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Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har tagit del av remissen och vi stödjer dess 
inriktning. Generellt kan nämnas att vi hoppas på ökade insatser för att utveckla mångfalden 
på den svenska landsbygden och vi ser människor från andra länder och kulturer som viktiga 
framtidsresurser. Vi vet att det finns en positiv inställning till invandring bland människor på 
landsbygden och en ökad inflyttning skulle dessutom bidra till ett större befolkningsunderlag 
för att kunna behålla nödvändig basservice. Vi tror också att en utvecklad mångfald på den 
svenska landsbygden gynnar entreprenörskapet inom de areella näringarna.

Förslagen som har tagits fram gällande integrering av utrikes födda i de gröna näringarna är 
bra och vi vill dock betona några saker.

I de lokala utvecklingsgrupperna och inom våra länsbygderåd har det länge arbetats med att 
skapa arbetstillfällen bland annat genom nya former av entreprenörskap och för att utveckla 
en service så att människor kan bo kvar på landsbygden. Det har också gjorts olika insatser 
via deltagande på mässor och i samverkansförsök med städernas förorter för att få utrikes 
födda och andra intresserade till att etablera sig på landsbygden. Detta har inte varit särskilt 
strukturerat eller systematiskt men visar ändå på en vilja hos landsbygdens 
föreningsmänniskor att arbeta i denna riktning. Inom riksorganisationen Hela Sverige ska leva 
har vi numera inte bara våra medlemmar på landsbygden utan sedan en längre tid finns även 
en växande och livaktig rörelse av lokala utvecklingsgrupper i storstädernas förorter, 
framförallt i Stockholm. Vi arbetar med att utveckla en nödvändig dialog mellan stad och land 
för att hela Sverige ska leva. En del i detta är det samarbete som nämns i betänkandet mellan 
den tätortsnära landsbygden och staden vilket är ett bra första steg.

Vi tror att gröna lotsar behövs men att dessa lotsar som komplement även kan behöva arbeta 
med att mobilisera krafter för samverkan stad - land samt för att öka samarbetet inom
föreningslivet. Människorna som vill se sin landsbygd utvecklas känner oftast till vilka
möjligheter som finns där de bor. De är ofta nätverken mellan föreningar, kommunala 
tjänstemän, politiker och företagare i sin bygd. Det är i mötet människor emellan som den 
förståelse och tillit uppstår som kan bli en grund för att de utrikes födda ska våga ta steget till 
att flytta (från tryggheten i staden) till ett arbete eller påbörja en resa mot ett företagande inom
de gröna näringarna på landsbygden. I detta mobiliseringsarbete som skulle kunna vara en del 
av den Gröna Lotsens arbete tycker vi att den ideella sektorn kunde spela en större roll än vad 
som framgår i betänkandet. 
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En idé vore att skapa en fond för landsbygdens ideella organisationer som till exempel 
länsbygderåd, lokala utvecklingsgrupper, studieförbund, idrottsföreningar, LRF och 
Hushållningssällskapen som sedan i samarbete med stadens och de tätortsnära
ideella föreningarna som till exempel etniska föreningar, lokala utvecklingsgrupper, 
studieförbund, församlingar med flera kan utveckla olika dialogforum och mötesarenor. 
Detta ska bidra till att skapa en plattform för ett utvecklat samarbete i frågor som handlar om
hur vi ska kunna utveckla de gröna näringarna i både den tätortsnära landsbygden likväl som i 
landets övriga delar. Här behöver både lokala, regionala och nationella organisationer inleda 
att samarbete. Till detta behövs stöd till de ideella organisationerna och ett utvecklat 
partnerskap med den offentliga sektorns olika aktörer som t.ex. AF, regionala företrädare och 
landets kommuner.

I betänkandet finns ett förslag om ”Turism med mångfald som resurs”. Där föreslås ”en 
målmedveten satsning på turism med mångfald som resurs, där invandrares kompetens om 
andra länder och kulturer används i en marknadsföringsoffensiv av Sverige som turistland 
med särskild fokus på den svenska landsbygden och där utrikes födda svenskar utbildas till att 
bli officiella representanter för Sverige och X kommun”. Detta förslag ligger helt i linje med 
vårt lokala arbete gällande turismfrågor och vi stödjer självklart detta initiativ till fullo. 

Avslutningsvis vill utrycka vår uppskattning över detta betänkande vars olika förslag är väl 
värda att pröva. Vi vill trots detta trycka på vikten av att engagera de ideella organisationerna 
som är direkt berörda än mer i det kommande arbetet med att förverkliga dessa visioner. Vi 
vill också betona att detta inte får bli en statlig styrd uppifrånmodell där kommuner och 
ideella organisationer inte känner sig berörda. Vår organisation vill gärna delta i detta viktiga 
mångfaldsarbete för en levande landsbygd.

Med vänlig hälsning

Karl-Erik Nilsson Inez Abrahamzon Staffan Bond
Ordförande Vice ordförande Verksamhetschef 
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