
 
 

 

 

 

Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation 
med utvecklingskraft SOU 2007:10 
Hela Sverige ska leva har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet och vill lämna följande 
synpunkter. Vi begränsar oss i huvudsak till det som rör landsbygden samt de lokala 
utvecklingsgrupperna och det lokala föreningslivet i övrigt. 

Kommitténs utgångspunkter  
Inledningsvis vill vi understryka att vi delar kommitténs syn på att förändringar krävs i 
samhällsorganisationen. Det behövs för att minska den sektorisering som är så förödande för 
landsbygdens utveckling. Det lilla och från maktcentrum perifera kan inte hävda sig i en 
sådan struktur. Helhetssyn och förmåga att anpassa verksamheten till varierande förhållanden 
är viktigt. Vi menar att lokal rådighet ger goda möjligheter att hitta smarta lösningar som är 
både bra och billiga för samhället i stort. 
Medborgarnas inflytande och möjlighet till medskapande behöver också stärkas. Det gäller 
även statens styrning till förmån för helhetslösningar och ökad effektivitet. Vi delar också 
synen på behovet av att stärka samhällets förmåga till utveckling och förnyelse. Det är särskilt 
viktigt när vi ser framför oss stora utmaningar och omställningar av samhället orsakade av 
bland annat klimatförändringar och allt knappare fossila energitillgångar. 

Mycket är bra men allvarliga brister 
Vi stöder mycket i kommitténs grundläggande analys och i överväganden och förslagen. 
Samtidigt vill vi påpeka att betänkandet innehåller allvarliga brister som påtagligt reducerar 
värdet som beslutsunderlag för en framtida samhällsorganisation. 

Ingen hållbar samhällsanalys 
Vi anser att kommittén alltför lättvindigt hanterat de nya förutsättningar som gäller för 
samhällets utveckling. Klimatet, miljön och energin får litet utrymme i kommitténs 
framtidsbild. Samtidigt står klart att dessa faktorer i hög grad påverkar hur vi organiserar vårt 
samhälle, till exempel matproduktion och transporter. 

Statens reträtt dåligt belyst 
Kommittén har heller inte uppmärksammat den snabba nedskärning som sker av statens 
verksamhet på hela landsbygden och i synnerhet i norra inlandet. De förändringar som 
föreslås innebär, så vitt vi kan se, ingen lösning på de problem som de berörda bygderna och 
medborgarna ställs inför. 
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Landsbygden styvmoderligt behandlad 
Vi konstaterar att kommittén hanterat landsbygden med de särskilda förutsättningar som finns 
där mycket kortfattat. Motivet kan vara att kommittén ansett landsbygdens frågor  
färdigbehandlade i och med att Landsbygdskommittén lämnade sitt betänkande några 
månader innan Ansvarkommittén lämnade sitt. Vi anser att det borde ha varit självklart att 
Ansvarkommittén mer ingående skulle behandla och tydligare förhålla sig till 
Landsbygdskommitténs förslag. 

Fel perspektiv 
Ansvarskommittén har en övergripande struktur som utgångspunkt för sina överväganden och 
förslag. Landsbygdskommittén valde ett underifrånperspektiv för sina strategier för 
landsbygdens utveckling. Medborgarna och den lokala nivån – närsamhället – sattes i fokus. 
Vi ser det som ett mer fruktbart sätt att hantera strukturfrågorna. En lösning uppifrån 
tillgodoser sällan behovet av flexibilitet och anpassning till nya förhållanden. 
Ansvarskommittén påpekar visserligen vikten av ett medborgarperspektiv men tappar det i 
praktiken. 

Den första samhällsnivån 
Den nivå vi ser som den lokala – det vill säga byn, socknen, stadsdelen – uppmärksammas 
knappast alls i betänkandet. Det är en mycket stor brist. Det lilla och nära blir allt mer 
betydelsefullt i takt med vårt samhälles centralisering och globalisering. Runt om i landet 
finns över 4 000 lokala utvecklingsgrupper som jobbar hårt för att utveckla sin bygd. Cirka 
100 000 människor satsar årligen en miljard kronor i ideellt arbete och kapital för den egna 
bygdens bästa. Dessa grupper vitaliserar demokratin, stärker ekonomin och de tar över 
funktioner som drivs i offentlig regi. De är idag en naturlig och respekterad del i 
samhällsorganisationen. Vi noterar med stor förvåning att Ansvarskommittén förbisett det. 
Ansvarskommittén borde ha fört en kvalificerad diskussion om ansvar och befogenheter även 
för de lokala utvecklingsgrupperna och denna första nivå av vårt samhälle.  
I likhet med bland annat Hembygdsförbundet anser vi det betydelsefullt att uppgifter åter 
registreras på den lokala nivån, lämpligen socknen. Det ger kontinuitet i statistiken och ett 
nödvändigt underlag för planeringen. 

