel att vara attraktiv för inflyttning. Det ser vi fram emot med glädje. Men det gäller att
vi är med och rustar oss för detta. Tiden går fort och upprustning tar tid. Det gäller att
planera infrastrukturen så att vi kan ta emot en ökad efterfrågan på kommunikationer inom
alla områden, inte minst tele och järnväg. Ett steg på den vägen är att hellre utveckla Ånges
teknik än nedrusta den.
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