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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• I Piteå vill Centerpartiet införa ”rural proofing” 
• Medborgarinflytande prioriteras inte i svenska kommuner visar doktorsavhandling 
• Trådlösa bredbandsnätet täcker södra Finland – både första- och andrahandsalternativ 

för folk i glesbygden 
• ”Nödvändigt med större statsbidrag för SYTY” – omvalde ordföranden Uusitalo under 

höstmötet 
• Mycket skärgård då den tionde finlandssvenska landsbygdsriksdagen hålls på Åland – 

Skördefesten besöksmål 
• Leader+ -databas med exempel på drygt 250 goda metoder – läs senaste Flash News 

 
 
I PITEÅ VILL CENTERPARTIET INFÖRA ”RURAL PROOFING” 
I svenska kommunen Piteå föreslår Centerpartiets fullmäktigegrupp i en motion att 
kommunen skall införa ”rural proofing” (”landsbygdssäkring”) i beslut som berör 
landsbygdsutvecklingen, vilket innebär att man upprättar en checklista för att analysera 
konsekvenser, ifall beslut blir till fördel eller nackdel för landsbygden. Partiet menar att 
många beslut i dag upplevs som orättvisa och centralistiska och att det inte är ovanligt att 
beslut tas som är bra utifrån den beslutandes verksamhet och ekonomi, men dåliga eller rent 
av ödesdigra för samhället och medborgarna. Uppgifterna är från senaste veckas 
onsdagsupplaga (28.11) av dagstidningen Norrbottens-Kuriren och finns under webbadressen 
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=2623415. 
 
MEDBORGARINFLYTANDE PRIORITERAS INTE I SVENSKA KOMMUNER VISAR 
DOKTORSAVHANDLING 
Det lyfts ofta fram som en viktig fråga, att alla medborgare skall kunna delta i olika 
beslutsprocesser för att nå en hållbar utveckling. Men traditionella miljöfakta som buller och 
luftkvalitet kommer långt före medborgardeltagande i svenska kommuners prioriteringslista. 
Det här visar Eva Mineurs doktorsavhandling Towards sustainable development: Indicators 
as a tool of local governance. Mineur har intervjuat drygt femtio politiker och tjänstemän i 
Sundsvall, Stockholm och Växjö för att undersöka hur arbetet med olika indikatorsystem 
fungerar. Hållbar utveckling innebär att samhället skall vara hållbart – miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt. Sveriges kommuner använder s.k. hållbarhetsindikatorer för att kunna 
följa med om det politiska målet med hållbar utveckling uppfylls, t.ex. mäts och jämförs 
energianvändning, koldioxidutsläpp och BNP. Sedan har flera kommuner även lokala 
hållbarhetsindikatorer kopplade till egna hållbarhetsmål. Men lokala indikatorsystem varierar 
mycket i innehåll, något som enligt Mineur visar att hållbar utveckling mäts och tolkas väldigt 
olika i olika sammanhang. Mineur menar att ”mjuka frågor”, som demokrati, ökad kunskap 
och lärande, indikeras mindre än ”hårda frågor”, som luftkvalitet, buller och utsläpp, trots att 
kommuner ofta lyfter fram ”mjuka frågor” som nödvändiga delar i hållbar utveckling. Enligt 
Mineur blandar ofta politiker och tjänstemän ihop att involvera och att informera medborgare. 
Många politiker anser att det strider mot demokratins ideal, om man ger medborgare mer 
direkt makt och inflytande i beslutsprocesser. Det tar även längre tid att fatta och genomföra 



ett beslut ju fler som deltar i en process. Indikatorsystem utan involverade medborgare 
förankras också bäst och används mest i kommunens organisation, medan de mer 
deltagardrivna systemen inte blir etablerade, trots att många olika aktörer, medborgare som 
icke-politiska organisationer, involveras i arbetet. En förklaring är att kommuner generellt ser 
arbetet mot en hållbar utveckling som ett tidsbegränsat projekt och en snabb lösning, än en 
process som snarare skall leda till förändringar på lång sikt. Indikatorer kan fungera som en 
ny form av styrmedel, eftersom de definierar innehållet i begreppet hållbar utveckling och 
ofta utgör beslutsunderlag för politiker. Mineur menar att indikatorer därför måste förstås som 
värdebärare och normgivare i politiken, vilket innebär i förlängningen att makten över 
hållbarhetsindikatorernas innehåll, även ger makten över en stor del av den politiska agendan 
för hur vi skall uppnå en hållbar utveckling. Uppgifterna är hämtade från adressen 
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=92735&category=0 som finns på den 
svenska webbplatsen forskning.se. Se även webbadressen http://www.diva-
portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1428&lang=sv. 
Eva Mineur disputerade 1.12 vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. 
 
