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Vår demokrati - värd att värna varje dag 
Diarienummer Ku 2022/01317 

 
Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda 

villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och 

land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela 

Sverige ska leva. 

 

Detta gör att vi i denna remiss tar fokus på hur utredningen har tagit tillvara de olika 

förutsättningar som finns i Sveriges olika bygder. Hur utredningen belyser och ger förslag 

utifrån demokratins utmaningar i stad och land. 

 

Vi vill först konstatera att det arbete som gjordes av utredningen under de försvårade 

omständigheter, men också med nya möjligheter, som uppkom under pandemin, varit bra och 

visat på kunskap och kompetens inom området och som skall tas tillvara. Det är positivt att 

utredningen både fysiskt, när så var möjligt, och digitalt har haft en spridning över landet på 

de möten man arrangerat, dock kan vi notera att flertalet möten som varit fysiska ägt rum i 

städer eller större tätorter.  

 

Utredningen pekar på att demokratin inte är något som kan tas för givet utan den måste 

värnas varje dag. Utifrån detta ser vi en brist i att utredningen inte tydligare lyfter fram 

civilsamhällets alla aktörers stora betydelse för arbetet med att ge kunskap och stöttning till 

nya generationer i det demokratiska arbetet.  

 

Vi kan med oro se att ungdomsförbund, föreningar av olika slag har svårigheter att nå framför 

allt unga men även andra grupper som äldre och nya svenskar och därmed förmedla grunden 

för ett demokratiskt samhälle. Här ser vi att utredningen tydligare borde lyft fram stöd till 

civilsamhällets organisationer mer konkret.  

 

Till utredningens förslag vill vi ge följande kommentarer. 

Vi ser att fokus varit på nationell nivå, gott så, men vi ser att mer kraft borde ha lagts på att ta 

fram förslag på arbetssätt som kan omsättas på regional och kommunal och framför allt lokal 

nivå. Utredningen borde belyst regionernas ansvar för regional utveckling där även 

demokratiaspekten spelar stor roll och inte bara enskilt lyft länsstyrelsernas roll.  
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Att nationellt tillskapa en resurs för att arbeta med frågorna ser vi som positivt om uppdraget 

kommer bli att ta vara på och sprida kunskap och goda exempel från och i hela landet. Vi ser 

MUCF som den aktör som skulle kunna ta detta ansvar.  

 

Att statliga myndigheter får ett tydligare uppdrag är positivt men det kräver också att 

uppdraget utformas så att det också innebär att myndigheterna blir mera tillgängliga i hela 

landet, för alla, det digitala utanförskapet måste motverkas.  

 

Skolans demokratiuppdrag är av största vikt och vi ser positivt på att de blir tydligare vilken 

viktigt roll skolan har och att det tas fram stöd och verktyg till skolan från nationell nivå.  

 

Vi ser också att antologin som ligger som bilaga ger en god kunskapsbas för den som vill 

fördjupa sig.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att utredningen gjort ett gott jobb men kunde haft ett 

bredare angreppsätt och tagit in civilsamhället och den lokala nivån mer direkt i arbetet.  

Inför fortsättningen ser vi fram mot att ansvariga myndigheter aktivt samarbetar med lokala 

grupper för att vi tillsammans ska kunna vårda demokratin varje dag.  
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