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Innehållet	i	veckans	Nyhetsbrev

•	 ”Svenska	regeringens	EU-linje	äventyrar	landets	regionala	tillväxt”
•	 Hjulet uppfinns om och om igen i projekten anser halländsk näringslivsutvecklare 

– får mothugg av utpekad organisation
•	 Åländsk skärgårdsnämnd tar i tu med skärgårdens profilering
•	 Skördefesten på Åland	besöktes	ifjol	av	12000	personer	–	nästan	halva	Ålands	

befolkning
•	 ESIN-konferens	för	första	gången	i	Finland
•	 Läs	även	detta:	*KOKO-programmet med på agendan när Finlands skärgårds- och 

insjökommuner möttes *KSSR – Stor-Lovisa bildas, Åbos frieri till kranskommunerna 
stöter på motstånd, inte aktuellt med kommunsammanslagning mellan 
huvudstadsregionens kommuner *Grönt ljus i Ingå för hästby *Årets LOKAALI-
seminarium hålls i Salla *Infokväll om stödmöjligheter för alla som vill utveckla sitt 
företag, sin by och sin idé

”SVENSKA	REGERINGENS	EU-LINJE	ÄVENTYRAR	LANDETS	REGIONALA	
TILLVÄXT”
Anders Knape (m), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, skriver 
tillsammans med politiker från andra partier om oron att svenska regeringen vill skrota 
sammanhållningspolitiken, d.v.s. EU:s regionala tillväxtpolitik. Utan den skulle det regionala 
utvecklingsarbetet undermineras. Sverige kan vara bland de bästa i Europa när det gäller 
regional utveckling, men för det krävs det en utvecklad sammanhållningspolitik, inte en 
avvecklad. Den svenska regeringen för just nu svåra diskussioner om vilken ståndpunkt som 
skall drivas i samband med budgetöversynen i EU. Senast 15.6 vill EU ha landets synpunkter. 
EU:s	regionala	tillväxtpolitik	har	blivit	ett	effektivt	verktyg	för	att	engagera	alla	EU:s	regioner	
i arbetet för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och arbete. För de svenska kommunerna och 
regionerna är det genom det egna tillväxt- och sysselsättningsarbetet, som de kan omsätta EU:
s strategi i praktiken. Den svenska regionala tillväxtpolitken vilar i dag på medlemskapet i 
EU och medverkan i sammanhållningspolitiken. Ifall svenska regeringen avsäger möjligheten 
att medverka hotas viktiga grundstenar i det svenska regionala utvecklingsarbetet, utan att 
det finns något bra alternativ att stötta upp med. Det är inte längre enbart i regering och 
riksdag som frågor kring Sveriges hållbara utveckling och konkurrenskraft kan lösas, utan 
det är i allt högre grad regionernas ansträngningar som gör Sverige konkurrenskraftigare. 
Regeringen bör fullfölja den inslagna regionalpolitiken, som i dess egen strategi för 
regionalt utvecklingsarbete, beskrivs: ”Sveriges samlade nationella tillväxt är beroende 
av den tillväxt som skapas lokalt och regionalt. Konkurrenskraftiga regioner och individer 
är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt Sverige.” Uppgifterna (från 10.6) är från 
Europaportalen	(www.europaportalen.se) och finns att läsas under webbadressen http://www.
europaportalen.se/index.php?newsID=34328&page=501&more=1.
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HJULET	UPPFINNS	OM	OCH	OM	IGEN	I	PROJEKTEN	ANSER	HALLÄNDSK	
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE	–	FÅR	MOTHUGG	AV	UTPEKAD	ORGANISATION
Ulf Mattsson, som arbetar som näringslivsutvecklare på Region Halland i Sverige, är mycket 
kritisk till hur pengarna som passerar Region Halland hanteras. Pengarna som de delar ut 
kommer från statliga anslag, kommunerna i länet och EU – olika påsar men skattepengar. 
Av t.ex. Regionalt Resurscentrums (RRC:s) redovisade projekt är flera svåra att greppa. Som 
läsare undrar man efter en genomläsning: Vad har man egentligen åstadkommit? Det har 
gjorts en väldig massa projekt och processer över nyföretagande, men det finns ingen som 
har en samlad bild av vad det gett. Det finns ingen koppling mellan det som gjorts på regional 
nivå och det som man besluter om på högre nivåer. Enligt Mattsson blir lärandet i sådana här 
processer begränsat. Systemet med EU-pengar läcker hela vägen. Ju längre ner i systemet 
man kommer, ju mer styrda blir pengarna. ”Nu har ni två månader på er att söka pengar till 
projekt som kan underlätta generationsväxlingen på arbetsmarknaden”.	Då	gäller	det	att	
sy ihop något för att få del av pengarna. För att inte pengar skall bränna inne, konstrueras 
projekt som kan beviljas medel – oavsett om man just gjort en liknande studie i ämnet. Hjulet 
liksom uppfinns om och om igen. Som skattebetalare tycker Mattsson att det är bedrövligt, 
men samtidigt har det öppnat möjligheter för Halland. EU ser hela Sverige som landsbygd och 
man har varit väldigt framgångsrika med att få tillbaka skattepengar. I våras fick t.ex. Region 
Halland 7,5 miljoner kronor från EU:s socialfond, medan Västra Götalandsregionen fick nöja 
sig med 2,1 miljoner. Uppgifterna är från en artikel (från 9.6) i tidningen Hallandspostens 
nätupplaga och finns på webbadressen http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=325736.
På Regionalt Resurscentrum anser man att projekten visst gett resultat. Tidigare ordföranden 
Inger Karlsson, som arbetar som landsbygdsutvecklare i Falkenbergs kommun, tycker att 
de flesta av projekten varit bra, för de har innehållit mycket utbildning. Enligt henne har 
RRC mest gynnat dem som redan har företag och dem som varit nya i sitt företagande. Men 
alla projekt kom till efter önskemål och inget som de hittade på själva. Att projekten för en 
utomstående kan framstå som flummiga, tror hon har att göra med språket som används. Man 
måste rätta in sig i ledet för vad Närings- och teknikutvecklingsverket (Nutek) säger att man 
skall söka för, samma sak med EU-pengarna. Enligt Karlsson finns återkommande kodord 
som ger pengar – tidigare nätverk, nu mentor och coaching. Hon anser att RRC:s arbete 
givit resultat på så sätt att de kvinnliga företagarna i alla fall inte blivit färre. Anne Andrén, 
som länge varit engagerad i RRC i Halland och drev projektet Resursbank Q, säger att genom 
projektet Resursbank Q, lyckades man nå invandrarkvinnor som samhället misslyckades med 
att nå. Visst, projekten finansieras med skattemedel, men Andrén är noga med att påpeka att 
en stor del av det arbete som läggs ner är ideellt. Sedan kan t.ex. som resultat av nätverk 
för kvinnor göra att de får sociala kontakter, vilket kan spara enorma pengar åt samhället. 
RRC:s uppgift är att visa att det finns massor av kompetens som inte används, och då bör 
skattepengar användas till att lyfta fram den (uppgifter från Hallandspostens nätupplaga, 
http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=325738).
Läs	även	artikeln	Region Halland vill bestämma hur pengarna ska användas	på	adress	http://
www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=325735.

