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ANSVARSUTREDNING I SVERIGE VILL HA STÖRRE REGIONER 
Ledamöterna i landshövding Mats Svegfors ansvarsutredning har enats om att svenska länen 
och landstingen skall avskaffas och ersättas av större regioner. De nya regionpolitikerna 
skulle utses i direktval. Efter fyra år är statliga Ansvarskommittén nära målet. I slutet av 
februari 2007 skall nämligen landshövding Svegfors och övriga ledamöter berätta hur de vill 
att Sverige skall styras i framtiden. Nuvarande länsindelning är inte hållbar. De nya 
regionerna, som skall driva sjukvård och ansvara för regional utveckling, skulle ersätta 
landstingen och samtidigt ta över en del av länsstyrelsernas arbetsuppgifter. Uppgifterna 
ingick i Vestmanlands Läns Tidning senaste vecka (13.12). 
 
VAD HÄNDER MED LOKALSAMHÄLLET NÄR LÅNGT BORTA BLIR NÄRA? 
”Vad händer med byar, mindre orter och små kommuner i en tid av urbanisering, ökad 
rörlighet och IT? Försvagas lokalsamhället eller kan nya impulser på olika sätt bidra till 
livskraftiga småorter?” I den nyutkomna boken ”När långt borta blir nära: Om rörlighet och 
lokalsamhällets framtid” diskuteras de påfrestningar som lokalsamhället utsätts för, men även 
möjligheter att påverka utvecklingen. Boken utgår ifrån några tunga trender som står sig över 
sekler och dagar. Dessa är befolkningens åldrande och flyttningar samt teknisk utveckling 
som ökar de långväga kontakterna, både via Internet och genom taktiskt resande. Sedan 
diskuteras hur dessa trender inverkar på relationerna människor emellan. Etnologen Helena 
Kråks och kulturgeografen Erik Westholm visar i boken att det starka lokalsamhället är öppet 
för impulser från omvärlden, men samtidigt klarar det av att bevara sin egen identitet. De nya 
sociala relationerna ersätter inte de tidigare utan växer ur dem och formar om dem. 
Lokalsamhället får kraft av invånare som har direkta vardagsrelationer och lever i ett utbyte 
med omvärlden. Den enskilda orten får sin roll i ett mer öppet samspel med omgivningen. 
Uppgifterna är hämtade ur ett pressmeddelande (14.12) från Institutet för Framtidsstudier och 
finns under webbadressen http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?p=1779. 
 
EN LANDSBYGDSRIKSDAG I TIDEN – RESUMÉ FRÅN DAGARNA I KARIS 
Här nedan finns resumén från landsbygdsriksdagen i Karis (24-25.11). Den är skriven av 
Holger Wickström, ordförande för lokala arrangören Västnylands Byar rf. Material från 
landsbygdsriksdagen (öppningstal, anföranden m.m.) finns på Svensk Byaservice hemsida 
under webbadressen http://byaservice.web.mios.fi/document.asp?id=c3ykx5ro8ff. 



”Årets landsbygdsriksdag, som var den nionde i ordningen, blev en ny etapp i den relativt 
unga finlandssvenska byarörelsens historia. Ambitionen i programmet, att betrakta 
utvecklingen på landsbygden mot bakgrunden av de stora strukturella förändringar som är 
förestående inom den offentliga förvaltningen och servicen, visade att byarörelsen försöker 
hålla sig ajour med samhället och definiera sin roll som aktiv och seriös aktör i 
landsbygdsutvecklingen. Byarörelsen befinner sig i dessa dagar i ett historiskt läge. Den kan 
fortsätta på den hemtrevliga småpysslarlinjen eller så gripa tag i de möjligheter, som öppnar 
sig genom strukturomvandlingen, eller både och. För att landsbygdsriksdagen även i 
framtiden skall vara ett betydelsefullt element i byarörelsen, bör den fortlöpande vara 
attraktiv för tillräckligt många aktivister i de lokala byaföreningarna. Det bör bli en 
självklarhet att åka till landsbygdsriksdag för att träffa byaaktiva från hela Svenskfinland och 
ta del av aktuella trender och temata i landsbygdsutveckling. Som lokal arrangör för årets 
landsbygdsriksdag är vi tillfreds med vad vi kunde prestera i gott samarbete med Svensk 
Byaservice. Vi hoppas kunna dela med oss av våra erfarenheter till arrangörerna av nästa 
landsbygdsriksdag i september 2008 på Åland och önskar lycka till med förberedelserna.” 
 
