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VILL ALLA FLYTTA TILL STOCKHOLM?
Det är tredje gången vi genomför konferensen 250 möjlig
heter. Vi blandar praktiker med akademiker som föreläsare
och varje gång lär jag mig så oerhört mycket nytt.
För det finns en tro hos många beslutsfattare att; ”Alla
vill flytta till Stockholm”. Men det är en sanning med
modifikation.

Men det är allt svårare att välja att bo på en sådan plats
när befolkningen där avtar. För ju färre det bor på ett
ställe, desto tuffare är det att hålla igång skola, butiker
och sjukvård.

Charlotta Mellander
är professor i
nationalekonomi och
forskar om regional
utveckling, städer och
kreativitet.

250 möjligheter vill visa på alternativa lösningar och
strategier i en tid av urbanisering där unga drar sig till
storstäderna. Vi är en plattform där mindre kommuner
kan byta erfarenheter med varandra och vi lyfter fram
projekt som kommit med nyskapande idéer för att göra
kommuner och småorter bättre.

livskvaliteten och skapa möjlighet att bo kvar. Vi på
250 möjligheter vill att ännu fler mindre kommuner ska
räknas till denna grupp- det är därför vår konferens finns.

Arbetet är redan igång på många håll. Det finns mängder
av mindre platser där man idogt kämpar på för att säkra

Charlotta Mellander, Professor Jönköping Universitet

250 Möjligheter

delar ut
hederspris

Larz Johansson och
Gunnar Casserstedt
representerar Kiladalens
Utvecklings AB och tar
emot hederspriset.
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Magnus Nordgren på Jordbruksverkets landsbygds
avdelning sitter med i juryn.
– Det är en spännande uppgift att delta i jury
arbetet för 250 möjligheters hederspris. Många
bra nomineringar har skickats in. Vi i juryn har
valt ut tre av dessa som är nominerade till priset,
säger han.
– Målet med hederspriset är att lyfta fram goda exempel.
Priset ska gå till en plats, organisation, ett företag eller
en person som på något sätt har jobbat med utveckling
på ett föredömligt sätt och kan vara ett gott exempel för
andra.
Kiladalens Utvecklings AB är 2016 års mottagare av 250
Möjligheters hederspris.

Jur yns motivering
Kreativitet och byanda har tagits tillvara med nytänk och lösningar som kan inspirera andra orter och platser.
Juryn har funnit spännande lösningar för både bättre omsorg om invånarna och bättre affärsmöjligheter i en fast
organisationsform där överskott investeras vidare i nya behov. Platsen har tagit utgångspunkt i tradition och
invanda mönster, förenat detta med okonventionella företeelser genom digitalisering och modern logistik, och
därigenom skapat möjligheter som annars bara funnits på större orter.
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Stockholmsregionen attraherar visserligen flest invånare
men det betyder inte att det är platsen som alla vill bo på.
Tvärtom, det finns mängder av platser – långt bort från
stora städer – som är den bästa för en mängd individer.

Pre-event

Ställ dina frågor till forskare
Innan konferensen drar igång har deltagarna möjlighet att ställa frågor till olika forskare under
pre-eventet.
• Josefina Syssner, forskare vid Linköpings universitet
resonerar kring att kommuner måste ha en plan B
när saker och ting inte utvecklas som man har tänkt
sig.

• Pia Nilsson, Jönköping University, forskar om
betydelsen av kulturarv som attraktivitetsfaktor och
drivkraft.
• Helena Liljergren, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
berättar om sina erfarenheter kring hur service och
betaltjänster ska kunna erbjudas alla i kommunen.

• Peyman Vahedi är rektor i Kramfors kommun. Träffa
honom, politiker och tjänstemän från Kramfors för
att diskutera nya lösningar.

Mångfald
är bra för
platsers
möjlighet
att växa

Sofia Wixe och Lina
Bjerke har studerat
mångfaldens betydelse
för kommuners
utveckling.

