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INLEDNING. 
Vår verksamhetsplan sträcker sig över tre år men aktualiseras varje år på vårt årsmöte. Vi ha valt ut 

några av våra sakområden och viktiga delar för att få hela Kalmar län att leva. Vi kan inte jobba med 

alla frågor på en gång men under en treårsperiod ska alla ha berörts.  

Verksamhetsplanen är en del i de styrdokument som finns för Hela Sverige Kalmar län. Planen 

kompletteras med ettåriga aktivitetsplaner.  

De aktiviteter som ska genomföras samt en beskrivning av de effekter som vi önskas uppnå.  

ÖVERSIKT STYRDOKUMENT 

STADGAR  Grundfundament för verksamheten 

Namn & Vision 
Hela Kalmar län ska leva! 

Syfte 
Verka för goda villkor i hela 
länet, en god landsbygds 
utveckling och en god balans 
mellan land och stad. 

Verksamhetsidé 
Föreningens målsättning är att samla alla lokala utvecklingsgrupper (LUG) i 
Kalmar län som medlemmar, för att främja utvecklingen på landsbygd och 
samhällen ur ekonomisk, social och kulturell synpunkt.  
Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva Kalmar län, skall vara en samlande 
länk mellan Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Länsstyrelse, 
Regionförbund, kommuner och lokala utvecklingsgrupper. 
Hela Sverige ska leva Kalmar län, skall vara en resurs för de lokala 
utvecklingsgrupperna och medverka till att lyfta fram positiva 
landsbygdsprojekt samt ge möjlighet till utbildning och kontakter mellan 
aktiva i regionen.  
Föreningen arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och 
jämställdhet och för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. 
Hela Sverige ska leva Kalmar län är partipolitiskt och religiöst obundet. 
 

STRATEGI –  långsiktig plan- 
Identitet  
 

samt strävansmål  (komplement till syfte och verksamhetsmål) 

 
 

 
 
VI VILL! 

 
 
VI ÄR! 

VERKSAMHETSPLAN & 
BUDGET  (se aktivitetsplaner) 
 

 VAD SKA VI GÖRA med vilka resurser 

  - Vad ska v göra 
- Budgetpåverkande aktiviteter 
- Beslutade (budgetpåverkande projekt) 

 

AKTIVTETSPLAN  
 

HUR SKA VI GÖRA  Ettårig arbetsplan – (för att uppnå VP) VAD och NÄR 

   

AKTIVITETSBUDGET  
 

Specificerad budget för  Olika aktiviteter tex kommunikation, projekt, aktiviteter 

   

UPPFÖLJNING  
 

årsredovisning (verksamhet och budget) på årsmöte 

      



INNEHÅLL. 
1 Vision, syfte och verksamhetsidé 

2 Hela Sverige är (från strategidokument)  

3. För ett land i balans 

4 Infrastruktur och digitalisering 

5 Service i samverkan  

6 Bo i hela landet 

7 Kultur & Fritid 

8 Hållbara bygder 

9 Regional utveckling i hela landet 

10 Vår länsavdelning 

12 Årets utvecklingsgrupp 

11 landsbygdskonferens  

13 Samverkan 

14 (Aktivitetsplan 2022) bilaga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISION. 
Hela Sverige ska leva! 

 

SYFTE. 
Föreningens verksamhet ska göra nytta genom att verka för goda villkor i hela Kalmar län, en god 

landsbygdsutveckling och en god balans mellan land och stad. 

 

VERKSAMHETSIDÉ. 
(Från HSKL stadgar) 

Föreningens målsättning är att samla alla lokala utvecklingsgrupper (LUG) i Kalmar län som 

medlemmar, för att främja utvecklingen på landsbygd och samhällen ur ekonomisk, social och 

kulturell synpunkt.  

Hela Sverige ska leva Kalmar län, är organisationen att samverka med när det gäller landsbygdsfrågor 

tillsammans har vi en hög kunskapsnivå, ett stort engagemang och en bred förankring.  

 Vi vill vara en samlande länk mellan Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Länsstyrelse, 

Regionförbund, kommuner och lokala utvecklingsgrupper. 

Hela Sverige ska leva Kalmar län, skall vara en resurs för de lokala utvecklingsgrupperna och 

medverka till att lyfta fram positiva landsbygdsprojekt samt ge möjlighet till utbildning och kontakter 

mellan aktiva i regionen.  

