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Reservation mot Kommunfullmäktiges beslut 2019:648 2021-06-14 att INTE anta föreslagen LIS-plan.
Jokkmokks kommun har under ett antal år minskat sin befolkning från drygt 10 000 invånare till idag drygt 4 800 invånare. Förutsättningar för
offentlig service och privat affärsverksamhet blir allt mer utmanande. Kommunen behöver öka antalet besökare samt förbättra förutsättningarna
för nya invånare att bo och försörja sig i framtiden. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen för att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i
områden som har god tillgång till strandområden är viktigt.
I arbetet med inventering av intressanta områden för landsbygdsutveckling har det getts möjlighet för enskilda, företag och andra att lämna
förslag till nya LIS-om- råden. Intresset har varit stort men antalet områden som föreslagits är förhållandevis begränsat i relation till
kommunens arealer, totalt återfinns 22 stycken relativt små områden. Det är önskvärt med fler LIS-områden med tanke på den närhet som
finns till friluftsliv och rekreation i kommunen. Avgörande för att bygga näringsfastigheter, fritids- eller bostadshus är att fastighetens
placering anses som attraktiv för bl.a. banker som i princip alltid är en part när enskilda eller företag vill finansiera nybyggnation av
fastigheter.
Inom de arealer som finns i kommunen är det förhållandevis gles infrastruktur i form av vägar och elförsörjning. Det finns ingen vägförbindelse med
grannlandet Norge med allt vad det innebär för det lokala näringslivet i form av minskad handel och färre turister.
Sammanfattningsvis är ny bebyggelse i mycket hög utsträckning beroende av befintlig infrastruktur vilket också kan konstateras av de förslag
på LIS-områden som inkommit.
Som exempel kan nämnas två områden som direkt är betjänta av fler användare, när det gäller soptömning har kommunen har förhållandevis höga
kostnader och när det gäller framtida investeringar i bredband för att nå mer glest befolkade delar ger LIS-områden bättre förutsättningar. Det är
viktigt att det finns ett kritiskt antal användare oavsett om det handlar om sophämtning eller anslutna fastigheter för att möjliggöra en
framtidssäkrad digital kommunikation. Ambitionen är att fler fastigheter i framtiden ska dela på kommunens kostnad för tjänster och infrastruktur.
Det blir en positiv konsekvens med ett ökat byggande längs befintligt vägnät.
Vidare bidrar ett starkt näringsliv till ett ökat utbud av tjänster och näringslivets positiva betydelse för arbetsmarknaden i samband med ökat
byggande får bedömas vara viktigt för kommunen. På sikt kan ökad bebyggelse bidra till fler företag, förbättrad infrastruktur och service. Butiker,
restauranger, bränslestationer och andra har en betydande inkomstkälla från personer som har fritidshus men bor i annan kommun, de bidrar
tydligt till ett service- och affärsutbud som befolkningen i kommunen inte själva genererar.
Syftet med LIS-områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden. Det
handlar om att skapa arbetstillfällen eller locka människor att bosätta sig på platsen, framförallt handlar det om områden som inte ligger i
närhet av större tätorter.
Att Miljöpartiet håller i taktpinnen i Kommunfullmäktige är tydligt. När det gäller frågor som rör fler jobb finns det ingen som helst ambition att vara
konstruktiv och medskapande. Extra oroande i en tid när många ser möjligheter i skenet av flera större investeringar som sker i grannkommunerna.
Socialdemokraterna är det parti som står upp, och argumenterar för vikten av fler jobb och ett starkare lokalt näringsliv.
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