
   
 
Nyhetsbrev oktober 2018 
 

Landsbygdsriksdagen till Sörmland? 
En intresseanmälan om att arrangera 2020 års landsbygdsriksdag har skickats in till Hela 

Sverige ska leva. Bakom ansökan står Hela Sverige ska leva Sörmland/ Länsbygderådet 

och Nyköpings kommun, i samverkan med Regionförbundet Sörmland och 

Landshövdingen. Det har kommit in anmälningar från fyra län, förutom Sörmland även 

från Uppland, dalarna och Jönköpings län. 

Besked om var Landsbygdsriksdagen kommer att gå av stapeln 2020 meddelas på Hela 

Sverige ska levas höstmöte den 28 november. Alla landsbygdsvänner i Sörmland håller 

väl tummarna så att vi får möjlighet att visa upp vårt fantastiska län för deltagare från hela 

Sverige under en intensiv helg i maj om två år.  

                                                        

 

Landsbygdsmanifestet 
På väg mot 2019 - landsbygdsmanifest 2019.  
Efterdyningarna efter Sörmlands landsbygdsting 2018 

1. Bostadsbyggande  
Ta tillvara kraften i bygden 

Man ska använda befintlig energi hos människor på landsbygden. Det finns många bra 

tankar och idéer men det är viktigt med ett nav, en katalysator, som styr och ser till att det 

som ska bli gjort också blir det.  

Lär av andras exempel  

Skapa en kunskapsbank. 

 För alla goda exempel som finns främst i Sörmland men även andra goda exempel 

ute i landet.  

 Sörmländska kommuner, riktad mot tjänstemän, politiker och beställare.  Där man 

tar höjd för att våga med mål att genomföra. Lyft fram goda exempel.  

 Se på byggemenskaper, ”Egnahemfabriken” och kraften hos lokala 

utvecklingsbolag m.fl.  

Koordinera  

Ta vara på kraften på de platser, noder, där det finns gemensamma intressen bland 

Nyköping 



invånarna där man vill utveckla och bygga på platsen. Rikta ljuset hit. Göra 

samordningsvinster i att tänka skola, boende, generationer, service, kommunikation osv. 

 Att komma åt marken för att kunna bygga på landsbygden kan ibland vara ett 

problem då den är privatägd. En idé var att vid byggprojekten ha en 

byggmästare och prata med bankerna och sedan ha en dialog och komma 

överens med markägaren om en god lösning. Byggmästaren är då navet i 

projektet.  

 Skapa fria och flexibla byggplaner. Flexiblare byggplaner för landsbygden, på 

icke planlagt område. Skapa generösare normer generellt för landsbygden i hela 

Sörmland. För alla upplåtelseformer, strandskydd, markfrågor. 

Likabehandlingsprincipen används allt för ofta för att tjänstemän ska kunna ta sig 

ur obekväma beslut. 
 

Utveckla eller använd redan fungerande Modeller  

Egnahemsfabriken. Kommunikationsgrupper med hög kompetens och sakkunskap för att 

få till bostäder och korta ner idéprocesser, planering och byggtider. Gruppen ska verka 

mellan beställare och kommun och fungera som bollplank för enskilda. Dessa ska vara 

oberoende. Här kan du tillhandahålla allt ifrån spik till ritningar…” Egnahemsfabriken” 

som innebär att en gammal lada byggs om till bostäder. De som ska bo där hjälper till 

med projektet att bygga bostäderna. I projektgruppen ingår en byggchef och två 

personal som ofta är nyanlända som får arbete med detta. De som har svårt att få boende 

på annat sätt kan få boende genom att hjälpa till att bygga själv. De skriver kontrakt med 

markägaren att de som bygger kommer att hyra. Detta sätt att få fler bostäder på 

landsbygden är på uppgång.  

     

Bygg gemenskaper som är ett sätt att en grupp människor som i egen regi och utifrån 

egna ambitioner tillsammans planera, låter bygga och senare använder byggnaden.  

Bygg gemenskaper är ett verktyg för hela processen. 

