
Aktivitetsplan  HSKL 2022-2023 
 

FÖR ETT LAND I BALANS 

Syfte Vad Hur Kostnad 

Öka kunskapen och 
skapa oss en bild av 
läget, genom dialoger 
med kommunernas 
ledande politiker. 

Skapa oss en bild av de 
strategier och planer 
som kommunerna har 
för att utveckla 
landsbygden. 

Genom träffar med 
kommunerna i länet. 
Deltagare från HSKL är 
representanter från 
styrelsen. 

5 000 kr 

Öka kunskapen om 
utvecklingsgruppernas 
bild av lokal utveckling. 

Få en ökad kunskap 
om vad de lokala 
utvecklingsgrupperna 
har för behov.  

- Genom en 
medlemsträff.  
- Genom en enkät.  

2 000 kr 

 

 

 

INFRASTRUKTUR OCH DIGITALISERING 

Syfte Vad Hur Kostnad 

Öka kunskapen om 
vad våra kommuner 
har för mål och 
planer.   

Vi vill lyfta frågor kring 
kommunikation i olika 
former. Vilka mål har 
man och vad 
genomförs? 
 

Genom träffar med 
kommunerna i länet. 
Deltagare från HSKL är 
representanter från 
styrelsen. 

Se, för ett land i 
balans kommunträff.  

Medverka till länet får 
en hållbar 
laddinfrastruktur. 

Vi är en av 
samverkanspartnerna 
i projektet Ladda hela 
Kalmar län och 
Glasriket. 

Medverka i projektet  

Öka kunskapen om 
digitalisering på 
landsbygden. 

- Tipsa våra 
medlemmar om goda 
exempel där man har 
lyckats med 
digitalisering på 
landsbygden. 
- Dela med oss av 
goda exempel på  
lösningar från landet. 
Ex. Fiberutbyggnad 
Ex. Servicepunkter 

Genom publicering på 
webb, social medier och 
press. 

 

 

 

 

 



SERVICE I SAMVERKAN  

Syfte Vad Hur Kostnad 

Att öka kunskapen om 
vad lokal service 
betyder för invånaren 
på platsen.  

Synliggöra goda 
exempel.  
 

Genom publicering på 
webb, social medier och 
press.  

0  

 

BO I HELA LANDET 

Syfte Vad Hur Kostnad 

Öka kunskapen om 
vad det innebär för 
platsen när ett ödehus 
blir bebott.  

Synliggöra goda 
exempel.  
 

Genom publicering på 
webb, social medier och 
press. Minst två 
inlägg/år. 

0  

Öka kunskapen om 
vad det innebär för 
platsen när ett ödehus 
blir bebott. 

Inspirera medlemmar, 
beslutsfattare och 
fastighetsägare om 
betydelsen av att 
landsbygden bebos.  

2022 Genomföra en 
workshop med temat 
Ödehus i samverkan 
med Region Kalmar län. 

Ca 100 000 inkl. 
medfinansiering av 
Region Kalmar län. 

”Det var självklart att 
bosätta sig på 
landsbygden” 

Lyfta exempel på de 
som tagit steget, att 
bosätta sig på 
landsbygden.  

Genom 
artiklar/intervjuer med 
de som ”gjorde det”, på 
vår webb och social 
medier.  

 

 

KULTUR & FRITID 

Syfte Vad Hur Kostnad 

Öka kunskapen om 
vad det innebär för 
platsen med en 
levande kultur och 
meningsfull fritid  

Synliggöra goda 
exempel.  
 

Genom publicering på 
webb, social medier och 
press. Minst två 
inlägg/år. 

0  

Öka kunskapen om 
hur länet 
mötesplatser/lokaler 
används idag.  

- Skapa en helhetsbild 
över lokaler och dess 
användningsområden i 
länet.   

Genom enkätutskick till 
de lokala 
utvecklingsgrupperna 
samt till ansvariga i 
kommunerna.  

 

 

 

HÅLLBARA BYGDER 

Syfte Vad Hur Kostnad 

Medverka till länet får 
en hållbar 
laddinfrastruktur. 

Vi är en av 
samverkanspartnerna 
i projektet Ladda hela 
Kalmar län och 
Glasriket. 

Medverka i projektet  



Öka kunskapen om 
digitalisering på 
landsbygden. 

- Tipsa våra 
medlemmar om goda 
exempel där man har 
lyckats med 
digitalisering på 
landsbygden. 
- Dela med oss av 
goda exempel på  
lösningar från landet. 
Ex. Fiberutbyggnad 
Ex. Servicepunkter 

Genom publicering på 
webb, social medier och 
press. 

 

Öka kunskapen om 
vad det innebär för 
platsen med en 
levande kultur och 
meningsfull fritid  

Synliggöra goda 
exempel.  
 

Genom publicering på 
webb, social medier och 
press. Minst två 
inlägg/år. 

0  

Utveckla våra 
medlemmar 

Ge ett stöd till nya 
medlemmar för att 
komma igång med sin 
verksamhet.  

Föreningen inkommer 
med en ansökan om 
stöd för en aktivitet, 
med utgångspunkt ifrån 
beslutade kriterier.  

10 000 

Utveckling av 
medlemmar 

Ge ett stöd till 
medlemmar för kick 
off, nystart av 
verksamheten.  

Föreningen inkommer 
med en ansökan om 
stöd för en aktivitet, 
med utgångspunkt ifrån 
beslutade kriterier. 

50 000 

 

REGIONAL UTVECKLING I HELA LÄNET 

Syfte Vad Hur Kostnad 

Öka kunskapen om 
vad Regional 
utveckling betyder.  

Beskriva begreppet 
och exempel.  
 

Genom publicering på 
webb, social medier och 
press. Minst ett inlägg.  

0  

 

LANDSBYGDSKONFERENS  

Syfte Vad Hur Kostnad 

Öka kunskapen om 
Landsbygdsutveckling. 
Öka samverkan 
mellan samhällets 
olika nivåer. 

Lyfta aktuella frågor, 
utvecklingsområden 
och goda exempel.  
 

2022 Påbörja 
planeringen av  
Landsbygdsdagarna 
2023.  

2 000 kr  

 

STYRELSEN 

Syfte Vad Hur Kostnad 

Öka kunskapen om 
Landsbygdsutveckling. 
 

Kompetenshöjande 
insats. 
Inspiration  
 

Delta på 
Landsbygdsriksdagen 
2022 

10 000 



 

Lyfta fram Region 
Syds samverkan  

Berätta om vårt 
samarbete samt lyfta 
fram vår läns visioner. 
 

Monter på 
Landsbygdsriksdagen 
2022 

10 000 kr 

 

MARKNADSFÖRING 

Syfte Vad Hur Kostnad 

Presentera Hela 
Sverige Kalmar län 

Presentera Hela 
Sverige Kalmar län för 
befintliga och nya 
medlemmar och 
samarbetspartners. 
 
 

- Ta fram material i 
tryckt format. 
- Trycka upp T-shirtar till 
styrelsen.  
 

10 000 

 

Beslutad på styrelsemöte 30 mars 2022 


