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Hämta material.
Materialet i den här beställningslistan går att ladda ner från vår hemsida helasverige.se.
Om inget annat sägs hittar du allt under rubriken Vem är du?, klicka sedan på Vår digitala
bokhylla.
Vissa av skrifterna finns även i pappersform och vill du beställa dem mejlar du oss på
info@helasverige.se eller ringer 010-489 13 50. Allt vårt material är gratis för privatpersoner,
lokala utvecklingsgrupper och liknande. Något undantag kan finnas och då står det tydligt i
anslutning till skriften. Är ni ett studieförbund eller motsvarande, ber vi er fråga efter pris.
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ALLMÄNT OM OSS.
Vi utvecklar Sverige
Informationsbroschyr som kortfattat presenterar Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva. Nytryck 2016. 4 sidor.
Landsbygdspolitiskt program 2018
”Vi vill ha en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige”.
Det är titeln på vårt uppdaterade landsbygdspolitiska program, och en
sammanfattning av vad vi vill. Här utvecklar vi våra tankar och förslag inom
olika områden och ger förslag till åtgärder. 28 sidor.
Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser
Varje år gör vi verksamhetsplaner som vi publicerar i form en en skrift.
I verksamhetsberättelserna redovisar vi vad vi gjort. Både planer och
verksamhetsberättelser finns att ladda ner på vår hemsida under fliken Om oss/
Viktiga dokument.
Open spacedokumentation om landsbygdsfrågor.
Dokumentation från den stora Open space-processen som alla deltagare
i Landsbygdsriksdagen i Gävleborg 2014 var välkomna att delta i.
Dokumentationen är en guldgruva för den som vill veta mer om hur
människor tänker och tycker kring olika landsbygdsfrågor och även om några
år har gått sedan den gjordes, så är den fortfarande aktuell. Dokumentationen
ligger till grund för 2014 års landsbygdspolitiska program. 118 sidor.

Balansrapporter.
Hela Sverige ska levas balansrapporter är en serie kortrapporter som undersöker balansen mellan land och stad inom olika områden. Ämnesvalen är
kopplade till våra prioriterade frågor, exempelvis kultur, service och lokalt
inflytande.

Balansrapport #1 2018.
Har rubriken ”Kultur i hela landet” och undersöker balansen mellan
land och stad vad gäller finansiering, utbildningsmöjligheter, jobb
och tillgång till kultur. 12 sidor.
Balansrapport #2 2018.
Med rubriken ”Hållbarhet i hela Sverige”. Utreder balansen i klimatpåverkan och offentliga klimatinvesteringar mellan land och stad. 11
sidor.
Balansrapport #3 2018.
Har rubriken ”Befolkning i hela landet” och utreder olika definitioner och användningar av begreppen landsbygd, stad och urbanisering. 12 sidor.

3.

LOKAL UTVECKLING.
Världens bästa by
Här har vi samlat goda exempel på lokal utveckling från olika
utvecklingsgrupper i Sverige. När man samlar dem i en enda by så blir det
naturligtvis just – världens bästa by. 20 sidor.
Kraft att förändra
Här har vi samlat verktyg för lokal utveckling, från mobilisering via
mötestekniker, arbetsfördelning och ända till uppföljning av det
genomförda projektet. Varje steg i processen har sitt eget kapitel. 34 sidor.
Landsbygdens lilla gröna
Landsbygdens lilla gröna är en guide till hur du kan bygga upp din orts
varumärke och sprida ordet om dina hemtrakter. Här får ni praktiska tips
och användbara idéer för hur ni sätter er ort på kartan. Bakom skriften står
Länsstyrelsen och Regionförbundet i Kalmar län, Hela Sverige ska leva
Kalmar län samt Tillväxtverket. 16 sidor.
Den första samhällsnivån
Denna skrift visar en modell för hur lokalt arbete kan utvecklas och hur
samhället samtidigt bygger hållbara bygder, ökad delaktighet och fördjupad
demokrati. Författare: Ulla Herlitz och Hans Arén. 44 sidor.