ÅLÄNDSK	SKÄRGÅRDSNÄMND	TAR	I	TU	MED	SKÄRGÅRDENS	PROFILERING
Den åländska skärgården består av sex små kommuner (Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, 
Sottunga och Vårdö), där 2300 personer bor på 5500 öar av Ålands 6000 öar. Eftersom antalet 
turister är mycket stort och antalet inflyttare mycket litet, behöver skärgården ha en profil 
som lockar sådana personer som skulle kunna flytta till skärgården, som kan se skärgårdens 
marknadsföring och som intresserar sig för den, som överväger att flytta till skärgården och 
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som faktiskt gör slag i saken och flyttar till skärgården. När man profilerar sig, tar man fram 
vissa egenskaper ur sin identitet. Man bör tala om: att vi har en väl utbyggd samhällsservice, 
att transporter och allmänna kommunikationer är täta och bra, att här finns små skolor 
(klass 1-9) med behöriga lärare och personlig undervisning, att vi värnar om varandra, att 
den som bjuder på sig själv får sjufalt tillbaka, att här finns en grundtrygghet i stort och 
smått, att tillträdet till jakt- och fiskelag är okomplicerat, att det finns hyresbostäder för dem 
som vill, att man kan köpa tomt för fastboende och få hamnplats, samt att vi har en unik 
närdemokrati i våra pyttesmå kommuner. Den åländska skärgårdsnämnden, som består av 
landskapsregeringens ledamöter och politiker från de sex skärgårdskommunerna, har nu satt 
igång ett arbete för att se om skärgården faktiskt profilerar sig på rätt sätt för att få inflyttare. 
Möten och diskussioner sker i alla kommuner för att få fram en tydlig bild av skärgårdens 
identitet.	I augusti samlas sedan nämnden för att fundera ett varv på vad man skall och 
kan och bör görat åt sin profil. På den finlandssvenska landsbygdsriksdagen den 20-21 
september kommer man sedan att berätta om hur arbetet har fortsatt.	Uppgifterna	är	från	
en längre artikel (skriven av Christian Pleijel) i kommande landsbygdsriksdagstidning, vilken 
väntas utkomma under senare delen av augusti.

