Summering landsbygdsutvecklarträff Falun 9 april 2019
På träffen i Norrköping hösten 2018 plockade Hanne Kringstad, Falu kommun och Lena
Kansbod, Ludvika kommun upp bollen om att arrangera en träff för landsbygdsutvecklare
inom offentlig sektor. Drygt 40 nätverkssugna landsbygdsutvecklare tog sig således till Falun
den 9 april, den geografiska spridningen var över förväntan med representanter från Gällivare
till Kristianstad och allt däremellan. Att vi är i behov av att prata märktes redan under det
inledande kaffet, sorlet var högt och skratten, kramarna och leendena många!
Programmet inleddes med info från Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverket, om var
nätverkets fokus ska ligga de kommande två åren. Nätverket kommer inte att ha resurser att
samordna oss inom offentlig sektor men är gärna närvarande på våra andra träffar och vill
också gärna ha inspel kring vad vi vill att de arbetar med, informerar om och fokuserar på.
Helt klart är att vi håller kontakten och nätverket är viktigt.
Viktoria Dagobert Spong, Tillväxtverket, tog vid och informerade om var tyngdpunkten hos
Tillväxtverkets satsningar och utlysningar ligger.
Sen följde bensträckare innan Per Wenner från Trafikverket tog vid. Per belyste det vi alla ser
som ett problem, att verket ska arbeta samhällsekonomiskt effektivt men samtidigt
tillhandahålla bra framkomlighet i hela landet. Just landsbygdsfrågorna och hela landets
prioriteringar är något som är väldigt aktuellt upplever Per. Vi fick också kunskap om att
näringslivet har väldigt tydliga kanaler till trafikplaneringen, något vi på kommuner saknas.
Både Landsbygdsnätverket och vi kommunala tjänstepersoner bör hålla kontakt med Per,
kanske kan vi bjuda in honom framöver och också samla oss kring inspel till Trafikverket. Att
vi kanske behöver tänka nytt kring kollektivtrafik och andra trafiklösningar var också ett
medskick, gårdagens lösningar på morgondagens problem fungerar inte.
Gänget vandrade iväg på lunch och även här var det högt i tak, erfarenheter utbyttes och
inspirationen flödade. Efter lunch hade vi gruppdiskussioner kring service,
landsbygdsperspektiv internt och Karin och Jennifer från Falkenberg fick informera om sin
satsning med ”Lev din dröm FKB”. Nyttigt och bra att få prata med andra i samma situation
även om förutsättningarna ser annorlunda ut i hela landet.
Oron för att någon skulle plocka upp bollen om nästa träff var totalt obefogad då Linnea från
Örnsköldsvik redan vid kaffet anmälde sig som frivillig. I samband med Höga Kustens
landsbygdskonferens den 18-19 september träffas vi. Från lunch den 19 sep till lunch 20 sep
kör vi fokus på landsbygdsutvecklare inom offentlig sektor igen! Kul! Mer info kommer.
Vi tackar för en strålande dag, bra samarbeten och att det verkligen blev en dag vi gjorde
tillsammans!
Kram på er & på återseende
Hanne och Lena