LOKAL EKONOMI.
Mikrofonden – handboken för förtroendevalda och medarbetare
Skriften berättar om mikrofondernas logotyp, historik, affärsidé, med
mera. Syftet är att ge förutsättningar för en bra verksamhet.17 sidor.
Nya handboken i lokal finansiering
Vår Nya handboken i lokal finansiering syftar till att ge lokala samhällsföreningar och andra intresserade aktörer en metod och första orientering om olika associationsformer och organisationsmodeller för lokala
finansieringsinitiativ. Det är en omarbetad och uppdaterad version av den
ursprungliga boken. 32 sidor
Lathund för offentlig finansiering riktad till byautvecklare
En sammanställning av de institutioner som delar ut bidrag som kan vara
intressanta för oss i byarörelsen. Vad deras syfte är och länkar till aktuella
utlysningar. 5 sidor.
Mikrofonden
En broschyr som presenterar Mikrofonden Sverige och de regionala
mikrofonderna. De är i uppbyggnadsskedet och ser sig som Almis
motsvarighet för företag och verksamheter inom social ekonomi och lokal
utveckling. 4 sidor.
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Lokal finansiering – så gjorde vi
Här berättar elva bygder om hur de samlar investeringskapital för att
förverkliga sina idéer. Läs om föreningar som bland annat använt
lokalekonomisk analys, crowdfunding och bildat aktiebolag. 16 sidor.

LOKAL SERVICE.
Service i samverkan
I den här broschyren presenteras vårt stora serviceprojekt, Service i samverkan, som drog igång hösten 2017. Här finns bland annat information
om projektets mål och vilka som deltar. Vikt A4.
Utveckling av lokalt anpassade servicelösningar
Resultatet av förstudien med samma namn. Här presenteras ett förslag till
modell för hur både den lokala, regionala och nationella nivån kan arbeta
för att skapa en bra lokal service. 8 sidor
Lokala hållbara servicelösningar, slutrapport
I slutrapporten får vi veta hur det gick för de femton bygder som
deltog i projektet och vilka svårigheter som mötte dem. Här finns också
resonemang kring lokala servicepunkter och idéer för framtiden. 26 sidor.
Den svenska lanthandeln
År 2013 undersökte Hela Sverige ska leva hur lanthandlarna i Sverige såg
på sin situation och framtid. 273 handlare svarade på frågorna som ger en
intressant bild av en oerhört viktig bransch. 17 sidor.
Ny service på landet
Tre lanthandlar i Åmåls och Årjängs kommuner provade nya lösningar
för en samlad lokal service som bland annat gav personlig service för att
komma i kontakt med myndigheter. Här tänktes och genomfördes många
nyskapande lösningar. Projektet varade våren 2009 till december 2011. 14
sidor.
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OMSTÄLLNING.
Sverige ställer om
Detta är Hela Sverige ska levas omställningsbok. Här finns konkreta tips
på hur du kan starta ett omställningsinitiativ där du bor. Dessutom får du
massor av inspiration från de många initiativ som redan är igång.
Ladda ner den som pdf eller beställ inbunden (papperspärm) för 100
kronor. 92 sidor.
Hela Sverige ställer om!
I foldern Hela Sverige ställer om kan ni läsa mer om bakgrunden till
omställningsrörelsen samt vilka möjligheter det finns att sätta igång ett
omställningsarbete. 4 sidor.

SKOLOR.
Små skolor i utveckling
Projektet Små skolor i utveckling avslutades våren 2015. Syftet var att
stödja de små skolornas arbete att ta fram nya pedagogiska metoder
kopplade till IT, samt att utveckla och stärka skolans roll i det lokala
samhällsbygget. Tretton skolor deltog i projektet som pågick i tre år.
Genom arbetet har vi också fått chansen att titta närmare på vilka mönster
och strukturer som hämmar små skolors utveckling.
En skola i tiden
En diskussionsbok om skolan i förändringens tidevarv. Här ges ett brett
spektra av kunskaper och perspektiv från bland andra ett par professorer i
telekommunikation respektive historia och utbildningsvetenskap, en rektor,
en utbildare inom IT-sektorn, samt sist men inte minst, läraren Jerker
Porat som år 2014 valdes till en av världens mest innovativa lärare. Den
tryckta skriften kostar 60 kronor, men du kan ladda ner den gratis från vår
hemsida. 68 sidor.
Appell: Små skolors särskilda värde
Under slutseminariet arbetade deltagarna fram en appell med analys av
fördelarna med små skolor och utmaningar för dem, samt förslag för en
väg framåt. 4 sidor.
Små skolors särskilda värde
På slutseminariet var det dags att peka ut riktningen för framtiden.
Ta del av goda erfarenheter och nyttiga lärdomar från deltagarna, läs
om fördelarna med en liten skola och om hur skolan kan bli ett nav för
bygdeutvecklingen. 10 sidor.
Sammanfattning: Små skolor i utveckling
Här sammanfattas alla delarna av projektet. Projektledaren reflekterar och
alla skolorna presenteras. 8 sidor.
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UNGDOMAR.
#ungapålandsbygden
#ungapålandsbygden är ett projekt/initiativ som vill utmana
storstadsnormen, uppmana vuxenvärlden till attitydförändring och öka
förutsättningarna för ungas organisering på landsbygden. I den här skriften
sammanfattas tankarna och vad som gjorts i projektet. 8 sidor A5.
Ungdomsforum i Norr
Ett projekt i Västerbottens länsbygderåds regi. Ungdomar i tre olika
bygder – stadsnära landsbygd, en fjällkommun och en ”mittemellan” –
bestämde själva vad som var viktigt för dem och de tre grupperna hade
mycket skilda drömmar. Läs om hur drömmarna förverkligades, och hur
vuxenvärlden lärde sig nytt. 24 sidor.
Ung i Tornedalen
Ung i Tornedalen drevs av Hela Sverige ska leva Norrbotten. Unga skulle
inspireras att engagera sig i samhällsutvecklingen och få verktyg att påverka
sin livssituation. I projektet byggdes nätverk med vuxna – politiker,
tjänstemän, företag, pensionärsorganisationer med flera som stod till tjänst
med struktur och kunskaper. I skriften finns erfarenheterna samlade.
Här får vi också veta vilka utmaningar som ungdomar i Tornedalen har
identifierat. 20 sidor.