SKÖRDEFESTEN PÅ ÅLAND BESÖKTES IFJOL AV 12000 PERSONER – NÄSTAN 
HALVA ÅLANDS BEFOLKNING
Skördefesten på Åland besöktes 2007 av ca 12000 personer, vilket motsvarar nästan halva 
Ålands befolkning. Hela 30800 besök gjordes på de Öppna Gårdarna – en imponerande 
siffra.	Söndagens	Marknad vid Ålands Landsbygdscentrum lockade 6 300 besökare. Men 
så krävs även att ca 300 personer är engagerade i evenemanget, varav ca 180 personer är 
försäljare.	Skördefesten på Åland	(http://www.skordefest.ax) har även fått ett genombrott 
utanför Åland med bl.a. busslaster från Sverige och Finland. Dess stora popularitet har sin 
grund i gårdsbesöken. Det är trevligt att åka runt till gårdar man annars inte har möjlighet att 
besöka.	På	söndagen	hålls	en	stor	Marknad vid Ålands Landsbygdscentrum. På den sjudande 
marknadsplatsen fylls borden med nyskördat och handgjort. Nytt för årets evenemang 19-21.9 
är	att	Konstens	Åland	har	Öppna Ateljéer 19-20.9 runtom på Åland samtidigt som Öppna 
Gårdar	försiggår.	Under	söndagens	Marknad (21.9) deltar den kända svenska kocken Rune 
Kalf-Hansen, som tillreder och berättar om ekologisk mat.
Den finlandssvenska landbygdsriksdagen på Åland 20-21.9 avslutas med ett besök på 
Skördefesten. Vi kommer då att besöka Marknaden vid Ålands Landsbygdscentrum 
på söndagen. Info om den finlandssvenska landsbygdsriksdagen med program och 
anmälningsblankett) finns på Svensk Byaservice hemsida under webbadressen http://
byaservice.web.mios.fi/document.asp?id=c3ykx5ro8ff (OBS! 7.8 sista anmälningsdag för 
inkvarteringspriset 130 euro).

ESIN-KONFERENS FÖR FÖRSTA GÅNGEN I FINLAND
När de europeiska småöarna European Small Islands Federation (ESIN)	håller	konferens	
med årsmöte (åttonde gången) och ö-seminarium i Kasnäs 9-11.9, är det samtidigt första 
gången som Finland arrangerar det här tillfället. Bland inbjudna kan nämnas kultur- och 
idrottsminister Stefan Wallin, samt EU-parlamentariker Ville Itälä. Man tar bl.a. upp EU:s 
havspolitik - Östersjöstrategin, kulturutbyte mellan de europeiska öarna och det europeiska 
temaåret för öar 2010. Anmälan görs senast 15.8 till Finlands Öar – Suomen Saaret (FÖSS). 
Info, program och anmälningsförfarande kommer inom kort upp på FÖSS hemsida http://
www.foss.fi.
År 2001 startade ett Europeiskt nätverk mellan skärgårdsbor som fick namnet European 
Small Islands Network, ESIN (www.europeansmallislands.net). Till ESIN hör i detta nu 
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nio länder (Irland, Skottland, Frankrike, Finland, Sverige, Danmark, Grekland, Italien 
och Estland). Man startade upp verksamheten genom ett 3-årigt Interreg IIIC-finansierat 
projekt ”Inter Island exchange programme”. Projektet, som leddes från Irland, verkade 
i Finland via föreningen Pro Åbolands Utskär rf och finansierades genom Egentliga 
Finlands förbund. Projektet avslutningsseminarium hölls 21-22.11.2006 i Skottland på Isle 
of Islay med ca 160 deltagare från nio olika europeiska länder, däribland en 15 personers 
delegation från Finland. Sammankomsten av de finländska representanterna förverkligade 
sedan en tanke som grott hos ett flertal skärgårdsbor i åratal – en nationell förening för den 
finländska skärgården, FÖSS. Målet med ESIN är att bilda ett nätverk för små öar för att 
befrämja självhjälp. De deltagande öarna anser att problem tillhörande öar (avlägsenhet, 
kommunikationer, avfolkning etc.) är mest akut för de små. Representanterna för de små 
öarna är frivilliga organisationer eller lokala myndigheter från små och ofta fattiga lokala 
samhällen.