1. Bygga på marknader där ingen annan kan eller vill bygga 

2. Åstadkomma flyttkedjor och frigöra småhus genom att tillföra lägenheter 

3. Möjliggöra kvarboende och inflyttning 

4. Använda Landsbygdens styrka socialt kapital 

5. Alstra nytt socialt kapital 

6. Stärka lokalt näringsliv och lokal tillväxt 

 

Eller går ihop i bygden i egen eller i samarbete med lokala företagare eller kommunen  

 Att komma åt marken för att kunna bygga på landsbygden kan ibland vara ett 

problem då den är privatägd. En idé var att vid byggprojekten ha en 

byggmästare och prata med bankerna och sedan ha en dialog och komma 

överens med markägaren om en god lösning. Byggmästaren är då navet i 

projektet, eller andra liknande modeller. 



Samarbeta med kommunen 

 Dukatbord – modell för bostäder. När man kommer upp med en idé om 

byggnation får man träffa samtliga parter, tjänstemän, inom berörda områden. Allt 

för att få ömsesidig kunskap med ett brett perspektiv.   

 Skapa fria och flexibla byggplaner. Flexiblare byggplaner för landsbygden, på 

icke planlagt område. Skapa generösare normer generellt för landsbygden i hela 

Sörmland. För alla upplåtelseformer, strandskydd, markfrågor. 

Likabehandlingsprincipen används allt för ofta för att tjänstemän ska kunna ta sig 

ur obekväma beslut 

 
 

Det är många äldre som inte orkar bo kvar  

 Ett stort problem på landsbygden är att de äldre tvingas flytta till städerna när de 

inte längre kan bo kvar i sina hus utan behöver lägenheter. Vilket det är brist på 

ute på landsbygden. Diskussion från kommunen att det finns pengar att söka från 

Allmänna Arvsfonden och även Leader kan hjälpa till med finansiering. Diskussion 

mest kring alternativa finansieringsfonder. Att bygga på mark som inte är värd 

någonting kostar mer i produktionen och ingen vill därför ta på sig den uppgiften.  

 Skapa en modell för trygghetsboende på landsbygden i Sörmland en modell som 

kan appliceras på samtliga kommuner. Ett win-win projekt.  
 

Integration  
Integration för mångfald på landet. Prefabricerade hus med korta tider från beställning 

till färdigställande s.k. Attefallshus eller modulhus.   

Saker hänger ihop 

 Det är viktigt och bra att ta tillvara på de resurser som finns, exempelvis skolor 

och hembygdsgårdar där kraft finns att bevara byn. Se till att dessa delar finns 

kvar. 

 
Övrigt 

 En i gruppen ansåg att strandskyddsreglerna är ett problem. En lösning på detta 

skulle vara att överklaga länsstyrelsens beslut till högsta instans.  

2. Service i samverkan utvecklar landsbygden 

Ta tillvara kraften i bygden 

● Rätt service på rätt plats? 

● Vi är varandras kunder, behöver nyttja varandra och prioritera det.  

● Fler arbetstillfällen på orten behövs för att behovet av service ska öka. Företag spelar 

stor roll i servicefrågan. 

● Grundservice som infrastruktur som fungerar gör att även annan service fungerar.  

● Landsbygdsbutiken måste bjuda till, ha servicekänsla. 

● Utvecklingsbolag skulle kunna samverka men får inte bli för stort. 

● Lokalt engagemang och underperspektiv är viktigt för att få utveckling på en ort. 

● Kommun kan stötta men inte driva utvecklingen. Inte stort intresse från Sörmlands 

kommuner(politiker/tjänstemän) för utvecklingsbolag. 

● Vilken service behövs, anpassa för stadens respektive landsbygdens behov? 

 



Kopiera och lär av andras exempel  

● Delge och sprida goda exempel där service fungerar. 

● Ta tillvara erfarenheterna av kommunbygderådets i Nyköpings serviceprojekt lokal 

ledd service och serviceprojektet i Flen och Vingåkers kommun 

 

Koordinera och samordna 

● Servicepunkten behöver ha servicekänsla och bra bemötande och vilja vara med och 

utveckla. Vi är varandras kunder, lokal lojalitet. 

● Föreningarna har en viktig funktion som mötesplatser och spelar stor roll som 

servicefunktion  

● Glöm inte kyrkan som mötesplats och samverkanspartner. 

● Kommunen behöver skapa mötesplatser och ta täten för att orten ska utvecklas. 

● Kommunerna behöver bli bättre på att säkra att alla har tillgång till samma service, 

antingen genom att ge servicen eller ge förutsättningarna 

 

Utveckla eller använd redan fungerande Modeller  

● Skapa fler lokala utvecklingsbolag, kooperativ och formella organisationer i 

samverkan med kommunen. Forma lokalt utvecklingsbolag utan vinstintresse där 

boende är delägare (Kiladalens AB). Vinst ska återinvesteras i service, ex digital 

lanthandel. Den som bor på orten prioriteras till de äldreboenden som byggs. 