LANDSBYGDSPROFESSOR ERLAND EKLUND INSTALLERADES 
Senaste fredag installerades professorn i samhällsvetenskap med inriktning på rural forskning, 
politices doktor Erland Eklund vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten på Åbo 
Akademi i Vasa. Han höll en offentlig föreläsning i Academill över ämnet ”Finlandssvensk 
landsbygdsforskning – tradition, samtid och framtid”. Eklund målade upp hur den 
finlandssvenska landsbygden kan se ut om tio år. Små jordbruk försvinner, resten blir 
högproduktiva storenheter, vilket i sig inte betyder avfolkning av landsbygden. Många 
kommer att bo på landet, men har sin inkomst utanför jordbruket. Det är avståndet till 
centralorten som avgör om det blir en marginell grupp eller inte. Emellertid har finländarnas 
pendlingsradie vuxit under senare år. Landsbygdsprofessorn tror inte att landsbygdens 
räddning ligger i turism för Österbottens del. Det finns inga stora befolkningscentra varifrån 
man kan locka ut folk på upplevelser. Dessutom ligger vi långt från turistströmmarna. Men 
Österbotten har en stor tillgång i traditionen av företagsverksamhet på landet. Eklund tror att 
tillverkningsindustrin på österbottniska landsbygden kan komma att växa och kompensera för 
en del av de arbetsplatser som försvinner inom jordbruket. Men var skall landsbygdens 
kvinnor jobba framöver? Det är en utmaning att hitta arbetsplatser för välutbildade kvinnor på 
landsbygden. En stor del har hittills jobbat inom den offentliga sektorn, som även nu skärs 
ner. En lösning kunde vara att stöda kvinnligt företagande, vilket är ett strategiskt viktigt 
område. Uppgifterna är hämtade ur en notis och en artikel i Vasabladet senaste vecka (15.12 
respektive 16.12). 
 
POPULÄRT PARAPLYPROJEKT I ÖSTRA NYLAND 
I våras godkände Gro i Öst rf:s styrelse en ansökan om en ny typ av projekt, Östra Nylands 
landskapsprojekt. Den här arten av projekt är ny p.g.a.. en projektpraxis, paraplyprojekt, där 
flera landskapsåtgärder av samma typ har sammanfogats under ett och samma projekt. 
Projektsökanden Östra Nylands Avfallshantering Ab, ansvarar för projektets byråkrati och de 
lokala enskilda åtgärderna är underställda detta helhetsprojekt. Projektet koordineras av 
byaombudet för Östra Nylands Byar Mia Aitokari med hjälp av styrgruppen, som består av 
representanter från Östra Nylands Avfallsservice, Östra Nylands Förbund, Nylands TE-
central, Östra Nylands Byar rf och Gro i Öst rf. Styrgruppen ansvarar för administreringen. 
Tio delprojekt, som ägs av allt från privata markägare till ungdoms- och byaföreningar, har 
hittills påbörjats eller blivit färdiga. Nya ansökningar behandlas i februari 2007. Hittills har de 
ansvariga i delprojekten varit glatt överraskade över projektets enkla byråkrati i förhållande 
till den vanliga modellen, där verkställaren själv administrerar projektet och därmed även 



ansvarar för projektets ekonomi, så att projektfinansieringen beviljas mot betalda räkningar. 
Gro i Öst har redan två gånger beviljat tilläggsfinansiering till landskapsprojektet p.g.a. 
projektets stora popularitet. Landskapsprojektet fortsätter fram till september 2007, då alla 
delprojekt senast skall vara klara. Alla som är intresserade av projektet kan kontakta 
landskapsprojektets koordinator Mia Aitokari på e-mailadress mia.aitokari@wildemans.inet.fi 
eller Gro i Östs verksamhetsledare Esko Taanila på e-mailadress esko.taanila@iupomo.info. 
 
FÄRSKT NYHETSBREV FRÅN FOLKRÖRELSERÅDET HELA SVERIGE SKA LEVA 
Innehållet i nyhetsbrev nr 5 december 2006 från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva 
(HSSL) är följande: 

• Fem frågor till Maud Olofsson 
• Se landsbygden – presentation av landsbygdskommitténs slutbetänkande 
• Göteborgsområdet får länsbygderåd 
• Tillsammans blir vi starkare – samverkanspart i Västra Götaland 
• Samarbete för ökad lokal trygghet 
• Fria metoder – recept för lokal utveckling 
• Grattis Årets lokala utvecklingsgrupp – Docksta BTK 
• Grattis Årets Kommun – Vara 
• Vad satsar ditt länsbygderåd på i höst? 
• Ungdomar – Stosamling i Älvkarleby gav mersmak 
• E 45 från Gela till Karesuando 
• Lokal ekonomidagar i Växjö 
• Jämställdhetsplan på gång 

Hela nyhetsbrevet kan läsas på HSSL:s hemsida under webbadressen 
http://www.bygde.net/file.php/fs/ye0292GxnM65SfopIM4-
mwrzwsrcqelOi_Ef2_DdLx8sDkH_Wz98VpwfHNhYSsA0.pdf?target_filename=Nyhetsbrev
+nr+5+-06.pdf. 
 
ORDFÖRANDEKONFERENS OCH BYPLAN – SÖB ORDNAR BÅTKRYSSNING 
Svenska Österbottens Byar rf (SÖB) arrangerar en båtkryssningskonferens 2-4.2.2007 mellan 
Helsingfors – Stockholm med temat Ordförandekonferens och Byplan. Anmälan (senast 
28.12) görs till SÖB:s byaombud Katarina Westerlund på mobilnr 050-313 2769 eller e-
mailadress katarina.westerlund@osterbotten.fi. Programmet finns på SÖB:s hemsida under 
webbadress http://www.byar.fi/. 
 
JULLEDIGT FÖR NYHETSBREVET 
Nyhetsbrevet tar julledigt och utkommer nästa gång i januari. Svensk Byaservice önskar 
Nyhetsbrevets läsare en Fridfull Jul och Gott Nytt År! 
 
 
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. 