LÄS	ÄVEN	DETTA
KOKO-programmet med på agendan när Finlands skärgårds- och insjökommuner möttes
Finlands skärgårds- och insjökommuner har hållit möte 2-3.6 i Kotka. Öppningsanförandet 
för det riksomfattande seminariet för skärgårds- insjö- och kustregioner hölls av 
Skärgårdsdelegationens ordförande, rksdagsledamot Mikaela Nylander. Hon ansåg det vara 
viktigt att det nya kohesions- och konkurrenskraftprogrammet (KOKO) tryggar skärgårdens 
utveckling, såväl på riksnivå som på regional nivå. Arbets- och näringsministeriets gruppchef 
Janne Antikainen sade i sitt anförande att Skärgårdsprogrammet håller på att införlivas med 
KOKO-programmet, vilket är under beredning. Man kommer även i fortsättningen att i 
programmet beakta regionernas specialbehov och särdrag, som innebär att skärgården beaktas 
på lokal, regional och nationell nivå. Läs mer om seminariet i Kotka på adress http://www.
tem.fi/?89523_m=91736&l=sv&s=2472.

KSSR – Stor-Lovisa bildas, Åbos frieri till kranskommunerna stöter på motstånd, inte 
aktuellt med kommunsammanslagning mellan huvudstadsregionens kommuner
Fullmäktigeförsamlingarna i Strömfors, Lovisa, Liljendal och Pernå har röstat för att gå 
samman och bilda den nya staden Lovisa från om med januari 2010. Den nya staden uppfyller 
enligt Svenska folkpartiet de krav som ställs på kommunernas befolkningsunderlag och 
funktionsduglighet inom ramen för den pågående kommun- och servicestrukturreformen, 
KSSR	(läs mer på adress http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=131608). I 
Åbos kranskommuner har man vänligt men bestämt tackat nej till Åbos frieri om att 
utreda en gemensam kommunstruktur. I stället inväntar kranskommunerna ministeriets 
oberoende utredning, vilken kommer att stå klar i februari 2009. Åbo vill gå samman med 
kranskommunerna, eftersom man anser att de drar nytta av stadens arbetsplatser och service. 
Men Pikis kommundirektör håller inte med. Samarbetet går redan nu i båda riktningarna 
(http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=131627). För huvudstadsregionens kommuner 
blir det ingen kommunsammanslagning just nu. På ett stormöte i tisdags (10.6) beslöt man att 
inte gå vidare med att utreda en eventuell kommunsammanslagning (läs mer på adress http://
svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=131499).

Grönt ljus i Ingå för hästby
Ingå kommunstyrelse har godkänt planerna på ett nytt bostadsområde med tydlig inriktning 
på hästaktiviteter. Ett markanvändningsavtal skall göras upp för att området i Innanbäck på 50 
hektar skall kunna börja detaljplaneras. De preliminära planerna går ut på att området styckas 
i drygt 20 villatomter. I servicen har man tänkt att stallplatser, manege, och annat som behövs 
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för hästnära boende skall finnas (http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=131516). Se även 
adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=130387.

Årets LOKAALI-seminarium hålls i Salla
De lokala utvecklarnas nationella jubileumsseminarium hålls 4.10 i Salla. Lapin LOKAALI	
är	det	andra	LOKAALI-seminariet i ordningen, vilket ersätter de tidigare ordnade Nationella 
byadagar och Kylätoiminnan tie-seminariet. Målet är att man allt bättre skall kunna samla 
såväl landsbygdsutvecklarna som övriga medborgaraktivister. Under seminariet utses Årets 
by på riksplanet, Vägvisare för byaverksamheten och Årets landsbygdsaktör. Som arrangör 
fungerar Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) i samarbete med andra parter. På adress http://
www.kylatoiminta.fi/files/download/LapinLOKAALISallassa4.10.alustavaohjelma.pdf finns det 
preliminära programmet (på finska).

Infokväll om stödmöjligheter för alla som vill utveckla sitt företag, sin by och sin idé
En infokväll med temat mikroföretagande på landsbygden, Stödmöjligheter för alla som vill 
utveckla sitt företag, sin by eller sin idé, ordnas 16.6 på Solhaga i Ytteresse. I programmet 
ingår följande info-rubriker: Leaderprojektet & Studiefrämjandet/Livskraft, kompetens och 
företagsamhet, Stöd till företag på landsbygden, Kreativa projekt för kreativa företagare 
och	Näringscentralen	Concordia/Tjänster	och	aktuella	projekt.	Infokvällen	arrangeras	av	
Concordia i samarbete med Pedersöre kommun och är närmast tänkt för företag i kommunen. 
För anmälan till infokvällen (senast 13.5), kontakta Malin Dahlskog, tel. 06-724 3434 eller 
e-mailadress malin.dahlskog@concordia.jakobstad.fi. Programmet finns på adressen http://
www.concordia.jakobstad.fi/download/394/Företagarkväll08.pdf.

 
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 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 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@ssc.fi.	Ifall	någon	inte	vill	
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.
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