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INLEDNING 

År 2022 har präglats av många nya i styrelsen och varit ett år för Hela Sverige ska leva Örebro län där 

vi har arbetat med organisationens värdegrund och långsiktighet. Omvärlden med den 

krismedvetenhet som börjar gro har styrt oss än mer mot hållbarhetsfrågor. Den sociala hållbarheten 

är mycket viktig. Hur kan vi skapa en bättre relation med våra medlemmar och identifiera deras 

behov och utmaningar? Hur kan vi skapa en kollektiv tro och vision för att säkra en hållbar framtid på 

landsbygden? Vad kan vi i Hela Sverige ska leva Örebro län göra för att stödja våra lokala 

utvecklingsgrupper i processen? Det är frågor som har sysselsatt vår verksamhet under 2022 och som 

har lett fram till vår verksamhetsplan för 2023. 

 

STYRELSE 
Hela Sverige ska leva Örebro län är ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna i länet. Styrelsen 
består av personer som själva är aktiva i sina lokala utvecklingsgrupper och medlemsföreningar. 
Ledamöterna har geografisk spridning över länet.  
 
Ordinarie styrelseledamöter 

Namn Organisation Kommun 

Per Eriksson, ordförande ABF Askersund 

Ewa Overmeer, vice ordf. Latorps byalag Örebro 

Annelie Jansson, sekreterare  Folkuniversitetet Karlskoga 

Mariana Flodman projektledare landsbygdsutveckling Nora 

Gunilla Neogard Folkets Hus Örebro 

Janina Henningsson Landet Östansjö ekonomisk förening Hallsberg 

Arno Wilting Ställdalens Byalag Ljusnarsberg 

Bengt Larsson Kolja byalag Örebro 

Susanne Forsberg Järnboås bygdegårdsförening Nora 

Malin Norberg Naturskyddsföreningen Örebro 

Mathz Eriksson Uskenbygdens väl Lindesberg 

vakant   

 
Revisorer ordinarie 

Namn Organisation Kommun 

Bo Åkerling Askers bygdegårdsförening Örebro 

Mari Cedervall Österviks byalag Karlskoga 

 
Revisor ersättare 

Namn Organisation Kommun 

Yngve Sundell Hallsbergs Hembygdsförening Hallsberg 

Inger Karlsson Olshammars utveckling Askersund 

 
Valberedning 

Namn Organisation Kommun 

Elisabeth Lennartsson Olshammars utveckling Askersund 

Jane Karlsson Folkbildningen Örebro 

Kent Kaufeldt Hammarslaget Askersund 

 
 



   

 

   

 

 
 
Styrelsemöten  
Styrelsen har under året haft 10 möten varav 3 har varit fysiska och de övriga via teams. Däremellan 
mejlkonversationer och separata möten mellan styrelsemedlemmar. 
 
Årsmötet 3 april 2022 
För HSSLÖL hölls på konferensgården Solliden. Årsmötet beslutade att införa medlemsavgift à 100kr 
från 2023. Temat för konferensen var Kollektivtrafik.  
 
Planeringsdag, 24 oktober 2022 
Planering och budget för 2023.  

 

 Deltagit i av riksorganisationen Hela Sverige ska leva finansierade möten 

• Per Eriksson var med på vårens ordförandeträff och årsmötet.  

• Ewa Overmeer deltog på höstens ordförandeträff. 

• Föreningsmöte/höstmöte: Ewa Overmeer och Malin Norberg deltog. Malin ersatte Arno 
Wilting som var anmäld men blev sjuk. 

 
 

EKONOMI 
 
Balansrapport 
Separat bilaga: ”Balansrapport 2022 - Hela Sverige ska leva Örebro län.pdf” 
Resultatrapport 
Separat bilaga: ”Resultatrapport 2022 - Hela Sverige ska leva Örebro län” 
Kommentar till ekonomi och resultat 
Vårt bankkonto har vuxit under 2022, vilket motsvarar de senaste årens trend: färre 
utvecklingsprojekt och mer organisatoriska omstruktureringar. Vi har nu byggt en moderniserad 
arbetssätt med vilken vi kan arbeta mer flexibelt i hela länet. Vi har också integrerat användbara 
verktyg som gör det möjligt för organisationen och styrelsen att samarbeta digitalt och ger oss mer 
närvaro på nätet. Vi ser de ekonomiska förutsättningar i kombination med utvecklingen i vår 
organisation som en möjlighet att starta nya projekt. Projekt som kommer att stärka och stödja våra 
lokala utvecklingsgrupper utifrån deras behov och som lyfter omställning och innovationer på 
landsbygden. 
 

