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Var med och fira Årets Kugghjulsgala på Residenset i Växjö 

den 5 oktober -2017 

 

Anmäl en - två föreningsrepresentanter/Förening 

mejla oss på kronoberg@helasverige.se 

Skriv namn och epost till dina två föreningsrepresentanter. 

Besök Kunskapsbanken på vår hemsida och uppdatera  

vad ni har gjort under 2017.    Anmäl er senast 14/9-17 

 

Läs mer om Kugghjulsgalor som har firats klicka på länken ↓ 

http://www.helasverige.se/kronoberg/kugghjulsgala/ 

 

#kugghjulsgala2017     Vi saknar anmälningar från några kommuner?  

www.helasverige.se 

www.facebook.com/kronobergs 

www.instagram.com/helasverigeskalevakronoberg  

Ordförande har ordet:  
 
Nu börjar dagarna bli kortare och temperaturen som inte varit så värst hög ens i som-
mar blir lägre och lägre om dagarna.  
 
Då är det skönt att kunna tända lite ljus och krypa ner i soffan med en bok lyssna till 
höststormarna som tjuter runt husknuten.  
 
Som ni nog alla vet har vi vårt stora event som närmar sig, Jag menar förstås Kugg-
hjulsgalan som i år kommer att hållas den 5 oktober i residenset i Växjö.  
 
Men innan dess hoppas jag vi får lite fina höstkvällar och helger så vi kan gå ut i skogen 
och plocka det gula guldet som nu lyser bland alla björklöv!  
 
Ha en skön höst och tänk på att det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret! 
 
Åsa Dahlström 
Ordförande  
Hela Sverige ska leva, Kronobergs län 
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Omställningskonferens i Växjö 6–8 oktober  

Läs mer på vår hemsida www.helasverige.se/kronoberg  

  
  

Grattis Kronoberg är med i projektet Service i Samverkan 

 
Tillväxtverket beslutade den 1 september beslutat om stöd till pilotprojektet  
Service i samverkan. 

Efter en lång ansökningsprocess med många involverade intressenter så kan vi nu meddela att 
arbetet med att utveckla servicen på landsbygden i elva kommuner äntligen kan starta. 

Projektägare och ansvarig för pilotprojektet -Service i samverkan- är riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva. Vi är många som ska arbeta tillsammans i projektet. 

Projektpartners bland kommuner är: Arvidsjaurs kommun, Skellefteå kommun, Storumans 
kommun, Älvdalens kommun, Ludvika kommun, Vingåkers kommun, Flens kommun. Norrkö-
pings kommun, Motala kommun, Ljungby kommun och Älmhults kommun. 

Övriga medfinansiärer är region Östergötland, Länsstyrelsen i Dalarna. Hela Sverige ska leva 
Kronoberg, Hela Sverige ska leva Östergötland, Hela Sverige ska leva Södermanland, Hela Sve-
rige ska leva Dalarna, Hela Sverige ska leva Västerbotten, Hela Sverige ska leva Norrbotten. 
Ansökan kommer att skickas till region Västerbotten och region Norrbotten. Med region Kro-
noberg och region Södermanland kommer samarbete finnas under projekttiden. 

Projektets mål är att utveckla den samordnade servicen med medskapande flernivåsamver-
kan. Den lokala nivån, ”första nivån” ska inkluderas i planering och genomförandet av servicen 
på landsbygden. Vi ska stärka kapaciteten hos lokala utvecklingsgrupper, kommunbygderåd 
och länsavdelningar inom Hela Sverige ska leva så att den första nivån bidrar än mer till ser-
viceutvecklingen på landsbygden i de deltagande kommunerna.  

Nya modeller för flernivåsamverkan ska testas och dokumenteras i de elva kommunerna ge-
nom ett medskapande mellan lokala utvecklingsgrupper, landsbygdsföretagare och kommu-
nens representanter. 

I varje kommun ska också en ny lokal servicelösning etableras under projekttiden.  

Spridningsarbete och implementering blir ett viktigt arbete i slutfasen av projektet. 

En lokal processledare anställs på 50 % tjänst inom projektet i varje kommun. 

Det beviljade stödet från Tillväxtverket uppgår till 12 071 862 kr total budget är 16 095 803 kr. 
Likvid medfinansiering är 25 % så det beviljade. (se bilaga Beslut TVV) 

Projektansvarig hos Hela Sverige ska leva, Kronobergs län är vår ledamot  

Gunnar Petersson 

Mobil. 070-755 26 97 

gunnar.petersson@flyinge.nu 
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