(hyresrätter). De som satsar får ingen aktieutdelning men investerar i framtiden 

● Samverkan mellan servicepunkter/mötesplats behövs för utveckling. 

Servicepunkten behöver ha servicekänsla/bra bemötande och vilja vara med och 

utveckla. Vi är varandras kunder, lokal lojalitet. 

 Hitta nya samverkan former mellan civilsamhälle och kommun. Skapa 

nya/utveckla befintliga mötesplatser (föreningar, skolor, kyrkan) 
 

Integration  

● Ta tillvara på nyanlända och dess bakgrund och kompetens  

 

Saker hänger ihop 

● Bredband en förutsättning, Bättre infrastruktur där digitalisering är inkluderad 

● Kommunikationer - buss och tåg 

● Infrastruktur-förutsättningar, t ex en väg som underhålls (vems ansvar – samfällighet, 

kommunen?), att skolbussen kan åka, post 

● Skolan är navet i landsbygden 

 

Övrigt 

Digitala tjänster viktiga. Hur ser framtidens smarta by/landsbygd ut i Sörmland?  

 

 

3.  Nya jobb 
Ta tillvara kraften i bygden 

Svårt att anställa. Vi måste vilja vara arbetsgivare också, det ställs orimliga krav på oss. 

Kan det vara ett alternativ att ta in F-skattare, många som gör så. 

Det ställs för låga krav på utbildningarna. Det räcker inte med 1-2 års utbildning.  

Transporter. Kollektivtrafiken, eller brist på, begränsar möjligheten till arbetskraft, 

många av de nyanlända som söker jobb har inte körkort.  

Sänk priset på kollektivtrafiken, så det blir lönsamt att åka kollektivt i jämförelse med bil. 



Önskemål om mer Avropstrafik på landsbygden. Vi måste ha en infrastruktur som finns 

hela tiden. Eller tänk annorlunda, ex byabuss. 

Någon behöver analysera vilka typer av företag som finns på landsbygden.  

För att påverka behövs fakta. Ta fram statistik över vilka företag som finns på 

landsbygden och vart. På vissa platser samlas samma typer av företag, går detta att 

utveckla? 

Kunskapsuppbyggnad inom Gig-ekonomin, i och med utvecklingen mot 

frilandsjobbande, ex webbaserade företag, frilansare m.m. Kunskaperna om detta 

behöver höjas hos de som arbetar med att förmedla arbetskraft. Vilka möjligheter finns 

att jobba på dessa sätt på landsbygden? 

Vi lever inte i ett ”antingen eller samhälle”, vi måste lära oss att vi lever i ”både och”. 

Inte stad eller landsbygd. Det finns många som bor i Sörmland och jobbar i Stockholm. 

Sörmland och Stockholm behöver varandra. 

Viktigt att skapa attraktion, satsa på de platser som har förutsättningar 

Förstärka det som händer på olika orter. Utveckla en strategi för varje ort. Ta tillvara 

länets småskalighet och mångfald av orter. Det gäller att skapa möjligheter på små orter.  

Använd landsbygdens tomma lokaler. till nya verksamheter typ landbaserade 

akvaponikanläggningar, nya företagshotell, typ gula huset i Stallarholmen, eller bygg om 

till spännande boende 

Utträngningseffekt där boendet och företagandet blir för dyrt i storstäderna, i framtiden 

kommer det bo fler på landsbygden och fler kommer starta företag, vi måste planera för 

detta. 

Arbetskraftsbrist - Kan en lösning vara att olika gårdar blir bra på olika saker, ex harva, 

så, tröska osv. Pooler/kluster där gårdar samarbetar. Vi missar i matchningen, vi har inte 

arbetskraftsbrist, nyanlända har ofta jobbat med jordbruk i sina hemländer. 

Koordinera och samordna 

● Kollektivtrafik och boende 

● Analys - vilka är företagarna på landsbygden 

● Strategiskt byggande 

● Inte brist på arbetskraft, brist på matchning 

 

På gång i Service i samverkan- Sörmland  

Sedan snart ett år driver Hela Sverige ska leva ett pilotprojekt ”Service i samverkan” i två 

sörmländska kommuner, Vingåker och Flen. Resultatet av pilotprojektet kommer bland 

annat att bestå av erfarenheter av lokala samverkansstrukturer och samverkansplaner för 

landsbygden. I slutdokumentet kommer både design och planer att presenteras för att 

vidareutveckla våra lokala samverkansmodeller för service på landsbygden. 

