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Välkommen på konferens:  

Service på landsbygden i fokus

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Att bo på landsbygden har många fördelar. Vacker natur, 

social gemenskap, ett rikt föreningsliv och ett lugnare 

tempo. Man kan inte kräva samma service som de stora 

orterna kan erbjuda, men en viss grundläggande service är 

en förutsättning för det goda livet på landet. 

Livsmedelsförsörjning är en grundläggande service som är 

central för att vår landsbygd skall överleva och utvecklas. 

Tillgång till drivmedel och basvaror på anständigt avstånd 

är faktorer som människor på landsbygden ofta nämner 

som nödvändiga för att kunna bo kvar och leva på 

landsbygden. 

I Sverige finns idag ett nät av lanthandlare som 

upprätthåller den här servicen. De har på senare  år starkt 

reducerats i antal beroende på olika faktorer. Bristande 

lönsamhet, hårdare konkurrens från stora köpcentra, 

problem med varutransporter och ibland en sviktande 

köptrohet hos presumtiva kunder, är några av orsakerna. 

Vad kan vi gemensamt göra, stat, kommun och 

medborgare, för att förhindra att ännu fler lanthandlare 

försvinner? Hur kan vi vända trenden så att vi kan behålla 

den kommersiella servicen på den nivå vi har idag? Eller 

ännu hellre, hur kan vi utveckla verksamheterna så att 

ännu fler boende på landsbygden får en förbättrad service? 

Vi måste tro att det är möjligt. Vi är många som vill. Vi är 

många som kan göra skillnad. 

 

Praktisk information 
 
När:  torsdagen 

den 2018-03-08 
 
Tid:  kl. 0900-1530 
 
Plats:  Vreta Kluster 
   Klustervägen 13 
   590 76 Vreta Kloster 
 
Målgrupp: 
Offentliga aktörer, politiker, 
tjänstepersoner, lanthandlare, 
grossister och andra aktörer med 
intresse för landsbygdsfrågor 
 
Anmälan: 
Senast den 2018-03-05 
Meddela också om du har särskilda 
behov kring mat. 
Konferensen är kostnadsfri. 
 
Anmälan och frågor: 
Kontakta Jeanette Uner 
070 460 3506 
jeanette@leaderfolkungaland.se 

http://www.leaderfolkungaland.se/
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Program 
Dagens moderator:  Jan Owe-Larsson 
 
 

09:00  Registrering med fika 
   
09:30  Välkommen 
  Jan Owe-Larsson är ordförande för Folkungaland som arbetar med lokalt ledd 

utveckling genom Leadermetoden. Leadermetoden är ett arbetssätt som sammanför 
aktörer från den lokala trakten för att tillsammans engagera sig i utvecklingen av sin 
bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Projekt, stora som små, belyses för 
att stärka företagande och bidra till att skapa bättre förutsättningar för lokal handel. 

   
10:00  Att göra mer lönar sig- ett projekt inom Folkungaland 

Håkan Nilsson är mentor på Landsbygdsmentorerna som erbjuder mentorshjälp för 
utveckling av kommersiell service i hela Sverige. Han är också projektledare i projektet 
Att göra mer lönar sig som ska ge ökad förståelse om värdet med en landsortsbutik. En 
av de viktiga insatserna i projektet är att lyfta upp lanthandelns utmaningar samt 
förbättra förutsättningarna att behålla och driva en lanthandelsbutik. 

   
  Bensträckare, tilltugg finns 
   
  Att planera för service – insatser inom Regionalt Serviceprogram för Östergötland 

Malin Gumaelius är projektledare på Region Östergötland och arbetar för att förstärka 
genomförandet av det regionala serviceprogrammet. Bland insatserna i årets 
handlingsplan finns att stärka kommunerna i deras arbete med kommunala 
serviceplaner samt att visa på goda exempel när det gäller servicepunkter. 

   
12:00  Lunch 
   
13:00  Service i samverkan 

Pia Tingvall är ordförande för Hela Sverige ska leva Östergötland. Hela Sverige ska leva 
arbetar för att man ska kunna bo, leva och verka i hela landet. Sedan januari 2018 driver 
organisationen ett nationellt projekt som har som syfte att utarbeta modeller för 
flernivåsamverkan med innovativa metoder för bibehållen och förbättrad service på 
landsbygden. Projektet drivs i sex län och elva kommuner, varav Motala och Norrköping 
är två. 

   
  

 
 

En lanthandlares syn på arbetet inifrån 
Tord Carlsson är ägare och driver en lanthandel i Önnebo utanför Mjölby. Lanthandeln 
har funnits i 82 år. Som företagare i branschen kommer Tord att ta upp utmaningar och 
potentiella åtgärder som kan göra stor skillnad för den lokala butiken på orten. 

   
  Bensträckare, tilltugg finns 
   
  Tillsammans är vi starka 

David Issik är ägare och driver en lanthandel i Norsholm utanför Norrköping. Tidigare 
har lanthandlarna arbetat var för sig men nu har initiativet kommit till att starta ett 
nätverk för samarbete. 

   
15:00  Dialog och summering 
   
15:30  Avslutning med fika 

 

http://www.leaderfolkungaland.se/

