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Introduktion
• Verktygsboxen för landsbygdssäkring riktad till lokalsamhällen är tänkt att
vara en handledning för byar som vill utveckla lokalsamhället. Boxen ger en
översikt av faktorer som behöver beaktas för att en utvecklingsinsats ska bli
så funktionell och hållbar som möjligt.
• Verktygsboxen visar på faktorer som bör beaktas, den beskriver inte
genomförandet. Det finns en mångfald av metoder att tillämpa i
utvecklingsprocesser. Metoder för genomförandet av utvecklingsinsatser
har utvecklats och beskrivits annanstans, till exempel här eller här.
• Metoder finns för den lilla processen, till exempel hur idékläckande möten
ska arrangeras, och för större processer, som att ta fram bredare
framtidsstrategier. Stöd för utvecklingsprocesser kan fås till exempel genom
att kontakta Svenska studiecentralen. Även potentiella finansiärer kan ge
råd, som regionala LEADER-grupperna SILMU, Aktion Österbotten, I samma
båt och Pomoväst.

Introduktion
• En lokal utvecklingsinsats är krävande. Det krävs ofta både ihärdighet och
många olika typer av kompetenser. Det är därför viktigt att göra insatsen så
bred som möjligt. En större grupp engagerade personer gör att orken inte
tar slut och att det finns kompetenser och erfarenheter att utnyttja.
• Varje utvecklingsinsats är unik och olika krävande. En landsbygdssäkring
som genomförs av det lokala samhället och som följer verktygsboxens logik
kräver flera mötestillfällen. Utgångspunkten är att en god
landsbygdssäkring är ett kontinuerligt arbete. Ett lokalt samhälle måste
återkommande fundera över hur livsförutsättningarna förändras och vad
som kan göras för att möte utmaningar och behov.
• Verktygsboxen för landsbygdssäkring är ett resultat av Åbo Akademis
forskningsprojekt Landsbygdssäkring i landskaps – och vårdreformen. De
faktorer som boxen lyfter fram baseras på slutsatserna i
forskningsrapporten Centraliseringsreformer och landsbygden.
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