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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Working group 21 inbjuder till framläggning av presentation om lokal mat, identitet 
och hållbar utveckling 

• Svenska regeringen flyttade brådskande penningar inom landsbygdsprogrammet 
• Fortsatt utveckling av kommunala demokratin kräver resurser och satsningar även från 

nästa regering visar slutrapport 
• Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 2006 
• Publikation från tio års jubilerande aktionsgruppen I samma båt 
• Solf har bästa bostadsområdet – Kottby fick hedersomnämnande 

 
 
WORKING GROUP 21 INBJUDER TILL FRAMLÄGGNING AV PRESENTATION OM 
LOKAL MAT, IDENTITET OCH HÅLLBAR UTVECKLING 
Working groups är en central del av ESRS (European Society for Rural Sociology)-
kongressen 2007, vilken hålls i Wageningen, Holland 20-24.8.2007. Arbetsgrupperna är 
tematiska, där forskare presenterar och diskuterar sina ”papers” (forskningsarbeten). En bland 
flera är Working group 21, som riktar in sig på frågor rörande begreppet lokal mat och att 
studera dess inverkan på hållbar utveckling inom landsbygdsområden, såväl i Europa som i 
andra utvecklade länder/utvecklingsländer. Presentationerna (papers), som inbegärs, kan gälla 
matproduktion, behandling, handel eller konsumtion, emedan olika typer av social och 
territoriell ”lokalitet” och ”identitet” kan analyseras som ”traditionell”, ”kvalité”, ”organisk”, 
”alternativ”, ”certifierad” o.s.v. Presentationer, inkluderande en titel och sammanfattning 
(max. 300-400 ord), sänds per e-mail till adresserna mfonte@unina.it och apospapa@hua.gr 
senast 31.12 (obs. tiden förlängd). För mer om Working group 21 och innehållet i 
presentationerna, se adress http://www.esrs2007.nl/dynamic/media/1/files/WG21_Fonte.pdf. 
På webbadress www.esrs2007.nl finns info om ESRS-kongressen 2007. 
 
SVENSKA REGERINGEN FLYTTADE BRÅDSKANDE PENNINGAR INOM 
LANDSBYGDSPROGRAMMET 
Sveriges regering har hastigt och mindre lustigt flyttat 700 miljoner kronor i 
landsbygdsprogrammet från kompetensutveckling till investeringsstöd i jordbruket. Sveriges 
kommuner, landsting och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva (HSSL) ser att dessa resurser 
lagts på mer allmän landsbygdsutveckling, på småföretagande, service och byutveckling. 
HSSL menar att det skulle ge bättre utväxling av pengarna för landsbygdens del. Enligt HSSL 
har för lite av landsbygdsprogrammets 35 miljarder kronor (på sju år) lagts på insatsområdena 
Livskvalitet och diversifiering av ekonomin på landsbygden samt LEADER – bara 
sammanlagt ca 12 %, vilket ligger på gränsen till vad EU-kommissionen accepterar. Positivt 
är att Sveriges kommuner och landsting har engagerat sig i hur landsbygdsprogrammet 
utformas. Kommunerna har ju en viktig roll för landsbygdens utveckling och även för 
genomförandet av landsbygdsprogrammet. Pressmeddelandet från HSSL finns under 
webbadressen http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=542. 
 



FORTSATT UTVECKLING AV KOMMUNALA DEMOKRATIN KRÄVER RESURSER 
OCH SATSNINGAR ÄVEN FRÅN NÄSTA REGERING VISAR SLUTRAPPORT 
Demokratins ställning och utveckling i kommunerna påverkas mycket av förändringar i 
omvärlden och delvis på oväntade sätt. Bland annat den pågående kommun- och 
servicestrukturreformen förutsätter att demokratins ställning följs och ses över regelbundet, 
även under den kommande programperioden. Det här slås fast i slutrapporten från Projektet 
för utvecklande av den kommunala demokratin, i vitboken om den kommunala demokratin, 
som överlämnades till region- och kommunminister Hannes Manninen igår. Enligt rapporten 
påverkas den kommunala demokratin av kommun- och servicestrukturreformen, liksom av att 
det blir allt vanligare att lägga ut, privatisera och producera tjänster på nya sätt. De här 
reformerna är en utmaning för kommuner av alla storlekar. Att svara på utmaningarna, kräver 
arbete, engagemang och resurser från både kommunerna och statsförvaltningen. Utan 
regelbunden uppföljning är risken att kommunerna blir allt mera ojämlika med avseende på 
självstyrelsen. Kommunerna indelas i vinnare och förlorare när det mäts hur demokratin 
fungerar. En sådan här utveckling inverkar i sin tur på röstningsaktiviteten, deltagandet samt 
demokratins ställning och legitimitet. I rapporten föreslås att arbetet med att utveckla 
demokratin, skall göras i samband med omorganiseringen av kommunernas verksamhet och 
förvaltning. Gårdagens pressmeddelande från inrikesministeriet finns under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/EFB1F775976E8984C2257
2420028EAAB. 
 
