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Slutbetänkande av Parlamentariska Landsbygdskommitten
Vi vill tacka för ett väl utfört arbete och en skrivelse som kan få positiv påverkan för utvecklingen av
Sveriges landsbygder.

Sammanfattning
Vi ställer oss positiva till det gemensamma grepp som tas kring flera frågor som till exempel 8.1.5
Landsbygdsdelegationer inrättas i länen, 3.1 Hela landet ska kunna dra nytta av digitaliseringens
möjligheter och 2.3.5 Kunskapsutveckling om näringsliv i landsbygderna samt att 8.1.1 Alla statliga
utredningar får i uppdrag att beakta konsekvenser för landsbygdens utveckling.
Ur ett leaderperspektiv ställer vi oss särskilt positiva till de förslag som innebär att hela Sverige skall
få möjlighet att arbeta med lokalt ledd utveckling som vi anser vara en förutsättning för en kreativ
och levande landsbygd.
Skrivningar som behöver beaktas
2.3.2 förnyelser och innovationer
Här anser vi att leadermetoden är ett viktigt och effektivt sätt att arbeta med förnyelse och
innovation anpassad efter lokala förutsättningar som glömts bort i beskrivningen. Alla
leaderstrategier har beskrivningar över hur detta skall ske i respektive område.
6.2.1 Statlig vägledning till kommunernas arbete med lokal
Serviceutveckling
Serviceutvecklingen eller bevarandet av befintlig service är en av de viktigaste utmaningarna för en
levande landsbygd. Vi anser att skrivningen i detta stycke bör stramas upp så att ett starkare tryck
läggs på kommunerna i denna fråga.
9.3.2 Förslag om stärkt dialog och samverkan mellan det civila samhället och offentlig sektor
….. Lokalt ledd utveckling med leadermetoden tillämpas rikstäckande.

Det ska ske antingen genom EU:s investeringsfonder, om
den möjligheten fortsättningsvis ges, eller som en förstärkt del
av statens anslag för regionalt tillväxtarbete.
Vår uppfattning är att det i nästa programperiod skall inrättas ett eget program för Lokalt Ledd
Utveckling eftersom det är mycket svårt att inordna leaderverksamheten som en mycket liten del av
något som inte är anpassat efter de behov och den målgrupp Leader jobbar med. Med nuvarande
administrativa börda och krångliga system är det stor risk att de lokala initiativen kvävs i sin linda. Vi
ser att kraven på de sökande är så högt ställda att det sorterar ut många av de som inte anlitar
konsulter eller större organisationer för att söka och därmed har vi missat vår målgrupp.
Här vill vi hänvisa till Tartu declaration http://www.lokalutvecklingsverige.se/2017/01/10/the-tartudeclaration-renewing-leaderclld-for-2020/
Lokalt ledd utveckling i hela landet är en självklarhet och borde komma till stånd redan i innevarande
period. Leadermetoden skapar lokal mobilisering, samordnar lokal utveckling och
attraktivitetsskapande åtgärder utifrån de förutsättningar som råder på varje enskild plats. Något
som är absolut nödvändigt för att få en levande, attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd i hela
landet. LUS kan inte se det acceptabelt att 437 000 av landets landsbygdsinvånare idag tvingas stå
utanför de möjligheter övriga landet besitter. Den uppkomna situationen leder till att personer som
vill inte kan skapa förändring på landsbygden och det leder till att landsbygden utarmas. Risken är att
land ställs mot stad i utvecklingen.
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