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Cit:

”Som politiker skall man inte skapa en levande landsbygd – utan vi skall göra det så
lätt som möjligt för de som kan och vill göra skillnad. Det kan vara att undanröja
hinder, sänka avgifter, få till ett bra landsbygdsprogram och göra det enkelt.”
Marie Wickberg, politiskt sakkunnig hos Sveriges landsbygdsminister Eskil
Erlandsson, under Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) årsmöte 10.5.
Målet för svenska regeringen är tillväxt och framtidstro i hela landet (HSSL:s
hemsida, http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/2433/2/).
”Med en närkommunsreform kan korrigeringar av misslyckade kommunfusioner
genomföras och motverka den apati och resignation bland befolkningen som
uppstått i kölvattnet av förhastade samgångsbeslut under 2000-talet.”
Fullmäktigemedlemmen och kommunstyrelsens förste vice ordförande i Malax Folke
Storbacka om att den enhetliga kommunkartans tid kan tänkas vara förbi och att vi i
framtiden eventuellt får vänja oss vid att vi har kommuner på olika nivåer (Finlands
kommuntidning nr 4/2011).
”Det skulle belasta den frivilliga verksamheten enormt och införa en massa
byråkrati, vilket kanske skulle tvinga föreningarna att anställa revisorer.”
Verksamhetsledaren för Finlands Svenska Ungdomsförbund Tomas Järvinen om EUkommissionens förslag om att momsbelägga allmännyttiga föreningar. Blir detta
verklighet, kan det betyda slutet för många föreningar i Finland (Hufvudstadsbladet
10.5).

LANDSBYGDSFORSKNINGEN VID ÅA I VASA STÅR PÅ STABIL GRUND
Enheten för landsbygdsforskning vid nuvarande Socialvetenskapliga institutionen vid Åbo
Akademi (ÅA) i Vasa har ända från början till över 90 procent varit externt finansierad.
Professuren finansieras fem år i taget av i första hand regionala aktörer i Österbotten, medan
t.ex. ÅA:s eget intresse att ekonomiskt bidra till att utveckla landsbygdsforskningen i
Svenskfinland har varit milt. Som den enda professorn i ämnet i Svenskfinland och utan
kollegialt stöd av vare sig seniorforskare eller lektorer och lärare, har professor Erland Eklund
haft fullt upp med alla de tre universitetsuppgifterna; att forska, att undervisa och att vara
aktiv ute i det omliggande samhället. Det här samtidigt, då forskning om t.ex. relationen
mellan landsbygd och stad och ekologisk modernisering överlag är viktigare än någonsin.
Eklund är nöjd över att nästan alla av de regionala aktörerna fortsätter att finansiera
landsbygdsprofessuren vid ÅA under en andra femårsperiod. Eklunds efterträdare väljs
kanske redan före sommaren. Flera forskningsprojekt har finansiering fram till slutet av nästa
år, och de duktiga doktoranderna har själva skapat välfungerande nätverk. Eklund påpekar att
de på många sätt har en stabil grund att stå på, och menar att det kanske är det som är det
viktigaste han har åstadkommit. Vidare är Eklund nöjd med det nära samarbetet med Vasa
universitet, Umeå universitet och Universitetet i Nordland i Bodö. Att ÅA i Vasa via
socialvetenskapliga institutionen, pedagogiska fakulteten och landsbygdsforskningen har
profilerat sig inom EU:s Interreg-program ser Eklund som en mycket viktig markering för
hela ÅA och som ett bra exempel på att den tredje uppgiften numera måste tas på allvar, fast
den ibland ger mycket extra arbete. ”En hälsning till min efterträdare kunde därför bli att väl
ta vara på och utnyttja det starka stöd landsbygdsforskningen vid ÅA har i hela regionen och
på så sätt fortsätta utveckla ämnet till nytta för hela Svenskfinland”, säger Eklund. Som
pensionär tänker Eklund, precis som så många andra ÅA-professorer, forska och skriva, för
sin egen del bl.a. om ekonomisk och social historia kring landsbygd. Uppgifterna är från en
artikel, skriven av Ari Nykvist, i tidningen Meddelanden från Åbo Akademi (nr 8, 6.5.2011)
som finns att läsas under adressen http://web.abo.fi/meddelanden/.
Erland Eklund höll sin avskedsföreläsning, ”Ekologisk modernisering – Österbotten och hela
världen”, i Vasa den 19 april. Föreläsningstexten och videoinspelningen av tillfället finns på
http://www.vasa.abo.fi/rurban/presentationer/Ekologisk_modernisering_Eklund.pdf
respektive http://stream.vasa.abo.fi/flash/flashplay.php?file=erland3.flv.
