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100 Mb till 100%, nationell politik för landsbygden, 

utlokalisera statliga myndigheter, öka möjligheterna 

att plugga på distans 

Det föreslår den parlamentariska Landsbygdskom-

mittén i sitt delbetänkande. Läs mera här 

Här är sammanställningen av båda dagarnas diskuss-

ioner 

Hör av er med synpunkter på innehållet senast den 4 

augusti.  

Efter det datumet skickar vi vårt inspel från Dalarna. 

Avesta 2020 

Anders Friberg kommundirektör 

3-årigt utvecklingsprojekt med stöd från Region 

Dalarna. Bakgrund: varsel inom stålindustrin, 

stora neddragningar, dålig självkänsla bland män-

niskor på orten. 

Långsiktig strategi för att vända utvecklingen. Alla 

delaktiga. Inte kopiera andra, utan utgå från byg-

dens perspektiv. Inte anlita konsulter. Använd 

den kompetens som finns i kommunen. 

På god väg att uppfylla målen för 2020.  

Läs mera om Avesta 2020 här 

Mats Dahlström, (centerpartiet)  

ordförande i Landsbygdsrådet och tidigare kom-

munalråd i Falun 

Mellan 17 000 och 18 000 bor på landsbygden i Falu kom-

mun. Om de utgjorde en egen kommun skulle den tillhöra en 

av länets större kommuner. Största utmaningen är bostäder. 

Landsbygdsrådet håller dialogmöten med intresseföreningar-

na i de olika kommundelarna. Hearings och dialogmöten. Alla 

politiska partier är med. Enighet kring att fokusera på lös-

niingar. Det finns i kommunen 1 miljon/år för utveckling i 

kommundelarna. Kan även användas för att växla upp EU-

pengar. Har hittills använts t ex till utegym, belysning, infotav-

lor, parkering. Kravet för att få del av utvecklingspengarna är 

att det finns en lokal utvecklingsplan. 

Så vill HSSL arbeta 

Hela Sverige ska leva, Dalarna, har tagit fram en strategi för 

samverkan i länet. Den presenterades av Mikael Källman. Se 

presentationen här 

Studiebesök i Sörmland 

I mitten av maj gjorde RSP ett studiebesök i Stavsjö och Spar-

reholm i Sörmland. Två mycket inspirerande dagar som gav 

insikter om bl a icke vinstdrivande AB som arbetar ”på riktigt” 

med landsbygdsutveckling. 

Se presentationer här: 

Lokalt driven landsbygdsutveckling 

Smörjmedel till hållbara servicelösningar 

Lokala initiativ i Stavsjö 

Hela Sparreholm ska blomstra 

 

Boka redan nu! 

6 oktober i Falun Kunskapsseminarium om upp-

handling som motor för landsbygdsutveckling 

26-27 oktober i Stockholm Service lab med Till-

växtverket och RSP arbetsgrupp 

Ha en skön sommar! 

http://www.entreprenor.se/nyklackt/obemannad-matbutik-landsbygdens-raddning_650701.html
http://www.svd.se/utrotningshotad-mangfald
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.1cca8215154da46bfedac543/1464081666254/Nyhetsbrev+nr+14_2016_w.pdf
file://lansstyrelsen.se/home/fal/601011-002/My Documents/RSP 2014-2018/TVV ÅRSRAPPORTER/RSP handlingsplan 2016.docx
http://www.sou.gov.se/parlamentariska-landsbygdskommitten/
file://lansstyrelsen.se/home/fal/601011-002/My Documents/RSP 2014-2018/RSP ARBETSGRUPPER/Inspel Landsbygdskommittén från RSP.docx
file://lansstyrelsen.se/home/fal/601011-002/My Documents/RSP 2014-2018/RSP ARBETSGRUPPER/Inspel Landsbygdskommittén från RSP.docx
http://www.avesta.se/2020
file://lansstyrelsen.se/home/fal/601011-002/My Documents/RSP 2014-2018/RSP ARBETSGRUPPER/HSSLW_pres_inklflernivåsamverkan_mm_2016-06.pdf
file://lansstyrelsen.se/home/fal/601011-002/My Documents/RSP 2014-2018/RSP ARBETSGRUPPER/HSSLW_pres_inklflernivåsamverkan_mm_2016-06.pdf
file://lansstyrelsen.se/home/fal/601011-002/My Documents/RSP 2014-2018/Larz Lokalt driven landsbygdsutveckling.pptx
file://lansstyrelsen.se/home/fal/601011-002/My Documents/RSP 2014-2018/Smörjmedel till hållbara servicelösningar.pptx
file://lansstyrelsen.se/home/fal/601011-002/My Documents/RSP 2014-2018/Gunnar Lokala Initiativ - PDF.pdf
file://lansstyrelsen.se/home/fal/601011-002/My Documents/RSP 2014-2018/Hela Sparreholm ska blomstra avslut.pptx

