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Från vänster: Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande Vingåkers kommun, Regina Westas Stedt, landsbygdsutvecklare Vingåkers kommun, Mark
Geuze, styrelseledamot Kristdala samhällsförening, Annicka Gunnarsson, ordförande Kristdala samhällsförening. Foto: Linn Hjort

grattis till Årets grupp och Årets kommun.
Höstmötet den 28 november blev en
härlig uppvisning i goda exempel när
vinnarna av utmärkelserna Årets lokala
utvecklingsgrupp, respektive Årets
kommun presenterades. Som alltid, två
välförtjänta pristagare.
i år blev Kristdala samhällsförening Årets
lokala utvecklingsgrupp. Ordförande
Annicka Gunnarsson och före detta ordförande Mark Geuze berättade om hur de
jobbade systematiskt med en lokal utvecklingsplan för bygden. Den blev klar 2014
efter cirka 60 arbets- och informationsmöten, berättade Annicka.
planen sträcker sig till 2020 och för att förverkliga den är 40 personer engagerade i
åtta arbetsgrupper. Men som Annicka
säger, de 54 listade aktiviteterna kommer
aldrig att ta slut. Nya saker tillkommer hela
tiden.
ungas engagemang har varit viktigt i arbetet. En

bra början var den enkät som skoleleverna
fick fylla i och vars resultat tagits med i planen.
flera stora saker är genomförda. Exempelvis

har stora torget i Kristdala har blivit upprustat. Tomma affärslokaler har fyllts av

verksamhet – som bibliotek och fritidsgård.
På själva torget finns numera ett lusthus
som fungerar som scen och samlingspunkt
för olika evenemang.
sedan intog Vingåkers kommun, Årets kommun 2018, scenen. Även här är de lokala
utvecklingsplanerna grunden för arbetet.
Landsbygdsutvecklaren och bredbandskoordinatorn Regina Westas Stedt berättade
hur alla kommunens delar uppmuntras att
göra lokala planer som sedan arbetas in i
kommunens översiktsplan.

LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2020 TILL
JÖNKÖPINGS LÄN.

Grattis Siv Lindén, ordförande i länsavdelningen.
– Det är jätteroligt. Jag har vetat om det en månad och
är själv förvånad över att jag lyckats hålla tyst, säger
Siv och skrattar.
Skälet till att de tog hem uppdraget vet hon inte.
– Men det är andra gången vi söker och det känns som
om vi har förfinat konceptet sedan förra gången.
Entusiasmen är stor i länet. Både Jönköpings kommun,
där själva eventet hålls, och länsavdelningens styrelse
har börjat komma med idéer till eventet.

en svårighet var att få med ungdomarna.

Regina ställde helt enkelt frågan till ungdomarna på ett möte: ”Vad krävs för att få
med er?” ”Ge oss betalt” var svaret. Kommunen anställde då tio ungdomar som
bland mycket annat gjorde trygghetsvandringar utifrån deras sätt att röra sig, som
skiljer sig från andra åldersgrupper. De fick
också sätta sig in i olika samhällsfrågor och
komma med egna synpunkter och förslag.

RÅDGIVARE TILL FIBERFÖRENINGAR REDO.

Byanätsforum har under hösten dragit igång en
utbildning av rådgivare speciellt anpassade för
behoven hos bredbandsföreningar. De finns utspridda
över hela landet och nås via Byanätsforums helpdesk.
Har er bredbandsförening frågor kring villkor för att
starta, driva eller avveckla en ekonomisk förening eller
kanske frågor kring markavtal, juridik eller skattefrågor? Kontakta då Byanätsforums helpdesk som
sedan slussar er vidare till rätt rådgivning.
Rådgivningen är gratis för medlemmar i Byanätsforum
upp till ett visst antal timmar. Bakom satsningen finns
Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.
Byanätsforum kan även erbjuda styrelseutbildningar
för styrelser i bredbandsföreningar.
Webb: byanatsforum.se Tfn: 010-479 77 42
E-post: byanatsforum@helasverige.se
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PLATS-SHAMING, ETT NYTT BEGREPP

Plats-shaming är ett nytt begrepp som vi inser att vi
saknat. Det beskriver det där lågintensiva förlöjligandet av platser som anses vara tråkiga eller fula – för
att de värderas efter för snäva ideal, läs urbana ideal.
Det gäller många sammanhang – allt från listor över
Sveriges tråkigaste kommuner till det riktigt grova,
som när företagsekonomen Kjell Nordström utsåg hela
områden till ”skräpytor”.
Vår verksamhetschef, Terese Bengard, introducerade
begreppet i sin senaste krönika i tidningen Land och
avslutade texten med att vi behöver platser av olika
typer i olika storlekar i Sverige. Vi behöver mer kärlek
och mindre skam, skriver Terese.
Läs mer på Lands hemsida, land.se, under Krönikor.

