Nyhetsbrev
Tre vägar för
Glesbygdsverkets
framtid
Näringsdepartementet ser
över verksamheterna och
organisationen för Gles
bygdsverket, Nutek, och
Institutet för tillväxtpoli
tiska studier (ITPS).
Det övergripande syftet
är att kartlägga och för
tydliga myndigheternas
huvuduppdrag och att för
bättra kvaliteten i arbetet.
Inför det fortsatta ar
betet har en rapport tagits
fram. Av den framgår att
myndigheternas mål över
lag är otydliga. Men det är
få uppgifter som innebär
dubbleringar.
T r e b lir t vå

Läs generaldirektör
Kerstin Wallins
reflektioner på sidan 4.

Att anställa och växa är målet för många
soloföretagare, men långt ifrån för alla.
Det visar Glesbygdsverkets rapport Starta, leva,
växa. Solo- och mikroföretag i gles- och landsbygder.
– Perspektivet i rapporten är unikt. Det sä
ger Jörgen Lithander på Glesbygdsverket som
har varit projektledare för arbetet. Datamateria
let bygger på en geografisk avgränsning för att
så långt som möjligt spegla Sveriges utpräglade
lands- och glesbygder, något som är ovanligt i
det här sammanhanget.
M å l s ättn i n g s k i f ta r

Glesbygdsverkets kartläggning visar att solofö
retagarna inte är en homogen grupp.
– Samtidigt som många företag har uttalade
tillväxtambitioner och jobbar aktivt för att ut
vidga verksamheten har andra målet att försörja
sig själva på en plats där de trivs, och är tillfreds
med det. Vissa har förutom företaget även an
dra inkomstkällor, vilket gör sannolikheten
mindre för att företaget ska växa och börja an
ställa, säger Jörgen Lithander.
Kartläggningen använder sig av registerdata,
enkäter, intervjuer och reflektioner, från både
forskare och praktiker. Bredden gör att många
kan använda rapporten som utgångsmaterial
vid mer avgränsade och djupare studier.
N å g r a s l u t s at s e r f r å n r a p p o r t e n :

– De flesta som startar som soloföretag förblir
det. De anställer inte alls.
– Offentlig och kommersiell service är viktiga
faktorer för att kunna utveckla sitt företag
och för att kunna rekrytera och behålla per
sonal.
– Det behövs informationsinsatser om vad det
i realiteten innebär att anställa, samt om att
utvidga marknaden från den lokala nivån.
– Inom områden med långa avstånd till kun
der, leverantörer och företagstjänster är bred
bandsutbyggnad särskilt viktig. Då nätope
ratörerna inte alltid är beredda att bygga på
kommersiella villkor i dessa områden blir
insatser från offentlig sektor betydelsefulla.

I denna undersökning inkluderas självklart de areella
näringarna, vilket inte alltid är fallet i företagsrapporter.

– Enligt företagarna själva behöver skatter och
avgifter sänkas och regelverk förändras för
att en ökning av antalet anställda ska vara
möjlig. Även brister i infrastruktur och kapi
talförsörjning lyfts fram av flera parter.
– Intervjuer med företagare visar att de upple
ver ett minskat intresse från speditörer av att
leverera och hämta gods i glesare områden.
Rapporten är gjord på uppdrag av regeringen.
Den kan beställas eller laddas ner på
www.glesbygdsverket.se.

Nr 3, oktober 2007

FO T OGRAF T I N A . SE

Författarna till rapporten
ser tre möjliga handlings
vägar, där den ena inte ute
sluter den andra.
Den första handlar om
privatisering, där det of
fentliga åtagandet bör
minska och uppgifter i
högre grad utföras av pri
vata aktörer. Den andra vä
gen går ut på att regionalt
överta mer uppgifter från
den nationella nivån.
I den tredje talas det om
stordriftsfördelar och all
män effektivisering mellan
myndigheterna.
Vidare föreslår gruppen
att två nya myndigheter bil
das. "Genomförandemyndig
heten”, med verksamheter
från Glesbygdsverket och
Nutek, och ”Utvärderings
myndigheten”, som i huvud
sak består av dagens ITPS.
Regeringen tar ställning
i frågan under våren 2008.

Tillväxt inte alltid målet
för de minsta företagen

Invandrarna glöms bort när kommunerna
vill öka sin befolkning

Unika kartor används
i Flygplatsutredningen

Ett stort antal av Sveriges kommuner, länsstyrelser och regionala aktörer
arbetar aktivt för att öka sin befolkning och konkurrensen är stor. Den vanligaste insatsen är allmän marknadsföring, som ofta saknar mätbar effekt.