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2006 
Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) har två officiella publikationsserier, nämligen JSM:s 
publikationer och Fiskeri- och viltförvaltningens publikationer. Ministeriet ger dessutom ut ett 
stort antal andra publikationer, promemorior, broschyrer och tidningar. I JSM:s publikationer 
ger ministeriet information om sitt beslutsfattande och stöd för utvecklingen samt ämnen för 
diskussion. Under webbadressen http://www.mmm.fi/fi/index/julkaisut/jlkaisusarja.html finns 
publikationer för år 2006 inom den här publikationsserien. 
 
PUBLIKATION FRÅN TIO ÅRS JUBILERANDE AKTIONSGRUPPEN I SAMMA BÅT 
Med anledning av att I samma båt – samassa veneessä rf ry fyller tio år, har föreningen gjort 
en publikation. Den innehåller till största delen korta artiklar gällande s.k. Best Practice-
projekt, vilka förverkligats under både LEADER II  och LEADER + -perioden, men också en 
kort historik och lite om föreningens framtidsplaner. I skriften ingår även utvärderingen av 
LEADER II och LEADER+ -projekt som gjorts denna sommar och som delvis utgjort grund 
för materialet i publikationen. Skriften kan beställas från kansliet i Pargas. Uppgifter finns på 
I samma båts hemsida under webbadressen http://www.sameboat.fi/kontakt_swe1.htm. Se 
även föreningens senaste Newsletter från november månad under webbadressen 
http://www.sameboat.fi/arkiv/Newsletter%200606.pdf. Aktionsgruppen har även låtit göra en 
liten utställning, som lyfter fram olika typer av projekt, vilka förverkligats med hjälp av 
LEADER-finansiering. Utställningen är ämnad att ambulera under våren 2007 i alla de 
kommuner som finns på föreningens verksamhetsområde. Uppgifterna är bland annat hämtade 
från det pressmeddelande som aktionsgruppen gav ut 7.12. 
I samma båts jubileumsseminarium hålls 14.12 på Forum Marinum i Åbo. Lokala 
aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry:s grundande möte hölls 29.10.1996.  
 
SOLF HAR BÄSTA BOSTADSOMRÅDET – KOTTBY FICK HEDERSOMNÄMNANDE 
Solf i Korsholm har utsetts till Finlands bästa bostadsområde. Byn fick utmärkelsen i 
konkurrens med 11 andra bostadsområden runt om i landet. Enligt kommundirektören i 
Korsholm Marcus Henricsson, som fanns på plats under tillkännagivandet senaste fredag, var 



det speciellt samhörigheten, bykänslan och den starka talkoandan i byn som imponerade på 
juryn. Solf fick också överlägset mest röster i omröstningen på Internet, där allmänheten fick 
rösta. Kottby i Helsingfors fick hedersomnämnande och är enligt tävlingsjuryn ett utmärkt 
exempel på ett trivsamt bostadsområde som byggts ut stegvis, utan att förlora sin särskilda 
charm. Tävlingen, den första i ordningen, ordnades av utvecklingsprogrammet Bättre boende 
2010 och tv-programserien Bostadsmarknaden. Uppgifterna är hämtade ur YLE:s Internytt 
(8.12) under webbadresserna http://internytt.yle.fi/artikel.php?id=87863 respektive 
http://internytt.yle.fi/artikel.php?id=87885 samt ur en artikel i Vasabladet (9.12). 
 
 
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. 


