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SPÄNNANDE SEMINARIER
SKAPAR SKARPA SAMTAL.

Vindlande och
namnkunnigt program.

Foto: Michael Engman

Programmet för Landsbygdsriksdagen 2018 står klart – och det är mer spännande
och innehållsrikt än någonsin.
efter inspirationsresorna fredagen den 18 maj, får ni under lördagen vindlande träffar med

inspiratörerna Teo Härén och Sanna Rudling som ska tala om service och framtidens möjligheter. Och med Västernorrlands Håkki, som ska ställa lokal identitet på huvudet.
Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) ska diskutera – just det – digitalisering av
landsbygden med Centerpartiets eknomisk-politiske talesperson Emil Källström. Sist men
inte minst kommer vår egen Terese Bengard att ge dig inflytande över
Landsbygdsriksdagens inriktning resten av helgen.

på lördagens eftermiddag blir det intressant värre. Då kommer sex av åtta partiledare för

riksdagspartierna att diskutera sin syn på landsbygd, urbanisering och balans mellan land
och stad. Statsminister och partiledare för Socialdemokraterna Stefan Löfven,
Moderaternas Ulf Kristersson, Miljöpartiets Gustav Fridolin, Centerns partiledare Annie
Lööf, Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och Vänsterpartiets partiledare Jonas
Sjöstedt kommer att delta. Från Liberalerna och Kristdemokraterna kommer respektive
landsbygdspolitiska talesperson.

under söndagen bjuder vi in till Söndagsstudion – som garanterar intelligenta samtal och aha-

upplevelser levererade av LRF:s vd Anders Källström, poeten Lo Lindström och före detta
hockeyproffset Markus Näslund. Journalisten och författaren Po Tidholm ska tillsammans
med forskarna Josefina Syssner och Malin Rönnblom kommentera lördagens partiledardialog. Och inte ska vi glömma att nämna våra duktiga programledare Anna Bellman och
Jacke Sjödin!
som om det inte var nog med denna kavalkad så får vi dessutom besök av landsbygdsminister

landsbygdsriksdagen är till för att skapa kontakter, fördjupa vår egen kunskap och tillsammans komma fram till hur vi bäst bygger
ett land i balans. De över 20 seminarierna
som mängder av kunniga och viktiga landsbygdsaktörer bjuder på kommer definitivt
att bidra till detta! I år kan du ta del av seminarier som rör service och infrastruktur,
hållbarhet och turism, kultur och urbanisering, bostadsbyggande och företagande,
digitalisering och klimat.
nog kommer det att ta oss en bra bit på vägen
mot större förståelse, vassare argument och
nya utvecklingsidéer? Läs mer om seminarierna och välj dem när du anmäler dig på
landsbygdsriksdagen.se

UPPTÄCK
VÄSTERNORRLANDS
LOKALA ELDSJÄLAR.

ett populärt och viktigt inslag i Landsbygds-

riksdagen är inspirationsresorna. Under en
dag får du välja ett resmål inom Västernorrlands län (och faktiskt Jämtlands också!) där
du får träffa lokala entreprenörer, ideella
hjältar och vågade ortsinvånare. Tanken är
att du ska få inspiration, praktiska tips och
nya visioner till din egen lokala verksamhet.

att få utforska verksamheter på plats är både

roligt och pedagogiskt, och med hela 20
olika resor att välja mellan törs vi garantera
att du kommer hitta något som passar dig
som hand i handske.

du bokar resa samtidigt som du anmäler dig.
Läs mer på landsbygdsriksdagen.se

Sven-Erik Bucht (S). Så spänn fast er och håll hårt i hatten – i maj kör vi!

DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL
LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2018.

anmälan till Landsbygdsriksdagen 2018 står vidöppen! Sista dagen för anmälan är 17 april –
skriv in datumet i almanackan!
du hittar anmälningslänken på landsbygdsriksdagen.se 

MONICA
PLANERAR MÖTEN.

De nya projektmedarbetarna samlas för sin första träff strax före jul på Klubbensborg utanför Stockholm. Foto: Claes Becklin

Nu kommer landsbygdens
service att stärkas.

Nu har Hela Sverige ska levas största serviceprojekt någonsin dragit igång. Det varar
till februari 2020 och inkluderar elva kommuner, tre regioner, tre länsstyrelser och
Sveriges kommuner och landsting, SKL. Sammanlagt är det 25 partners i projektet.
Syftet är att stärka den lokala samverkan kring service på landsbygden.
– Pilotprojektet handlar om att bygga en
hållbar modell för flernivåsamverkan mellan de lokala utvecklingsgrupperna, det
lokala näringslivet och kommunen när det
gäller planering och genomförande av service på landsbygden, säger Claes Becklin
som är projektkoordinator.