Glesbygdsverkets kartor
visar bland annat restid
till närmaste flygplats
med bil.

Det visar Glesbygdsverkets rapport Kartläggning av strategier för att öka befolkningen i kommuner och regioner.
– De flesta gör något, men resultaten
är svaga. Satsningarna är ofta allmänna
och integrationsfrågan tenderar att glöm
mas bort, säger Gunilla Eriksson på Gles
bygdsverket som har varit projektledare
för uppdraget.
Trubbig marknadsföring

Marknadsföring är den mest utbredda ak
tiviteten när kommuner, länsstyrelser och
regionala aktörer vill öka sin befolkning.
– Argumenten i marknadsföringen är
ofta allmänt hållna och målgruppen är
otydlig. En marknadsföring som är äm
nad till alla kan lätt bli trubbig och göra
att ingen känner sig träffad, anser Gunilla
Eriksson.
Konkreta insatser, som inflyttarservice,
turistsatsningar, olika projekt och er
bjudande om attraktiva tomter används
också, men inte i lika hög grad som mark
nadsföring. Kartläggningen visar dock att

Se fler kartor på
www.glesbygdsverket.se
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Några få redovisar aktiviteter riktade mot
särskilda grupper. Ett exempel är RagundaGöteborgprojektet där man värvade per
soner från invandrartäta stadsdelar till
utbildning eller arbete i Ragunda.
Ragundas kompetensbrist matchades
mot Göteborgs arbetslöshet och resultatet
är hittills 28 nya invånare.
Endast i ett fåtal kommuner är interna
tionell mångfald ett bakomliggande motiv
i arbetet med att öka befolkningen.
– Det kan tyda på att integrationsfrå
gan till viss del är bortglömd i den all
männa värvningen. Här kan det finnas
potential som inte nyttjas idag, avslutar
Gunilla Eriksson.
Läs mer om bland annat framgångs
faktorerna i Ragunda-Göteborgprojektet i
rapporten Kartläggning av strategier för att
öka befolkningen i kommuner och regioner
på www.glesbygdsverket.se.

Hur kan integration skapa
regional utveckling?

FO T O : M ARIA M O D IG H

Har vi de flygplatser vi behöver? Det
ska Flygplatsutredningen, som är till
satt av regeringen, ge svar på i höst
genom att se över Sveriges flygplats
system.
Glesbygdsverkets beräkningar och
kartor, som visar restid till närmaste
flygplats, har varit ett viktigt stöd i
arbetet.
– Vi har tagit fram siffror på hur
många personer som finns inom res
pektive flygplats upptagningsområde i
hela landet, berättar Kerstin Lindblad
på Glesbygdsverket.
Eftersom Glesbygdsverket är den
enda myndighet som redovisar upp
gifterna på det här sättet är det infor
mation som många frågar efter.
– Bland andra Luftfartsverket, Riks
trafiken och Sveriges Kommuner och
Landsting har många gånger använt
våra beräkningar, berättar Kerstin
Lindblad.

glesbygdskommuner använder konkreta
insatser oftare än andra.

– Byt perspektiv, individualisera mottagningen av
invandrare, regionalisera organisationen och korta vägen från ankomst till arbete. Det anser Sam
Yildirim, integrationsansvarig på Länsstyrelsen i
Stockholm.

Det var frågan för dagen när Glesbygds
verket höll sitt seminarium om integration
och regional utveckling i länsstyrelsens
lokaler i Stockholm i september.
Både Gunilla Eriksson från Glesbygds
verket och Lars-Göran Brandt från Läns
styrelsen i Västerbotten betonade att in
vandrare är en resurs som behövs i många
av de kommuner som kämpar med svik
tande befolkningsunderlag.
– Men det är bråttom, menade LarsGöran, snart kommer alla kommuner på
att de ska rekrytera invandrare och då
kanske tåget har gått.
Totalt deltog drygt 30 personer från
olika regionala aktörer och nationella
myndigheter vid träffen. Seminariet är en
del i den seminarieserie där olika teman
har tagits fram utifrån länens önskemål
och Glesbygdsverkets erfarenheter inom
området.
Dokumentation från seminarieserien
finns på www.glesbygdsverket.se.

Leader avslutas
– och lever vidare i
landsbygdsprogrammet

F o t o : E v a W i d l u nd

Ett projekt inom Mål 2 Öarna: Linfärjan mellan Nord- och Sydkoster. Ett infrastrukturprojekt som
betytt mycket för social samhörighet och service.