 

VI VILL. 
Hela Sverige ska leva Kalmar län är en demokratisk organisation som är  partipolitiskt och religiöst 

obunden. Vi strävar efter mångfald i vår organisation, alla ska känna att de har en plats. Vi vill vara en 

jämställd organisation som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. Det är självklart att vara hållbara 

både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

 

HELA SVERIGE KALMAR LÄN ÄR. 

 Vi är en välkomnande organisation med en stor bredd och den samlande rösten för lokal  

 utveckling. 

 Vi uppmuntrar till att involvera den lokala nivån istället för att själva ta ställning i varje  

 enskild sakfråga. 

 Vi verkar för att öka det lokala inflytandet. 

 Vi visar på att det går att utveckla bygderna genom nya idéer och goda exempel.  

 Vi är partipolitiskt obundna, men driver politiska frågor. 

 Vi är organisationen att vända sig till när det gäller landsbygdsfrågor tillsammans har vi en 

hög kunskapsnivå, ett stort engagemang och en bred förankring.  



 Vi påverkar i viktiga frågor vad gäller landsbygderna. 

 Vi är en organisation som utmanar den urbana normen. 

 Vi är en föregångare när det gäller ordval och bildspråk och visar på en mångfacetterad bild 

av olika bygder. 

 Vi ger en balanserad bild av bygderna - både det som är bra men belyser också de problem 

som finns. 

 Vi har tydliga företrädare som är efterfrågade på alla nivåer. 

 

FÖR ETT LAND I BALANS. 
Vi jobbar mot vår vision att Hela Sverige Kalmar län ska leva och vårt syfte är att vi ska ha goda villkor 

i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans mellan land och stad.  

Vi vill vara med och skapa möjligheter för hållbara samhällen med stor mångfald. Att det finns 

arbetstillfällen i hela länet. Att det idéburna företagande utvecklas. Att de som bor i lokalsamhället är 

en del i samhällsplaneringen och kan utöva lokalt inflytande. Och att det finns ett lokalt kapital som 

kan användas.  

 

2024 har vi: 

- Genomfört dialoger med kommunernas ledande politiker och tjänstemän för att skapa oss en blid 

av de strategier och planer som kommunerna har för att utveckla landsbygden.  

- Haft möten med alla våra medlemmar och lokala utvecklingsgrupper i länet för att få en kunskap 

av vad de ser är framtida utveckling för sin plats.  

- Lyft de lokala utvecklingsgruppernas tankar och behov med kommunerna för att få en samsyn 

och hitta samverkan.  

 

SPRIDA KUNSKAP 
Kommunikationsinsatser på webbsida och  sociala medier 

Träffar med medlemmar, civilsamhälle och beslutsfattare 

SAMVERKAN 
Delta bjuda in till nätverk, kommittéer, dialogmöten.  

Delta i konferenser men också anordna en konferens. 

Deltagande i utvecklingsarbeten, strategier, planeringsprocesser mm. 

PÅVERKAN 
Delta i debatten 

Möta politiker, beslutsfattare och andra aktörer 

Delta i utredningar, remissvar mm 

Uppmärksamma medier kring våra frågor 

Delta i dialog/paneler 

OMVÄLRDSBEVAKNING/ANALYS 
Omvärldsbevaka och trendspana i dessa frågor 

Ta del av rapporter analyser av aktuella frågor 



De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:  

Att öka kunskapen om de utvecklingsversioner som finns i kommunerna genom dialog. 

- Skapa mötesplatser. 

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är: 

- -Att vara med och skapa en gemensam plattform för hur man gemensamt ta sin bygd framåt. 

 Att vara länken mellan kommuner och utvecklingsgrupper.  

INFRASTRUKTUR OCH DIGITALISERING.  
Vår vision är att hela Kalmar län ska leva, och vårt syfte är att vi ska ha goda villkor i hela 

länet. För att ha ett fungerande samhälle krävs en grundläggande infrastruktur. Det innebär 

farbara vägar, el, kommunikationer, allmänna samlingslokaler, samt digital infrastruktur 

(bredband).  