BREDBAND.
Bredband på landsbygden
En skrift från Bredbandsforum som samlar kunskapen om
bredbandsbyggnation på landsbygden. Den beskriver processen från ax
till limpa när ett byanät ska färdigställas. De olika delarna i processen får
varsitt kapitel i skriften. 30 sidor.
Handbok för fibernätsföreningar 2.1
Sjätte upplagan. Framtagen av Coompanion Kronoberg, för er som har
startat eller planerar att starta en fibernätsförening i form av en ekonomisk
förening. Den tar upp både ekonomiska och juridiska förutsättningar och
vad man bör tänka på gällande föreningen. OBS! Skriften tar inte upp det
praktiska arbetet eller de tekniska frågorna som uppstår.
Denna upplaga innehåller främst nya stadgar, anpassade efter de lagändringar som trädde i kraft under 2016. Här finns också ett nytt exempel på
markupplåtelseavtal som tagits fram tillsammans med LRF. 64 sidor.
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NATURRESURSER.
Lokal förvaltning av naturresurser
Den 17 maj 2015 genomfördes en konferens om lokal förvaltning. Det
var en uppföljning av en likadan konferens för tio år sedan. Frågorna
för uppföljningskonferensen var ”Vad har hänt?” och ”Hur går vi
vidare?”. Konferensen gav intressanta svar på de båda frågorna och
dokumentationen innehåller både diskussionerna och de praktiska
exemplen. 23 sidor.
Om skogsbolagens samrådsplikt vid skogsavverkning
Det finns en överenskommelse som innebär att skogsbolag som planerar
större ingrepp i sin skog måste kalla till samråd med lokala intressenter
innan de går till praktisk handling. Samråd kan vara avgörande för att
exempelvis rekreationsområden blir kvar, som ridleder, vandringsleder
eller områden som är viktiga för lokalt näringsliv. Läs mer om
samrådsplikt i den här broschyren. 4 sidor.
Vindens återbäring
Hela Sverige ska leva drev under några år ett projekt med målet att ge
lokalt inflytande, delägarskap och/eller återbäring till de bygder som
påverkades av vindkraftsutbygggnad. Tillsammans med representanter
för aktörerna inom branschen tog vi fram rekommendationer för hur
detta kan gå till. I Vindens återbäring presenterar vi arbetet, synsättet och
rekommendationerna. 8 sidor.
Lokalt förankrat fiske, konferensdokumentation
Den 18-19 maj 2015 genomförde Hela Sverige ska leva en konferens om
det lokala fisket med rubriken “Lokal förankrat fiske – en möjlighet för
tillväxt och lokal utveckling”. På konferensen deltog forskare, politiker,
representanter för näringen och tjänstemän på olika nivåer. 20 sidor.
Återföring till bygden av naturresursers värden
Syftet med skriften är att stärka argumentationen för återföring av
naturresurserna till de områden som berörs av uttagen. Innehåller även
en genomgång av den diskussion om återföring av de värden som
vattenkraften genererat och som regelbundet återkommit under hela
1900-talet. 41 sidor.

