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• 5 000 lokala utvecklingsgrupper 

• 24 länsavdelningar

• 44 medlemsorganisationer

Blekinge

Dalarna

Fyrbodal 

Gotland

X-ing Gävleborg

Göteborgsregionen

Halland 

Jämtland

Jönköping

Kalmar län

Kronoberg 

Norrbotten 

Sjuhärad

Skaraborg 

Skåne  

Stockholm 

Sörmland

Uppsala

Värmland 

Västerbotten

Västernorrland 

Västmanland

Örebro, 

Östergötland

ABF, Bygdegårdarnas, Riksförbund 

Centerkvinnorna, Centerns 

Ungdomsförbund, Ekobanken, Ekologiska 

Lantbrukarna, Folkets Hus och Parker, 

Riksorganisationen Framtiden i Vå̊ra 

Händer,Föreningen Friteatern, Föreningen 

Gestaltad Historia, Global kunskap, 

Föreningen Leader Närheten, 

Hushå̊llningssällskapens Förbund, 

Inlandskommunernas ekonomiska förening, 

JAK Medlemsbank Jordbrukare –

Ungdomens förbund, Kommunal, Kungl. 

Skogs- och Lantbruksakademin, LRF, Leader 

Gästrikebygden, Leader Mellansjölandet, 

Leader Hälsingebygden, 

Norrlandsförbundet, Närs Sparbank, 

Riksförbundet 4H Riksföreningen Vå̊ra 

Gårdar, Riksidrottsförbundet, Rural Future, 

SISU, Idrottsutbildarna, SmåKom, Somaliska 

Riksförbundet i Sverige, Sparbankernas 

Riksförbund, Stiftelsen Folkets Hubb/KTH, 

Studiefrämjandet, Studieförbundet 

Vuxenskolan, Svensk Vindkraftsförening, 

Svenska Fotbollförbundet, Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, 

Svenska Jägareförbundet, Sveriges 

Östergötland 190 grupper
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FÖRENINGENS SYFTE

Föreningens verksamhet 

ska ge allmännytta genom 

att verka för 

goda villkor i hela landet, 

en god 

landsbygdsutveckling 

och en god balans mellan 

stad och land.

Stadgar paragraf 3

”Föreningens syfte”

VERKSAMHETSIDÉ
Föreningen ska stärka lokala 

utvecklingsgrupper och andra 

medlemmar, som har lokal utveckling 

och landsbygdsutveckling till uppgift, för 

att hela Sverige ska leva.

Verksamheten ska ge en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar 

utveckling i hela landet.

Hela Sverige ska leva arbetar ur ett 

lokalt perspektiv genom att stärka 

samverkan mellan lokala 

utvecklingsgrupper, 

medlemsorganisationer, kommun- och 

länsavdelningar/länsbygderåd samt 

myndigheter, organisationer och andra 

intressenter.

Hela Sverige ska leva arbetar nationellt 

och internationellt för att stimulera 

erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, 

bilda opinion och påverka politiken.

Stadgar paragraf 4

”Föreningens verksamhet”



Roller/ansvar Påverkan

Hela Sverige ska leva

Riksorganisation
Styrelse/Kansli

Byutv.grupp

Kommunbygderåd
5000 lokala grupper/100 KBR

Hela Sverige ska leva 

Länsavdelning
24 

Regering

Riksdag

Nationella medier 

Länsstyrelse

Region

Kommuner

Regionala medier Lokala medier 



Alla frågor – Hela Sverige.
Ekomat, kärnkraft, jämställdhet, mångfald, omställning, energi, hållbarhet, 