En viktig del i samhällsutvecklingen är digitaliseringen och den grundläggande 

infrastrukturen som möjliggör den. Idag är vi beroende av att alla ska vara med i det digitala 

samhället och ha tillgång till bra uppkoppling. Det gäller allt från service, handel till arbete, 

utbildning, kultur och demokrati.  

Så länge det inte finns en väl fungerande infrastruktur kommer vi att arbeta vidare med 

denna fråga. 

2024 har vi: 

- Ökat kunskapen hos våra medlemmar kring digitalisering på landsbygden. 
- Bidragit till att laddinfrastrukturen på landsbygden är utbyggd. 
- Bidragit till att anslag till skötsel och underhåll av enskilda vägar är anpassade till behovet så att 

det är möjligt att bo och arbetspendla på landsbygd. 
- Bidragit till att anslag för snöröjning på landsbygden skall anpassas så att det är möjligt att bo och 

arbetspendla på landsbygd. 
- Bidragit till att alla hushåll i länet skall ha möjlighet att ansluta sig till fiber. 

 

SPRIDA KUNSKAP 
Vi debatterar kring digitalisering, vägar, kollektivtrafik och laddinfrastruktur på vår webbsida samt i 

sociala medier och i pressen. 

SAMVERKAN 
Vi samverkar med projekt ”Ladda hela Kalmar län och Glasriket”  

https://coompanion.se/wp-content/uploads/2021/01/Slutrapport.pdf 

Vi samverkar med Riksförbundet enskilda vägar (REV) 

  https://coompanion.se/wp-content/uploads/2021/01/Slutrapport.pdf 

 

PÅVERKAN 
Vi bjuder in oss till våra kommuner för att lyfta frågan om kommunikation i olika former. Vilka mål 
har man och vad genomförs? 
 

https://coompanion.se/wp-content/uploads/2021/01/Slutrapport.pdf
https://coompanion.se/wp-content/uploads/2021/01/Slutrapport.pd


OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS 
Följa utvecklingen inom det nationella projektet ”Plattform och utveckling av regional ladd- och 
drivmedelsinfrastruktur” 2022 - 23.  

-Följa Byanätsforums information om bredbandsutbyggnaden. https://www.byanatsforum.se 

SAMLA KUNSKAP 
Relevant fakta läggs på HSKL webb. 

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:  
- Betydelsen av digitala och fysiska kommunikationsvägar i hela länet synliggörs. 

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är: 
- Att laddinfrastruktur på landsbygd är utbyggd. 
- Att anslag till skötsel och underhåll av enskilda vägar är anpassade till behovet så att det är möjligt  
att bo och arbetspendla på landsbygd.- Att anslag för snöröjning på landsbygden skall anpassas så att 
det är möjligt att bo och arbetspendla på landsbygd. 
- Att alla hushåll i länet skall ha möjlighet att ansluta sig till fiber. 

 

SERVICE I SAMVERKAN. 
Vår vision är att hela Kalmar län ska leva, och vårt syfte är att vi ska ha goda villkor i hela länet. 

För att ett samhälle ska fungera måste det finnas en grundläggande service. En del av denna kan fås 

via digitala lösningar, andra behöver fysisk närvaro. Vi driver denna fråga genom att förespråka lokalt 

anpassade lösningar. För oss innefattar service det som finns inom statlig, regional och kommunal 

regi men också kommersiell service. Exempelvis skola, utbildning, blåljus, sjukvård, 

kommunikationer, post, bank, livsmedel, drivmedel, med mera.  

 

Till 2024 har vi: 
- Betydelsen av digitala och fysiska kommunikationsvägar i hela länet synliggörs. 
- Medverkat till att ta minst en lokal servicelösning har etablerat sig i länet. 

 

SPRIDA KUNSKAP 
Sprida kunskap kring service på landsbygd i form av helt eller delvis digitala butiker, modeller för 

utlämningsställen och matkassar, drivmedelsförsörjning och servicepunkter mm. 

SAMVERKAN 
Samverka med organisationer som främjar utvecklingen av service på landsbygd. 

PÅVERKAN 
Vara aktiva i remissarbete gentemot strategiska planer på lokal och regional nivå. Exempelvis RUS:en, 

regionala och lokala Serviceprogram etc. 

OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS 
Bevaka HSSL:s nationella satsningar på serviceutveckling. Följa Tillväxtverkets rapportering om 

servicefrågor. 