MEDLEMSKAP OCH UPPDRAG I ANDRA ORGANISATIONER OCH NÄTVERK   
Kommunbygderåd   
Kristina Haglund i Nora kommunbygderåd  
Partnerskap för sociala innovationer, Region Örebro län 
Per Eriksson har ingått i arbetsgrupper. 

Forum för Framtidens Landsbygder, Länsstyrelsen 

Här är Mathz Eriksson representant. Ett seminarium planeras med tema Mobilitet där Hela Sverige 

agerar värd tillsammans med RÖL och Länsstyrelsen. 

Mikrofonden i Örebro län   
Hela Sverige ska leva Örebro län är medlem av Mikrofonden i Örebro län. Fonden är i huvudsak 
avsedd att stödja entreprenörer inom den sociala ekonomin genom att utställa bankgaranti. Arno 
Wilting har ingått i styrelsen.  
 Projekt-Servicelyftet   
Kent Kaufeldt har ingått i samverkansgruppen. Projektet ägs av Coompanion. 
 



   

 

   

 

 

VERKSAMHET 

 

Omställning för hållbar framtid 
Hållbarhetsfrågor har stort fokus i Hela Sverige ska leva Örebro län sedan flera år tillbaka. I år är det 
tio år sedan ROS, Regional Omställning i Samverkan, bildades på vårt initiativ. 
 
Hela Sverige ska leva Örebro län är till stor del motor i det regionala nätverket för omställning till en 
hållbar framtid. ROS-nätverket, Regional Omställning i Samverkan, verkar som civilsamhällets röst i 
hållbar utveckling. Övriga organisationer är Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns 
bildningsförbund, Coompanion Mälardalen, Omställning Örebro, Hållbart Latorp, Omvända vär(l)den, 
Framtiden i Våra Händer, Svenska kyrkan, Örebro pastorat, ABF och JAK. Gruppen samarbetar med 
akademi, offentliga, ideella och privata aktörer. Ewa Overmeer har under året varit sammankallande 
i nätverket och organisatör. Arno Wilting representerar främst norra länsdelen samt bidrar med sin 
grafiska kunskap. ROS har haft 9 nätverksträffar, de flesta digitalt men några i Föreningarnas hus i 
Örebro. 
 
Framtidsforum 2022 
I år höll vi en workshop den 8/5, Bortom möjlighetshorisonten – Hur kan vi ställa om? Målet var att 
utforska och stödja lokal omställning till ett fossilfritt samhälle utifrån den kompetens och de 
förutsättningar vi hade i gruppen. Representanter från KTH och Omställningsnätverket ledde arbetet. 
Deltagarna var mellan 17 o 90 år, från olika ursprungsländer och såväl ideella, politiker, tjänstemän 
som aktivister. Här aktiverar vi alla våra värdegrunder i demokratisk process med deltagare i olika 
åldrar, kön och ursprungsländer. 
 
Framtidsveckan 2022 (FV) 
I år arrangerades FV mellan den 1–9 oktober med arrangemang både digitalt och på plats runt om i 
länet, totalt 38 olika arrangemang. Till exempel:  klädbytardagar, skördemarknader, vandringar, 
workshops, utställningar, föreläsningar, visningar. Hela Sverige ska leva Örebro län står för 
projektledning och marknadsföring. En av webbinarierna annonserades även som en del av Hela 
Sveriges Agenda 2030 program. 
 
Framtidsstafetten  
är ett nyhetsbrev från ROS. Det når närmare 2000 abonnenter och har utkommit nio gånger under 
året. Ewa Overmeer sammanställer dessa. 
 
Webbplatser och sociala medier 
örebrolän.omställning.net är ROS-nätverkets webbplats. Kampanjsajten 
orebrolan.framtidsveckan.net fungerade som nod för alla arrangemang under Framtidsveckan. En 
mängd inlägg har publicerats på vår Facebook-sida, facebook.com/ROSorebrolan och 
facebook.com/Framtidsveckan. Hela Sverige ska leva Örebro län står för kostnaderna för sajterna 
samt administration. 
 
