Gör din bygd attraktiv för företag, boende och besökande!

Program - Service lab, 26 oktober 2016
Norra Latin - Aulan
09.00 – 10.00 Fika och registrering
10.00 – 10.15 Välkomna! Anna Bünger, avdelningschef Näringsliv, Tillväxtverket
10.15 – 10.25 Regeringen satsar på service i landsbygden!
Claes Nordmark, politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet.
10.25 – 10.30 Film – 180 miljoner till Lokala servicelösningar
10.30 – 12.00 Service-soffan diskuterar de utmaningar och möjligheter som Sveriges- gles och
landsbygdskommuner står inför.







Medverkande:
Po Tidholm, journalist. Aktuell i SVT´s dokumentärserie "Resten av Sverige".
Monica Haider, ledamot i parlamentariska landsbygdskommittén,
riksdagsledamot (S) och tidigare kommunalråd i Älmhult.
Erik Westholm, professor i nordisk och europeisk landsbygdsutveckling, Sveriges
Lantbruksuniversitet.
Johan Väisänen, Explore the North – entreprenören som lockar både nya
kommuninvånare och besökare till Pajala och Kiruna kommun med hundspannskörning och vildmarksboende.
Lars Martinson, Martinsons – Sveriges enda producent av korslimträ, innovativt
hållbart alternativ till betong som byggnadsmaterial för flervåningshus. Företaget
verkar i landsbygd och har 450 anställda.
Mia Odabas, moderator

12.00 – 13.00 Lunch på Restaurang Cabaret, Folkets hus
”Kaffe på maten” serveras vid bufféer utanför aulan
13.00 – 13.30 Hur ser samhällets behovstrappa ut?
Vilka faktorer krävs för att ett samhälle ska fungera? Vad behövs för att innovation,
kreativitet och tillväxt ska flöda i alla delar av landet?
Terése Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva
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5 lab i 5 konferensrum
13.40 – 14.20 5 seminarier parallellt, välj bland nedan
14.20 – 14.50 Fika, mingel & utställare
14.50 – 15.30 5 seminarier parallellt, välj bland nedan
Goda exempel
1. Utvecklingsbolaget - kommunens nya samarbetspart
Om Stavsjömodellen, en ny modell för att utveckla service på landsbygden. Den innebär
både avlastning för kommunen samt ett engagemang och åtagande från landsbygdssamhällena. Utvecklingsbolag och digital lanthandel är metoden. Stavsjö är en lönsam
affär för kommunen. Vilka fler landsbygdssamhällen är vinstmaskiner?
 Nicklas Franzén, kommunalråd Nyköping kommun
 Berit Christoffersson, turistchef, Nyköpings kommun
 Larz Johansson, styrelseordförande, Kommunbygderåd Nyköping
 Gunnar Casserstedt, vd, Kiladalens utveckling AB
2.

Krokoms serviceplan – från ord till handling
Vad kan kommunen göra när tillgång till dagligvaror inte längre kan säkras på kommersiell basis? Om Krokoms kommuns föredömliga strategiska arbete med kommersiell
service för att främja näringslivs- och landsbygdsutveckling.
 Tommie Jirhed, näringslivsrådgivare, Krokoms kommun
 Li Zakrisson, processledare, Tillväxtverket

Verktyg
3. Det Digitala Sociala kapitalet - Kan 1+1+1 bli 111?
Om hur man kan använda digitala plattformar för att samla medel, kunskap och
människor för att utveckla, förstärka och finansiera lokala initiativ. Crowd funding är
bara ett exempel.
 Bert-Ola Bergstrand, internationell pionjär, Nordic Impact
4.

Visionsbilder som drivkraft för lokal utveckling
Ord och strategier har haft sin plats tillräckligt länge. Visionsbilder för samhällsplanering
visualiserar möjligheter, potential samt skapar intresse för investering, inte bara i
staden utan även på landet. I Kalmar kommun har man testat konceptet med framgång.
 Jonas Svensson, specialist synergier CEFUR, Ronneby kommun
 Erik Ciardi, näringslivsutvecklare, Regionförbundet i Kalmar län

5.

Pipos Serviceanalys visar bygdens servicetillgänglighet
Detta webbaserade handläggarstöd möjliggör för tjänstemän på kommunal- och
regional nivå att överblicka befolkningens och företagens tillgång till dagligvaror,
drivmedel, betaltjänster och posttjänst. Det går även att göra egna simuleringar,
beräkningar och ta fram statistikunderlag.
 Erik Fransson, analytiker, Tillväxtanalys

Aulan
15.40 – 16.00

16.00 – 16.10

Service-soffan analyserar dagens lab
Po Tidholm, Terése Bengard, Claes Nordmark, Johan Väisänen och Maggie
Grundén, näringslivschef, Malung-Sälen kommun
Ord på vägen. Åsa Bjelkeby, enhetschef Regionala miljöer, Tillväxtverket

16.10 – 17.30 After lab – Middagsmingel i Norra Ljusgården & Bruces matsalar
17.30
Slut för dagen!
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