Åke Sandklef är processledare och under det första året som snart har gått har 

processerna bestått i att skapa förtroende både med de kommunala tjänstemän och 

landsbygdsutvecklare som arbetar i kommunerna samt med så många av de aktiva 



utvecklingsgrupperna som det har getts tillfälle till. Behovet av både önskad lokal 

utveckling och servicebehov har genomlysts. 

Just nu pågår det aktiviteter kopplat till projektet i Vingåkersorterna Högsjö, Läppe, 

Österåker och Marmorbyn som samtliga skapar nya, alternativt reviderade, utvecklings-

planer för sin ort och där service ingår som en del av de lokala planerna. 

I Flen har kommunen och Hela Sverige startat ett utvecklingsarbete kring besöks-

näringen kring väg 221 och eventuell förbättrad service kring området. Orterna Mellösa 

och Hälleforsnäs har nybildade grupper som nu är mogna att samarbeta med och även 

Sparreholm står på tur att träffa efter datum som bestäms nu under oktober. I Bettna finns 

en befintlig servicepunkt som också har stor potential för utveckling. 

Många orter upplever behov av lägenheter både i form av bostadsrätter och hyresrätter 

för trygghetsboende, seniorboende och som första boende samt som boende för kortare 

perioder. I båda kommunerna samarbetar och koordinerar Hela Sverige insatserna med 

Leader Sörmland 

 

Dags att nominera till Årets landsbygdskommun och Årets 
Landsbygdsgrupp 2018 för hela Sverige 

Hela Sverige ska leva Riks har i många år delat ut utmärkelser till kommuner och lokala 

utvecklingsgrupper som utför ett inspirerande arbete som bidrar till att skapa en bättre 

balans mellan stad och land. 
Det finns många lokala utvecklingsgrupper som håller sina orter levande, som bygger 

gemenskap och sammanhållning och ser till att det finns service och arbetsmöjligheter. 

En av dessa får utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp som vi delar ut varje år. För 

två år sedan var det Stavsjö som fick priset. 

Det finns kommuner som arbetar på ett medvetet sätt så att landsbygden, förorten eller 

skärgården i kommunen kan utvecklas. Som ser landsbygd, skärgård eller förort som lika 

viktiga för kommunens överlevnad och attraktivitet som tätorten. Ofta har dessa 

kommuner ett nära samarbete med de lokala föreningarna och utvecklingsgrupperna. 

Nomineringen skall vara inskickad senast den 1 nov  

Klicka här för att komma till sidan om Årets kommun 

Klicka här för att komma till sidan om Årets lokala utvecklingsgrupp 

 

Sörmlands Landsbygdshjältar – nominera redan nu 
Årets Landsbygdseldsjäl, Årets Landsbygdsgrupp och Årets Serviceinsats är de 

utmärkelser som vi delade ut på årets Landsbygdsting och det har vi tänkt att göra även 

2019.  

Du kan nominera redan nu men kanske framför allt börja fundera i banorna vem och vilka 

du vill nominera inför 2019 år Landsbygdsting. Nominera på hssl.sormland@gmail.com 

 

 

 

https://www.helasverige.se/vad-vi-goer/vaara-utmaerkelser/aarets-kommun/
https://www.helasverige.se/vad-vi-goer/vaara-utmaerkelser/aarets-lokala-utvecklingsgrupp/
mailto:carla.sw@hotmail.com


Höstkalendarium 
Det händer en hel del spännande saker under hösten.  

Bostadseminarium i Stavsjö 18 oktober 

Boka in den 18 oktober klockan 19.00 för filmpremiär av Utveckling av kommersiell 

service på landsbygden i Stavsjö. Filmen är finansierad av Tillväxtverket och bygger i 

hög grad på den resa som Stavsjö har gått igenom med digital lanthandel, Kiladalens 

Utveckling AB, bostadsbyggande m.m. Efter filmen följer ett panelsamtal om hur vi 

utvecklar service, jobb och boende på landsbygden med erfarenheter utifrån Stavsjö. 

Kontaktpersoner VD Gunnar Casserstedt och styrelseordförande Larz Johansson 

 

250 möjligheter 

Är en mötesplats för människor som på olika sätt engagerar sig i platsers utveckling.  