Den sociala ekonomin 
Vi saknar också en mer ingående behandling av civilsamhället, föreningslivet och den sociala 
ekonomin. Viktiga samhällsfunktioner hanteras inom denna sektor och allt fler uppgifter läggs 
där i takt med statens och kommunernas reträtt. Att så hårt fokusera på myndigheternas 
samhällsroll menar vi ger ett allt för snävt perspektiv. 

Små kommuner samverkar 
Det är bra att kommittén markerar betydelsen av det lokala (kommunala) självstyret. 
Kommittén konstaterar också att små kommuner fungerar så bra att det inte finns anledning 
att föreslå någon sammanslagning till större enheter. Samtidigt uttrycker kommittén 
tveksamhet och föreslår att länsstyrelserna ska övervaka att de små kommunerna klarar att 
sköta sina uppgifter framöver. Vi avvisar ett sådant förfarande och menar att det istället 
behövs ökad frihet att organisera verksamheten så att den passar den lilla kommunens 
särskilda förhållanden. Vi ser det allt vanligare samarbetet över kommungränserna som 
positivt och ett bättre sätt att organisera sig än enkelspårig sammanläggning. 

Bygg olika underifrån 
Ett samhälleligt byggande underifrån resulterar knappast i lika stora enheter, vare sig till 
folkmängd eller yta. Vi menar att utredningen anlagt ett alltför stelbent synsätt när man 



förordat lika stora – och stora – regioner. Det finns starka kulturella och andra skäl för att 
storleken bör variera och som gör en liten region att föredra. Vi tycker inte att sjukvårdens 
behov ska styra regionkommunernas andra viktiga samhällsfunktioner. 

Städa den regionala röran 
Det är ändå som kommittén framhåller önskvärt med en mer enhetlig organisation av de 
statliga verksamheter som valt helt skilda geografiska avgränsningar för sina regioner. 
Verksamhetens art kan visserligen motivera lite olika gränser men i de flesta fall väger 
behovet av regionalt inflytande och samordning tyngre. 

Regionkommuner men inga pekpinnar om sammanslagning 
Vi ställer oss positiva till att landstingen ersätts med regionkommuner med de 
ansvarsområden som kommittén föreslår. Vi vill understryka att frivillighet ska styra 
eventuella sammanläggningar till större enheter. Vi avvisar därför kommitténs förslag om 
sammanläggning till ett visst antal regioner. 

Utveckling och förnyelse? 
Vi hittar inga förslag som innebär riktigt stora steg mot en samhällsorganisation för 
utveckling och förnyelse. Vi vill lyfta fram byarörelsen och den sociala ekonomin med alla de 
engagerade människorna som en nödvändig pusselbit i omställningen. De lokala grupperna 
kan gå i täten för utvecklingen av vårt hållbara samhälle. 

Central samordning nödvändig… 
En bättre samordning krävs regionalt. Men också på nationell nivå är behovet stort. De 
centrala verken lever idag sina egna liv utan tydliga krav på att anpassa sin verksamhet till en 
fungerande helhet i bygder och regioner med skiftande förutsättningar. Den politiska 
styrningen är ineffektiv. Landsbygdskommittén föreslog ett system med ”rural proofing” för 
att stimulera sektormyndigheter att ta hänsyn till landsbygdens förhållanden. Det är definitivt 
värt att pröva. Tydligare skrivningar i regleringsbrev och ägardirektiv är en enkel och 
självklar åtgärd. Utan sådana får inte utredningens förslag till samordning någon effekt. Den 
planerade centralisering som nu sker av Skatteverket, Försäkringskassan med flera är exempel 
på politisk styrning av statlig verksamhet som drabbar landsbygden särskilt hårt.  

... även inom regeringskansliet 
Det har kanske inte legat i kommitténs uppdrag att föreslå ändringar inom regeringskansliet, 
men vi vill påpeka att behovet av bättre samordning gäller också i detta maktens centrum. Där 
finns idag allvarliga brister som mycket negativt påverkar landsbygdens och lokalsamhällets 
utveckling.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Karl-Erik Nilsson   Staffan Bond 
ordförande    verksamhetschef 
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