Bevaka satsningar och rapportering från samarbetsorganisationer regionalt. 

https://www.byanatsforum.se/


SAMLA KUNSKAP 
Att relevant fakta läggs på HSKL webb. 

 

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är: 
- Betydelsen av digitala och fysiska kommunikationsvägar i hela länet synliggörs. 

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är: 
- Medverkat till att ta minst en lokal servicelösning har etablerat sig i länet. 
- Att kunskapen kring lokalservice ökar. Det tror vi kan bidra till lokala initiativ.  

 

BO I HELA LÄNET. 
Vår vision är att hela Kalmar län ska leva, och vårt syfte är att vi ska ha goda villkor i hela 

länet. En förutsättning för att nå detta är att det går att bo i hela länet.  

En fråga som är viktig för boendemöjligheter då dagens ekonomiska system, regelverk, och 

attityder och värderingar skapar hinder för bostadsbyggande på landsbygden. Samtidigt 

finns det befintliga bostäder på landsbygden som inte används av ägarna men som skulle 

kunna få en ny ägare eller hyresgäst. Det innebär stopp i flyttkedjor och brist på bostäder till 

många särskilt unga och nyanlända på landsbygderna.  

Till 20254 har vi: 

- Har vi blivit en självklar samarbetspartner i fråga om att bebo hela länet. 
- Medverkat till att fler ödehus inventeras så att fler kan flytta ut på landsbygden. 

- Ökat medvetenheten och förståelsen för hur stor efterfrågan på ödehus det är och hur det gynnar 

landsbygden. 

- Ökat förståelsen hos våra medlemmar i hur stor efterfrågan på ödehus det är och hur det gynnar 

landsbygden. 

 

SPRIDA KUNSKAP 
Genomföra en workshop tillsammans med Robert Danielsson med tema rädda ett ödehus. (2022) 

Det var självklart att bosätta sig på landsbygden (2022) 

Samla artiklar och filmer på exempel, räddat ett ödehus, Bo på landet, Varför bosatte du dig på 

landsbygden. 

SAMVERKAN 
Delta i projektet, inventering av ödehus i Kalmar län. 

 

PÅVERKAN 
Påverka våra medlemmar att inventering av ödehus är utvecklade för att hela Sverige ska leva. (2022) 

OMVÄLRDSBEVAKNING/ANALYS 
Ha koll på hur de andra regionerna i Hela Sverige arbetar. 



SAMLA KUNSKAP 
Samla kunskap hur läget ser ut i regionen och informera våra medlemmar hur efterfrågan på 
ödehus i regionen är. 

 

 

KULTUR & FRITID. 
Vår vision är att hela Kalmar län ska leva, och vårt syfte är att vi ska ha goda villkor i hela 

länet. För att en bygd ska leva och må bra behöver den förutsättningarna för föreningsliv och 

ideell sektor att verka. Det kan vara fritidsaktiviteter, kultur, idrott, folkbildning, evenemang, 

upplevelser och annat. Detta skapar en avgörande roll för en bygds utveckling och skapar 

självkänsla och framtidstro men är också en viktig del i det demokratiska samhället och ett 

sätt att öka kunskaper om det kulturarv som format platsen. Att ha en meningsfull och 

berikande fritid kan vara avgörande när det kommer till att välja platsen att bosätta sig på.   

 

Till 2025 har vi: 
-Har vi lyft fram attraktionskraften och utvecklingsmöjligheterna som skapas på landsbygden 
genom föreningslivet.  
- Ökat kunskapen hos våra medlemmar om vikten av det finns ett väl fungerande föreningsliv på 
landsbygden. Hur det påverkar bilden av platsen och viljan att vilja bosätta sig där. 

 

SPRIDA KUNSKAP 
Samla fakta på webbsida och  sociala medier.  

Träffar med medlemmar, civilsamhälle och beslutsfattare 

Tillsammans med våra medlemmar öka kunskapen om nuläget för våra lokaler(mötesplatser i länet.  

SAMVERKAN 
Deltagande i utvecklingsarbeten, strategier, planeringsprocesser mm. 

Att tillsammans med medlemmarna få inventera statusen för mötesplatser. 