Men än så länge finns bara målen på papper. Projektet blev beviljat i september och
sedan dess har Claes Becklin anställt nio
lokala processledare.

I varje kommun ska minst en fungerande
lokal servicelösning finnas när projektet är
klart. Dessutom ska kommunerna ha hittat
ett hållbart arbetssätt för samverkan mellan
lokala grupper och kommunen.

Det är ett spännande och nyskapande projekt och Hela Sverige ska levas nyhetsblad
kommer att följa projektets utveckling på
nära håll.

Att överföra erfarenheterna till andra kommuner kommer att vara viktigt. Projektet
ska ta fram en tydlig strategiplan för hur
kunskapsspridningen ska ske.

– Samverkan skapar den bästa och mest
hållbara lokala servicen och tillsammans
kan vi bygga starka relationer, säger Claes.

Projektet kommer att ge ut ett eget elektroniskt nyhetsbrev.
Vill du prenumerera: kontakta Claes
Becklin på claes.becklin@helasverige.se
eller 070-565 84 10.

Monica Falkner är processledare i
Storumans kommun och har arbetat med
landsbygdsutveckling i många år. Hon
var exempelvis en av kvinnorna som
startade Västerbottens länsbygderåd i
början av nittiotalet och hon har haft
förtroendeuppdrag inom Hela Sverige
ska leva.
– Att vara processledare för serviceprojektet känns jätteroligt och väldigt naturligt,
säger hon med ett skratt.
Monica anställdes i mitten av december
och den första tiden har handlat om att
återuppliva gamla kontakter och hitta nya.
Monica har kartlagt de lokala grupperna i
kommunen, hon har träffat bygdeutvecklingsgrupper, projekt och företag, tjänstemän och politiker.
– Till exempel har jag pratat med Glesbygdsmedicinskt centrum som satsar på digitalisering. Jag har också träffat företag som
arbetar med turism inom Visit Hemavan
Tärnaby för att höra efter vilken service de
efterfrågar, säger Monica, som tycker att
hon möter ett stort intresse för det hon gör
– och för att samarbeta och medskapa.
Nu planerar Monica bygdeutvecklingsmöten dit alla är välkomna.
– Där ska vi diskutera hur servicen ser ut
nu, vad vi vill göra och vad som behöver
hända för att vi ska uppnå det vi vill.
Till senare träffar bjuds även organisationer, företag och kommunen in.

Faktaruta
PÅGÅR: september 2017 till februari 2020.

Foto: Markus Falkner

FINANSIÄRER: Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen i Dalarna, Länsstyrelsen i Östergötland, Hela Sverige
ska levas länsavdelningar i Norrbotten, Kronoberg, Sörmland och Västerbotten, Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva samt alla deltagande kommuner.
FÖLJANDE KOMMUNER DELTAR: Arvidsjaur, Storuman, Skellefteå, Älvdalen, Ludvika, Älmhult, Ljungby,
Motala, Norrköping, Vingåker och Flen.
För den som vill läsa mer finns beslutet på vår hemsida, under Service.
PROCESSLEDARE

Bertil Degerlund, processledare i Arvidsjaurs
kommun. Tfn 070–696 29 52

Martine Westerlund, processledare i Skellefteå
kommun. Tfn 076–763 34 54

Monica Falkner, processledare i Storumans kommun.
Tfn 070–699 52 27

Sigrid Larsson, processledare i Älvdalens kommun.
Tfn 070–249 05 86

Pia Liedholm, processledare i Norrköpings kommun.
Tfn 073–664 57 64

Åke Sandklef, processledare i Flens kommun och
Vingåkers kommun. Tfn 070–595 80 40

Siv Lindén, processledare i Ljungby kommun och
Älmhults kommun. Tfn 070–208 61 43

Pablo Ravanal, processledare i Ludvika kommun.
Tfn 070–782 90 15

Ewa Carlgren Nilsson, processledare i Motala
kommun. Tfn 070–270 03 60

VI TAR ÖVER BYANÄTSFORUM.

Sedan december 2017 är Hela Sverige ska leva projektägare till Byanätsforum 2.0.
bynätsforum bildades i mars 2015 som ett sätt

att stötta byggande och förvaltning av lokala bredbandsnät, inom ramen för regeringens Bredbandsforum.

Hela Sverige
ska levas
balansrapport.