TRÅDLÖSA BREDBANDSNÄTET TÄCKER SÖDRA FINLAND – BÅDE FÖRSTA- 
OCH ANDRAHANDSALTERNATIV FÖR FOLK I GLESBYGDEN 
Från och med den 4 december har det varit möjligt att koppla upp sig till Internet via en 
trådlös bredbandsanslutning i så gott som hela södra Finland, samt delar av mellersta Finland 
och delar av Lappland. Åland och hela Österbotten ligger ännu utanför dess räckvidd. Målet 
är att trådlöst bredband täcker hela landet år 2009. Men det kommer inte att ersätta det 
fiberoptiska i de tätbefolkade delarna av landet, utan det är i glesbygden som man emellertid 
kommer att mer och mer övergå till trådlösa tjänster. För det blir nämligen dyrt, i förhållande 
till antalet användare, att bygga ut det fasta bredbandsnätet i glesbygden. Trådlöst bredband är 
inte bara ett förstahandsalternativ för folk i glesbygden, utan även ett andrahandsalternativ för 
dem som vill ha tillgång till bredband på sommarstugan, i båten eller i bilen. Uppgifterna är 
från en notis i senaste lördagsupplaga (1.12) av Hufvudstadsbladet. 
Tjänsten erbjuds av Telia Sonera i samarbete med Digita. Telia Sonera är för närvarande den 
enda teleoperatören som erbjuder trådlöst bredband i glesbygden. För 49,90 euro/månad får 
man en anslutning med en hastighet på 1 Mbit/s med en dataöverföring som är begränsad till 
5 GB/månad, vilket lämpar sig för e-post och nätsurfande. 
 
”NÖDVÄNDIGT MED STÖRRE STATSBIDRAG FÖR SYTY” – OMVALDE 
ORDFÖRANDEN UUSITALO UNDER HÖSTMÖTET 
På Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf:s (SYTY:s) höstmöte 29.11 
omvaldes enhälligt professor Eero Uusitalo att fortsätta som ordförande för följande 
tvåårsperiod. Uusitalo sade bl.a. på mötet att statsbidraget måste höjas. Det har nu varit på 
530 000 euro i två år – en summa som regeringen även har föreslagit för riksdagen i budgeten 
för år 2008. Man förväntar sig att riksdagen höjer summan med 500 000 euro.  En betydande 
del av statsbidraget går till de regionala byaorganisationerna. Med hjälp av bidraget har man 
kunnat trygga byaombudens avlöning i landskapen. Som en positiv sak tog Uusitalo upp den 
internationella verksamheten, där det regionala kommer fram och börjar synas även i 
politikernas arbete. Det här har bl.a. att göra med en allt starkare ställning för Leader-
metoden. Som en god sak nämnde Uusitalo det långt utvecklade innehållet i nationella 
programmet för byarna och aktionsgrupperna, som nu är ute på remiss. Vad gäller 
styrelsevalet i övrigt, kan nämnas att bland dem som var i tur att avgå från SYTY:s styrelse, 
omvaldes för den svenskspråkiga kvoten Ulf Grindgärds (Svenska Österbottens Byar rf) och 
hans suppleant Börje Broberg (Sydkustens landskapsförbund rf) för perioden 2008-2009. 



Uppgifterna (på finska) med namnen på både gamla och nya styrelsemedlemmar finns på 
SYTY:s hemsida under webbadress http://www.kylatoiminta.fi/fi/maaseutuplus/body0=3404. 
Till styrelsen för SYTY hör ordföranden, 10 medlemmar och lika många suppleanter. Hälften 
av medlemmarna och suppleanterna är i tur att avgå årligen. I Styrelsen finns representanter 
för regionala byasammanslutningar, landsbygdens utvecklingsföreningar och riksomfattande 
medlemsorganisationer. 
 
