
 

  

 

   
 

 Verksamhetsplan med aktiviteter för 2023 
 

Vision 

Hela Sverige ska leva!  Vi vill jämna ut skillnaderna mellan stad och land, så att vi får 

jämbördiga villkor att leva, verka och utvecklas - i hela länet. Vi är det nätverk som 

medlemsorganisationer, kommuner och andra aktörer vänder sig till när de vill jämställa 

förutsättningarna mellan land och stad.  

Stad och land – hand i hand! 

(riks: Föreningens verksamhet ska ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela 

landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land.) 

Värdegrund 

Vår värdegrund bygger på kriterierna demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet. Alla 

behövs. 

Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna, vidsynta, generösa och nyskapande. 

Vi tar del av andras erfarenheter och delar med oss våra. 

Övergripande mål 

Livskraftiga, klimatsmarta, hållbara bygder med jobb, service, sociala nätverk, delaktighet, 

jämställdhet och fungerande integration. 

Målgrupper 

Lokala utvecklingsgrupper och andra organisationer som är, eller kan bli, medlemmar i Hela 

Sverige ska Leva, samt andra grupperingar som bidrar eller arbetar med hållbart lokalt 

utvecklingsarbete. 

Offentliga aktörer som i sina roller har inflytande över förutsättningar för lokalt 

utvecklingsarbete t.ex. politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå. 

Syfte 

Vår verksamhet skall stärka lokalt och påverka regionalt. 

 

Aktiviteter 

Opinionsbildning och kommunikation 

• Ta aktiv del i program för hållbar utveckling och social ekonomi. Bevaka 

landsbygdsfrågor. T ex Partnerskapet för sociala innovationer, Forum för Framtidens 

Landsbygder. 

• Bedriva opinionsbildning för hållbara bygder. T ex genom nätverket ROS. 



   
 

   
 

• Bedriva opinionsbildning för ökade finansieringsmöjligheter på landsbygden via bland 

annat Mikrofonden och LEADER-områdena. 

• Driva kollektivtrafiksfrågor, bussförbindelser till länets alla kommunhuvudorter. 

• Driva infrastrukturfrågor bl.a. bredband och vägnätets kvalitet i hela länet. 

• Skapa mötesplatser, via digitala plattformar och fysiska möten.  

• Aktivt föra våra regionala frågor till riksorganisationen. 

• Möjliggöra tvärpolitiska dialoger. 

• Utveckla och fortlöpande uppdatera helasverige.se. 

• Vi ska ge ut digitalt nyhetsbrev vid minst tre tillfällen per år. Information från 

medlemmar välkomnas. 

• Använda oss av sociala medier och bjuda in till dialog. Vi ska också delta i digitala 

grupper som stödjer våra intressen. Vi ska dela information. 

 

Rådgivning, stöd och utbildning 

• Medverka till och stödja projekt på landsbygden.  

• Synliggöra vår organisation och presentera oss som en resurs. 

• Sprida goda exempel på lokal utveckling för hållbar framtid på landsbygden. 

• Söka upp nya lokala grupper och inbjuda dessa till våra nätverk. Extra fokus på yngre 

åldersgrupper. 

• Delta i möten, utbildningar, seminarier och konferenser.  

• Initiera/samverka vid genomförandet av ROS-gruppens seminarier och andra 

aktiviteter för hållbarhetsfrågor i linje med Agenda 2030. 

• Stödja engagemang för barn och ungdomar, Bland annat genom utdelning av barn- 

och ungdomsstipendium. 

 

Samverkan och nätverkande 

• Vara en synlig, kompetent och erkänd part i förhållande till offentliga aktörer. 

• Delta aktivt i länsstyrelsens och Region Örebro läns olika partnerskap och 

samrådsorgan och vara landsbygdens röst i en dialog land-stad perspektivet. 

• Ha en aktiv roll i Mikrofonden Örebro län och LEADER områdena. 

• Delta i möten med kommunbygderåd och lokala utvecklingsgrupper. 

• Driva nätverkande i ROS-gruppen för hållbar framtid. 

• Samverka med andra länsavdelningar och medlemsorganisationer. 

• Delta i HSSL:s möten, utbildningar och på landsbygdsriksdagar. 

• Arbeta för att kommunerna har Landsbygdsutvecklare som hel eller del av tjänst. 