Vi är stolta över att presentera vår
balansrapport. Det är den första i en serie
rapporter som belyser balansen mellan
land och stad inom våra prioriterade
områden.
Rapporten diskuterar balansen inom kultur
mellan land och stad utifrån både finansiering, tillgänglighet, utbildning och jobb.
Det är många intressanta fakta som kommer fram. Exempelvis så går 44 procent av
statens kulturutgifter till Stockholms län.
80 procent av EU:s kulturstöd ”Kreativa
Europa” går till storstadsregionerna. Det
är helt enkelt många siffror som visar hur
balansen väger över till städernas fördel.
Finns det något som mildrar obalansen?
– Det är tydligt att civilsamhället, med studieförbunden i spetsen, är viktiga för att
organisera landsbygdernas kultur. Tack
vare det ideella engagemanget är det god
tillgång till kultur i stora delar av landet,
säger Josefin Heed som är en av dem som
arbetat fram rapporten.
Vi kommer att släppa ytterligare balansrapporter under året inom ämnena service,
lokalt inflytande samt infrastruktur.
Rapporten kan laddas ner från vår hemsida,
helasverige.se

– Det känns fantastiskt roligt att vi äntligen
får bidra till att stötta och hjälpa både gamla
och nya fiberföreningar över hela Sverige.
Det här området ligger oss ju mycket varmt
om hjärtat, säger Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.
byanätsforum har sedan starten arbetat med

rådgivning, nätverksbyggande och information både till byanät som ska bildas,

NYTT FRÅN HELA NORDEN SKA LEVA
ordförandeskapet i Hela Norden ska leva har
överlämnats till Vellenes Fellesorganisasjon
i Norge. Ordförande är Erik Sennesvik.
Organisationens hemsida: vellnet.no

byanät som driftar sitt eget nät och byanät
som vill sälja sitt nät. Byanätsforum representerar också byanäten och synliggör betydelsen av dem för att uppnå bredbandsmålet i Sverige.
det är också klart vilka som kommer att
arbeta med Byaforum. Det blir Tommy
Nilsson, Gränna, tidigare kommunikatör
på Landsbygdsnätverket, Anna Johansson,
Stöcke, tidigare studieorganisatör och projektledare vid Studiefrämjandet i Umeå
samt Gun Fahlander, ekonom och redovisning från Selet. De börjar den 23 april.
medlen kommer från Jordbruksverket. Sam-

arbetspartners är LRF och Coompanion,
som bistår med bland annat ekonomisk,
juridisk och organisatorisk rådgivning till
byanäten.
Vill du veta mer, kontakta Ulrik Strömberg
på tfn 070-641 44 14.

DIGITALA TRÄFFAR OM LOKALEKONOMI.

Lokalekonomidagarna har genomfört sitt första webbinarium, alltså ett seminarium som
livesänds via nätet.
Webbinariet var mycket lyckat, tycker Ylva
Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska levas
lokalekonomiska samordnare.
– Det sändes via Zoom och hade cirka 45
aktiva deltagare. Direkt efter sändningen
hade vi över hundra visningar, berättar
Ylva.
Nu ligger webbinariet som ett filmklipp på
Hela Sveriges Youtube-kanal.
Hur funkade diskussionerna på nätet?
– För många av deltagarna var detta säkert
deras första erfarenhet av att delta i ett
webbinarium, vilket märktes på att det var
få som ställde frågor. De kanske kände sig
lite osäkra på hur det funkar rent tekniskt.
Därför valde vi att ge ordet till några av deltagarna. Då blev de varma i kläderna, och vi
fick till ett intressant samtal, säger Ylva.

Det blir fler webbinarier med
lokalekonomiskt innehåll.
Här är schemat för året.
10 april, Lokalekonomiska analyser
3 maj, Studiebesök i Skattungbyn
3 september, Finansiellt kapital

2 oktober, Ny forskning och nya lagar
4 december, Framtidens plattformar

Alla sänds klockan 15–16. Mer information hittar
ni på hemsidan, lokalekonomidagarna.se

VAR FINNS SVERIGES GRYMMASTE HÅLA?
Nu är det dags att nominera årets absolut
grymmaste håla. Att vara en håla brukar
anses som negativt, men våra hemorter är
fantastiska i sin egen rätt. Är du högst 25 år
och bor i en riktigt mysig, rivig, vacker och
lugn håla så nominera den till utmärkelsen!
Bakom priset står Hela Sverige ska leva,

Unga på landsbygden, Förbundet vi unga
och Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp
Unga i landsbygdsutveckling och Leaders
ungdomscoacher.

läs mer på vår hemsida, helasverige.se under
Nyheter. Där det även finns en länk för att
nominera din personliga favorithåla.

B

Avsändare:
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 2 tr, 111 29 Stockholm

NOTISER.

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

TIPS FRÅN LANDSBYGDSNÄTVERKET.

