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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Tanken om organiserat samarbete inom landsbygdsutveckling i Balticum går vidare 
under seminariet Baltic 21 

• Andraboendet gynnar kommuner med ”helgbesöksavstånd” till de största städerna 
påvisas i undersökning 

• Landsbygdsverket kör igång verksamheten i maj 2007 
• Finlands stadspolitik kan tjäna som exempel för andra länder 
• Slutrapporten från Landsbygdsriksdagen i Sjuhärad klar 
• Årets svenska kommun och lokala utvecklingsgrupp har utsetts 
• Nyhetsbrevet ”goes online” 

 
 
TANKEN OM ORGANISERAT SAMARBETE INOM LANDSBYGDSUTVECKLING I 
BALTICUM GÅR VIDARE UNDER SEMINARIET BALTIC 21 
I samband med seminariet Baltic 21 Agriculture Seminar den 27-28 november i Tuusula 
kommer tanken om att skapa ett organiserat samarbete inom landsbygdsutveckling i Balticum 
- Baltic Ring - att föras vidare. Man kommer att diskutera möjligheterna att skapa en s.k. 
regim för landsbygdsutveckling i Balticum, där olika organisationer, myndigheter och företag 
samverkar jämbördigt för gemensamma mål. Seminariet handlar om hållbar utveckling i bred 
bemärkelse. 
 
ANDRABOENDET GYNNAR KOMMUNER MED ”HELGBESÖKSAVSTÅND” TILL 
DE STÖRSTA STÄDERNA PÅVISAS I UNDERSÖKNING 
Enligt Lapplands universitets undersökning om ett andra hem på landet ”Toinen koti maalla” 
bor allt färre finländare varaktigt på lansbygden, men allt flere har två hem - det ena i staden 
och det andra på landet. Att de som hör till andraboendet tillbringar allt längre tider på landet, 
ses i undersökningen som en ny betydande jämviktsfaktor i den regionala utvecklingen. Enligt 
undersökningen får de kommuner som ligger på ”helgbesöksavstånd” från de största städerna 
den största vitaliteten av andraboendet och vilka har fritidsbostäder, som lätt kan göras om för 
vinterbruk. Läs mer (på finska) i nätverksportalen maallemuutto.info under webbadressen 
http://www.maallemuutto.info/ajankohtaista.asp?id_tiedote=98&kieli=752. 
 
LANDSBYGDSVERKET KÖR IGÅNG VERKSAMHETEN I MAJ 2007 
I jord- och skogsbruksministeriets (JSM:s) pressmeddelande (25.10) kan man bl.a. läsa 
följande: ”Landsbygdsverket som inleder verksamheten i maj 2007 sorterar under jord- och 
skogsbruksministeriets förvaltningsområde och kommer att ha hand om jordbruks- och 
landsbygdsförvaltningens planerings-, styrnings- och verkställighetsuppgifter. Verket inleder 
verksamheten i Helsingfors. Under åren 2008 - 2011 flyttas verkets funktioner stegvis till 
Seinäjoki. Verket sysselsätter drygt 200 personer. Landsbygdsverket ansvarar för 
verkställighets- och kontrolluppgifterna i anslutning till de inkomststöd som finansieras med 
EU-budgetmedel och nationella medel samt de stöd som rör gårdsbrukets struktur och 
landsbygdens utveckling jämte interventions- och exportstöd. Verket förvaltar årligen stöd på 
över två miljarder euro och är den utbetalande myndigheten i Finland som svarar för 



användningen av medlen i EU: s jordbruksstöds- och landsbygdsfond. Verket skall också 
handleda, råda och utbilda arbetskrafts- och näringscentralernas och kommunernas 
landsbygdsmyndigheter i frågor som anknyter till stödförvaltningen. Inrättandet av verket 
innebär inte några förändringar för jordbrukare.” 
I lagen om inrättandet av landsbygdsverket, som stadsfästes i juli 2006, finns bestämmelser 
om verkets verksamhetsområde och uppgifter samt övergångsbestämmelser som gäller 
personalen. Hela pressmeddelandet från JSM kan läsas under webbadressen 
http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter/061025_mavi.html. 
 
FINLANDS STADSPOLITIK KAN TJÄNA SOM EXEMPEL FÖR ANDRA LÄNDER 
” - Utvecklingen av de finländska stadsregionerna har präglats av en relativt sammanhållen 
social struktur. Delvis är det fråga om att den finländska urbana kulturen är ung och att 
städerna är småskaliga. Sammanhållningen har upprätthållits också genom en medveten 
politik till exempel genom ett skyddsnät av välfärdstjänster och en social bostadspolitik. I 
Finland har man inte behövt satsa stora investeringar på avhjälpande åtgärder, vilket många 
andra länder har fått göra, utan i stället kunnat koncentrera sig på att förebygga problemen. 
På grund av detta särdrag har den finska stadspolitiken varit föremål för ett växande intresse 
i de andra EU-länderna - till och med utanför.” Bland annat det här sade region- och 
kommunminister Hannes Manninen i Villmanstrand 24.10. Mer om vad Manninen sade i 
Villmanstrand kan läsas i pressmeddelandet från inrikesministeriet under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/37ABA2A9E88C0C8CC22
57210004DBC0E. 
 