JÄMSTÄLLDHET.
Vår jämställdhetsbroschyr
Enkel introduktion till jämställdhetsarbete, med många små tips som
förenklar arbetet. 8 sidor.
Hur jämställd är landsbygden?
Vi bestämde oss för att undersöka det och under hösten 2014 erbjöd
vi kvinnor att svara på en enkät med frågor utifrån regeringens
jämställdhetsmål. Under 2015 erbjöd vi män att svara på samma frågor.
Här är resultatet av arbetet – ett intressant och tankeväckande material. 29
respektive 25 sidor.
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Våra texter ur ett genusperspektiv
Vi har låtit genusvetaren Eva Lindholm analysera några av våra
viktigaste texter ur ett genusperspektiv. Här är hennes slutsatser och
rekommendationer. Rapporten handlar om våra texter, men kan även
användas av alla som vill fundera över sitt eget skrivande. 12 sidor.
Främjartekniker
Främjartekniker går ut på att ge alla typer av grupper en plattform
att träffas på, samt förslag till hur man aktivt kan arbeta för att
uppmärksamma alla i gruppen. 20 sidor

INTERNATIONELLT.
European Rural Parliament 2013: Report and Prospect
Dokumentationen av den första europeiska landsbygdsriksdagen hösten
2013, med bakgrund, program, slutsatser och foton från evenemanget.
12 sidor.

ÖVRIGT.
Lathund för att arrangera småkonferenser
I den här skriften får du veta det mesta du behöver när du planerar en
mindre konferens. Massor av kloka tankar och smarta tips. 6 sidor
Byalagsförsäkringen
Du och din utvecklingsgrupp är försäkrade genom Hela Sverige ska leva
och det kostar er ingenting. Försäkringen gäller lokala utvecklingsgrupper i
vårt medlemsregister, kommunbygderåd och länsbygderåd.
Läs mer om försäkringen i den här broschyren. 4 sidor.
Vägar in i samhället
Rapporten Integration och flyktingmottagande på ett enklare sätt ger idéer
till åtgärder som underlättar samarbete mellan kommun och myndigheter
och hur man tar tillvara på sociala sektorns kunskaper och engagemang.
Författare Inger Kraft-Etzler, Hela Sverige ska leva Jämtlands län. 23
sidor.
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ÄLDRE MATERIAL.
Här har vi samlat äldre material som fortfarande kan vara intressant och användbart.
Landsbygdspolitiskt program 2014
Vårt landsbygdspolitiska program bygger på de idéer och krav som kom
fram i Open space-processen under Landsbygdsriksdagen i Gävleborgs
län våren 2014. Här finns många av de åtgärder som krävs för en levande
landsbygd. Programmet vänder sig till politiken på alla nivåer. 16 sidor.
Landsbygdspolitiskt program 2014 på fem minuter
Kortversionen av vårt landsbygdspolitiska program. 4 sidor.
Lokal utvecklingsplanering – en plan i varje bygd!
Tio goda exempel på hållbar service i landsbygdshandeln, och en
diskussion kring lanthandelns betydelse. 4 sidor. Tryckår: cirka 2005.
Hållbar service i landsbygdshandeln
Tio goda exempel på hållbar service i landsbygdshandeln, och en
diskussion kring lanthandelns betydelse. 7 sidor. Tryckår: cirka 2005.
Bygdens röst – mellan medborgare och kommun
Tar upp olika alternativ hur lokal demokrati kan utvecklas. Boken vill
uppmärksamma rösträttens och demokratiutvecklingens lokala historia,
men också inspirera till dialog mellan medborgare och kommun om nya
former för lokal demokrati på bygdenivå. 26 sidor. Tryckår: 2002.
Lokala hållbara servicelösningar
Här presenteras vårt projekt Lokala hållbara servicelösningar som
genomfördes juni 2010 till september 2011. Modellen innebar att man
sammanförde olika intressenter, exempelvis lanthandel, föreningar och
invånare, för att ta ett samlat grepp om servicefrågorna. Femton orter
deltog, geografiskt spridda över Sverige. 8 sidor.
Kvinnors entreprenörskap på landsbygden
Hela Sverige ska leva drev tre delprojekt inom området kvinnors
entreprenörskap. I den här foldern presenteras projektet. Himlarand var
en företagarutbildning i samarbete med Halmstad högskola. I Kvinnors
skrivbyrå samlades kvinnor för att skriva om sina liv och synliggöra
kvinnors liv under 1900-talet. Det tredje delprojektet var en kartläggning
av kvinnors företagande och entreprenörskap. 8 sidor.
Kvinnors entreprenörskap på landsbygden – slutrapport
I slutrapporten av projektet Kvinnors entreprenörskap på landsbygden
berättas om de tre delprojekten. Här finns slutsatser, erfarenheter,
kommentarer och intressant läsning. 12 sidor.
Ställ om Sverige
”Ställ om Sverige” är ett inspirations- och handledningsmaterial för er som vill
skapa nya förutsättningar där ni bor och samtidigt värna om jorden som gemensam resurs. Materialet är framtaget 2009 inom ramen för projektet Hållbara bygder
och vänder sig till grupper och personer som vill förändra (ställa om) sitt lokalsamhälle. 84 sidor. Endast nedladdning. Omslagsbild saknas.
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