Lina Bjerke och Sofia Wixe arbetar båda på
Jönköpings universitet. Senaste åren har deras
forskning handlat om mångfaldens betydelse för
kommuners utveckling.

I sin forskning har de mätt mångfald på olika nivåer
i samhället. Befolkning, näringsgrenar, utbildning
och yrken. Och även ställt sig frågan vad är mångfald
egentligen?

– Vi vill gärna dela upp arbetskraften i kön, ålder och
utländsk bakgrund. Men människors egenskaper,
kunskaper och färdigheter är viktigare beståndsdelar.

Lina Bjerke och Sofia Wixe tycker också att alla som
jobbar med forskning måste bli bättre på att sprida
sina forskningsresultat. De har därför startat ett
branschöverskridande forum för kunskap, innovation
och förnyelse. Målet är att på sikt skapa fler innovativa
företag.

– För mig handlar mångfald framför allt om kompetens,
säger Sofia Wixe.
De båda menar att vi måste fokusera mer på mångfald
när det gäller arbetskraften. Det för att få en utveckling i
landsbygdskommunerna.

• Företag som har stor mångfald bland sina anställda är
mer produktiva och innovativa.
• Att människor har olika utbildningsbakgrund är
en viktig faktor för tillväxt och innovation, särskilt i
landsortskommuner.

– Mångfald är bra för platsers möjlighet att växa.
Det gäller särskilt mindre platser, där blir det än
mer tydligt. Varierande yrkesgrupper och nischade
utbildningssatsningar bidrar till attraktionskraften på
mindre orter. Det har vi sett.

• Platser med mångfald i näringsgrenar har en högre
andel nyföretagande.
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Forskarna Lina Bjerke och Sofia Wixe
från Jönköpings universitet

Alexander Bard är musikproducent, författare, filosof och debattör

HUR GER VI DAGENS
20-ÅRINGAR ETT
SPÄNNANDE LIV?
– I vår digitaliserade värld är det inte alls säkert
att framtiden finns i städerna. Alla platser som kan
samla 20-åringar med likartade intressen kan vara
morgondagens huvudstäder, säger Alexander Bard.
I dag kan vi alla kommunicera med varandra direkt. Vi
behöver inte hjälp av myndigheter och vi behöver inte
vistas i stora städer för att träffa de vi vill. Det här öppnar
möjligheter för landsbygden, menar Alexander Bard.
– För en 20-åring är den digitala världen den verkliga
världen och man kan sitta var som helst och komma i
kontakt med vem som helst.
Den stora frågan som många mindre kommuner ställer
sig är; Hur ska vi få unga människor att välja just vår
kommun att bosätta sig i? Alexander Bard säger att
det gäller att försöka få rätt människor att stanna i
kommunen. Det är det som kommer påverka utvecklingen
på lång sikt.
• Försök inte stoppa den tekniska utvecklingen, historien
går aldrig bakåt - det är bara att följa med. Nostalgi
funkar inte som affärsmodell.
• Skaparna av Spotify lyckades tack vare att de förstod
att nedladdning av musik från Pirate Bay var en
bestående trend att satsa vidare på.
• Hitta eldsjälar, innovatörer och entreprenörer och bygg
communities för människor med likartade intressen.
• Våga rikta er till vissa grupper.

– Samla likasinnade människor på samma
ställe, gärna på landsbygden och vad som
helst kan hända, säger han.
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Alexander Bard pratar om digitalisering,
globalisering och urbanisering.

Foto: Anna Hållams

Andreas Carlssons
nya projekt är att
starta ytterligare en
musikskola, denna
gång i Vara.

Andreas Carlsson, entreprenör och musikproducent

Jag väljer Tingsryd
i stället för Stockholm
Andreas Carlsson är känd från att ha ingått i juryn
för tv-programmet Idol. Under hela sitt liv har han
jobbat med musik och artister. Som entreprenör
visar han att det går att starta verksamhet var som
helst. Som gymnasieutbildningen Academy of
Music and Business, en musikskola i Småländska
Tingsryd.