FILM FÖRMEDLAR LANDSBYGDENS HELA POTENTIAL FÖR KOMMUNER OCH
LÄNSSTYRELSER – LÄS SVENSKA LANDSBYGDSNÄTVERKETS NYHETSBREV
Sveriges Landsbygdsnätverk har gjort en film i syfte att kommuner och länsstyrelser skall få
upp ögonen för landsbygdens hela potential. Man gjorde filmen för att engagera och motivera
kommunala planerare och politiker, att planera för hela kommunen, inte bara för städer och
tätorter. Att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till många värden är en
utmaning, något som filmen just handlar om. Att man kan vända något besvärligt till något
positivt. Men då måste man även planera tillsammans med dem som lever och verkar på
landsbygden – precis som man bör göra i staden. Landsbygden och staden måste ses som
delar av en större samhällsstruktur. Fysisk planering är tvärsektoriellt och rör de flesta
kommunala förvaltningar, vilket kan öka risken för att frågor hamnar mellan stolar. Även på
det rikssvenska planet delas ansvaret för fysisk planering mellan flera departement, även om
huvudansvaret för plan- och bygglagen ligger på Socialdepartementet. Responsen på filmen
har varit mycket god enligt Louise Andersson, ordförande i arbetsgruppen för fysisk planering
inom Landsbygdsnätverket samt projektledare och planhandläggare på Länsstyrelsen i Skåne
län. Den tre minuter långa filmen har visats över 700 gånger på Youtube. Bland annat det här
kan man läsa om i det svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från

Landsbygdsnätverket. Temat för det här numret handlar om fysisk planering – Hur kan
kommunerna fördjupa sitt översiktsplanearbete så att det bidrar till landsbygdens utveckling?
Nyhetsbrevet (nr 3/2011) finns i sin helhet på Landsbygdsnätverkets hemsida via länk under
http://www.landsbygdsnatverket.se/nyhetsarkiv.4.1c72e95711857a2245380002746.html.
Adressen till filmen på Youtube finns på http://www.youtube.com/watch?v=cQVM0up5jEU.
STÖRRE REGIONER = SÄMRE DEMOKRATI?
Forskaren vid Förvaltningshögskolan på Göteborgs Universitet David Karlsson anser att den
pågående regionreformen i Sverige har allt för lite debatterat vad det innebär för demokratin
om svenskarna får större regioner. Karlsson var inbjuden för att ge sin syn på saken i samband
med Sveriges Kommuner och Landstings lunchseminarium (27.4) på temat Större regioner –
sämre demokrati. Enligt Karlsson påverkar en ny indelning väljarunderlagets sammansättning
– sättet som demokratin utövas och sättet som de demokratiska förvaltningarna fungerar på.
De som är positiva till en reform, visavi de som är mer negativt inställda, har båda en tendens
att förstärka de argument och tendenser som stärker deras egen uppfattning. Ett sådant
exempel är att en större geografi skulle kunna bidra till ett ökat rekryteringsunderlag för
partierna, men å andra sidan skulle kraven på politikerna kunna bidra till en ökad
professionalisering, där det kan bli svårare att nå vissa väljargrupper. Karlssons egen slutsats
är att om man skall bedöma resultaten, så måste både medborgarnas inflytande och den
samlade förvaltningens möjligheter att genomföra politiken vägas in, för ett ensidigt fokus på
bara ena delen skymmer helhetsbilden. Britt Westerlund (s), landstingsråd från Norrbotten
(1/4 del av landets yta) som fanns med i panelen för att kommentera forskaren, påpekade bl.a.
att ett viktigt skäl till en regionalisering som Karlsson inte nämnt, är var makten för regionens
samlade utveckling finns, hos staten eller ute i regionen? Den tidigare regionpolitikern Kent
Johansson i Västra Götalandsregionen påminde panelen och deltagarna i slutet av
lunchseminariet att hur väl demokratin uppfattas fungera, även beror på en rad andra faktorer
som hör samman med en större geografi, bl.a. inre förändringar som partierna, medias roll och
möjlighet att bevaka ”regionalt”, samt näringslivets egna intressen av att få till stånd
funktionella regionbildningar. Tar man inte in sådana här intressen, blir det svårt att förstå och
förutse hur väl en ny regionindelning skulle kunna fungera, och sålunda vilken demokratisk
legitimitet den skulle kunna få. Uppgifterna är från en artikel i Gränsbrytning – Nyheter om
regioner och regional utveckling i Norden (8/2011), skriven av dess chefredaktör Per
Holmström. Mer om Sveriges Kommuner och Landstings seminarium (27.4) finns på adressen
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/samhallsorganisation_1/regionfragan/seminarier_bi
lda_slagkraftiga_regioner/dokumentation-lunchseminarium-27-april-2011-storre-regionersamre-demokrati.
