
 

                                                                                                                             

 

 

Välkommen till årets nationella träff den 25 oktober 2016 
 

Nu kan du anmäla dig till den årliga träffen för landsbygdsutvecklare på kommun, region och länsstyrelse! 

Under träffen kan du ta del av och dela med dig av kunskaper och metoder som stärker 

landsbygdsutvecklingens genomförande. Träffarna skapar också möjlighet att få ett fördjupat samarbete 

mellan kollegor i kommuner, län och regioner.  

Nätverket för landsbygdsutvecklare har funnits sedan 2012. En nationell arbetsgrupp är tillsatt för att styra och planera 

övergripande aktiviteter inom nätverket. Arbetsgruppen har uppdraget att samordna den nationella träffen som arrangeras 

varje år. Aktiviteterna i nätverket syftar till att stärka dig i ditt arbete med landsbygdsfrågor. Det kan vara så att dina 

arbetsuppgifter omfattar olika sakfrågor där landsbygden utgör en betydande resurs, såsom plan- och byggfrågor, 

infrastruktur, integration och näringslivsutveckling, för att ta några exempel. Vi hoppas kunna erbjuda ett spännande 

program även för dig. Det är planerat för att varje tema i programmet ska innehålla tillräcklig tid för frågor och diskussion. 

 

 

09:30 Fika 

10:00 Hej och välkommen! 

10:20 Ett nytt liv på landsbygden – framtid, drömmar 

och integration 

Maria Casal, integrationsstrateg vid Kramfors 

kommun. Frågor och diskussion. 

11:05 Bensträckare 

11:20 Hur man kan vända utmaningar till 

samhällsutveckling  

Nils Philips från Röstånga Utvecklings AB (svb) 

och Fredrik Lager, Kristianstads kommun. 

Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun, berättar 

om Bygdsam – Bygden i samverkan.  

Frågor och diskussion. 

12:30 Lunch 

 

 

13:30 Aktuella frågor i Landsbygdsnätverkets 

arbetsgrupper  

Ämnena är service i landsbygder och integration. 

Frågor och diskussion. 

15:00 Parlamentariska landsbygdskommittén 

 Huvudsekreterare Sören Häggroth 

15:20 Fika 

15:50 Dialog med civilsamhället 

Anna-Karin Berglund från SKL berättar om 

Idéburet Offentligt Partnerskap – en 

samverkansmodell. Frågor och diskussion. 

16:50 Avrundning – hur vi går vidare 

17:00 Slut 

18:00 Gemensam middag 

Deltagaravgiften inkluderar middagen. 

 

 

  

 

 

 

 
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm 

Till anmälan senast den 29 september 

Deltagaravgift: 400 kr exkl. moms. 

  

  

Läs mer på landsbygdsnatverket.se 

Träffen arrangeras av: Landsbygdsnätverket, nätverket  

för landsbygdsutvecklare, Sveriges lantbruksuniversitet och 

Jordbruksverket. 

 

 

Ett samarrangemang med Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitet 

http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/landsbygdsutvecklarna/anmalantillaretsnationellatraffforlandsbygdsutvecklare.4.23c790b5156df169bed81398.html
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/kalender/kalenderaktiviteter/nationelltraff2016forlandsbygdsutvecklare.5.2f382ef715547830ecc9060f.html