Skolan har bidragit till utvecklingen av samhället Tingsryd
på många olika plan. Nu är man dessutom på väg att
öppna en liknande skola i Vara där kommunen hakat på.
Andreas tycker att självbilden är viktig. Han bygger
sitt entreprenörskap på följande grundstenar; mod,
nyfikenhet, handlingskraft och att osjälviskt göra något för
någon annan.

Andreas Carlsson menar att det inte finns så mycket
att hämta i storstäderna längre, därför är satsningar på
landsbygden helt rätt. Musikskolan Academy of Music
and Business startade Andreas i sin barndomsstad
Tingsryd tillsammans med sin gamla musiklärare. I dag
är skolan ett begrepp. På skolan lär sig eleverna inte bara
att utveckla sin sång.

• Våga sträcka ut armarna och ta emot det som
kommer.
• Dina drömmar är kartan som skapar din egen
verklighet.
• Talang är överskattat, att vara handlingskraftig är
absolut viktigast.
• Entreprenörskap handlar om att bygga ett luftslott
som till slut når marken.

– På de flesta skolor saknas en satsning på
individutveckling men det tycker vi är en viktig del i
utbildningen, att hitta sig själv, menar Andreas Carlsson.
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Johanna Forslund, Charlotta Mellander,
Andreas Carlsson, Johan Wester och
Alexander Bard.

Paneldebatt ledd av Johan Wester

Skapa digitala kloster på Landsbygden
Hur kan kommuner ta tillvara på alla möjligheter och vad är viktigt att tänka på? Johanna Forslund
Kullander som är näringslivschef i Vara, debattören Alexander Bard, entreprenören Andreas Carlsson och
Charlotta Mellander, professor i Nationalekonomi vid universitet i Jönköping, har olika förslag.
– Skapa digitala kloster på landsbygden. En plats dit man
lockar en speciell grupp människor som ser platsen som
sitt eget centrum. En plats där man kan vara kreativa
tillsammans, säger Alexander Bard.

– En skolsatsning drar till exempel med sig fler ungdomar,
familjer och yrkeskunniga. De i sin tur skapar företag,
butiker och framåtanda. Få personer kan lokalt göra den
stora skillnaden.

Entreprenören och musikproducenten Andreas Carlsson
säger att man som entreprenör ska vara ett tändstift där
man verkar.

Peyman Vahedi är rektor i Kramfors kommun

Peyman Vahedi delar med sig
av sina erfarenheter som rektor.

Tänj på gränser för att
lösa uppdrag
Hur gör man som kommun för att följa lagar och
regler men ändå nå framgång? Peyman Vahedi
är rektor i Kramfors kommun. Han har tänjt
på gränserna för att kunna erbjuda den bästa
utbildningen för sina elever.
• Var och tänk ”ojante”. Jantelagen är en belastning
som vi ofta bär med oss.
• Omge dig med ”folk som fattar”.
• Skapa en tydlig värdegrund i verksamheten.

Foto: Anna Hållams

• Nya förutsättningar i samhället kräver nya lösningar.
Lagstiftningen behöver anpassas så att nya lösningar
kan genomföras.
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• Framgång när skolan flyttade ut till arbetsplatserna.
• Fjärrundervisning med virtuella klassrum. Det ger
möjlighet att sprida utbildning till fler orter och nå ett
större antal elever.

Julia Sandwall är violinist, social entreprenör och utsedd till årets Jönköpingsbo

TÄNK UTANFÖR BOXEN
Julia Sandwall är violinist och syns i många olika
musikaliska och konstnärliga sammanhang. Våren
2015 skapade hon facebookgruppen ”Integrera
mera Jönköping” som nu har drygt 1 500
medlemmar.
Hennes drivkraft är att förändra samhället för att skapa
bättre möjligheter för integration och en utveckling i
riktning mot ett socioekonomiskt hållbart samhälle.
Julia Sandwall vill ge av sin tid och uppmanar andra att
göra detsamma.

