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Nr 1901
av herr Olsson i Sundsvall
i anledning av Kungl . Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regio nal
organisation av SJ.

l Kungl . Maj :ts proposition 1972:133 fra mlägges ånyo förslag till
ändringar i nuvarande regionala organisation av SJ sedan riksdagen 197 1
avslog propositionen 197 1:14 7 och i anledning av et t flerta l motio ner
begärde ytterligare utredning och nytt förslag i ärendet.
För å tskill iga orter betyder SJ:s verksamhet synne rlige n m ycket för
sysse lsä ttningen , och den successiva rationalisering, här i be ty delsen
person alinskrä nkning, som skett och beräknas ske inom SJ har fö r sådana
orter redan haft negativa konsekvenser. Om förslaget till ändrad regional
organisation av SJ genomföres sk ulle dessa negativa effekter ytterligare
förstärkas för några o rter, d är SJ :s verksamhet har avgörande be tydelse
för sysselsättningen.
En av dessa orter är Ange, vars beroende av SJ jag påpekade i
motione n 197 1: l 552 , väckt i an ledning av fjolåre ts proposition. Fö r få
andra orte r torde SJ :s verksam het betyda så my cket som fö r just Ange.
Av ce ntralorte ns totalbefolkning på 4 000 personer är inte mindre än
ungefär 700 anställda hos SJ.
Enligt propositionen 1972: III föreslås Ange bli regionalt cen trum.
Av dessa anledningar och speciellt på grund av de mycke t stora
svårigheter som förelegat att geno m lo kaliseringspolitiska åtgärd er ska pa
nya arbetstillfällen inom kommunen so m kompensati on för minskad
sysselsättning såväl vid SJ so m in o m jord- och skogsbruk vore det för hela
ko mmun e ns framtid mycket skadligt o m SJ - so m e tt genomförande av
förslage t angående maskin tj änsten innebär - skulle ytterligare minska
verksamheten i Ange.
Länsstyrelse n i Västernorrlands län framhöll i sitt remissyttrande att
en flyttn ing av underhållet av dragkraft o ch godsvagnar fr ån Ange inte
kan anses förenligt med den förda regio nalpo litiken. Ange ko mmun
underströ k i sitt remissy ttrande det an gelägna i att det befolknings mässiga se rvi ce un derlag som de järnvägsa nställda utgö r inte ska ll få
minska. l Länsprogram 70 fram hålls att även med hänsyn til l Anges från
ko mmunikationssynpunkt cen trala läge bör undersökas om SJ :s verkstadse nhet där kan utökas.
En icke oväsentlig rationalisering har ägt rum p å det lo ka la och
regionala planet inom SJ och ytterligare kommer att ge no mföras. Staten
satsar stora belopp fö r lokaliseringsstöd och lokaliseringslån i sy fte att
skapa nya arbetstillfällen i stödo mrådet. Om samtidigt statens affä rsdrivande ve rk tiUå ts minska sin verksamhet i orter i t. ex. Anges si tuatio n ,
motverkas direkt samhällets lokalise ringspolitiska åtgärder och st rävan-
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den . Eventuella inbespari ngar hos SJ genom en sådan omorganisation
måste vägas mot samhällets kostnade r för att på annat sätt skapa
motsvarande antal arbetstillfällen. Änge kommun har numera endast
14 000 invånare, oc h en fo rtgående minskn ing av befolkningen har skett
under många å r.
SJ :s dispositioner av personal har avgö rande betydelse för Anges
framtida utveckling, och ortsbe folkninge n - liksom länsstyrelsen och
kommunen - har med oro åse tt de persona li nskränkningar som har ske tt
och de ytterligare so m befa ras.
Med hänsyftning på rational iseringsverksa mheten inom SJ framhöll
trafikutskottet i fjo l i sitt av riksdagen godkända betänkande 197 1:27 att
även härvidl ag borde regionalpolitiska synpun kter beaktas, och utskotte t
e rinrade o m de motionsledes framförda syn punkterna beträffande SJ :s
organisation i Ange-området.
Det är väsentligt att riksdage n vid si n be handling av propositio ne n
1972:133 mot hakgrund av regionalpo litiska synpunkter fastslå r att SJ:s
to tala ve rksamhet i Ange inte får minskas även om vissa omdisponeringar
är nödvändiga samt att utredning bör fö retas om möjligheterna att utöka
SJ :s verksa mhet där.
Med hän visning till det anförda hemställes
att riksdagen vid behandlinge n av propositionen 1972:133 uttalar
att SJ :s totala verksamhet inom Änge kommun ej får min skas i
samband med eventuell omorganisation av SJ :s regio nala verksa mhet och att förutsättningarna för utökning av SJ :s verksamhet in o m Ånge kommun prövas.
Stockholm de n 2 1 nove mber 1972
MARTI N OLSSON (c)
i Sundsva ll