PÅVERKAN 
Möta politiker, beslutsfattare och andra aktörer 

Uppmärksamma medier kring våra frågor 

OMVÄLRDSBEVAKNING/ANALYS 
Omvärldsbevaka och trendspana i dessa frågor 

Ta del av rapporter analyser av aktuella frågor 

 

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är: 
- Ökat medvetandet om föreningarnas betydelse för landsbygdens utveckling 

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är: 

- Bidragit till fler samarbeten – projekt med föreningslivet 
 

 



HÅLLBARA BYGDER. 
Vår vision är att hela Kalmar län ska leva, och vårt syfte är att vi ska ha goda villkor i hela 

länet. En förutsättning för cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och hållbart utnyttjande 

av naturresurser är att hela Kalmar län kan vara med i omställningen. I vår verksamhetsidé 

understryker vi vikten av att beakta en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 

utveckling i hela länet.  Hållbarhet måste utgå ifrån ett holistiskt synsätt för att bli lyckad.  

Till 2025 ska vi: 

- Ökat kunskapen hos våra medlemmar kring digitalisering på landsbygden. 
- Bidragit till att laddinfrastrukturen på landsbygden är utbyggd. 

- Att tillgängligheten till landsbygden har ökat.  

SPRIDA KUNSKAP 
Debattera kring vikten av att hela länet har samma eller likande förutsättningar att bli mer hållbart. 

Sprida goda exempel från andra delar av landet.  

SAMVERKAN 
Vi samverkar med projekt som har hållbar inriktning.  

Lyfter hållbarheten på landsbygden i de forum vi deltar i.  

 

PÅVERKAN 
Vi bjuder in oss till kommuner för att lyfta frågan om hållbara bygder. Vilka mål har man och vad 

genomförs.  

Vi deltar i debatten. 

Deltar i utredningar och remissvar .  

OMVÄLRDSBEVAKNING/ANALYS 
Följer utvecklingen från andra platser i dessa frågor. 

Ta del av rapporter och analyser som lyfter hållbarhet på landsbygden.   

SAMLA KUNSKAP 
Relevant fakta publiceras på HSKL webb.  

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är: 
Ökat kunskapen hos våra medlemmar kring digitalisering på landsbygden. 

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är: 
Att tillgängligheten på landsbygden har ökat. 
 

REGIONAL UTVECKLING I KALMAR LÄN. 
Vår vision är att hela Kalmar län ska leva, och vårt syfte är att vi ska ha goda villkor i hela 

länet.  

En förutsättning för att hela Kalmar län ska kunna leva är att det finns arbetstillfällen i hela 

länet och att det finns förutsättningar för företagsamhet och sysselsättning med långsiktigt 

hållbar på flera olika sätt. En viktig fråga är också kompetensförsörjning där närhet till olika 



typer av utbildning spelar en avgörande roll. En del i ett fungerande lokalsamhälle och 

möjligheter till utveckling är att det finns tillgång till finansiering. För att lyckas krävs det att 

alla samhällsnivåer i ett område samverkar.  

 

SPRIDA KUNSKAP 
Kommunikationsinsatser på webbsida och  sociala medier 

Träffar med medlemmar, civilsamhälle och beslutsfattare 

SAMVERKAN 
Delta bjuda in till nätverk, kommittéer, dialogmöten.  

Delta i konferenser men också anordna en konferens. 

Deltagande i utvecklingsarbeten, strategier, planeringsprocesser mm. 

PÅVERKAN 
Delta i debatten 

Möta politiker, beslutsfattare och andra aktörer 

Delta i utredningar, remissvar mm 

Uppmärksamma medier kring våra frågor 

Delta i dialog/paneler 

OMVÄLRDSBEVAKNING/ANALYS 
Omvärldsbevaka och trendspana i dessa frågor 

Ta del av rapporter analyser av aktuella frågor 

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:  

Att öka kunskapen om de finansieringsmöjligheter som finns.  

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är: 

- Att tillsammans med finansierare ha tagit fram en finansieringsmodell för utvalt tema, ex. 

upprustning av samlingslokaler.  

VÅR LÄNSAVDELNING 
En viktig del i att få organisationen att fungera är att ha en bra och aktiv styrelse. Styrelsen ska ha 

spridda kompetenser och platsperspektiv. Representanterna i styrelsen har en god kännedom om sitt 

område, är engagerade och bidrar till att organisationens mål nås och utvecklas.  

