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Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen 
Org nr 802439–0422 

Verksamhetsberättelse 
För räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021 

Inledning 
Nu i dagarna är det två år sedan WHO förklarade att vi har en pandemi. För två år sedan visste vi inte 
vad Corona-viruset skulle bära med sig men nu har vi upplevt dess verkningar i Hela Sverige ska leva, i 
Sverige och i en hel värld. Som för många andra organisationer och föreningar har vi fått ställa in och 
ställa om. Inom Göteborgsregionen har vi dock kunnat genomföra våra styrelsemöten och deltagit i riks-
organisationens möten tack vare digitala mötesformer, men mycket går vi ju miste om när vi inte kan 
träffas fysiskt. Vårt årsmöte 2020 som skulle ha ägt rum i Lilla Edets kommun, där också priset till ”årets 
utvecklingsgrupp” Åsbräcka Bygdegård skulle ha delats ut, fick ske ”per capsulam”. Årsmötet 2021 i mars 
2022 kommer däremot att genomföra fysiskt i Åsbräcka Bygdegård dit politiker och verksamhetsansvarig 
för Lilla Edets kommun också är inbjudna och har temat "Klimat"  
 
Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen har 102 lokala utvecklingsgrupper som medlemmar. Axplock 
från året som gått: Vi har arbetat med våra två profilfrågor ”Lokalt inflytande” och ”Hållbara matsystem”.  
Mycket av arbetet i styrelsen har koncentrerats på Riksorganisationens ”Strategi 2020–2025” och 
temagrupper samt ett mycket aktivt deltagande i Västra Götalandsregionens råd för social ekonomi.  
 
I januari deltog vi i ett interaktivt seminarium Vision for rural areas, EU. Vårt svar skickade sedan in i 
syfte att påverka den långsiktiga visionen för Europas landsbygder.  
 
Vi ser nu framåt mot 2022 års arbete inom Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen även om pandemin 
fortfarande är en verklighet. Vår verksamhetsplan skall realiseras, ett mycket viktigt arbete.  

Styrelsen  
Har under året bestått av 8 personer. Vi söker fler ledamöter så vi kan täcka in alla våra 12 kommuner.  

Befattning   Namn  Kommun, ort 
Ordförande   Bert Olsson  Tjörn, Klädesholmen 
Vice ordförande  Ulla Herlitz  Göteborg, Styrsö 
Kassör/sekreterare  Mette Waldrop Härryda, Hindås 
Ledamot   Leif Andersson Ale, Skepplanda 
Ledamot   Gunilla Almered Olsson Kungälv, Lycke 
Ledamot   Erik Bick  Göteborg, Olofstorp 
Ledamot                               Maria Jerenvik Lerum, Tollered 
Ledamot   Karin Hvit  Furulund, Partille 
 
Revisor: Maths Relesjö.   Valberedning: Styrelsen. 



 

 2 

Sammanträden 
13 protokollförda styrelsemöten har ägt rum under året: 

1. 13 jan Zoom 
2. 9 feb Zoom 
3. 33 mar Zoom 
4. 16 mar Zoom 
5. 30 mar Årsmöte  
6. 30 mar Konstituerande möte Zoom 
7. 13 april Zoom 
8. 19 maj Zoom 
9. 14 jun Zoom 
10. 25 aug Kungälv 
11. 29 sep Kungälv 
12. 3 nov Styrsö 
13. 16 dec Zoom 

Deltagit i av riksorganisationen Hela Sverige ska leva 
finansierade möten 

• Länsavdelningsdistansmöte 21 jan – Bert 
• Ordförandemöte 17 feb – Bert, Ulla 
• Länsavdelningsdistansmöte 16 mar – Bert 
• Länsavdelningsdistansmöte 20 maj - Bert 
• Årsmöte 22 maj – Bert, Ulla  
• Länsavdelningsdistansmöte 17 jun – Bert 
• Länsavdelningsdistansmöte 26 aug – Bert 
• Ordförandemöte 21 sep - Ulla 
• Länsavdelningsdistansmöte 20 okt – Bert 
• Ordförandemöte 23 nov – Bert, Ulla 
• Höstmöte 24 nov – Bert, Ulla 
• Länsavdelningsdistansmöte 17 dec - Ulla 
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Ekonomi  
RESULTATRAPPORT 2021 2020 

Rörelseintäkter   
Försäljning material och tjänster            1 252           57 309  
Anslag HSSL        190 000         190 000  
HSSL webbutveckling / medl. register          80 000   

