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24 länsbygderåd 

Cirka 100 
kommunbygderåd 

46 medlems-
organisationer 

Cirka 5 000 
lokala utvecklingsgrupper 

Rådgivande landsbygdsriksdag 

Kansli 

Styrelse 

Årsmöte/föreningsmöte 

Hela Sverige ska leva 



www.helasverige.se 

Vår vision 
 

Hela Sverige ska leva! 
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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.  
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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.  
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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. 
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12 medlems-
organisationer 

Styrelse 

Årsmöte/föreningsmöte 

Dalarna 

15 kommuner 

8 kommun-
bygderåd •  ABF

•  Coompanion Dalarna
•  Dalarnas bygdegårdsdistrikt
•  Folkets Hub
•  Folkets hus och parker
•  Friteatern
•  Hushållningssällskapet
•  LRF
•  NBV
•  Riksteatern
•  Studiefrämjandet
•  Studieförbundet Vuxenskolan

C:a 150  
lokala utvecklingsgrupper 
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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!

Dalarna 
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Flernivåsamverkan 

Nationell

Regional

Kommunal

Lokal

Politiskt mål: Alla ska ha tillgång till 
grundläggande betaltjänster till rimliga priser
En nationell strategi för regional tillväxt och 

attraktionskraft 2014-2020

Regionala serviceprogram

Kommunala översiktsplaner
Kommunala serviceplaner

Lokala utvecklingsplaner mm

Samverkan utvecklar landsbygden

Servicepunkten – en modern plats för flernivåsamverkan 
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• Lansstyrelsen i Dalarna lamnar slutrapport • 

Forstudie for okad lokal mobiliseringfor 
utveckling av lokalt anpassade service

losningar for grundliiggande betaltjiinster 
och annan service. 

c...-.._. .. Mtla Stwip 1b IPr&. 
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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 utvecklings-
möjligheter som finns med våra intressenter lokalt, 
kommunalt, regionalt och nationellt

Dalarna 



Dalarna 
lnbjudan till workshop -
Hur kan vi tillsammans skapa en an 
mer livskraftig landsbygd i Dalarna? 

Den w lnbjucba ir tiD dla som iir ..-! ocb ut• 
wddar bndsbygden i Dalat'Da i aagot av Unets 
kiUilJD1.1nbyzd<riod ener I ldcon rr u-ts alb 
lokala utwddiopgrupper (ex. byala&. sockeu· 
r.\d, bpr.\d, m-f"cireninc. ~Woe. 
lntreiSdorenin& eller 11>edlem i Dalaro;as byg· 
deg;lrdsdi.strilrt m.1L m.11.). 

Nu bar v\. Hela Sveri&e ska leva Dalarna. dngjt 
IP>a Yirt prujekt' "Nytt baiii>¥t -tt'" 
varJ .yft:e if' att vi b1)sa01DJaDt med vira Wed• 

leounar, med dig. ska skapa e.. pbD fOr ett ..,U 
ballbart arbetssltt som w bidn liD lber nytta 
fOr viira medlemmar ocb diirmed tiD en in....,. 
lmknftl& bnclsbyzd I Dalal-. 

I projek!g sb vi iven Jl:artUao de samftliw>s· 
ocb utwckllngsmoiU~Mter som finns med v.tra 
intreslellter lokalt. kmnmunall. reg!onalt oeb 
natlonent (t..a. Unsstyreben Dalarna. Region 
Dalarna. Ulldstlnget Dalarna. DaWwmas utvt'ck· 
llopomride. Leader Nedre Dal51ftQ. Dalamas 
bysdesirdsdlstriltt. lanets kommuner m.ll. m.R.). 
Ett sp1r vi bLa. viU lmna ir om de &"<f.a _,.,pel 
som 6nns runt om i landet dir HSSL:s11nsorg;ani· 
sationer bar skapat kanslifunktioner med amtilld 
penooaJ bn .--o4ot hea !Won I Dabma oeb 
om delta lean sk:apa nytta rorviira medlemnlar, 
fiirdi&-

Utifrin delta boppas vi att du viii nra med pi 
en works!Jop pi temat '1lur km vi tiDsammans 
sk:apa en in mer lmknftl& la~~dsbygd i Dabr
l>ll?" lllr lmmmer vi att skapa IOrutslttnlDgor f&o 
kre•tin dlskussioner ocb delande :rv goda """m· 
pel ocb erfarenbeter m.m. m.m. 

.,.,._,...,.JD.IIruu.-..Hlr' !f)J f# , ••~ __ ... ,; .... oc:xa a 

Du ar varmt valkommen ~ en wor1tshop 
nara dig (aven om lanet ar stort. .. ) 

N0<T2 Dabrn> • Mintbc 25 april kl 18.30 i 
Bjhru Bygdeprd. E•-ertsberJ. 
Mel!....-Dabrl>ll · Tisda& 26 aprllld 18.30 I 
Gimsb~rke-Duvn.b B}'Bdeprd. Ginlsl>Ori<e. 
SOdra Dabnaa • ~ 27 aprilld 18.30 I 
Maln>Pnlen Gcldo bygdepr.L Hedemora. 

Vi la>mmer att bjuda pi bffe/ te oeb smo.Fs 
(fOr diJ med ~on matanergi hittM vi givetvis ett 
~ .aa til i u bll). 

Med !Omoppainc att Yi ses Yid ni&ot ""' tillJll· 
J~! 

S~Jre!- fOr Reb ~ sk:a leva Dalarna, 
s;m. M.ikael Kallman (projektledare oeb styrelsele
cl:.,_ sedall tri lr) 

PsL sprid giima donna lzlbjudan till de i diU 
nltwtt S<D bar intresse all ...,.. med. 
Ps2. Far att pbnera 6Jca IIUD. -6wr vi ftta 
vid ..w..t .., t!l16.lkoa du loommer med. "'"" 
a1t onsda,g 20 apn1. RiJ18 eller SMS:a MilcaeL teL 
0768-48+441alllmlati¥t :::ib Jei;.p..;mv 
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Några slutsatser…
 
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.

Dalarna 



Några slutsatser…
 
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.

Dalarna 
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Fråga 1 :
Hur kan vi än mer lyfta fram det 

lokala underifrån perspektivet 
med alla dess möjligheter?
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Fråga 2:
Hur kan vi få till en än tydligare 
dialog och samspel mellan det 
lokala (boende, föreningar och 

företag) och kommunen?
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Vad händer framöver?
 
•  ?Pilotprojekt i samarbete med Gävleborg om ökad lokal 

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. 

Dalarna 
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Dalarna 

www.facebook.com/heladalarnaskaleva

www.hssl.se/dalarna