Länsavdelningens verksamhet finansieras till stora delar av det verksamhetsstöd som erhålls av den 

centrala organisationen, Hela Sverige ska Leva. Därav finns vissa kriterier som ska uppfyllas för att 

kunna redovisa den verksamhet som bedrivs. Länsavdelningen och den regionala samordningen är 

oerhört viktig för att skapa kunskap om hela länets villkor men också bidra till regional utveckling.  

- Vi ska öka kunskapen om vår organisation Hela Sverige ska leva. 

- Under hela perioden ska vår länsavdelning sträva efter att  lyfta landsbygdens betydelse för hela 

länet i de forum, möten och aktiviteter som vi deltar i. 

- Vi ska uppfattas som trovärdiga, öppna och intresserade.   

 



ÅRETS UTVECKLINGSGRUPP. 
Priset som Årets utvecklingsgrupp i Kalmar län utdelas årligen av Hela Sverige Kalmar län. Genom 

priset vill Hela Sverige Kalmar län uppmärksamma och belöna alla de ideella insatser som görs lokalt 

för att stärka utvecklingsmöjligheterna på landsbygderna. 

Insamling av förslag sker genom att förningens medlemmar, som vill delta i ”tävlingen”, uppmanas 

att sända in en beskrivning av sin verksamhet och vilka insatser som gjorts det senaste året.  

Förslag till årets utvecklingsgrupp kan även inkomma från en styrelsemedlem eller från 

representanter från läns och kommunnivå som har landsbygdsutveckling som uppdrag i sin tjänst.  

Styrelsen tar del av de inkomna förslagen, och analyserar och säkerställer att den information som 

inkommit är riktig. Styrelsen utser sedan en vinnare.  

 

Prissumman är 5000 kr och utdelning av priset sker vid årsmötet med Hela Sverige Kalmar län. 

Vid detta tillfälle står vinnande utvecklingsgrupp för värdskapet och program vid årsmötet med 

möjlighet att presentera sin verksamhet. Hela Sverige Kalmar län står för samtliga kostnader för 

förtäring och lokalhyror mm.  

Nyckelorden för att ha möjlighet att delta i årets utvecklingsgrupp är: 

Att ha genomfört målinriktat arbete, engagemang, nytänkande, uthållighet och helhetssyn i arbetet 

med framtidsfrågorna.  

LANDSBYGDSKONFERENSEN. 
Landsbygdskonferensen är en nationell konferens med fokus på landsbygdsutveckling, ett forum där 

aktörer på landsbygden så som företagare, eldsjälar, föreningar, tjänstepersoner och politiker möts 

på samma arena för att diskutera landsbygdens utmaningar och framtid. 

Dagarna blandas med föreläsningar om aktuella frågor som berör landsbygden och goda exempel 

från hela landet.  

2015 beslutade Hela Sverige ska leva, Kalmar län att verka för att Landsbygdsdagarna skall anordnas 

vartannat år, det år då inte Landsbygdsriksdagen ordnas. 

Den ska flytta runt mellan kommunerna i länet som blir värdar för konferensen samtidigt som de har 

möjlighet att presentera sig och sitt arbete med att utveckla sin landsbygd. Arrangemanget sker i 

samverkan med Hela Sverige Kalmar län, Region Kalmar län samt andra organisationer och aktörer 

från näringsliv och civilsamhälle.  

 

Konferensen anordnas vartannat år, det året då inte Landsbygdsriksdagen anordnas.  

SAMVERKAN. 
 

Hela Sverige ska leva region SYD  

HSKL ingår i region Syd tillsammans med Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping och 

Sjuhärad. Regions Syds uppgift är att ge stöd till och företräda länsavdelningarna i gemensamma 

frågor på nationell nivå.  