STORA DEMOKRATIN, LILLA DEMOKRATIN OCH NÄTET
Mycket av den medborgaraktivism som tidigare kanaliserades via olika föreningar och
sammanslutningar, flyttar nu in på nätet och det blir ett allt snabbare tempo på olika
företeelser. Nya ensaksrörelser föds och avslutas med en tilltagande intensitet, och där den
stora utmaningen för våra kommuner är att hitta ett sätt att förena detta nya sätt att påverka
med de gamla traditionella sätten att påverka. Politologerna brukar tala om den stora
demokratin och den lilla demokratin, varav den stora är det etablerade systemet för påverkan,
som i kommunala sammanhang betyder fullmäktige, styrelse, nämnder och direktioner.
Jämsides med detta finns den s.k. lilla demokratin med olika föreningar, sammanslutningar
och ensaksrörelser som växer fram. Den stora utmaningen ligger i att ge människor
möjligheter att i sitt närsamhälle verka inom den lilla demokratin, utan att man för den skull
behöver komma med i det institutionaliserade beslutsfattandet. Men ibland kan den lilla
demokratin vara en inkörsport till traditionellt, kommunalt beslutsfattande, men inte alltid.

Rätt använda ger nätet, framför allt de sociala medierna, en god möjlighet till dialog med
kommuninvånarna, där invånarna kan vara med och påverka sin kommun och sin vardag.
Samtidigt bör man vara medveten om att detta är en påverkningskanal bland många, samt att
det finns stora grupper som inte kan eller vill använda nätet. Även de här människorna
behöver kanaler som gör att de får sina röster hörda. Kommunerna trampar ännu i barnskorna,
när det gäller att utnyttja den potential som nätet ger, men åtminstone en sak är säker: Den
rätta lösningen är inte att förbjuda anställda att använda sociala medier (då det är befogat att
använder sådana), för rätt använda är de en produktivitetshöjande, inte produktivitetssänkande
faktor. Uppgifterna är från en längre artikel, skriven av Jakobstads stadsdirektör Mikael
Jakobsson, i Vasabladet (13.5).
FÖRENINGAR OCH STIFTELSER HOTAS AV EU:s MOMSDIREKTIV
Det var i december 2010 som EU-kommissionen gav ut sin grönbok om det framtida
mervärdesskattesystemet, medan diskussionen om att börja beskatta föreningar har pågått i
olika sammanhang under det senaste året. Nu är oron stor att allt fler ideella föreningar och
stiftelser kan bli skattepliktiga. Generalsekreteraren för Finlands Svenska Idrott Michael
Oksanen ser kritiskt på förslaget och säger: ”Vi sällar oss till den stora skara inom tredje
sektorn som förhåller sig mycket skeptiska till förslaget, i synnerhet eftersom utredningarna
om följderna av det är diffusa. Det är oklart om momsfrågan skulle gälla hela
affärsverksamheten eller bara delar av den.” Tomas Järvinen, verksamhetsledare för Finlands
Svenska Ungdomsförbund (FSU), tror också att det eventuella nya momsdirektivet skulle
innebära att små och medelstora föreningar skulle få sätta lapp på luckan och att samhället
skulle påverkas negativt. ”Jag är väldigt bekymrad över det här. Vi kan under inga
omständigheter acceptera en sådan här utveckling. Jag anser att den nuvarande definitionen
och tolkningen av allmännyttig verksamhet i beskattningen skall bibehållas”, säger
europaparlamentarikern Calle Haglund. Följderna skulle bli väldigt negativa för samhället om
förslaget gick igenom. Haglund betonar att det ändå inte rör sig om något konkret förslag
ännu, utan att grönboken är ett idédokument. Momsfriheten och den frivilliga verksamheten
är bakgrunden till att många mindre föreningar klarar sig ekonomiskt, men EU menar att
momsundantaget snedvrider konkurrensen mot privat verksamhet. På många håll i övriga
Europa har man en helt annan tradition än här i Norden. Det Haglund saknar är faktabakgrund
från kommissionen. De har inte lyckats presentera var problemen finns. Paradoxalt så tas det
här upp under det europeiska temaåret för volontärarbete. Haglund vill även lyfta fram frågan
på nationell nivå under de stundande regeringsförhandlingarna denna vecka. För att sedan få
reda på hur många och i vilken skala de skulle påverkas, skulle det behövas en ordentlig
utredning och konsekvensanalys i frågan. Uppgifterna är från en artikel, skriven av Jenny
Jägerhorn, i senaste veckas tisdagsupplaga (10.5) av Hufvudstadsbladet. Ämnet har också
behandlats i en artikel av Anna Sourander i Österbottens Tidning 12.5 och i en artikel av
Jona Nyström i Vasabladet 16.5. Se även länk på FSU:s hemsida under adressen
http://www.fsu.fi/svenska/evenemangskalender/artikel-23045-12854.html där föreningar
uppmanas engagera sig gällande momshotet.