Så har vi jobbat med demokrati 
Vårt styrelsearbete läggs upp så att alla ska känna delaktighet och förståelse för vårt arbete. Vi lägger 
stor vikt vid att alla ska komma till tals och att alla ska, efter egna önskemål, få ansvarsområden som 
man har ett extra ansvar för. Vi varvar fysiska möten med digitala. De digitala möten sker oftast på 
vintertid då det är mörkt och kallt. Genom de digitala lösningarna kan fler delta. Vi behöver få ett 
ökat deltagande och engagemang från våra medlemsorganisationer på exempelvis årsmöten. Detta 
kommer vara en av många frågor vi jobbar vidare med. Vi har särskilt jobbat med infrastrukturfrågor 
i form av vägar, bredband etc. Vi är med i debatten genom att skriva artiklar, påverka regionen i 



   

 

   

 

kollektivtrafikfrågor. Vi anser särskilt att vi ska få samma vägstandard till våra kommunhuvudorter 
från Örebro. Det betyder separerad väg med 100 standard. Detta för att människor ska kunna ta del 
av hela samhällets utbud av exempelvis arbetsmarknad och kultur. 
 
Så har vi jobbat med jämställdhet 
Vi har en tillräckligt god könsfördelning i styrelsen. Jämställdheten försöker vi ständigt få med i vårt 
dagliga styrelsearbete. Självklart även i all vår verksamhet. Vi har valt den gamla modellen med en 
ordförande och en vice. Utfallet är att en är man, en är kvinna.  

 
Så har vi jobbat med mångfald 
Inom styrelsen har vi representation från hela länet, tätort och glesbygd, olika yrkesgrupper, 
representanter med partipolitisk erfarenhet, från studieförbund och annan föreningsverksamhet. En 
representant är holländare men ingen med utomeuropeisk bakgrund. Vi jobbar dock alltid med att 
försöka lyfta dessa frågor, i projekt och i vår ordinarie verksamhet.  
 

Medlemsregister/bygdebank 
Arbetet med det nya medlemsregistret har fortsatt med åtgärder i samarbete med enskilda 
medlemmar. Dessa omfattar behandling av nya medlemskap, uppdatering av kontaktinformation och 
användarstöd. 
 
Information/kommunikation med medlemmar  
Vi har publicerat 9 nyhetsartiklar på helasverige.se och skickat ut 5 regionala nyhetsbrev.   
Vi har skickat ut e-post till alla våra medlemmar vid viktiga ärenden: årsmöten, årsmötets handlingar 
och information från valberedningen.  
Per Eriksson har besökt utvecklingsgrupper och informerat om vår verksamhet vid två tillfällen.  
Vår Facebook-grupp har haft åtskilliga inlägg, både spridning av nationell Hela Sverige information, 
regional information och event i bygderna. https://www.facebook.com/groups/177540175717800 
 

Hemsidan 

I början av 2022 bytte vi från den gamla till den nya webbplatsen. Vi har fortsatt att utveckla vår 
regionala webbplats, åtgärdat buggar och trasiga länkar och förberett oss för en eventuell framtida 
verksamhet. Dessa förberedelser omfattar sidor (utkast) gällande landsbygdsfrågor som vi vill 
prioritera, en sektion för stöd till projektutveckling för våra medlemmar och framtida projektidéer. Vi 
har gjort vissa ändringar efter en genomgång för att göra det lättare att navigera för besökare och 
lägger upp våra nyhetsbrev, uppdateringar och andra inlägg i avsnittet "Nyheter". 
 

Sprida information  
Berätta om vilket exempel eller andra aktivitet som ni informerat Hela Sverige ska levas kansli om  
Bortom möjlighetshorisonten (ROS) Folkets Trädgård Ställdalen och gemensamhetsodling (Latorps 

Byalag) fanns med i Agenda 2030 skriften. Vi har även tipsat om personer att intervjua för podd, samt 

gett tips till nyhetsbrev. Ewa Overmeer har var del av nationella Agenda 2030 gruppen. 