Partnerskap Kalmar län – Länsstyrelsen, Region Kalmar län.  
Sedan arbetet med Regionala Tillväxtprogram i början av 2000-talet har Kalmar län haft ett väl 
fungerande s.k. Länspartnerskap. Partnerskapet omfattar maximalt 15 aktörer, en av dessa är Hela 
Sverige Kalmar län.  
Till en början hade Länspartnerskapet uppgiften att arbeta med ett Regionalt Tillväxtprogram men 
kom efter hand att fungera som ett rådgivande och samordnande forum för tillväxtfrågor i länet med 
fokus på olika EU program och arbete med RTP (Regionalt tillväxtprogram) och RUS (Regional 
utvecklingsstrategi). Länspartnerskapet har och har haft en central roll vad gäller förankring, 
prioritering och genomförande, och har därigenom även en påverkande och granskande funktion. 
När Landsbygdsprogrammet 2007-2013 startade övergick Länspartnerskapet till att bli även 
partnerskap för Landsbygdsprogrammet samt rådgivande forum för ansökningar till ESF, ERUF och i 
viss mån South Baltic.  
Vid sidan av länspartnerskapet har två undergrupper ur partnerskapet arbetat, med uppgift att läsa 

och övergripande bedöma ERUF och ESF-ansökningar, för att ge länets rekommendation och prioritet 

till Strukturfondspartnerskapet. Genom Länspartnerskapet får Länsstyrelsen en god bild av hur de i 

partnerskapet ingående statliga myndigheterna m.fl. tillämpar länets regionala utvecklingsstrategi. 

Läs mer om Partnerskapet i på Länsstyrelsen Kalmar län, Regional handlingsplan för 

landsbygdsprogrammet. 

 
Samverkan med idéburna nätverket Kalmar län 
Hela Sverige Kalmar län är medlem i Idéburna Nätverket Kalmar län, som är en  
paraplyförening för länets idéburna föreningar. I Idéburna Nätverkets styrelse har Hela Sverige 
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för den idéburna sektorn 
på regional nivå i Kalmar län.  
Den främsta uppgiften är att ha en dialog med Region Kalmar län inom ramen för en 
Överenskommelse om en strategisk samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Syftet med 
Idéburna Nätverket är att vi tillsammans ska utveckla den idéburna sektorn till en naturlig och 
kraftfull aktör för hållbar samhällsutveckling. 
Syftet är att genom samverkan idéburen och offentlig sektor stödja individer att komma närmre 
arbetsmarknaden. Samt skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. 
 

Remissinstans – HSKL är remissinstans till Region Kalmar län, kommunerna och Länsstyrelsen. Det 

berör främst utvecklingsfrågor som strategier, planer mm. 

HSKL medverkar i projekt som genomförs av andra organisationer inom de fokusområden som HSKL 

beslutat.  

Sparbanksstiftelsen 
Vid sidan om ägaruppdraget får stiftelserna även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott 

eller kultur inom stiftelsernas verksamhetsområden. Detta syfte tillgodoses genom ekonomiskt 

stöd ur avkastningen från stiftelsernas förmögenhet till projekt som visar starkt 

samhällsengagemang lokalt, regionalt och nationellt. Stiftelserna bidrar till samhällsutveckling 

genom aktiv närvaro i sina regioner. 
Exempel på verksamheter som Sparbanksstiftelserna driver i egen regi eller i samarbete med 

Swedbank: 

 Utbildningsprojekt riktade mot elever i grund- och gymnasieskola. 

 Entreprenörskap och företagsutveckling. 

 Stipendier till konstnärer. 

 Stipendier till universitets- och högskolestudenter. 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3b68ed3d177d806751d19ea9/1615899856923/Regional%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20landsbygdsprogrammet%20och%20%20havs-%20och%20fiskeriprogrammet%202014-2020.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3b68ed3d177d806751d19ea9/1615899856923/Regional%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20landsbygdsprogrammet%20och%20%20havs-%20och%20fiskeriprogrammet%202014-2020.pdf


 Arbetsmarknadsprojekt. 

 Näringslivsevent och ekonomiska konferenser. 

 

 

 

Verksamhetsplanen är gemensamt  framtagen av Hela Sverige Kalmarläns styrelsemedlemmar 
2021-2022.  

Vi presentera gärna planen och vårt arbete, ta en kontakt med oss. 

 

Planen är distribuerad till: 
Medlemmar 
Region Kalmar län 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Länets 12 kommuner 
Hela Sverige ska leva  

 

 

Styrelsen Hela Sverige Kalmar län 

 

E-post kalmar@helasvergie.se  

www.helsverige.se/lan  

mailto:kalmar@helasvergie.se
https://helasverige.se/kalmar-laen/