• Utnyttja de projektmedel som finns för sociala - och
integrationsprojekt.

Julia Sandwall träffade Christopher
Ai Muamwmora, företagare och
ursprungligen från Nigeria, på en
jobb- och praktikmässa.

• Politiken ska ge förutsättningar till tjänstemännen.
Lyckas de inte, så byt ut.
• Samarbeta och dra nytta av det sociala
engagemanget. Det krävs nya lösningar på nya
problem.

• Frigör projektmedel och andra typer av stöd och hitta
nya kanaler för att kommunicera om dessa. Pengar
som ingen söker bidrar inte till utveckling.

• Lokalisera och ta vara på eldsjälar.

Ulrika Geeraedts är regional utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län

Varför dubbla antalet bussturer i Värnamo?
Jönköpings län har en väl utnyttjad busstrafik i
jämförelse med många andra län, men det finns
potential att öka trafiken. Ulrika Geeraedts är
regional utvecklingsdirektör i Region Jönköpings
län. Hon berättar om samarbetet med Nässjö
kommun med målet att öka användningen av
kollektivtrafiken.

Ulrika Geeraedts vill att
fler att åker buss.

– Resultatet visade sig direkt. Från 160 000 resor år 2014
till 360 000 resor ett år senare 2015. Prognosen för 2016
är 380 000 resor.
Nu ska man testa samma sak i Värnamo därefter står
Tranås på tur.

Foto: Anna Hållams

• När man kan identifiera en tydlig potential går
det att gasa genom att använda rätt verktyg. Då
är möjligheten stor att resultaten visar sig relativt
omgående. Det är viktigt med samverkan mellan
regionen och kommunerna. Det är också avgörande
att genomföra en medborgardialog med invånarna.
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• Ska antalet resenärer öka i kollektivtrafiken, måste
turerna anpassas till behovet. Det förutsätter också att
kostnaden för att resa kollektivt är konkurrenskraftig.
Ett exempel på det är ett speciellt reskort för
ungdomar med möjlighet att resa i hela länet.
• Tänk teknikutveckling och klimat. Regionen i
Jönköpings län arbetar nu i ett samarbete med Volvo
och ABB avseende framtidens busstrafik.

Foto: Carl Johansson

– Det är viktigt som social entreprenör att tänka nytt, att
tänka ”utanför boxen” säger hon.
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Livstycket har haft flera utställningar både
i Sverige och internationellt, bland annat i
London, Aten och Bryssel.

Birgitta Notlöf är verksamhetschef för Livstycket i Tensta där kvinnor från hela världen träffas

VI DRICKER TE
OCH LÄR OSS E
Birgitta Notlöf är eldsjälen bakom projektet Livstycket, ett kunskaps- och designcenter i Tensta. Här
samlas kvinnor från hela världen för att lära sig svenska samtidigt som de skapar med tyg och mönster.
Birgitta berättar att hon vill ge kvinnor som invandrat
till Sverige en chans att lära sig det svenska språket och
kulturen samtidigt som de stärker sin självkänsla. Därför
startade hon Livstycket 1992.

känner och upplever. Därefter förvandlar Livstyckets
professionella formgivare teckningarna till ett mönster.
Hon tror att ungefär 25 procent av deltagarna är analfa
beter. Verksamheten finansieras med hjälp av olika
bidrag, främst från Stockholm stad. Alla produkter
säljs till allmänheten genom föreningens helägda bolag
Livstycket Produktion AB.

– Arbetssättet är den funktionella pedagogiken. Konst
närlig verksamhet som att sy, brodera och trycka på
textilier, kombineras med teoretisk undervisning i
svenska, samhällskunskap och data.

• Man kan aldrig göra allt, men alltid göra något.

