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Exempel på hur ett remissvar kan utformas

X-departementet 103 33 Stockholm

Remisssvar på Landsbygdskommitténs utredning För Sveriges landsbygder – en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)
Detta svar är lämnat av Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland som samlat ett 50-tal
landsbygdsbor till ett dialogsamtal om LBKs utredning och vill härmed lämna några
synpunkter.

Ett enkelt remissvar
Vi anser att utredningen i stora drag är bra och andas en syn på landsbygdernas
utvecklingspotential som ger kraft till utveckling. Vi anser att det finns en bred
samstämmighet gör den tro värdig.
Vi vill lyfta fram en fråga som har präglat vårt samtal om förslagen om och om igen och den
är den vi behöver fortsätta samtala inom politiken ,civilsamhället och strukturerna om den
urbana norm som råder i det flesta fall av beslut som tas. Vi behöver få fortsätta processa
denna utredning och föra samtal runt om i landet för att lyfta perspektiv på landsbygderna
som idag inte görs pågrund av att vi idag har det urbana sättet att se på saker som en norm. I
vårt samtal lyftes den frågan gång på gång. Ett exempel är att vi gärna stänger skolor på
landsbygden för att underlaget är lågt och skolbarnen får skjutsats till staden/tätorten men
varför kan man inte köra skolbuss åt andra hållet? Från tätorten till landsbygdsskolan där
många spännande pedagogiska verktyg finns och där lugnet mm kan skapas. Den
möjligheten pratar man aldrig det beror på menar vi på den urbana norm som idag råder.
Alltså behöver vi fortsätta samtala med politiken mm för att vända på vissa perspektiv som
skulle betyda mycket för landsbygderna.
I utredningen saknas helt den gröna näringen som är basen för en levande landsbygd och
som är en del av näringslivet som växer och som har fått ett ökad betydelse ur många
perspektiv idag. Turismen, energin, beredskapsfrågor, livsmedel mm men det berör inte
utredning.
Vi vill påpeka än en gång att vi vill få längre tid att bedriva detta landsbygdsamtal och denna
utredning är så bra och lägger en grund för förändring men låt oss då få längre tid till att
processa detta. Intresset är stort och vi hade behövt få arbetat med remissen mycket längre
tid. Inom folkbildningen och SV är det många grupper nu som har fått upp ögonen för
utredningen och önskar att dialogen mellan regeringen och de denna utredning angår får
fortsätta på något sätt. Vi önskar att samtalet får fortsätta.
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