23-24 oktober är tidpunkt för årets mötesplats och själva platsen är Jönköping. Mer info 

om både konceptet 250 möjligheter och årets mötesplats hittar du på här.  

Handlardag 25 oktober 

Länsstyrelsen Sörmland bjuder in till en Handlardag. En heldag för er som driver 

lanthandel på landsbygden i Södermanland och för er som arbetar med landsbygds-

/näringslivsutveckling. 

Välkommen till en heldag med föreläsningar, tid för erfarenhetsutbyte handlare emellan 

och en möjlighet till dialog mellan kommun/länsstyrelse och handlare. Målet med dagen 

är att få ta del av vad ni tycker är viktigt för att driva en dagligvaruhandel på 

landsbygden och hur er verksamhet kan utvecklas. 

Programmet är fortfarande preliminärt men kommer bland annat att innehålla 

föredragningar av Lars-Ove Jonsson, tidigare etableringschef på ICA som pratar 

möjligheter/utmaningar och Rikard Ohlin, ägare av lanthandel i Värmland som belönats 

för sitt arbete för bygden. 

Tid: 09.00 – 15.30   Plats: Hedenlunda Slott, Flen  

Kostnad: Dagen är kostnadsfri Anmälan: Gör du till marcus.forss@lansstyrelsen.se  

Digital nätverksträff 6 november – tema smarta landsbygder i framkant 

Dags för nationell nätverksträff - med regionala mötesplatser  

Temat för årets digitala nätverksträff är Smarta landsbygder i framkant. Ta chansen att 

vara med när vi knyter ihop landet med regionala diskussioner och digital inspiration. 

Totalt blir vi uppemot 1 000 deltagare på olika regionala mötesplatser i hela landet.  
Föreläsarna: 

Aline Kärrbäck, svenska Landsbygdsnätverkets representant europeiska 

Landsbygdsnätverket grupp för Smart Villages, berättar om hur Europa mobiliserar för 

smarta landsbygder.  
Lina Bjerke, forskare vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, pratar om hur 

förnyelse är vägen till framgång.  
Lars E Olsson, Näringsdepartementet, samordnar förberedelserna av framtida 

jordbruks- och landsbygdspolitik och berättar om var smörjmedlen finns framöver.  

 
När: 6 november klockan 12.30-16.00.  

Var: Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna.  

Anmälan: Klicka på länken  för att komma till anmälan.  

Program: Klicka på länken  för att se hela programmet.  

http://250mojligheter.se/
mailto:marcus.forss@lansstyrelsen.se
http://landsbygdsnatverket.se/pagang/arliganatverkstraffen/anmalantilldigitalnatverkstraff6november.4.5c290fe3165a51cf53892561.html
http://landsbygdsnatverket.se/download/18.25e61c93165e6d49047769d3/1537355568215/Program%20N%C3%A4tverkstr%C3%A4ff.pdf


Så funkar det. Du som deltagare anmäler dig till någon av de regionala mötesplatserna. 

Där följer ni tillsammans det nationella programmet som är uppkopplat digitalt och 

diskuterar hur vi alla kan underlätta för fler smarta landsbygder.  
Vilka är vi? Landsbygdsnätverket är en nationell plattform som engagerar Landsbygds-

sverige. Klicka på länken för att läsa mer om oss. 

 

Lokalekonomidagar 19-20 november 

Hela Sverige ska leva bjuder in till Lokalekonomidagar 19-20 november 2018 med temat 

”Lokal och cirkulär ekonomi – som fisken i vattnet?”. Det blir lunch till lunch i Eskilstuna.  

Program, hur du anmäler dig m.m. finns här. Anmälan görs senast 7 november. 

Vi lottar ut 10 platser till Lokalekonomidagarna. Om du vill delta i utlottningen så skickar 

du ett meddelande till hssl.sormland@gmail.com senast 31 oktober. De som tilldelats 

plats meddelas samma vecka. 

Hela Sverige ska leva Sörmland på Facebook 
Hela Sverige ska leva Sörmland (Länsbygderådet) finns på Facebook.  

Gilla oss genom att trycka på den rätta knappen. Vi heter ”Hela Sverige ska leva 

Sörmland” på Facebook. 
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Web: www.helasverige.se  

Avregistrera mottagande av Länsbygderådets Nyhetsbrev gör du genom skicka ett e-

postmeddelande till hssl.sormland@gmail.com och meddelar detta. 
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