SLUTRAPPORTEN FRÅN LANDSBYGDSRIKSDAGEN I SJUHÄRAD KLAR 
En slutrapport är nu klar från den nionde svenska Landsbygdsriksdagen i Sjuhärad, vilken 
hölls 31.3-2.4.2006. Rapporten är på 52 sidor och innehåller bl.a. uppgifter om 
arrangemanget, analys av mediebevakningen, sammanfattning av de 27 seminarierna samt 
deltagarnas och utställarnas utvärdering. Hela rapporten finns att läsas på organisatören 
Folkrörelserådet Hela Sverige skall levas hemsida under webbadressen 
http://www.bygde.net/file.php/fs/Sp4qtrKkrcc7q155KfJ7bcezxKWYqI89X0nffXpxZrsegl9Q
qHMrJQR6oBSF9OCV.pdf?target_filename=Slutrapport+Landsbygdsriks-
dagen+Sjuh%E4rad+06.pdf. Den svenska Landsbygdsriksdagen ordnas vartannat år och 
syftar till att bilda opinion i landsbygdsfrågor, samt till att ge inspiration åt alla de eldsjälar 
som är verksamma inom lokala utvecklingsgrupper och organisationer i Sverige. 
 
ÅRETS SVENSKA KOMMUN OCH LOKALA UTVECKLINGSGRUPP HAR UTSETTS 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska levas (HSSL:s) utmärkelsekommitté har utsett Vara 
kommun till Årets kommun 2006 med motiveringen: ”Vara kommun tillvaratar landsbygdens 
alla möjligheter. Satsningar och investeringar har gjorts under många år i ett fruktbart 
samspel med kommunens föreningsliv, bland annat de 20 lokala utvecklingsgrupperna. Vara 
kommun bedriver helt enkelt en uttalad kommunal politik för att hela Vara ska leva!” Som 
några konkreta exempel kan nämnas, att sammanlagt 100 000 kr/år kan sökas av lokala 
grupper som har en helhetssyn på bygden och tar ansvar för allmänna aktiviteter, att samtliga 
lokala utvecklingsgrupper har fått möjlighet att ta fram egna bygdeplaner som arbetas in i 
kommunens översiktsplan, att öka kännedomen om sin egen kommun och bygd genom 
samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och lokala utvecklingsgrupper/ 
hembygdsföreningar, samt att lokalbefolkningen uppmuntras att utveckla sina idéer genom 
satsningar på affärsutveckling inom besöksnäring och livsmedelsföretag. På HSSL:s hemsida 
under webbadressen http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=476 
finns mer att läsa om utmärkelsen. Se även Vara kommuns hemsida www.vara.se. 



Till Årets lokala utvecklingsrupp 2006 har HSSL:s utmärkelsekommitté utsett Docksta 
Bordtennisklubb i Kramfors kommun med motiveringen: ”Docksta Bordtennisklubb har 
genom långsiktigt arbete bedrivit landsbygdsutveckling med stor framgång sedan början av 
1980–talet. Med ideella krafter, framtidstro, entreprenörsanda och uthållighet har Docksta 
utvecklat sin bygd”. Några av föreningens insatser som gett jobb och utvecklat bygden är 
bl.a., att man räddat skofabriken från nedläggning, förvaltar bostadshus och driver 
äldreboende, byggt industrihus för olika företag, driver stugby, camping och bad, samt bildat 
Docksta Utvecklings AB och Docksta BTK AB för drift och utveckling av föreningens 
verksamheter. Läs mer om utmärkelsen på HSSL:s hemsida under webbadressen 
http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=477. Läs mer om Docksta 
på webbadressen www.docksta.nu. 
 
NYHETSBREVET ”GOES ONLINE” 
Samarbetsgruppen för Svensk Byaservice höll möte i går och beslöt bl.a. att Nyhetsbrevet 
sätts ut på nätet i fortsättningen för större spridning. Det kommer att finnas på vår hemsida 
www.bya.net. Nyhetsbrevet per mail sänds emellertid även i fortsättningen till våra läsare så 
fort det har sammanställts. 
 
 
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! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och 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 e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi. 
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info. 
 
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen 
ovan. 


