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INLEDNING

Den i särklass viktigaste förutsättningen för att Friluftsfrämjandet skall kunna bedriva 
verksamhet i enlighet med stadgarna och föreningens vision är tillgång till friluftsmiljö. 

De allra flesta av oss har en uppfattning om vad friluftsmiljö är och vad som är viktigt med 
den. Även inom Friluftsfrämjandet har det genom åren talats om hur viktiga ”Mulledungar” 
och ”Närströvområden” är. För vissa aktiviteter är en strandskyddad skärgårdsnatur viktig 
och generellt så utgör en genom allemansrätten tillgänglig natur förutsättningen för våra 
verksamheter. Närhet och tillgänglighet poängteras i olika sammanhang och idag talas det 
också mycket om hållbarhet och kopplingen till folkhälsa och livsglädje.  
Enbart genom att arrangera aktiviteter i denna friluftsmiljö bidrar Friluftsfrämjandet till att 
bevara dessa områden. Ett ytterligare konstruktivt och konkret sätt att bidra till bevarad 
och stärkt friluftsmiljö är att följa upp framtida planer för dessa områden samt svara på de 
remisser som skickas ut. Denna skrift är tänkt att vägleda dig som vill svara på en remiss.

BETÄNKANDEN, UTREDNINGAR OCH ANDRA FÖRSLAG PÅ REMISS

Varje år skickar bland annat myndigheter, landsting och kommuner ut betänkanden, 
utredningar och andra förslag på remiss. I den svenska grundlagen står det att regeringen 
måste samla in upplysningar och yttranden från de myndigheter som besluten handlar om. 
Organisationer, föreningar och personer ska också få säga vad de tycker.
Det kan vara så att endast en del av ett betänkande är på remiss. Detta görs för att 
underlätta för remissinstansen. Den kan dock välja att uttala sig om hela betänkandet eller 
endast en del av det. 

REMISSVAR

Regeringskansliet, med flera, skickar sina förslag till dem som ska få säga vad det tycker. De 
kallas remissinstanser. Myndigheter måste svara på remisser. Andra remissinstanser såsom 
kommuner och organisationer får en inbjudan att säga vad de tycker. Möjligheten att yttra sig 
om ett förslag står även öppen för var och en som har synpunkter på det.

Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att bland annat regeringen vill 
ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. En remissbehandling 
kan också främja ett brett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten och på så sätt vara 
viktig för demokratin. För oss friluftsfrämjare är det ett bra sätt att söka skydda friluftsmiljön 
– förutsättningen för vår verksamhet.

FRILUFTSFRÄMJANDET

Friluftsfrämjandet är en, så kallad, remissinstans. Det innebär att vi ges möjligheten att 
uttrycka vår åsikt i ett remissvar i ärenden som berör den friluftsmiljö som Friluftsfrämjandet 
har verksamhet i. Friluftfrämjandet kan svara på dessa remisser utifrån lokal, regional eller 
nationell nivå beroende på typ av ärende. I Friluftsfrämjandet innebär det i praktiken att 
lokalavdelningarna skriver remissvar på lokal nivå, det regionala Friluftsmiljörådet på regional 
nivå och det nationella Friluftsmiljörådet svarar på remisser som berör flera regioner, hela 
landet eller generella förhållningsfrågor såsom allemansrätt.

Friluftsmiljöråden har riktlinjer för vad Friluftsfrämjandet tycker i olika avseenden. 
Det är verksamhets-/policydokumentet för det regionala Friluftsmiljörådet och 
Friluftsmiljöprogrammet för det nationella Friluftsmiljörådet. Dessa är även tillämpliga i 
lokala ärenden.



I Friluftsmiljörådets, Region Mälardalen, verksamhets-/policydokument står att 
friluftsmiljörådet region Mälardalen ska agera:

• Remissinstans/stöd: Friluftsmiljörådet skall svara på regionala remisser inom rådets 
ansvarsområde. Friluftsmiljörådet skall lämna stöd till lokalavdelningar som vill ha hjälp 
med att hantera lokala remisser.

• Opinion: Friluftsmiljörådet skall aktivt verka för synlighet i samhällsdebatten och media.

FÖRSLAG TILL INNEHÅLL I REMISSVAR

Rubrik
I rubriken ska det stå vilket betänkande remissvaret gäller.

Sammanfattning
Börja med en sammanfattning av era synpunkter. Du behöver inte skriva någon inledning då 
du hänvisat till betänkandet.

Särskild info att tänka på
Om remissinstansen vill informera om något viktigt som kan detta göras i ett särskilt avsnitt.

Bakgrund kopplad till Friluftsfrämjandet
Det kan vara så att du behöver ge läsaren en bakgrund till varför det aktuella betänkandet 
berör Friluftsfrämjandets verksamhet. Till exempel kan en remiss som berör strandskydd 
vara viktig för vår kajakverksamhet då vi behöver kunna lägga i och ta upp kajaker.

Synpunkter
Skriv ner era synpunkter, gärna i punktform, med hänvisning till var, samt i den ordning, de 
står i betänkandet.

Börja med vad du tycker och skriv sedan varför du tycker så. Var tydlig med vad du tycker – 
är det ett bra eller dåligt förslag?

Så här skickar du ditt remissvar
Skicka texten både på papper och med e-post till den som skickat ut remissen.
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Med över 89 000 medlemmar är Friluftsfrämjandet 
landets största friluftsorganisation. Varje år guidar vi 
barn och vuxna på både små och stora äventyr, där 
glädje, kunskap och säkerhet alltid är i fokus. Genom 
våra lokalavdelningar kan vi erbjuda Sveriges bredaste 
utbud av friluftsaktiviteter.

Låt äventyret börja.

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
Box 9023, 126 09 Hägersten
08-556 307 40  

friluftsframjandet.se/malardalen
regionmalardalen@friluftsframjandet.se