SUMMA Intäkter        271 252         247 309  

Rörelsekostnader   
Stimulansbidrag                  -             14 700  
Inköp av varor och tjänster / projekt           65 426  
Dataprogram            7 436             5 952  
Resekostnader               496             2 327  
Konferenskostnader            2 526             4 000  
Representation och uppvaktningar               760             2 000  
Övriga föreningskostnader               500             1 799  
Trycksaker, telefon, porto            4 923             9 815  
Sammanträdeskostnader            9 073             3 016  
Bankkostnader               942                942  
Löner, bilersättningar, soc. avg.        177 955         145 352  

SUMMA Rörelsekostnader        204 611         255 329  
   

Årets resultat          66 642  -          8 020  

 

BALANSRAPPORT 2021 2020 

Tillgångar kassa och bank   
Förutbetalda kostnader Landsbygdsriksdagen           42 036  
Sparbanken Alingsås        231 313         164 672  

SUMMA EGET KAPITAL        231 313         206 708  
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Värdegrund 
Hållbarhet 
Hållbarhet är ingen specifik arbetspunkt, snarare en grundbult, som finns med i alla diskussioner och 
beslut. Vi planerar in våra styrelsemöten och träffar så att resor kan ske med kollektivtrafik, alternativt 
att vi ordnar med samåkning. Under 2021 fortsatte vi med våra möten på distans via mötesverktyget, 
Zoom. Men under hösten kunde vi träffas fysiskt vid tre tillfällen innan vi på nytt fick övergå till att ha 
möte via Zoom. När vi i vanliga fall beställer fika och liknande till våra möten försöker vi i första hand att 
välja lokala producenter och leverantörer. Vi planerar långsiktigt när vi diskuterar nya projektidéer och 
samarbeten.  
 

Jämställdhet 
Jämställdhetsfrågan är med i vår verksamhetsplan och beaktas vid alla beslut och förslag. Vi har inte gjort 
några specifika aktiviteter. Styrelsen består just nu av 3 män och 5 kvinnor, dvs. könsfördelningen har 
varit 37,5/62,5. Vid arbeten med att få in nya styrelseledamöter är det självklart för oss att beakta att 
könsfördelningen blir så jämn som möjligt. Likadant gäller detta tankesätt även vid planering av 
konferenser och arrangemang. Vid arvodering gäller samma ersättning för alla. Projektet ”den första 
Samhällsnivån” pekar på den lokala kraften i ett perspektiv där kvinnor och män är jämställda. 

Verksamhet 
Medlemsregister/bygdebank 
Medlemsregistret har uppdaterats regelbundet när medlemmar per mejl eller telefon meddelar oss om 
ändringar och när vi sett att Nyhetsbrev kommit i retur. Under december arbetade alla i styrelsen extra 
mycket med att kontakta medlemmar och stämma av uppgifterna i vårt medlemsregister i och med 
övergången från Bygdebanken till det nya systemet Dynamics. 

Information/kommunikation med medlemmar  
Tre Nyhetsbrev har skickats ut under året med e-post genom Nyhetsbrevtjänsten Mailchimp. 
Nyhetsbreven publiceras även på vår webbplats: http://www.helasverige.se/goteborgsregionen 
 
Vi sprider nyheter och information på vår Facebooksida där vi under året lagt ut 20 inlägg: 
https://www.facebook.com/helasverigeskalevagoteborgsregionen/ 

 
Hemsidan 
Vi lägger ut nyheter på hemsidan https://helasverige.se/goeteborgsregionen och använder även denna som 
lagringsplats för olika dokument som våra två profilfrågor och övrig projektinformation.  

Påverkan på lokal och regional nivå 
Ø 19 januari medverkade styrelsen i en workshop om EU:s landsbygdsstrategi. 
Ø 10 februari deltog vi i en nationell Landsbygdsträff / Tillväxtverket. 
Ø 26 maj deltog vi i ett EU-projekt i Malmö, lunchseminarium om utvecklingsbolag 
Ø 1 juni deltog vi i en projektträff om IOP och platsutveckling / Regionutvecklingsnämnden och 
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Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen 
Ø 4 september Arrangerade vi ett av seminarierna och deltog i panelsamtal under Frihamnsdagarna, 

Sveriges nya arena för fria samtal! i Göteborg. Titeln för seminariet: Påverka, äta, bo och leva 
hållbart – hur kan vi medskapa våra lokala platser? 