 

Påverka på lokal och regional nivå 
Tillgång till bra vägar och kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för att hela länets ska leva vilket 
formulerats av styrelsen om att 

• till och från samtliga kommunhuvudorter och Örebro ska finnas säkra vägar som medger 
hastigheter upp till 100km/h. 

• tillgången till bredband på landsbygden ska för samtliga kommuner minst vara i nivå med 
riksgenomsnittet.  

https://www.facebook.com/groups/177540175717800


   

 

   

 

Kontakter har under året tagits med kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Region Örebro län m.fl. 
Bengt Larsson är styrelsens kontaktperson för infrastrukturfrågor. Bengt har också skrivit rapporter 
för information till nyhetsbrev om bredbandsutbyggnad utifrån kontakt med berörda myndigheter. 
 
Regional utvecklingsstrategi, RUS   

Per Eriksson och Ewa Overmeer har deltagit på nulägesrapport med diskussion. 

 

Örebro universitets höstmingel om miljö och hållbarhet 26/10 

Ewa Overmeer representerade civilsamhället på universitetets kväll om hållbarhet. Mingel med 

forskare och beslutsfattare, föredrag och utställningar. 

 

 
 
Kunskapsöverföring 
Framtids forum och Framtidsveckan är båda aktiviteter för kunskapsöverföring 

 

Projekt 

Samverkat för hållbara matsystem och livskraftiga miljöer  

ett pilotprojekt i Kvinnersta, Örebro län 

I april 2022 sökte HSSL Örebro län i samarbete med Örebroporten, AGRO Örebro och Coompanion 

ett Vinnova projekt: “Innovation för framtidens hållbara matsystem”. Vi fick tyvärr avslag. 

 

Projekts potential bygger på att mobilisera och ge förutsättningar så att civilsamhällets outnyttjade 

resurser får en mötesarena att interagera i, med målet att producera hållbara matsystem. Med rätt 

grund och stöd kan civilsamhällets aktörer bli en aktiv kraft i omställningen till ett mer hållbart 

självförsörjande samhälle som värnar om miljön. Projektet är fokuserat på att skapa en holistisk 

omställningsstrategi som bygger på ett nedifrån och upp deltagande förhållningssätt och en kreativ 

lösningsfokuserad process som ägs och styrs av det civila samhället. Denna strategi ska vara 

överförbar och ha som mål att kunna spridas över hela landet. Strategin kommer också att 

möjliggöra implementering av hållbara affärsmodeller inom fokusområdet, utveckling av 

gemensamma mötesplatser för innovativt tänkande och lärande samt att den blir en arena för 

innovation inom hållbara matsystem på regional nivå. 

 

Duvedsmodellen för lokalsamhällen 2.0, Hela Sverige ska leva Örebro Län har varit medsökande i 

projektet under 2022. 

 

Länsbygderådets egen punkt 
 

Landsbygdsriksdag Jönköping 

Styrelsen var välrepresenterad, sju stycken. Från länet hade vi också med kommunpolitiker och 

representanter från länsstyrelsen. 

 

 

 



   

 

   

 

Slutord 

Ytterligare ett verksamhetsår läggs till handlingarna. Även 2022 har delvis präglats av den pandemi 
som nu är över. Vår verksamhet har inte alls kunnat startat upp på det enkla sätt som vi kanske 
trodde. Vi ser dock att det blir allt mer normal, inte bara i vår förening utan i hela samhället. Det är 
lätt att bli negativ och tycka att vi skulle kunnat göra bättre, men när vi summerar året kan vi ändå 
känna stolthet. Vi är aktiva inom flera områden, främst hållbarhet och infrastruktur. VI har erhållit 
nya medlemmar och spanar in möjligheter till nya spännande projekt. Kort sagt kan vi med tillförsikt 
se framtiden an. Vi passar på att tacka alla som bidragit till verksamhetens resultat samt lyckönskar 
den tillträdande styrelsen i sitt arbete 
 
  
Per Eriksson  Ewa Overmeer   Arno Wilting 
 
 
Susanne Forsberg Janina Henningsson   Annelie Jansson 
 
 
Bengt Larsson  Mathz Eriksson Malin Norberg 
 
 
Mariana Flodman    Gunilla Neogard 