Framgångsfaktorer för skärgårdsutveckling
Det finns mycket att lära av Mål 2 Öarna. Det visar Glesbygdsverkets
uppföljning av strukturfondsprogrammet.
– Det är viktigt att ta vara på kunskapen i
den nya programperioden, speciellt efter
som skärgårdarna inte längre kommer att
ha ett eget program, utan ska ingå i lands
bygdsprogrammet. Det säger Annika Lid
gren på Glesbygdsverket som har varit pro
jektledare för uppdraget.
Arbetet inom Mål 2 Öarna har varit
framgångsrikt. Bland annat har målen om
nya arbetstillfällen och företag nåtts med
råge.
Vilka är då framgångsfaktorerna för ett
lyckat skärgårdsprojekt? Såväl tidigare er
farenheter som denna uppföljning pekar
framför allt på tre områden:
1) Samverkan och förankring. Begreppen
riskerar att bli slitna. Inte desto mindre är det
dessa faktorer som verkar betyda allra mest
för framgången, både när det gäller samver
kan mellan olika delar av en ö och mellan
befolkning och offentliga aktörer.
2) Fokus på långsiktiga och affärsmässiga

projekt. Det är nödvändigt att projektverk
samheten är inriktad på att vara en start
sträcka för en bestående verksamhet som
kan komma igång tack vare en inledande
kraftsamling.
3) Kommunernas roll är viktig, inte bara
som medfinansiärer utan också som pådri
vande aktörer. Att se skärgården som en re
surs och integrera den i kommunalt och re
gionalt utvecklingsarbete är en framgångs
faktor. Flera kommuner har till exempel
särskilda skärgårdsutvecklare anställda.
– För att sprida kunskap och erfaren
heter från Mål 2 Öarna arrangerar Gles
bygdsverket under hösten ett seminarium
för skärgårdsutvecklare i landets kommu
ner samt för de handläggare på länsstyrel
serna som ska arbeta med landsbygdspro
grammet, avslutar Annika Lidgren.
Rapporten Skärgård i utveckling. En uppföljning av strukturfondsprogrammet Mål 2
Öarna finns på www.glesbygdsverket.se.

Hälsingegårdar blev
Årets Leader

EU-program diskuterades på Skärgårdsforum

FO T O : BIRGI T T A R H O D I N

Vad händer med skärgårdsfrågorna i EU:s
nya programperiod? Risken finns att de
hamnar mellan stolarna och inte passar in
vare sig i strukturfondsprogrammen eller i
landsbygdsprogrammen.
Det var frågor som diskuterades vid
2007 års Nationella Skärgårdsforum, som i
år hölls på Sydkoster.
Skärgårdsforum samlar myndigheter
och organisationer som arbetar med skär
gårdsfrågor. En anledning till att förlägga
årets möte till Kosteröarna var att få in
formation om det exempel på lokal för
valtning som finns där i form av Koster
nämnden, samt om den blivande Kosterha
vets Nationalpark.
En dokumentation av Nationellt Skärgårds
forum finns på www.glesbygdsverket.se.

Deltagarna vid Nationellt Skärgårdsforum på
Sydkoster.

Leader lever ett dubbelliv. Program
tiden för Leader+ löpte ut 2006 och
som förvaltningsmyndighet har Gles
bygdsverket ett ansvar för att avsluta
det arbete som pågår. Samtidigt lever
Leader som arbetsmetod vidare inom
Jordbruksverket som en del av lands
bygdsprogrammet 2007-2013.
En symbolisk överlämning mel
lan det gamla och det nya sker den 9
till 10 oktober då Svenska nätverket
för Leader+, Glesbygdsverket, Jord
bruksverket och Sveriges Kommuner
och Landsting arrangerar ett stort av
slutningsevent för Leader+. Konferen
sen har rubriken ”Land ska med LAG
byggas” och arrangeras i Örebro.
– Leader är inte längre ett program,
utan ett sätt att arbeta. Modellen, med
bland annat trepartnerskapet, har vi
sat sig vara mycket framgångsrik och
det är positivt att metoden nu lever
vidare och når fler genom landsbygds
programmet, säger Mikael Lindau,
chefsjurist på Glesbygdsverket.
Läs mer om Leader på Jordbruks
verkets hemsida www.sjv.se och
om avslutningseventet på
www.glesbygdsverket.se.

