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REGIONALPOLITIK GER BEGRÄNSAD EFFEKT VISAR STUDIER FRÅN SVERIGE
I den publicerade boken Allt kan bli bättre granskar Mikael Sekund och Stefan Fölster
regionalpolitiska satsningar såväl i Sverige som runtom i världen. Genom att studera
systematiska utvärderingar, drar författarna slutsatsen att regionalpolitiska projekt sällan
lyckas skapa utveckling, bl.a. påpekas att internationella utvärderingar inte ger belägg för att
traditionell regionalpolitik fungerar. Författarna drar en parallell till det internationella
utvecklingsbiståndet – trots att västländerna har spenderat femtontusen miljarder kronor på
bistånd de senaste fem decennierna, så har utvecklingen uteblivit i länder som förlitat sig på
biståndet, hellre än verka för inhemska ekonomiska reformer. Regionalpolitiska satsningar
tycks till en del fungera enligt samma logik. Den svenska regeringen kan nog genom
satsningar på exempelvis infrastruktur eller skattelättnader för företagen skapa bättre
möjligheter för utvecklingen runtom i landet, men svenska staten kan inte ta på sig
huvudansvaret för regional utveckling i landet. En utvärdering som Svenskt Näringsliv har
gjort i samarbete med forskningsorganisationerna SNS (Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle) i Sverige och NBER (National Bureau of Economic Research) i USA visar att den
kommande politiken är oerhört viktig för den lokala utvecklingen, exempelvis skapas fler
arbeten och högre inkomstökningar i kommuner som tillåter privata initiativ inom den
kommunala sektorn. Kommunpolitikerna bär i stor utsträckning ansvaret för den egna
kommunens utveckling, så det är inte konstruktivt att vältra över huvudansvaret på staten.
Uppgifterna (från 6.2) är från Östersunds-Postens nättidning och finns under webbadressen
http://www.op.se/parser.php?level1=11&level2=52&id=875920. Boken finns som länk på
adressen http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/article36048.ece.
SVENSKA LANDSBYGDSRIKSDAGEN STARTSKOTT FÖR NY LANDSBYGD –
REKORDMÅNGA MINISTRAR DELTAR
Många makthavare och bedömare hävdar att landsbygden kommer att spela en helt ny och
större roll, då världen måste lita mer till bioenergi än nu. Klimatförändringen kommer att
tvinga en nedskärning i användandet av fossila bränslen, som kol och olja. Häromveckan
pratade näringsminister Maud Olofsson om kommande ”svenska biobränsleshejkar”. Enligt
ordföranden för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) Karl-Erik Nilsson kommer
landsbygdens roll och status att bli mer påtaglig för alla nu. Landsbygden är nödvändig om
det skall bli bra, men samtidigt måste även vi lära oss mer, säger Nilsson, som ser det här som

startskottet för något helt nytt. I Lycksele kommer också regeringstjänstemän att direkt träffa
by- och landsbygdsbor för att diskutera innehållet i den nya strategin för landsbygdens
utvecklingskraft, och så kommer rekordmånga ministrar. Förutom näringsminister Maud
Olofsson, kommer miljöminister Andreas Carlgren, jordbruksminister Eskil Erlandsson och
finansmarknadsminister Mats Odell, vilket enligt Karl-Erik Nilsson ger status och tyngd åt
landsbygdens frågor och en signal om att Landsbygdsriksdagen är viktig för svensk politik
och för svensk utveckling. Vad gäller platsen för Landsbygdsriksdagen, Lycksele, så har
ingen konferens varit lika stor som årets Landsbygdsriksdag, vilken hålls 7-9.3 på Hotell
Lappland. Omkring 900 personer är på väg och man letar nu boende till alla. Campingar och
hotell i en radie på 70-80 km är fullbokade och ännu senaste vecka saknades mellan 50-100
platser. Man hoppas nu hitta privata boenden för resten. Årets svenska Landsbygdsriksdag har
teman klimat- och miljö, jämställdhet och landsbygdspolitik. Ett 50-tal seminarier skall hållas.
Arrangörer är HSSL och Landsbygdsnätverket i samarbete med Västerbottens länsbygderåd
och Lycksele kommun. Uppgifterna är hämtade från HSSL:s hemsida under webbadressen
http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=830, samt från nätsidorna
för Lantbrukets Affärstidning och Sveriges Radio P4 Jämtland under webbadresserna
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=44640&Popul%E4r%20landsbygdsriksdag respektive
http://www.sr.se/jamtland/nyheter/artikel.asp?artikel=1865873. Se även webbadressen
http://www.bygde.net/?class=b_Pages&method=showPage&id=86&site=current.
Landsbygdsriksdagarna har genomförts ungefär vartannat år på olika platser i Sverige, från
Ystad i söder till Piteå i norr med ett tusental deltagare i genomsnitt. Intresset har inte
minskat, utan landsbygdsbor vill fortfarande träffas, debattera och påverka politiken, vilket
även politiker och tjänstemän vill. Landsbygdsriksdagarna lockar och sporrar. Modellen har
sedan spridits till andra länder som Estland, Slovakien, Holland och Ungern. Man har
inspirerat landsbygdsutvecklare utomlands, men också hämtat hem många värdefulla
erfarenheter till sin egen rörelse. I år firar man 20 år (1989-2008) av landsbygdsutveckling.
TRYGGANDET AV KOLLEKTIVTRAFIKEN I GLESBYGDSOMRÅDEN UTREDS
Trafikminister Anu Vehviläinen har tillsatt en utredningsman, kommundirektören i
Tohmajärvi Olli Riikonen, för att göra en bedömning av hur man i glesbygdsområden bäst
kan trygga tjänsterna inom kollektivtrafiken. Med den nuvarande verksamhetsmodellen är det
svårt att bevara en skälig nivå på tjänsterna inom kollektivtrafiken i glesbygdsområden. Läget
är särskilt besvärligt för de invånare som saknar bil. Men även de måste garanteras
möjligheter att röra på sig och få basservice. Riikonen kommer att kartlägga nya, flexiblare
och effektivare modeller. Meningen är bl.a. att utreda förändringarna i trafikformernas
arbetsfördelning. I verksamhetsmodellerna för den offentliga och kommersiella servicen söker
man medel för en gemensam utveckling. Grannhjälpens och samåkningens betydelse i
glesbygdsområden är en sak som skall utredas. Riikonens utredningsarbete skall vara färdigt
den 15 september, men en mellanrapport om arbetet ges före utgången av april. Som stöd för
arbetet grundas en bakgrundsgrupp som leds av kommunikationsministeriet med
representanter för länsstyrelsernas trafikavdelningar och Kommunförbundet.
Kommunikationsministeriets pressmeddelande från i måndags finns under webbadressen
http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=2160&menui
d=214&channelid=0&channelitemid=17176&channelTypeId=22.
ALLA PROJEKT FÖR PROGRAMPERIODEN 2000-2006 SKALL SLUTFÖRAS I ÅR
Tiden för att genomföra landsbygdens utvecklings- och företagsprojekt för programperioden
2000-2006 går ut i år. Projekt som fortfarande pågår, skall alltså slutföras och ansökan om
utbetalning lämnas in till den behöriga TE-centralen inom utsatt tid. De allmänna
tidsgränserna för olika program (Mål 1, Leader+, ELMA, Pomo+ och Interreg grannskap)

