
 

 

 

 

Två seminarier: 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Utblick mot framtidens landsbygd 
 
Tid Torsdag 24 november 2016 kl. 9.30–16.00 (registrering kl 09.00) 

Plats Dalarnas museum, Stigaregatan 2, FALUN 

Anmälan 

Anmälan till ett av seminarierna eller till båda senast den 21 november via denna länk eller via 

vår hemsida www.ksla.se. Vid ev. förhinder måste avbokning göras senast den 21 november, 

annars faktureras 500 kr för våra kostnader.  

Avgift Seminarierna är gratis med anmälan är obligatorisk och antalet platser är begränsat. 

Frågor 
Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

 Detta seminarium finansieras med stöd av SLU samt av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 

De senaste åren har de allra flesta svenska kommuner haft befolkningstillväxt genom invandring från 

utlandet. Det kanske är tillfälliga flöden, människor som flyttar vidare, eller också en signal om en 

större förändring. Det har satt landsbygden i nytt ljus; flyktingmottagandet omprövar en rad relationer 

mellan stat, kommun, civilsamhälle och medborgare. Vi ser ansträngningar och möjligheter, många 

som får spela nya roller. 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Institutionen för Stad och Land vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) anordnar den 24 november två halvdagsseminarier på Dalarnas museum 

för att belysa dessa frågor. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig till ett av seminarierna eller till 

båda. Seminarierna är gratis men lunch ingår inte och får ordnas enskilt. 

 

Moderator på förmiddagens seminarium är Cecilia Waldenström och på eftermiddagens seminarium 

Erik Westholm. Cecilia Waldenström är forskare på Institutionen för Stad och Land vid SLU och 

Erik Westholm är professor på samma institution. 
 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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I: Land och stad – nya relationer i en osäker tid  
 

09.30-

11.30 

Cecilia Waldenström hälsar välkommen  

 

Flytande befolkning – en ny fas i globaliseringen?  
Erik Westholm, professor, SLU 
De kommer med olika kunskaper, förståelse och drömmar eller oro för framtiden. De söker en plats i 

tillvaron, men är själva platslösa, får stiga ut i en omgivning de inte känner och inte har några relationer 

till. De börjar på en geografisk nollpunkt. Vi vet att det kan lyckas och vi vet att det kan misslyckas.  
 

Lokalt arbete med flyktingarna – en kulturchefs reflektion  
Jytte Rüdiger, kulturchef, Haparanda Stad  
Haparanda kommun mottog i november 2015 ca 600 flyktingar i olika mottagningsfunktioner. 

Kulturchefen i Haparanda funderar över kommunens och Migrationsverkets relationer.  
 

Kaffe 
 

På väg mot en ny roll för landsbygden? Jämförande reflektioner från Sverige och Tyskland  
Håkan Forsell, professor stadshistoria och urbana studier, Stockholms universitet  
Tyskland tog under 2015 emot 1,1 miljon asylsökande. De flesta nyanlända söker sig till städerna, 

men mottagandet har resulterat i en plötslig befolkningsmässig och ekonomisk förändring av lands-

bygd och mindre tätorter. Liksom i Sverige växer en angelägen diskussion om framtidens landsbygd. 

Hur ska landsbygden undvika att återigen reduceras till urbaniseringens negation och väntrum? 
 

En diskussion söker sitt torg  
Gunilla Kindstrand, kulturchef Mittmedia  
Diskussionen om land och stad som går i ganska upptrampade spår där landsbygden ofta står som en 

förlorargeografi emot staden, som tillskrivs kreativitet och växtkraft. Bantade redaktioner tvingas till 

förenklade budskap, motsättningar vinner över fördjupningar. Var förs diskussionen om framtidens 

levnadsvillkor i land och stad? 

 

II: Turbulens i välfärden? – flyktingmottagande i Dalarna 2016  
 

13.00 Välfärd under press? Intervjuer kring flyktingmottagandet i Dalarna  

Kjell Hansen och Cecilia Waldenström, forskare, Inst. för stad och land, SLU 
Den stora tillströmningen av flyktingar under senare delen av 2015 har omtalats som en kris, inte bara 

för flyktingarna utan för hela det svenska välfärdssamhället. Men var det så? I ett Formas-finansierat 

forskningsprojekt har vi intervjuat företrädare för kommunerna, civilsamhället och statliga myndig-

heter med fokus på tre dalakommuner. Vi presenterar här en bild av det första årets erfarenheter; vi ser 

vitalisering och engagemang på många håll men också svårigheter som lösts och måste lösas. 

14.00 Kaffe 

14.30 Erfarenheter från arbetet med flyktingar under 2016. Snabba inspel från panelen:  

Maria Lundgren, Mångfaldsstrateg, Hedemora kommun 

Josefina Streling, integrationsansvarig från Leksand 

Anne-Lie Stenberg, vice ordf. kommunstyrelsen, Leksands kommun.  

Ulf Hansson, kommunstyrelsens ordf., Hedemora kommun 

Maria Jonsson, förvaltningschef, AIK, Falu kommun 

Marianne Omne-Pontén ordf. Rädda Barnen, Falun 

16.15 Avslutning 

http://www.ksla.se/


 