FRAMTIDSSPANING OM SVERIGE

Teknikkonsultföretaget Sweco har gjort en framtidsspaning som resulterat i två scenarier för hur Sverige
kan se ut om 30 år.
Det är intressant läsning där landsbygden dominerar i
det ena scenariot och staden i den andra. I båda
scenarierna är dock samhället om 30 år präglat av
hållbarhet, digitalisering och globalisering.
Scenariot med en dominerande landsbygd kallas det
glokala samhället och det bygger på en flerkärnig
struktur av små och medelstora orter/noder.
Småskalighet, delningsekonomi
och relationsbyggande är grunden.
Digitaliseringen innebär att vi blir
mer platsoberoende och kan ta del
av det mesta inom jobb, kultur och
service oavsett var i Sverige vi
bor.
Läs rapporten på hemsidan, sweco.se, under fliken
Nyheter/Mer fritid i Sverige om 30 år.

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
KONTAKTA OSS
Hela Sverige ska leva
Stortorget 7
111 29 Stockholm
Tfn: 010–489 13 50
E-post:
info@helasverige.se

Engagerat samtal pågår. Från vänster: Bengt Markstedt från Skellefteå, Madeleine Öberg från Motala, Sofie Lundberg
Nilsson från Arvidsjaur och längst till höger en av processledarna, Monica Falkner från Storuman. Foto: Josefin Heed.

Servicemöte i halvtid.

Den 29–30 november samlades kommun- och landsbygdsföreträdare, projektmedarbetare och styrgrupp inom projektet Service i samverkan för en träff i halvtid.
De nio processledarna har vid det här laget hunnit
skaffa sig stor kunskap om förutsättningarna för
samverkan i sina egna kommuner.
I ryggen har de en mängd dialogmöten med
kommuninvånarna och Ewa Carlgren Nilsson,
processledare i Motala kommun, berättar om en
konsekvens av dessa möten.
– Vid varje möte jag var med på dök frågan om
kollektivtrafik upp. Frågan är så viktig att jag och
kommunens utvecklingsstrateg, Anders Bengtson,
beslutade att anordna ett särskilt möte om kollektivtrafiken i Motala kommun, säger Ewa som tror att
liknande händer i fler kommuner.
Samverkansstrukturerna ser olika ut i de deltagande
kommunerna och därför kan lösningarna bli olika.
Mycket av arbetet under de två projektdagarna skedde
därför i mindre arbetsgrupper. Tanken var att samla
ihop erfarenheterna och tillsammans med lokala
företrädare för de egna kommunerna diskutera och
planera det fortsatta arbetet för en samverkansmodell
under projekttiden som återstår.

– Från min kommun deltog en representant för
kommunens lokala utvecklingsgrupper, kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun och
kommunens utvecklingsstrateg. Anders och jag träffas
varannan vecka så vi har ett nära samarbete, berättar
Ewa.
Alla processledarna fick femton minuter på sig att
prata om sitt arbete. Och här fanns tips att hämta för
de som lyssnade. Sigrid Larsson, processledare i
Älvdalens kommun, berättade om hur en av de lokala
grupperna i Finnmarken håller på med en kunskapsoch kompetensinventering i och med att de insett hur
mycket kompetens som finns lokalt. Det ska bli lätt för
boende och besökare att veta vem som kan vara
behjälplig i olika situationer.
– Detta var verkligen intressant och gav både mig och
andra idéer om hur man kan göra, säger Ewa.
Projektdagarna leddes av Anna-Karin Berglund på
Sveriges kommuner och landsting, SKL, tillsammans
med Åsa Ranung från Aktiv samhällsutveckling.

MIKROFONDEN FÅR PENGAR

REMISS OM KONTANTHANTERING

Bakom Mikrofonden Sverige står Coompanion,
Ekobanken, Hela Sverige ska leva och JAK
medlemsbank.

Läs hela svaret på vår hemsida, helasverige.se

Grattis Mikrofonden Sverige som fått 1,6 miljoner
kronor i projektmedel av Vinnova för att öka sin
räckvidd och kapacitet under en tvåårsperiod. Med
pengarna kommer företrädare för Mikrofonden bland
annat kunna hjälpa fler sociala företag att bli
finansieringsmogna.

Hela Sverige ska leva har lämnat remissvar på
Finansdepartementets utredning Tryggad tillgång till
kontanter. Där skriver vi att vi delar kommitténs
ståndpunkter och de förslag till lagstiftning som läggs
fram. Vi uppskattar att kommittén varit enad i sina
förslag. Vi påpekar också kontanternas betydelse för
det lokala föreningslivet som finns i hela landet och
som är beroende av att det finns kontanter.

