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”Hur kan vi tillsammans
skapa en än mer
livskraftig landsbygd
i Dalarna?”
www.helasverige.se

Hela Sverige ska leva
Rådgivande landsbygdsriksdag

24 länsbygderåd
Årsmöte/föreningsmöte

Cirka 100
kommunbygderåd

Styrelse

Kansli

www.helasverige.se

46 medlemsorganisationer

Cirka 5 000
lokala utvecklingsgrupper

Vår vision
Hela Sverige ska leva!

www.helasverige.se

Vår värdegrund
Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för
hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med landsbygdens
intressen i fokus är vi nyfikna, vidsynta, generösa och nyskapande.
Vi tar del av andras erfarenheter och delar med oss av våra,
såväl nationellt som internationellt.
Demokrati, mångfald och jämställdhet präglar vårt arbetssätt.
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Vårt mål
Lokala utvecklingsgrupper ska nå största möjliga demokratiska,
ekonomiska, sociala och miljömässiga framgång i sitt arbete.

www.helasverige.se

Vår verksamhetsidé
Vi stöder lokal utveckling, stimulerar samverkan, bildar
opinion och påverkar politiken – så att hela Sverige ska leva!
All verksamhet ska präglas av vår värdegrund.

www.helasverige.se

En lokal utvecklingsgrupp
Arbetar brett för bygdens utveckling och bästa.
Tar tillvara bygdens gemensamma intressen och företräder bygden
i olika sammanhang.
Är öppen för alla och verkar offentligt. Utses och arbetar
demokratiskt. Är ofta en ideell förening.
Verkar i ett område – byn eller församlingen – som avgränsas av
bygdens befolkning.

www.helasverige.se

Dalarna

C:a 150
lokala utvecklingsgrupper
12 medlemsorganisationer

Årsmöte/föreningsmöte
8 kommunbygderåd
15 kommuner

Styrelse

www.helasverige.se
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ABF
Coompanion Dalarna
Dalarnas bygdegårdsdistrikt
Folkets Hub
Folkets hus och parker
Friteatern
Hushållningssällskapet
LRF
NBV
Riksteatern
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan

Dalarna

Vårt uppdrag
Vi är en del av Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva och
vårt främsta mål är att ge råd och stöd till Dalarnas
lokala utvecklingsgrupper. Med små medel och gränslös
samverkan och samarbete, lokalt, regionalt och nationellt, kan
vi tillsammans arbeta med de frågor som är
viktiga för service och utveckling på landsbygden!
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”Hur kan vi tillsammans
skapa en än mer
livskraftig landsbygd
i Dalarna?”
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Flernivåsamverkan
Politiskt mål: Alla ska ha tillgång till
grundläggande betaltjänster till rimliga priser
En nationell strategi för regional tillväxt och
attraktionskraft 2014-2020

Nationell

Regional

Regionala serviceprogram

Kommunal

Lokal

Samve
rka
utveck n
l
landsb ar
ygden

Kommunala översiktsplaner
Kommunala serviceplaner

Lokala utvecklingsplaner mm

Servicepunkten – en modern plats för flernivåsamverkan
www.helasverige.se
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• Lansstyrelsen i Dalarna lamnar slutrapport •

Forstudie for okad lokal mobiliseringfor
utveckling av lokalt anpassade servicelosningar for grundliiggande betaltjiinster
och annan service.
c...-.._. .. Mtla Stwip 1b IPr&.

Vårt projekt:
”Nytt hållbart arbetssätt”
Syftet är
• att vi tillsammans med våra medlemmar, ska skapa en plan
för ett nytt hållbart arbetssätt som ska bidra till mer
nytta för våra medlemmar och därmed till en än
mer livskraftig landsbygd i Dalarna.
• kartlägga de samverkans- och utvecklingsmöjligheter som finns med våra intressenter lokalt,
kommunalt, regionalt och nationellt

www.helasverige.se

Dalarna

Dalarna

lnbjudan till workshop Hur kan vi tillsammans skapa en an
mer livskraftig landsbygd i Dalarna?
w
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Några slutsatser…
Dalarna

Vad behöver er utvecklingsgrupp för att ni
ska bli än mer framgångsrika?
• Givande samarbeten med kommunen m.fl.
• Engagerade människor.
• Information om olika finansierings- och bidragsmöjligheter.
• Nya perspektiv och utbyte av idéer, erfarenheter och goda exempel.
• Event som hjälper till att mobilisera människor.
• Innovation och kreativitet.
• Enkla finansieringsmöjligheter.

Några slutsatser…
Dalarna

Hur kan ”Hela Sverige ska leva Dalarna” bidra till
er (de lokala utvecklingsgrupperna) framgång?
• Som rådgivare, bollplank och coach
• Att skapa forum/ arenor/ nätverk för utbyte av kunskap, idéer,
erfarenheter och goda exempel (gärna i samverkan med kommunen).
• Temanätverk, inspirationsdagar, workshops, seminarier, studieresor
(inom och utom länet och även landet…).
• Att inspirera och stödja. Att vara en ”stödstruktur” (jmf. organisationen
Svenskt Näringsliv).
• Förmedla fakta, statistik och omvärldsbevakning. Att utveckla en årligt
återkommande ”Landsbygdsbarometer”.
• Att förmedla information och kontakter.

”Hur kan vi tillsammans
skapa en än mer
livskraftig landsbygd
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Fråga 1 :
Hur kan vi än mer lyfta fram det
lokala underifrån perspektivet
med alla dess möjligheter?

www.helasverige.se

Fråga 2:
Hur kan vi få till en än tydligare
dialog och samspel mellan det
lokala (boende, föreningar och
företag) och kommunen?
www.helasverige.se

Vad händer framöver?
• ?Pilotprojekt i samarbete med Gävleborg om ökad lokal

Dalarna

mobilisering för utveckling av lokalt anpassade servicelösningar?
• Fortsatt dialog om samverkan och samarbete med våra
intressenter
• Fortsatt dialog om ev. utvecklingsprojekt med Dalarnas
Fotbollsförbund och Dalarnas Bygdegårdsdistrikt
• Fortsatt dialog med Region Dalarna om en ”modell” för
samverkan och LRF om samverkan kring ”grönt kluster”.
• Projekt ”Samåkning i Dalarna” i samarbete med Hedemora
kommun och Älvdalens kommun.
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Dalarna

www.facebook.com/heladalarnaskaleva
www.hssl.se/dalarna
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