MYCKET SKÄRGÅRD DÅ DEN TIONDE FINLANDSSVENSKA 
LANDSBYGDSRIKSDAGEN HÅLLS PÅ ÅLAND – SKÖRDEFESTEN BESÖKSMÅL 
Under Svensk Byaservice samarbetsgrupps möte i måndags (3.12) beslöts bl.a. om teman för 
den tionde finlandssvenska landsbygdsriksdagen, som hålls i Mariehamn 20-21.9.2008 och 
arrangeras tillsammans med Ålands bildningsförbund. Av naturliga skäl blir det en hel del 
skärgård på jubileumsriksdagen – skärgårdsutveckling och skärgårdens utveckling sett ur det 
åländska lokala perspektivet står bl.a. på agendan. Men även ett nordiskt inslag finns med och 
självfallet ett besök på Skördefesten, vilken arrangeras samtidigt (19-21.9). 
Vart annat år ordnar Svensk Byaservice en landsbygdsriksdag, som samlar byaråd, 
projektmänniskor och personer inom landsbygdsutveckling i Svenskfinland till debatt om bya- 
och landsbygdsutveckling, samt ger byarådsaktivister möjlighet till utbyte av idéer och andra 
verksamhetsformer som byaråd idkar. Den här traditionen har pågått sedan år 1990, då den 
första landsbygdsriksdagen hölls i Vörå. Nästa år hålls den således för 10:e gången. 
Skördefesten erbjuder lantbrukare, fiskare, livsmedelsproducenter, turistföretagare, 
hantverkare, konstnärer och kulturella föreningar att varje år under det näst sista veckoslutet 
i september öppna sina grindar för allmänheten under fredag och lördag, medan man på 
söndagen arrangerar en stor Marknad vid Ålands Landsbygdscentrum i Jomala (för mer info 
om Skördefesten se webbadressen http://www.skordefest.aland.fi/skordefesten/). I år (21-
23.9)höll man festen för tionde gången. Det slogs rekord av alla slag. Mer än 5 000 personer 
gjorde under fredagen och lördagen sammanlagt 30 000 besök på öppna gårdar runt om på 
Åland. Söndagens marknad vid Ålands Landsbygdscentrum lockade sedan 6 300 besökare 
(uppgifter från tidningen Landsbygdens Folk den 28 september). 
 
LEADER+ -DATABAS MED EXEMPEL PÅ DRYGT 250 GODA METODER – LÄS 
SENASTE FLASH NEWS 
Den europeiska databasen med exempel på goda metoder från Leader+ har nyligen utökats 
numerärt med 111 projekt, viket betyder att det finns över 250 exempel på goda Leader+ -
projekt tillgängligt (http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/gpdb_sv.htm). Projekten i 
databasen har omsorgsfullt valts ut för att visa på det man uppnått inom landsbygdsområden. 
Exemplen är från hela Europa och inkluderar många exempel på transnationellt samarbete. 
Metodexemplen på Leader+ -projekt ger användbara idéer och ett utmärkt sätt för lokala 
aktionsgrupper (LAG) att snabbt få insikt i vad som gör ett projekt framgångsrikt. Mer om 
databasen finns att läsas i senaste numret (nr 69, 15 november 2007) av Flash News Leader+ 
Observatory från Leader+ Contact Point. Övriga nyheter är: 

• Byaplaner och lokala förvaltningsprojekt kring deltagande: utbyte med Danmark 
• Konferens om innovation inom europeisk turism 
• Sammankomst om globalisering och territoriell utveckling 
• Konferens om mikrofinansiering för jordbruk i utvecklingsländer 
• Konferens om småföretag och entreprenörskap 
• Seminarium om att främja deltagande via webben på lokal och regional nivå 
• Seminarium om landsbygdsutveckling och fattigdomsminskning 
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap: Ett franskt samarbetsprojekt söker 

samarbetspartners i syfte att uppmuntra jordbrukare att använda betesmarken på ett 



bättre sätt och därigenom bidra till miljön och få en bättre image för jordbruket i 
samhället. 

• Kompetenshörnan – Leader kompetenspool 
(http://leaderplus.cec.eu.int/cpdb/public/competence/CompSearchFS.aspx ) 

Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/69_en.pdf 
finns det nya numret (på engelska) av nyhetsbrevet. 
 
 
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. 