mikrofonder, arbetslösa, FAS 3, landbygdsriksdagen, Transision network, 

FCS, skog, Almedalen, kontanter, återbäring, naturresurser, vindkraft, 

företagande, småföretagande, skolor, service, lokal förvaltning, 

infrastruktur, bredband, telefoni, 700 Mhz bandet, landsbygdspolitiska 

program, överenskommelse, HUB:ar, storstadsmaktordning, 

skolnedläggning, servicekontor, vattendirektiv, gruvor, mineraler, 

skjutsgruppen, koldioxidavgifter, miljöskatter på fossila bränslen, 

befolkningsutveckling, landbygd, glesbygd, entreprenörskap, lokal 

utveckling, första samhällsnivån, European parlament, kaskader, ERP, 

fiske, kvinnor, urbanisering, medielandskap, naturkonferens, kultur, 

bygdegårdar, folkbildning, järnväg, färjor, bostadsbyggande, ödehus, 

digitalradio, kopparnät, Norden, mobiltelefontäckning, digitala motorvägar, 

PTS, bredbandsforum, byanätssforum, hållbara bygder, avfolkning, leader, 

innovationsfonder, finansiering, livsmedel, landbygdsuppror, bioekonomi, 

klimat, naturvård, varg, jakt, grums, ungdomar, bensin, regionbildning, 

andelsjordbruk, CSA, elmopeder, lapplisa, servicepunkter, kommuner, 

landsting, socialfonder, socialt företagande, turism, IT, fäbodar, idrott, fritid, 

tyngre fordon, ekonomi, civilsamhälle, EU, klimatavtal, svenska modellen, 

strandskydd, LIS-områden, ensamkommande flyktingbarn, statliga jobb, 





FYSIOLOGI
Grundläggande behov:

Vatten, syre, mat, kläder, bostad

Maslows behovstrappa

TRYGGHET
Säkerhet, stabilitet

GEMENSKAP
Kärlek, omtanke

SJÄLVKÄNSLA
Makt, uppskattning

SJÄLV-
FÖRVERKLIGANDE

Bli allt du kan vara



FYSIOLOGI
Grundläggande behov:

Vatten, syre, mat, kläder, bostad

Maslows behovstrappa Samhällets behovstrappa

INFRASTRUKTUR
Vägar, energi, digital infrastruktur, telefoni, bostäder 

livsmedel, finansiering, kommunikationer/transporter

TRYGGHET
Säkerhet, stabilitet

TRYGGHET/SERVICE
Service, utbildning, polis, jobb, post, sjukvård

GEMENSKAP
Kärlek, omtanke

GEMENSKAP
Mötesplatser (bygdegårdar mm) 

kultur, fritid, folkbildning

SJÄLVKÄNSLA
Makt, uppskattning

SJÄLVKÄNSLA
Storstadsmaktordning, normbildning

Balans mellan stad och land

SJÄLV-
FÖRVERKLIGANDE

Bli allt du kan vara

SJÄLV-
FÖRVERKLIGANDE

Innovation, tillväxt, 

kreativitet, entreprenörskap



Vad vi gör i 

Östergötland!



• Finns med i olika 

styrgrupper/referensgrupper/partnerskap på regional 

nivå

• Remissinstans

• Lyfter våra medlemmars frågor i samhällsdebatten –

verkar opinionsbildande

• Driver och deltar i projekt som gynnar våra 

medlemmars intressen

• Arbetar för kunskapsbyggande kring landsbygdens 

frågor, sprider kunskap/information

• Skapar plattformar för möten

• Sprider goda exempel och verktyg för lokal utveckling 

och samverkan



Service i 

samverkan
Projektet är EU-finansierat. 



• September 2017 – februari 2020

• Budget 16 miljoner kr

• Involverar 6 län och 11 kommuner:



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. 



Projektorganisation

Styrgrupp för Service i samverkan

Projektledare

Projektekonom

Processledare

Regional styrgrupp

Våra 2 processledare

Hela Sverige ska leva Östergötland

Ansvarig tjänsteman Norrköpings kommun

Ansvarig tjänsteman Motala kommun

Ansvarig tjänsteman Region Östergötland



Vad är service?

Sällan mina grupper pratar om de 

mer traditionella servicetyperna 

(dagligvaror, drivmedel etc). 

Samtidigt svårt att få hela 

grupperna att "go crazy" och 

tänka nytt, men på varje möte 

brukar ett par personer ha den 

förmågan. Grupperna är förstås 

väldigt olika men samtidigt landar 

det mesta i att det spelar mindre 

roll vad det handlar om, vilken typ 

av service eller funktion man 

saknar - istället handlar det om att 

kunna påverka vad som händer i 

bygden. Kanske är den viktigaste 

servicefrågan lokalt inflytande?

Jag inleder diskussionerna med att ställa 

frågan ”Vad ÄR service för dig?” och de 

absolut vanligaste svaren är:

Offentlig verksamhet, det man betalar 

skatt för

Infrastruktur – kollektivtrafik och 

bredband/fiber

Tillgänglighet till förskola/skola, 

livsmedelsaffär med olika service i 

butiken t ex apotek, drivmedel, 

vårdcentral…

Boende – för alla åldrar, olika 

boendeformer, bättre lånevillkor



Vilka frågor är prioriterade?

