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Introduktion
• Verktygsboxen för landsbygdssäkring riktad till kommuner är tänkt att vara
en handledning för kommuner som vill genomföra en landsbygdssäkring för
sina landsbygdsområden. Landsbygdssäkring är en konsekvensanalysmetod
som i huvudsak använts av centralförvaltningen. Verktygsboxen ger en
översikt av faktorer som behöver beaktas för en konsekvensanalys på en
lokal nivå.
• Verktygsboxens utgångspunkt är att lokal landsbygdssäkring handlar om att
verka för att de lokala samhällena ska vara socioekonomiskt hållbara på
lång sikt
• 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.

Verktygsbox för myndigheter
Vad behöver varje landsbygdsområde för att vara socioekonomiskt hållbart?
• Hur ser varje landsbygdsområde ut?
• Vad behöver varje område? Vad klarar man sig utan?
• Kan lokalsamhället aktiveras för att hitta nya lösningar på t.ex. serviceproduktion?
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