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Remissyttrande över den parlamentariska landsbygdskommitténs
slutbetänkande (SOU 2017:1)
Bygdegårdarnas Riksförbund är landets största riksorganisation för allmänna
samlingslokaler. Vi har 1425 bygdegårdar som till största delen finns på landsbygden
från Karesuando i norr till Södra Åby, Trelleborg i söder. Vi har över 200 000
medlemmar knutna till våra bygdegårdsföreningar och är en folkrörelse som ökat i
medlemsantal oavbrutet 43 år i rad.
Bygdegårdarna är viktiga arenor runt om i landet för demokrati och människors möten.
Det är en lokal infrastruktur som ofta drivs ideellt som samlingslokal/bygdegård,
erbjuder och arrangerar inom kulturområdet och medverkar till offentlig och
kommersiell service i samverkan med andra aktörer. Av dessa och fler anledningar
krävs därför, bland annat, tillgänglig och tillförlitlig IT-infrastruktur i alla delar av
Sverige.
Det är av yttersta vikt att den ideella sektorn ges rimliga möjligheter att agera och
medverka inom den gemensamma samhälls- och landsbygdsutvecklingen.
Myndigheter och statliga organisationer bör ges i uppdrag att strukturerat samråda
med den ideella sektorn om dess förutsättningar att medverka i det arbetet.
Stödformer i landsbygdsprogrammet och liknande stödsystem måste bättre anpassas
till den ideella sektorns lokala förutsättningar. Det är ett arbete som måste göras
senast i samband med framtagande av landsbygdsprogram och leaderstrategier för
nästa programperiod. Detta är nödvändigt för framgång i det lokala utvecklingsarbetet.
Den ideella sektorn är ofta en stark och viktig aktör för sysselsättning, nya företag och
arbetstillfällen på landsbygderna.
Bygdegårdarnas Riksförbund delar kommitténs generella slutsatser och vill framhålla
att det är nödvändigt att kommitténs goda förslag blir verklighet. De 75 förslagen
bidrar alla, på olika sätt till en positiv utveckling för Sveriges landsbygder, dess
människor och verksamheter.

Bygdegårdarnas Riksförbund välkomnar kommitténs ambition om en sammanhållen
politik för landsbygderna. Tyvärr finns fortfarande många stuprör och revir att riva och
överbrygga. De stödjande systemen måste samverka mer och bättre, se helheten men
tillåta skillnader och släppa fram kreativitet och innovationer.
Sverige är olika, landsbygderna ser olika ut men förutsättningarna måste vara
likvärdiga så att lokalt och regionalt arbete kan driva utvecklingen på sina och de
berörda människornas villkor.
Bygdegårdarnas Riksförbund tillstyrker i övrigt den inriktning som kommittén föreslår
och är berett att medverka i dialog och det arbete som behöver göras för bättre
förutsättningar för landsbygdernas utveckling.
Lokal service.
Utredningen konstaterar att det civila samhället tar stort ansvar för lokal service och
infrastruktur. En framgångsrik landsbygdspolitik måste därför ta tillvara och underlätta
den insats som civilsamhället bidrar med. Många bygdegårdsföreningar har tagit
ansvar för den lokala servicen. De har sett till att den lokala affären inte läggs ner,
räddat kvar skolan i byn, sett till att posthanteringen förbättrats eller öppnat upp sina
hus och gör en plats för ungdomsgården att flytta in – när kommunen lagt ner den
kommunala ungdomsgården.
Bygdegårdarna bidrar till det lokala näringslivets utveckling och till att olika typer av
samhällsservice kan bli kvar och utvecklas på landsbygden. Var fjärde bygdegård
inrymmer idag någon form av samhällsservice som tex skola, förskola, fritids, matsal,
bibliotek.
Kultur på landsbygden.
Utredningen konstaterar att kulturen kan på olika sätt bidra till attraktiva livsmiljöer på
våra landsbygder. Utredningen menar också att det är viktigt att även landsbygdens
befolkning ges likvärdiga möjligheter att ta del av och utöva kultur.
Bygdegårdarna skapar förutsättningar för kulturlivet att blomstra med bla konst,
musik, teater och filmvisning runt om i hela landet. När bygdegårdarna drar fulla hus
på våra kulturscener tar vi idag in 140 000 personer runt om i landet. Det gör att vi är
en av Sveriges största kulturscener.
Bygdegården/samlingslokalen viktig lokal infrastruktur.
Bygdegården/samlingslokalen är med andra ord bärare av viktig lokal infrastruktur som
aktivt bidrar till attraktionskraft och utveckling på våra landsbygder. Vi gör en stor
allmännytta som resurs för såväl föreningsliv och företagande. Det är inte alltid och

överallt som detta betyder intäkter och ekonomiska resultat för våra bygdegårdar och
föreningar. Denna nytta, lokalt ideellt driven infrastruktur, bör samhällets olika nivåer
och aktörer stödja och bejaka på ett helt annat sätt än för närvarande.

Förslag från Bygdegårdarnas Riksförbund
För att stärka det lokala ideella engagemanget, som bl a ansvarar för lokal service och
infrastruktur på landsbygden och som stärker bygders attraktionskraft, bör ett statligt
verksamhetsanslag till bygdegårdsföreningar införas. Anslaget kan kanaliseras via
Bygdegårdarnas Riksförbund.
För att stärka tillgången till kultur på landsbygden bör de statliga nationalscenerna få i
uppdrag att samarbeta med civilsamhället/bygdegårdsföreningarna.
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