Kort Lägesrapport Hela Sverige – 2018-04-12
Hela Sverige ska leva höll den 28 november 2017 ett höst- och föreningsmöte där verksamheten och
budgeten för 2018 fastslogs. Hela Sverige ska leva arbetar vidare enligt fastlagd strategi.

Budgeten är som tidigare ca 16 miljoner SKR varav 6,8 miljoner SKR utbetalas till länsavdelningarna
Vid mötet delades utmärkelserna Årets Lokala utvecklingsgrupp och Årets kommun ut.

Årets Lokala grupp: Mellansels IF med motiveringen: Mellansels IF har arbetat sedan 1990-talet med
att bygga en attraktiv bygd. Långsiktighet, hållbarhet och lokal demokrati styr deras insatser och
arbetsmetoder. Med så skilda verksamheter som gym för rörelsehindrade, uthyrning av konferenslokaler,
idrottande och integrationsarbete bidrar föreningen till en bygd där alla kan höra hemma.
Årets kommun: Lidköping: Lidköpings kommun satsar på att utveckla viktig service på landsbygden:
lanthandlar, skolor och kollektivtrafik. Kommunen har ett helhetstänk som utgår från att utvecklingen ska
vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Framförallt involveras det lokala föreningslivet i
kommunens planering och det finns ett strukturerat samarbete med landsbygdsutvecklaren”

Landsbygdsriksdagen 2018 i Västernorrland
Arbetet med Landsbygdsriksdagen den 18 – 20 maj i fortgår, där vi har bjudit in en person från varje land
i Hela Norden ska leva. Programmet är nu klart och landsbygdsfrågorna är hetare än på många år och
Landsbygdsriksdagen 2018 blir ett viktigt inslag detta valår. På Landsbygdsriksdagen bjuds du på ett
program bestående av föreläsningar, seminarier och fantastiska inspirationsresor. 2018 bjuder
Landsbygdsriksdagen dessutom på ett politiskt samtal med alla riksdagspartierna. Se vidare:
www.landsbygdsriksdagen.se Välkomna!

Ny kommunikationsplattform
Hela Sverige ska leva har tagit fram en ny kommunikationsplattform som erhållit ett positivt mottagande.
Nya färger, nytt bildspråk, ny hemsida och nya typsnitt. Vi sände ”live” från 19 orter över hela Sverige.

Projekten
Som vi tidigare nämnt så har projektet ”Service i samverkan” tagit fart i 11 kommuner och 6 län/regioner
nu satt fart. Vi har erhållit 16 miljoner SKR från Tillväxtverket. Processledare är tillsatta i det spännande
projektet som ska ta fram nya modeller och testa för flernivåsamverkan inom servicen. Se vidare:
https://helasverige.se/vad-vi-goer/vaara-prioriterade-fraagor/service/service-i-samverkan/
I projektet Byanätsforum har vi nu erhållit 9 miljoner SKR från Jordbruksverket och nu anställt två
projektledare/koordinatorer som börjar i slutet av april, projekttiden är 19 månader. Byanätsforum ska
arbeta med rådgivning, nätverksbyggare och information till både byanät som ska bildas och 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.

Hela Sverige ska levas Balansrapport
Vi har presenterat vår första Balansrapport ”Kultur i hela landet”. Det är den första i en serie rapporter
som belyser balansen mellan land och stad inom våra prioriterade områden. Se:
https://helasverige.se/vad-vi-goer/vaara-prioriterade-fraagor/kultur/balansrapport-1-kultur-i-helalandet/

Internationellt
Hela Sverige ska leva överlämnade det praktiska handhavandet i Hela Norden ska leva till Vellenes
Fellesorganisasjon i Oslo den 22 januari 2018.
European Rural Parliament genomfördes den 17 – 20 oktober. Nu finns deklarationen här:
http://europeanruralparliament.com/

Övrigt
Som tidigare år så är vi inbjudna att delta vid debatter och andra samråd (viktigt demokratiaspekt),
exempelvis transportkonferens där infrastrukturministern deltog. Sitter med i viktiga utredningar, tex
vatten- och avlopp på landsbygden. Vi arbetar för en långsiktig finansiering och har kontaktaer med
regeringen och departement.
Vi har svarat på den landsbygdspolitiska propositionen, remiss om turism, arbetar med digitala
lokalekonomidagar och mycket mer som kommer att nämnas vid mötet!
Vid pennan;
Ulrik Strömberg

