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Nordiska vänner!
När dessa rader skrivs har vi haft val i Sverige, ännu har ingen statsminister utsetts. Mandatfördelningen
mellan de nuvarande blocken är knivskarp, men vi hoppas att det blir klart till veckan. Talmannen i
Sveriges riksdag har haft samtal med samtliga partiledare och ur detta kommer något gott för Sverige.

Glatt budskap till byarörelsen
Hela Sverige ska leva har under sommaren fått förtroendet att arbeta vidare enligt den strategi som tagits
fram i rörelsen. Regeringen har anslagit 46,5 miljoner för de kommande tre åren (2019-2020).
Det är vi mycket glada för, samt att beslutet kom innan valet. Vi kan därmed stärka länsavdelningarnas
och de lokala utvecklingsgrupperna arbete ytterligare.

Verksamhet sedan sist
Landsbygdsriksdagen 2018
Den 18 - 20 maj genomförde Hela Sverige ska leva den 15:e Landsbygdsriksdagen, denna gång i
Västernorrland med inspirationsresor i länet och seminarier, paneler och debatter med de bla de politiska
företrädarna samt mat, mingel och dans.
Läs mer
https://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Nyhetsbrev/NYHETSBLAD_2_2018.pdf
Vid Landsbygdsriksdagen gjordes ett uttalande som börjar med:. ”Vi behöver en ny politik för Sveriges
landsbygder.” Uttalandet bygger på Hela Sverige ska levas landsbygdspolitiska program. Se:
https://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/pdf/landsbygdsprogram_24-sid-outline.pdf
Deltagarna enades genom omröstning om formuleringarna i uttalandet. De röstade också om vilka frågor
som är viktigast för utveckling av landsbygden.
Följande frågor röstades fram:
• Ökat bostadsbyggande & bättre möjligheter till resor och transporter
• Digitalisera hela Sverige
• Skapa bättre service & trygghet
• Ge mer lokalt inflytande
Almedalsveckan
Under årets Almedalsvecka deltog vi i många evenemang i Almedalen: seminarier, rundabordssamtal,
mingel, enskilda möten och intervjuer. Vi fick bla en ”fika” med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som
kan ses på vår Youtubekanal helasverige.

Balansrapporter
Vi har under året tagit fram balansrapporter inom områdena: Kultur i hela landet, Befolkning i hela
landet och Hållbarhet i hela landet. Under hösten kommer även Infrastruktur i hela landet.
Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.
Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden. Se www.helasverige.se
Projekt
Våra nya projekt ”Service i samverkan” och ”Byanätsforum” är nu i full gång
Service
Målet för projektet Service i samverkan är att utveckla servicen i de elva deltagande kommunerna.
Lokalsamhället och det lokala näringslivet ska genom möten i varje kommun inkluderas i planering och
genomförande av service på landsbygden. Genom ett medskapande mellan dem och kommunens
representanter ska nya modeller testas för flernivåsamverkan och en hållbar struktur för serviceplanering
på landsbygden tas fram. Arbetet ska integreras i regionernas serviceplanering. I varje deltagande kommun
ska en plan för service på landsbygden finnas samt en lokal servicelösning skapas som ska innehålla något av
serviceslagen drivmedel, dagligvaruhandel, post, apotek eller betaltjänster.
Byanätsforum
Tillsammans med LRF och Coompanion driver nu Hela Sverige ska leva Byanätsforum.
Byanätsforum kommer att ha följande inriktning:
 INFORMATION Ökad kunskap till byanäten med webbplats, informationsmaterial, sociala
medier, nyhetsbrev, med mera.
 NÄTVERK Byanätsforum ska bygga nätverk mellan byanät, marknadsaktörer och myndigheter
samt med andra organisationer som är av nytta för byanäten.
 RÅDGIVNING Vägledning, helpdesk samt ekonomisk, juridisk och organisatorisk rådgivning till
byanäten.
 FÖRETRÄDARSKAP Representera byanäten och synliggöra betydelsen av byanät för att uppnå
bredbandsmålet i Sverige.
Byanätsforum riktar sig både till byanät som ska bildas, byanät som driftar sitt eget nät och byanät som vill
sälja sitt nät. Projektet ska pågå under två år till slutet av 2019. Projektet har nu startat och just nu pågår
överlämning från Bredbandsforum.
Övrigt
Vi arbetar vidare med Lokalekonomidagarna http://lokalekonomi.helasverige.se/ och
Omställningsnätverket http://omställning.net/om/ med utbildningar och seminarier både fysiska och
webinarier
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.
I nuläget arbetar vi fram en Verksamhetsplan för 2019 som ska presenteras vid förenings- och höstmötet
den 28 november samt mycket annat som presenteras vid mötet den 4 – 5 oktober!