Utan minsta tvekan: ATT KUNNA BO 

KVAR. Alla mina byar pratar om 

vikten av varierat bostadsutbud så 

att unga, ensamstående och äldre 

kan få bo kvar i sin hembygd när 

livets förutsättningar förändras. Och i 

alla sammanhang där bostadsfrågan 

diskuteras är de insatta överens om 

att "en rörlighet på 

bostadsmarknaden" är avgörande för 

utveckling. Samma sak måste gälla 

på landsbygd - finns inte bostäderna 

så tvingar man indirekt invånarna att 

lämna - och det är helt klart deras 

största rädsla. Det här är så tydligt 

och så viktigt att ibland tänker jag att 

bostadsfrågan borde vara det enda 

vi jobbar med just nu.

På varje möte har förstås frågan om 

nedläggningarna av äldreboendet i 

Tjällmo och framförallt av skolan i 

Godegård diskuterats.

Den fråga som föranlett Anders och mig 

att bjuda in till en träff 

är kollektivtrafiken

Då kommer VD, trafikchef och 

trafikoperativ chef från Ötraf att delta 

tillsammans med ansvarig tjänsteman 

och politiker från Motala kommun.

Jag håller även med Pia om 

att bostadsfrågan är viktig. 

Diskussionerna handlar om att kunna bo 

kvar på orten, att kunna flytta till 

lägenhet – både för äldre som vill sälja 

sina villor samt för ungdomar som vill 

flytta hemifrån, att det behöver byggas 

nya bostäder – och för det behövs 

tomter (på vissa orter och på några orter 

finns tomter) och framförallt att få lån 

beviljade.







Vad kan kommunerna göra?

Framför allt känna och visa respekt för 

de skillnader som finns i kunskap:

Invånarna kan alltid mer om sin 

hembygd, om vilka som bor där, vad 

som finns, hur det fungerar, historiken, 

konflikter, möjligheter, behov.

Det offentliga kan alltid mer om 

samhällssystemet, vem som 

bestämmer vad, hur ärenden hanteras, 

hur man enklast kommer vidare, vad 

som sätter käppar i hjulen.

Om man kan få med sig de tankarna i 

alla samtal och alla beslut så kan man 

underlätta processen.

Och så finns det förstås tusen miljoner 

saker till ;-)

/Pia

LYSSNA, FÖRA DIALOG (framförallt INNAN 

beslut ska tas), och ge konkret GENSVAR.

Citat från en av grupperna på ett möte: ”Gensvar 

konkret från de som styr politiskt. Det har varit 

mycket av program/dokument/referensgrupp 

politiskt - men var tar det vägen? Blir det att 

pliktskyldigt ställa upp? Om dialogen ska ha något 

värde i praktiken ska den ske fortlöpande och 

innan avgörande beslut fattas för en 

landsbygdsända”

Ett till citat: ”Det är inte konstruktivt att bara sitta 

och gnälla och prata om vad kommunen ska göra. 

Och inte heller ta på offerkoftan och säga att vi gör 

allt själv. Vi kan, kring olika punkter vi lyft på dessa 

möten, vara mer konkreta och prata i termer hur vi 

går vidare. Alla i landsbygdsgruppen kan förstås 

inte engagera sig i alla frågor, men det är viktigt att 

agera lite konstruktivt. Ofta blir svaret att "prata 

med en politiker", men vägen till lösningar är ju i 

regel via tjänstemän som håller i olika trådar. 

Påverka konkret kan ju exempelvis vara att 

komma med förslag till lösningar och sätta dom på 

pränt och skicka in till berörda i kommunen eller 

andra aktörer som kan vara aktuella.”

Vänliga hälsningar

// Ewa



Reflektioner från kommuner som 

ingår i Service i samverkan… 3 

minuter var 😉



Avslutningsvi

s



Den urbana normen

Det behövs en infrastruktur för lokalt 

inflytande för att komplettera vårt 

demokratiska system



Same old shit Crazy new shit



Pia Tingvall Ordförande Hela Sverige ska leva 

Östergötland

E-post pia.tingvall@telia.com

Twitter @tinpia

Facebook  pia tingvall

Instagram tinpia

#helasverigeskaleva





Projekttid:  2017-09-01 – 2019-07-31 (2019-12-01)