Ø 20 oktober Deltog vi digitalt i Lokalekonomidagen / SLU 
Ø 20 oktober Samtal om demokrati och matsystem, Hållbarhetsveckan i Västra Götaland / 

Studiefrämjandet. 
Ø 28 oktober Deltog delar av styrelsen digitalt i Kunskapskonferensen / MUCF. 
Ø 18–19 november Deltog vi i den nationella konferensen om inkluderande former av byggande och 

boende: Socialt byggande, i Floda.  
Ø 23 november Vi deltog i studieresa till Helsingborg om Hållbara matsystem, logistik för leveranser av 

lokalproducerad mat. / Business Region Göteborg, Göteborg stad, Fastighetskontoret m. fl. 
Ø Vi tilldelade inget pris till årets lokala utvecklingsgrupp pga. pandemin.  

Vi har under året följt och samverkat med: 

Ø GSE (Göteborgsregionens Sociala Ekonomi) –ledamot i styrelsen. http://www.socialekonomivg.se 

Ø SER (Sociala ekonomins råd i Västra Götaland) https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/program/social-ekonomi/ - ledamot i rådet 

Ø 3E4SE (möten med VGR, Coompanion, Mikrofonen, Gbg stad om finansiering sociala företag) - 
deltar i nätverket 

Ø Mikrofonden Väst - sammankallande i Valberedningen 

Ø Leader Göteborgs Insjörike 

Ø Leader Längs Göta Älv 

Ø Leader Södra Bohuslän 

Ø Bohusläns Skärgårdsråd 

Ø Hela Sverige ska leva Västra Götaland tillsammans med länsavdelningar i Fyrbodal, Skaraborg och 
Sjuhärad med syfte att påverka regional utveckling.  

Ø VGR-PROJEKTET Hållbar Platsutveckling - organisering, medverkat som inspiratör om IOP 
(Idéburet Offentligt Partnerskap) och Bygdebolag  

Kunskapsöverföring 

Vi har löpande informerat om våra två profilfrågor och medverkat på olika sätt genom ett flertal projekt, 
konferenser och webbinarier: 
 
Vi har medverkat inom flera olika temagrupper som bildats inom projektet Stärka Regionalt men alla 
temagrupper har inte varit aktiva. 
 
Aktiva temagrupper: 

• Lokal utveckling – Ulla Herlitz, Erik Bick 
• Agenda 2030 – Gunilla Almered Olsson, sammankallande 

 
Temagrupper som inte kallat till möten, där vi inte kunna närvara eller där vi anmält oss sent på året: 
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• Turism och besöksnäring, Event/arrangemang – Karin Hvit 
• Externa offentliga relationer – Erik Bick 
• Medlemsregister – Mette 
• IT/digitalisering – Mette 

Projekt 
 

PROFILFRÅGA: Lokalt inflytande 

Planen var att under 2021 påverka kommunerna att inom Kommunutredningens ram starta 
kommunexperiment för stärkt lokalt inflytande. Tyvärr har Riksdagen inte ännu fattat beslut om 
kommunernas framtid, utan tillsatt en utredning för att fördjupa den frågan. Därför avvaktar vi de 
planerade aktiviteterna och hoppas kunna genomföra dem senare. Pandemin har också försvårat arbetet.  
 
Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet utvecklas. En förutsättning för detta är att 
lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesserna, erbjuds möjligheter till inflytande och 
handlingsutrymme. Vi vill vara med och utveckla metoder och sprida kunskap för ett stärkt lokalt 
inflytande. Vi vill att den lokala nivån beaktas och tas med i planerings- och genomförandeprocesser på 
alla nivåer som påverkar lokalsamhället.  
 
Kommunsammanslagningarna 1952 och 1974 innebar att kommunhus med lokala politiker och tjänstemän 
lades ner på tusentals platser runt om i landet. I sviterna av detta, i avsaknaden av en organisation som 
såg till områdets utveckling och förvaltning, växte sig byarörelsen stark. Ett hållbart samhälle behöver en 
hållbar lokal organisation.   
 
Med utgångspunkt i idéskriften ”Den första samhällsnivån” (Herlitz, Arén; Hela Sverige ska leva, 2017) ser 
vi behovet av en ny lokal organisering, där det offentliga, privata och civila samhället samverkar kring 
demokrati, finansiering och fördjupad översiktsplanering. Vi vill stimulera en ”vardagsdemokrati” med en 
hållbar lokal organisation, där man har klara regler för makt och ansvar och till vilken storkommunen 
kan delegera passande delar av sina kommunala åtaganden.   
 
Kommunutredningen ”Starkare kommuner” (SOU 2020:8) öppnar för experiment där 
”försöksverksamheten ska syfta till att pröva sätt att stärka kommuners kapacitet, möjliggöra anpassning 
av verksamhet till lokala förhållanden…”. Under året har vi aktivt medverkat inom ramen för Den sociala 
ekonomins råd i Västra Götaland och tillsammans arbetat fram en större ansökan till Vinnova om bla 
kommunmobilisering. 20 ansökningar av 120 fick projektmedel, tyvärr inte vi.   
 