DAGS FÖR ÅRSMÖTE.
hela sverige ska levas årsmöte hålls kl. 16–20
den 17 maj i Folkan Teater, Örnsköldsvik i
samband med Landsbygdsriksdagen.
Inbjudan har sänds ut i organisationen.
VI BEHÖVER ER E-POSTADRESS!
hela sverige ska leva går allt mer över till elektroniska utskick. Vårt nyhetsblad, exempelvis, kommer i framtiden att skickas via
e-post. Fördelarna är flera. Mindre pappersåtgång, större aktualitet, lägre kostnader
och lättare för er att sprida materialet vidare. Men vi har inte e-postadresser till alla
medlemsgrupper. Vi kommer att göra ett
påminnelseutskick om e-postadresser men
ber er att redan nu kolla att ni har lagt in en
e-post.
DOKUMENTATION FRÅN
SAMÅKNINGSKONFERENS.
projektet samåkning i

Dalarna avslutades med
en konferens om innovativa kollektivtrafiklösDokumentation av konferensen
Innovativa kollektivtrafikningar på landsbygden.
lösningar på landsbygden.
Många intressanta aktörer
medverkade i konferensen som dokumenterades.
Ladda ner den från vår hemsida,
helasverige.se

Jan Runfors är ledamot i Hela Sverige ska levas styrelse och vår representant i
Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp. Här tipsar han om intressanta saker som
händer inom Landsbygdsnätverket.
trafikgruppen arbetar för att öka kunskaperna
om olika trafiklösningar och om möjligheterna till förbättrad kollektivtrafik på landsbygden. Ett webbseminarium hölls den 28
februari och där deltog både forskare och
praktiker inom samåkning. Sändningen ligger kvar på Landsbygdsnätverkets hemsida.
Sök på ”Kollektivtrafik”.
i arbetsgruppen ”Stöd till etniska organisationer” pågår ett samarbete mellan SIOS,
representerat av Asha Ismail från vår medlemsorganisations Somaliska riksförbundet
och Hela Sverige ska leva kring utbyte mellan våra och deras föreningar som finns på
landsbygden.
i boden, Degerfors och i Uppsala har samarbeten etablerats mellan etniska föreningar,
ABF, lokala utvecklingsgrupper och länsavdelningar som gett konkreta resultat.
Nästa steg är att göra samma sak i
Västmanland och i Sörmland.

Landsbygdsnätverkets trafikgrupp fångad på bild. Från
vänster, Nils Lagerroth, samordnare på Landsbygdsnätverket,
Mia Krylén, Länsstyrelsen Jämtland, Per Hasselberg,
ordförande Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp och Jan
Runfors, ledamot i gruppen. Foto: Linn Hjort.
vill du veta mer? Kontakta Jan Runfors,

jan.runfors@gmail.com eller
Asha Ismail, ashacadar@live.com

Läs mer om Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper på landsbygsnatverket.se

Långshyttans folkets hus
24–25 november 2017.

Arrangörer: Hela Sverige ska leva
Dalarna, Hedemora kommun och
Älvdalens kommun.

Finansiär: Länsstyrelsen Dalarna.

NY LAG OM PERSONUPPGIFTER.
den nya dataskyddsförordningen, GDPR,
träder i kraft i alla EU:s medlemsländer den
25 maj 2018. Förordningen innebär en hel
del förändringar för dem som behandlar
personuppgifter och stärkta rättigheter för
den enskilde när det gäller personlig integritet. Hela Sverige ska leva kommer att
sända ut informationsmaterial om förordningen till länsavdelningarna och de lokala
utvecklingsgrupperna.

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

BOKTIPS OCH
WEBBINARIUM.
LOKALSAMTAL MED PO.

Författaren och debattören Po Tidholm är
på turné för att prata om läget i landet.
Turnén är ett samarbete mellan Hela
Sverige ska leva och Folkets hus och parker.
Po inleder samtalet och på varje ställe deltar
även lokala politiker och andra lokala
debattörer. Finansiär är Landshypotek
Bank.
Välkomna till ett stärkande och stimulerande samtal!
För detaljerad turnéplan se Hela Sverige
ska levas hemsida helasverige.se under
Nyheter.

Två tips för er som är intresserade av
ungas livsvillkor.
Forskaren Lotta Svensson som specialiserat sig på barn och ungdomars livsvillkor,
har gett ut antologin Lämna eller stanna?
Valmöjligheter och stöd för unga i ”resten
av Sverige”.
Här delar praktiker med sig av erfarenheter
och strategier för att öka möjligheterna för
unga att bo kvar på sin hemort.
Boken beställs på nordicacademicpress.com
Det blir även ett webbinarium i ämnet den
10 april, arrangerat av Hela Sverige ska leva
och Landsbygdsnätverket. Då deltar också
Lotta Svensson. Mer information finns på
Landsbygdsnätverkets hemsida
landsbygdsnatverket.se
Webbinariet är en del i serien Landet lär.

