Landsbygdsforum 2016

Kukkolaforsen 12 november 2016

Den 12 november samlades ett 40-tal deltagare i ett soligt men kylslaget
Kukkolaforsen för att prata om Haparandas landsbygd.
09:30 Invigning med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Landsbygdsministern invigde dagen med att berätta hur Haparanda har präglat honom
– både på det personliga och professionella planet. Bucht berättade vidare om de
nationella planerna för landsbygdsutveckling:
•Den parlamentariska landsbygdskommittén kommer med sitt slutbetänkande i början
av 2017. Ambitionen är bland annat 100 % bredbandsutbyggnad i landet.
•Den nationella livsmedelsstrategin och behovet av att öka vår självförsörjningsgrad i
landet.
•De gröna näringarnas betydelse för vår tillväxt, i synnerhet vad gäller skogsbruk och
naturturism.
•Regeringens satsningar på kommersiell service i glesbygd med bland annat nya
driftstöd till dagligvarubutiker.
09:55 Haparandas kommunalråd Peter Waara
Waara konstaterade att den landsbygdsturné som genomförts av honom, Peter Juntti,
Lena Ekh och Jessica Wennberg under hösten visar på verklig framtidstro och
möjligheter för näringslivet på landsbygden. Waara lyfte också upp följande punkter:
•Bredbandssatsningen påbörjas under nästa år.
•Kommunens intresse av att kunna stötta byarnas egna utvecklingsinitiativ. Ett bra
exempel är hur byaföreningen i Säivis arbetat med att energieffektivisera sin byagård.
•Betydelsen av statliga myndigheters närvaro i de mindre kommunerna och tillgången
till annan service, såsom banktjänster.
10:15 Uppföljning av landsbygdsinventering 2015
Under våren 2016 genomfördes en landsbygdsinventering. Totalt genomfördes 7
byamöten där synpunkter, behov och önskemål samlades in. En hel del åtgärder har
genomförts som en direkt följd av dessa möten.
10:30 Workshop: Nya tankar för Haparandas landsbygd
Deltagarna delades in i grupper och fick tillsammans diskutera kring vad man är stolt
över i sin hemkommun.
Vad är vi stolta över? (några exempel)
- Skärgården, älven och närheten till skogen
- Kulturaktiviteter i byarna
- Skoter- och vandringsleder
- Öppna dörrar
- Gränsen
- Lantbrevbäraren och bokbussen
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- Byaskolorna
- Entreprenörskapet och utvecklingen av besöksnäring
- Bastukulturen
- Att det finns mjölkbönder i vår kommun
- Sammanhållningen och gemenskapen i byarna
Deltagarna fick gemensamt ta fram en vision för Haparandas landsbygd år 2030. Sedan
fick de i uppgift att fylla i en tidslinje med de åtgärder som krävs för att nå visionen.
Drömbild/vision för 2030 (några exempel)
- Levande aktiva företag i skog och mark
- Gång- och cykelvägar som tillgängliggör alla byar
- Bra bredband som möjliggör distansarbete
- Det lyser hos grannen
- Samåkningsapp
- Mer entreprenörskap i skolan
- Fler servicepunkter
- Trygghetsboende i Karungi
- Utökad kollektivtrafik till landsbygden
- Snabbtåg
- Tillgång till 100 % lokalproducerad mat
- Goda kunskaper om vad som finns i kommunen
- Möjlighet till högre studier i Haparanda
13:00 Parallella presentationer av Tornedalen 2020 och Spira mare 2020.
Verksamhetsledarna Kerstin Sipola och Tiina Marjeta presenterade sina respektive
Leaderområden. De berättade hur byarna kan jobba med lokalt ledd utveckling för att
förverkliga sina projektplaner.
14:00 Workshop: Landsbygdsråd i Haparanda – så funkar det
Deltagarna fick i uppgift att ta fram ett förslag på hur ett landsbygdsråd i Haparanda
skulle kunna utformas. Lars Bergström från Hela Sverige ska leva gav exempel på olika
former av landsbygdsråd och hur det fungerar i andra delar av Norrbotten. Vi
diskuterade bland annat representation och könsfördelning, men också vilka frågor som
ska lyftas.
15:00 Hur jobbar vi vidare?
Vi har skapat ett embryo till en gemensam vision för Haparandas landsbygd som vi
tillsammans arbetar mot. Utifrån de samtal och diskussioner som fördes under dagen
kommer kommunen att ta fram ett förslag på utformning av ett landsbygdsråd.
Förslaget kommer att presenteras för byaföreningar och beslutsfattare.
Målet är att landsbygdsforum ska bli ett återkommande inslag.
Tack till alla deltagare!