På så vis får orden en funktion, en verklighet och ett
sammanhang, förklarar hon och fortsätter:

• Man kan inte ta över svaren på andra människors liv.
• Att lära sig läsa och skriva som vuxen är mycket svårt.
Därför gäller det att använda en pedagogik som ger
orden en funktion, en verklighet och ett sammanhang.

– Orden ”sax, tråd och tack” är bara ord tills de får
en verklig innebörd. Mönstren som skapas föds ur
Livstyckets olika projekt. Deltagarna tecknar vad de ser,
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Sofia Lindblad jobbar på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Ska vi räkna med resurserna
utanför 50-skyltarna?
– LRF tycker självklart det. Vi ser landsbygdens
utveckling som jätteviktig för hela samhällsutveck
lingen, säger Sofia Lindblad.
Hennes fokus är på det som händer utanför
50-skyltarna. Verksamheter och människor på
landsbygden och hur de bidrar till utveckling för
kommuner, regioner och landet Sverige.

– Att kunna visa på siffror är användbart till exempel för
mäklare vid husförsäljningar på orten.
Idag är det tid som folk jagar. Allt som går snabbt ger
höga poäng. Hur fort går det att ta sig till tågstationen?
Vårdcentralen? Förskolan?
– Det är ett enkelt sätt att visa på vad vi har för värden
utanför 50-skyltarna.

Men det är svårt att visa på de värden som finns utanför
50-skyltarna. Därför tar nu LRF fram en beräkningsmodell
med nyckeltal. De vill inventera landsbygdens olika
resurser, mäta och redovisa det samhällsekonomiska
värdet som kan vara både ekonomiskt och socialt.

• Se hur människor på landsbygden bidrar till utveckling
för kommuner, regioner och Sverige.
• LRF tar just nu fram en beräkningsmodell för att
inventera landsbygdens värden. Modellen heter
Nyckeltal i vardagen.

Modellen kallas Nyckeltal i vardagen. Orter och kommuner
får olika höga poäng beroende på hur resursstarka de är.
Just nu testar LRF och räknar på orter i Jönköpings Län.

• Livskvalitet och tid har blivit värdefullt i dagens
samhälle.

– Vi ser att resurser behöver tydliggöras och synliggöras,
säger Sofia Lindblad.

Foto: Cecilia Sjöberg

En gemensam nämnare för alla människor är
att vi måste äta. Landsbygden är grunden för att
vi ska få mat och energi, säger Sofia Lindblad.
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Tomas Kruth är expert på stadsutvecklingsfrågor

KVÄLLSEKONOMIN
– En möjlighet för mindre städer

– Ordet urbanisering har blivit negativt. Men alla flyttar inte till staden. Allt är inte svart och vitt, säger
Tomas Kruth, fastighetsägarna.
Han arbetar som expert inom stadsutvecklingsfrågor och
har hela Jönköpingsregionen som sitt arbetsfält. Tomas
Kruth menar att många mindre orter stirrat sig blinda på
handeln.

Han menar att det visar på, att det är andra saker som
kan attrahera dagens människor.
• Ofta har inte kvällslivet diskuterats i detta
sammanhang.

– Man jobbar för att handeln ska flytta tillbaka, att man
ska få affärer igen. Men handeln kommer inte tillbaka,
säger Tomas.

• Sluta utvärdera – det är dags att släppa det som
gjordes för 10 år sedan.

Istället gäller det att fånga upp och utveckla andra
branscher. Som service- och besöksnäringen efter
klockan 18.00.

• Sätt inte stad och land mot varandra.

• Det som kännetecknar dåliga exempel är passivitet.
• Släpp fram eldsjälarna, släpp fram kreativiteten.
• Se fördelarna med att vara en liten kommun eller ort.
Liten är snabbare. Snabbare att få tag på folk och det
är snabbare till beslut. Ibland kan det bara vara att
knacka på och gå in till kommunalrådet.