Utmärkelsen Årets Leader 2006 gick
till projektet ”Rådgivning Hälsinge
gårdar – antikvarisk/affärsmässig”
inom Leaderområdet ”Intryck Häl
singland”.
Inom projektet ”Rådgivning Häl
singegårdar” har man skapat en mo
dell för att utveckla affärsidéer och
företagande med kulturminnet som
bas. Det ger ekonomiska möjligheter
att bevara byggnadskultur samtidigt
som det ger en levande arbets- och
boendemiljö för ägarna. Exempel på
affärsverksamhet som drivs på de går
dar som medverkar är visningar, Bo
på Hälsingegård, matservering, kon
ferensarrangemang och försäljning i
gårdsbutik.
Arbetet bedrivs med underifrån
perspektiv och i nära samverkan mel
lan en offentlig kulturinstitution, en
ideell förening och ett stort antal en
skilda företagare. Det utgör därmed
ett utmärkt exempel på Leadermeto
dens styrka.

ev. retur till: Glesbygdsverket, box 3044, 831 03 Östersund
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Viktigt för staten att
styra serviceutbud

Utan spaning
– ingen aning!
Det är under hösten fortsatt god efter
frågan på Glesbygdsverkets medver
kan i olika utredningar och processer.
Bland nytillkomna uppgifter finns till
exempel arbete i en myndighetsgrupp
som ska ta sig an tillgänglighet i olika
former. Det handlar också om enga
gemang i det nya landsbygdsnätver
ket. Dessutom vill tre nytillsatta ut
redningar ta del av Glesbygdsverkets
sakkunskap; bredbandsutredningen,
utredningen om statliga servicekontor
och apoteksutredningen.
Fa m l a r i b l i nd o

Frågor om gles- och landsbygdernas
utveckling väntas bli allt viktigare i
den framtida regionala tillväxtpoli
tiken.
• Utan spaning – ingen aning. Utan
kunskap om utvecklingen i glesoch landsbygder famlar medbor
gare och företag i blindo inför stra
tegiska beslut i politik och närings
livsutveckling.
• Behovet av analyser kring möjlig
heter och problem. Skattemedel ska
satsas där pengarna kommer till
nytta.
• Som livsmiljö får glesbygder, lands
bygder och skärgårdar en mer
framträdande roll. Inte bara för
fast boende utan också för delårs
boende, turism och rekreation.

I ett EU-perspektiv har Sverige också
nyttig kunskap att erbjuda andra län
der. Det gäller inte minst förmedling
av erfarenheter av att se möjligheter
och lösa problem på landsbygden när
behovet av arbetskraft inom de areella
näringarna minskar.
N at i o n e l l a a n a ly s e r

Oavsett föreslagna förändringar i
myndighetsstrukturen (se sidan 1)
kommer det inte att saknas arbets
uppgifter kring gles- och landsbyg
dernas framtida roll i tillväxtpoli
tiken. Det kommer att krävas kart
läggningar och analyser på nationell
nivå även om regionerna får ta ett allt
större ansvar för den egna territoriella
utvecklingen.
Hur arbetet sedan organiseras blir
ytterst en fråga för regering och riks
dag.
Samtidigt måste jag tillägga att den
kompetens som finns hos mina med
arbetare i Östersund är mycket hög.
Verksamheten har från myndighe
tens bildande år 1991 utvecklats mot
allt djupare kunskaper om förutsätt
ningar för tillväxt och välfärd i glesoch landsbygd.
Och vi kommer fortsättningsvis att
aktivt medverka i projektarbetet inför
regeringens beslut i organisationsfrå
gan våren 2008.

Glesbygdsverket tillstyrker huvuddra
gen i Ansvarskommitténs slutbetän
kande. I remissyttrandet pekar verket
bland annat på medborgarnas och nä
ringslivets behov av olika typer av ser
vice – både offentlig och kommersiell
– i alla delar av landet.
En fråga som hade förtjänat större
utrymme i betänkandet är statens an
svar för olika typer av service, skriver
Glesbygdsverket i remissyttrandet.
Verket anser att staten, i de delar
där staten har det direkta ansvaret för
servicen, bör ta ett starkare grepp i
styrningen.
Inte sällan omorganiserar de stat
liga myndigheterna eller bolagen sina
verksamheter självständigt utan ko
ordination med vare sig övrig statlig
verksamhet eller annan service.

Nya pengar till
checkar i landsbygdsnätverket
Styrgruppen för nätverket för lands
bygdsutveckling genomförde sitt
tredje möte den 17 till 18 september i
Ramkvilla. Då fördelades ytterligare
cirka 30 konferens- och inspirations
checkar till organisationer som ar
betar med landsbygdsutveckling och
som kan stödjas av landsbygdspro
grammet.
Alla medlemmar i det nationella
nätverket, för närvarande runt 60
stycken, bjuds även in till ett möte den
8 november med temat ”Metoder för
ett framgångsrikt partnerskap”.
Mer information finns på Jord
bruksverkets hemsida www.sjv.se.
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