anges mera detaljerat i Landsbygdsverkets (Mavis) pressmeddelande från 25.1 på adress
http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/Pressmeddelandearkiv/080125_pro
gramperioden.html.
Mavi, som sköter verkställigheten av odlarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden,
samt marknadsstöd, är utbetalande organ i Finland och svarar för användningen av medel
som härrör från EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. I stödärenden kontaktar
stödtagarna TE-centralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt Leaderaktionsgrupperna.
NYTT NUMMER AV FLASH NEWS
Nummer 73, 30 januari 2008 av Flash News Leader+ Observatory från Leader+ Contact
Point innehåller följande nyheter:
• I fokus – Leader+ -samarbeten
• Nordisk biogaskonferens i Malmö
• Svenska Landsbygdsriksdagen i Lycksele
• Seminarium om institutionell kapacitet och hållbar utveckling Wien
• Workshop om lokal och regional riskhantering i Sinaia, Rumänien
• Seminarium i Bryssel om mångsidigt miljöskydd – den europeiska jordbruksmodellen
• Effektiv tilldelning och hantering av EU-medel
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap: Projekt i Slovenien söker samarbete för
att främja kunskapen och upprätthålla det kulturella arvet av St. Georges historia,
mytologi och vetenskapen om bildtolkning.
• Kompetenshörnan – Leader kompetenspool
(http://leaderplus.cec.eu.int/cpdb/public/competence/CompSearchFS.aspx)
Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/73_en.pdf
finns det senast utgivna numret (på engelska) av nyhetsbrevet.
BYARÖRELSEN SAMLAS TILL RÅDSLAG VECKA 9
Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) ordnar rådslag,
Kylätoiminnan neuvottelupäivät, för de regionala byaorganisationerna 29.2-1.3 i Helsingfors
på Hotel Arthur. Dagarna är ämnade för organisationernas förtroendevalda och byaombud,
samt för andra tjänstemän. Den andra diskussionsdagen hålls på lördag, så att även
förtroendevalda har möjlighet att delta. Ämnen för dagarna är att dra upp konturerna för
byaverksamhetens framtid och öka beredskapen, samt det nya nationella programmet för byaoch Leaderverksamheten. Anmälan till seminariet, som hålls på finska, görs senast 22.2 på emailadress sylvia.manninen@kylatoiminta.fi. Tilläggsuppgifter fås av Raija Tuppurainen
(raija.tuppurainen@kylatoiminta.fi) på mobil 045 133 5307 och Tuomas Perheentupa
(tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi) på mobil 050 592 2726. Under webbadressen
http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id3429/files/attachment/Kutsuohjelmajailmoittautumislomak
e.doc finns inbjudan, program och anmälningsblankett.
SMÅ RENINGSVERK FUNGERAR DÅLIGT VISAR NY UNDERSÖKNING
Upp emot 70 procent av de små reningsverk som fastighetsägare har installerat hemma,
uppfyller inte miljökraven, visar en östnyländsk undersökning som är den första i sitt slag i
Finland. Verksamhetsledare Tero Myllyvirta på Föreningen vatten- och luftvård för Östra
Nyland och Borgå å tror ändå att den ganska bra representerar situationer i hela Finland och
säger att det är oroande, att det inte finns någon myndighetsövervakning av de små
reningsverken. Myllyvirta menar att de små reningsverken är komplicerade att sköta och att
fastighetsägarna inte har fått den information och utbildning som behövs. De vattenprover
som föreningen tagit från 32 reningsverk i Östnyland, visar att hälften av de undersökta

reningsverken släpper ut för mycket totalfosfor och att en tredjedel släpper ut för mycket
kväve. Uppgifterna är från YLE:s Internytt (5.2) och finns med läskommentar under
webbadressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=120412.
Senast år 2014 skall alla fastigheter på landsbygden ha ett fungerande avloppssystem. Ett
alternativ är att installera ett eget reningsverk på gården.

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.