– Och allt är inte skidanläggningar och museer.
Tomas tar saluhallen i Höganäs där man satsat på
matservering, lagad av lokala råvaror, som exempel.

• Jobba för en Purple flag certifiering som visar på att
orten är säker kvälls- och nattid.

– Det borde inte gå att ha en saluhall där men ändå går
det. Sådana exempel gör att vi måste fråga oss om vi
verkligen fångar upp allting?

Foto: Cecilia Sjöberg

Ingen plats är bättre än någon
annan, säger Tomas Kruth.
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Johan Persson, ordförande
för den parlamentariska
landsbygdskommittén.

Johan Persson, ordförande för den parlamentariska landsbygdskommittén

Staten måste se hela landet
Johan Persson är ordförande för den parlament
ariska landsbygdskommittén. Han berättar hur
kommittén ser på landsbygdernas utveckling och
vad de kommer att lyfta fram i delbetänkandet.

I delbetänkandet fokuserar vi på fyra frågor:
• Staten måste sätta mål för landsbygdspolitiken,
konkreta mål.
• Staten ska finnas i hela landet. Danmark har flyttat ut
statlig verksamhet från Köpenhamn till 40 olika orter.
Regeringen bör göra en liknande reform.

– Oavsett färg på politiken så har man inte lyckats särskilt
bra för Sveriges landsbygder, säger han.
Under sommaren 2015 beslutade regeringen att tillsätta
en landsbygdskommitté. Uppdraget är att lämna förslag
på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt
hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

• Digitaliseringen. Nu är målet att 90% ska ha tillgång
till hög överföringshastighet på bredband. Vi föreslår
att till år 2025 ha målet 100% av befolkningen. Sam
hället måste ha målet att alla ska vara med – då kan vi
inte strunta i 10%.

Johan Persson säger att ett av problemen är att det inte
finns någon riktigt vedertagen definition av vad landsbygd
är.

• Kompetensförsörjningen. Tidigare har man lagt ned
skolor på landsbygden på grund av brist på elever. Nu
lägger man ned skolor för att det fattas lärare. Högre
utbildning måste finnas i alla delar av landet.
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Philip Botström, SSU. Joar Forssell, LUF.
Rasmus Törnblom, MUF. Mårten Roslund,
språkrör Grön Ungdom. Tobias Andersson,
Ungsvenskarna SDU och Hanna Cederin från
Ung vänster möttes i en paneldebatt ledd av
Johan Wester.

Paneldebatt med de politiska ungdomsförbunden

VAD GÖR LANDSBYGDEN
ATTRAKTIV FÖR UNGA?
Hur ser framtidens politiska ledare på möjligheter och utmaningar kring var medborgare ska bo, verka
och leva?
Konferensen 250 möjligheter avslutas med att
ordförande för de politiska ungdomsförbunden möts
i en paneldebatt. Deltar gör Philip Botström, SSU.
Joar Forssell, LUF. Rasmus Törnblom, MUF. Mårten
Roslund, språkrör Grön Ungdom. Tobias Andersson,
Ungsvenskarna SDU och Hanna Cederin från Ung vänster.

att det behövs satsningar på infrastruktur och bredband
medan någon annan anser att reglerna för bygglov
och annat borde vara mer tillåtande på landsbygden.
Samtidigt säger de att det ligger i livet som ung, att vilja
flytta till staden så kanske är lösningen att istället locka
tillbaka unga som tillbringat några år i storstaden.
• Vad vill ni göra för satsningar på landsbygden i stort?

Flera ordförande berättar att de själva vuxit upp på
landsbygden. Men någon gemensam lösning för hur man
ska få dagens unga att bo kvar har de inte. Någon menar

• Hur gör man landsbygden mer attraktiv för unga?
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PODCAST
www.250mojligheter.se/podcast/

LÄS MER PÅ
www.250mojligheter.se
www.250mojligheter.se/blogg-2/
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www.facebook.com/250mojligheter/
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