LÄS ÄVEN DETTA
Vasaregionen söker 10 000 nya arbetstagare – före år 2020
Vasaregionen hade en helsidesannons i Helsingin Sanomat (8.5) där man söker 10 000 nya
arbetstagare – före år 2020. I synnerhet framhävs genast lediga arbetsplatser, och enligt
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK:s marknadsföringschef Riitta Björkenheim ligger just
den goda arbetssituationen bakom den här rekryteringskampanjen – regionen behöver ständigt
nya, kompetenta medarbetare. I rekryteringsannonsen är regionens koncentration av
energiteknologi och dess växande behov för nya, kompetenta medarbetare i en stark roll. Att

ta itu energiutmaningarna är ett gemensamt mål för regionen, trots att en del av
arbetsplatserna endast indirekt är kopplade till energibranschen. Rekryteringsannonsen är en
gemensam kraftansträngning för hela regionen och koordineras av VASEK. Det är ett första,
mycket naturligt steg för att korrigera den nationella kännedomen om Vasaregionens
framgångsfaktorer. Ett av målen med den pågående regionala kommunikationsstrategin, är
just att placera Vasaregionen på kartan hos människorna. Uppgifterna är från ett av VASEK:s
pressmeddelanden (från 8.5) och finns på deras hemsida och under webbadressen
http://www.vasek.fi/vasaregionen-lyfter-fram-sitt-framsta-mal/.
HSSL har nu en man och en kvinna som ordföranden – vill bli den mest jämställda
organisationen i Sverige
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har tagit ett viktigt steg i riktning mot
större jämställdhet. Årsmötet 10.5 klubbade igenom beslut om två ordförande i fortsättningen,
varav en skall vara kvinna och en skall vara man. Detta står sedan årsmötet i organisationens
stadgar. Tidigare har de haft ett system med en ordförande och en vice. Mötet valde nu om
Karl-Erik Nilsson till ordförande för år 2011, samt Inez Abrahamzon, tidigare vice
ordförande, således även till ordförande. ”Eftersom vi skall bli bra på jämställdhet, vill vi
markera att även ledningen är jämställd. Det är glädjande att båda våra ordföranden så
helhjärtat går in i de nya rollerna”, säger styrelseledamoten Johan Boström, som tillsammans
med styrelseledamoten Åse Blombäck har speciellt ansvar för jämställdhetsfrågorna inom
HSSL. ”Det är en tydlig signal om att vi skal bli den mest jämställda organisationen i
Sverige. Och ett viktigt steg i den riktningen”, tillägger Blombäck. Uppgifterna är från
HSSL:s hemsida och finns under adressen http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visanyhet/blog/1/2420/2/. En sammanfattning av årsmötet finns att läsas på adressen
http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/2433/2/.
Eldsjäl med långa arbetsdagar räddar bybutiken i Sottunga
Varje dag kör Maj-Britt Engström ombord på landskapsfärjan i åländska kommunen Kökar
och åker till Sottunga kommun, för att tolv timmar senare åka samma väg tillbaka. Det blir
långa dagar, men utan Engström skulle Sottunga andelshandel få slå igen. Det som började
som ett vikariat, har nu löpt i fyra år då ingen annan har sökt tjänsten. Hon far hemifrån med
färjan som går halv sju och far hem med färjan som går tio över sju på kvällen. Det blir långa
dagar, men hon har hyrt ett litet torp på Sottunga mellan onsdag och fredag, så att hon inte
behöver fara alla dagar. Eftersom sottungaborna är köptrogna, går verksamheten ihop. Men
varje utflyttare märks i bokföringen, som i januari då två familjer flyttade från Sottunga. Det
var inte bra, för vare sig skolan, butiken eller kommunen i övrigt. Något jättelyft under
turistsäsongen handlar det inte heller om, för till butiken är det tre kilometer från gästhamnen.