Däremot har vi i Temagruppen Lokal utveckling på vårt initiativ fått ett bidrag från vår riksorganisation 
på 30 000 kr för att ta fram 24 goda exempel på lokalt inflytande på kommunal nivå. Alltså hur lokala 
utvecklingsgrupper och kommuner har organiserat ett långsiktigt och hållbart samarbete.   

 

PROFILFRÅGA: Lokal matförsörjning  

Hållbara matsystem och lokal matförsörjning. Detta är en del av omställningsarbetet till ett hållbart 
samhälle och därmed en del av arbetet med Agenda 2030.  Ett hållbart matsystem innefattar alla FN:s 17 
globala hållbarhetmål. Hållbara matsystem och lokal matförsörjning är en verksamhet som i 
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Göteborgsregionen och alla andra regioner har en mycket stor potential och ekologisk, geografisk och 
historisk förankring. Denna verksamhet kommer att ha stor betydelse för omställning till en hållbar 
framtid och samtidigt ha positiv inverkan på regional-ekonomisk utveckling. Vi har startat arbetet med 
denna profilfråga genom en kartläggning av hur kommunerna i Göteborgsregionen hanterar 
matsystemfrågor. Syftet med kartläggningen är att få underlag för det fortsatta hållbarhetsarbetet.   
 
Vi samarbetar med vår medlemsorganisation Omställning Kungälv som förbereder ett nytt lokalt 
utvecklingsprojekt. Projektets inriktning är att öka andelen hållbart lokalproducerade livsmedel i de 
kommunala måltiderna. I en pilotstudie knyts lokala producenter till måltidsverksamheten i en av 
kommunens förskolor.  
 
Lokal matförsörjning är en del av omställning till ett hållbart samhälle och därför direkt relaterat till 
Temagruppen Agenda 2030 Hållbarhet som leds av en styrelseledamot av HSSL Göteborgsregionen, G. 
Almered Olsson. Denna grupp med personer från fem länsförbund inom Hela Sverige har haft 
kontinuerliga studiemöten sedan april 2021. I dessa arbetsmöten granskas innehållet i de 17 globala 
hållbarhetsmålen och dess lokala tillämpningar i Agenda 2030. Ett viktigt syfte är att inspirera till 
spridning av arbetet med Agendamålen och hållbarhet inom alla delar av organisationen och att genom 
lokala exempel visa på att hållbarhetsarbete har en stor positiv relevans för lokal utveckling. En skrift om 
Agendaarbetet med 20 lokala exempel framställs just nu. Skriften kan användas digitalt för att sprida 
hållbarhetsarbetet inom vår organisation och utanför under de närmaste åren. Arbetet skall lanseras 
genom ett seminarium på Landsbygdsriksdagen 22 maj 2022 och i detta sammanhang behövs även en 
tryckt version. Vi har ansökt om tryckningsmedel, 30 000 kr, som beviljats från HSSL Riks.  

Slutord 
Postcorona innebär nya visioner för landsbygden, Coronapandemin har gett oss nya tankemönster. Vi ser 
att mobilitetsnormen har satts under press, vi kanske inte behöver resa så mycket i vårt arbete och att det 
går att jobba hemifrån. Synen på täthet förändrades då många lämnade staden för att leva på lands-
bygden. Vi upplevde också att den globala ekonomin ifrågasattes och det lokala näringslivet fick en mer 
central plats. 
 
En av våra viktigaste uppgifter är att verka för en levande och hållbar landsbygd, skärgård och stadsbygd 
och få en balans mellan dessa. Vi eftersträvar att stimulera och hjälpa de lokala utvecklingsgrupperna i 
deras utvecklingsarbete genom att ge dem verktyg och kunnande så att de kan vara en jämbördig part i 
möten med myndigheter.  
 
Göteborgsregionens kommuner är alla stadsnära och vi önskar medverka till ett aktivare deltagande från 
civilsamhället också i de urbana förortsområdena 
 
Profilfrågorna Hållbara matsystem och Lokalt inflytande är verktyg för arbetet att nå detta mål. De båda 
frågorna har synergieffekter, stärker varandra och ger direktingångar i hållbarhetsarbetet. 
 
 
Bert Olsson  Ulla Herlitz  Mette Waldrop Gunilla Almered Olsson 
Ordförande  Vice ordförande  Kassör / sekreterare Ledamot  
 
 
Leif Andersson Karin Hvit  Maria Jerenvik Erik Bick 
Ledamot  Ledamot  Ledamot  Ledamot 