Uppgifterna är från Ålandstidningen och finns (10.5) på tidningens nätupplaga under
http://www.alandstidningen.ax/article.con?id=26603&iPage=1. År 2010 hade Sottunga 119
invånare, http://pxweb.asub.ax/Dialog/varval.asp?ma=BE004sv&ti=Befolkning+19102010+efter+kommun+och+%E5r&path=../Database/Statistik/BEFOLKNING/&lang=2.
Nätverkande en av evenemanget JoukKOKOhtaus största behållningar
Regionala kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO), som styrs av arbets- och
näringsministeriet, hade sitt huvudevenemang JoukKOKOhtaus i Tavastehus 3-5.5. Under
tillställningen, som samlade över 500 deltagare, fick deltagarna se och höra vad de nationella
nätverken har på gång och höra senaste nytt om regionutveckling, samt om ledning och
träning. Programkoordinator för Vasaregionens KOKO, utvecklingsdirektör Stefan Råback,
ansåg att nätverkande var en av evenemangets största behållningar. Programmet går ju ut på
att hitta nya idéer, pröva nya handlingssätt och att aktivt utbyta erfarenheter. Hur skall man

arbeta med det här, om inte tillsammans med andra? Råback tycker därför att det är ytterst
viktigt att nätverka och träffa dem som jobbar med samma saker i andra KOKO-regioner.
Uppgifterna är från VASEK:s hemsida och finns under adressen http://www.vasek.fi/helakoko-programmet-samlades-till-tavastehus/.
Tid för tokiga idéer, turismföretagens e-steg, generationsväxling – nytt nummer av
Maaseutu & Matkailu
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupps (YTR:s) temagrupp för turism har utkommit med
vårens nummer av tidskriften Maaseutu & Matkailu. I detta nummer kan man bl.a. läsa om
hur få tid för tokiga idéer, turismföretagens e-trappsteg och synpunkter på turismbranschens
generationsväxling genom en artikel från LAG-gruppen I samma båts projekt Saariston
matkailuyritykset murroksessa? (Skärgårdens turismföretag i ett brytningsskede?). Info om
rapporten från projektet har ingått i Nyhetsbrevet (nr 15, 11.4.2011). Se webbadressen
http://www.bya.net/document.asp?id=p3te5crseik. Vårnumret (kevät 2011) av tidskriften
Maaseutu & Matkailu kan läsas i sin helhet (på finska) via länk under adressen
http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/matkailu/maaseutu_matkailu_lehti_kevat_2011_on_ilmestynyt.html.
Maaseutu & Matkailu har utkommit sedan år 1996, i elektronisk form från och med 2007.
Har landsbygden någon framtid? – diskuteras nästa vecka på seminarium i Jyväskylä
Förändringens vindar på landsbygden diskuteras under seminariet Muutoksen tuulia
maaseudulla – Suomen maaseutu 2030? som hålls 25.5 i Jyväskylä. Man kommer bl.a. att
diskutera landsbygdens framtid, närdemokratins förverkligande i kommunsammanslagningar,
landsbygdens välfärdsservice och ge exempel på nya former av serviceproduktion på
landsbygden. Seminariearrangörer är Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s)
temagrupper för glest bebodda områden respektive välfärdsservice, samt Viisari ry. För info
och anmälan (senast 20.5) kontakta Tarja Lukkari på e-mailadress tarja.lukkari@oulu.fi eller
mobil 0400 372 082. Seminarieprogrammet finns som länk under webbadressen
http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/hyvinvointipalvelut/muutoksen_tuulia_maaseu
dulla_-_suomen_maaseutu_2030_-seminaari_25.5.2011_jyvaskylassa.html.

VAD HAR HÄNT?
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara
av allmänt intresse för alla!
Nyhetsbrevet, som utkommer en gång i veckan med Svenska Temagruppen (SveT) inom
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) som samarbetspart, sänds till Byaservice
samarbetsgrupp, nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala
organ, projektledare som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala
byaorganisationerna och till olika personer/organisationer med anknytning till
landsbygdsutveckling. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till emailadress: kenneth.sundman@studiecentralen.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor.
Hänvisa hellre till webbsidor för mer info.
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@studiecentralen.fi. Ifall
någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

