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Verksamhetsstrategi 

2021 - 2024  

 

   

Inledning  

Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya 

utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktig roll att fylla.   

Vi arbetar för ett land i balans, för att skapa likvärdiga förutsättningar för att kunna bo och leva i hela 

landet och för att alla människor ska vara inkluderade.   
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Vi ser fortfarande en stark urbanisering. Inte på grund av stora omflyttningar av människor från land 

till stad men efter många år av den utvecklingen har demografin gjort att många mindre orter minskar 

i befolkning och städerna växer tack vare att nya generationer föds och en stor invandring från andra 

länder. Men staden är fortfarande en stark norm och storskalighet kännetecknar fortfarande 

utvecklingen.  

Vi kommer fortsätta vårt arbete med att stärka våra lokala utvecklingsgrupper som den första 

samhällsnivån närmast medborgarna. Vi arbetar för en hållbar landsbygd för det är också en 

förutsättning för hållbar stadsbygd och för ett hållbart land.   

Vår verksamhetsstrategi bygger på vårt syfte att stärka lokalt och påverka nationellt, på fem 

prioriterade områden: medlemmar, myndighet, media/kommunikation, ungdomar och integration – 

alla en del i att ha ett fungerade och attraktivt samhälle. Vi väljer att ha en långsiktig strategi då 

mycket av det vi planerar kräver ett längre tidsperspektiv. Varje år bryter vi ned strategin till en plan 

för ett år, som vi kommer att följa upp och pricka av det vi gjort med verksamhetsplanen som 

utgångsdokument.  
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Vision  

Hela Sverige ska leva!   

Vi ska vara engagerade i aktuella samhällsfrågor, för att kunna utveckla en hållbar landsbygd för att 

hela Sjuhärad ska kunna leva  

Syfte  

Föreningens verksamhet ska ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela Sjuhärad, en god 

landsbygdsutveckling och en god balans mellan land och stad.  

  

Värdegrund  

Lokala utvecklingsgrupper ska stödjas för att nå största möjliga demokratiska, ekonomiska, sociala 

och miljömässiga framgång.   

Vår värdegrund bygger på kriterierna; Demokrati, Jämställdhet, Mångfald och Hållbarhet.  

Dessa horisontella kriterier finns med i allt det arbete vi gör och de projekt vi driver.   

Verksamhetsidé  

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och aktörer som har lokal utveckling och 

landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Sjuhärad ska leva. Verksamheten ska ge en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela Sjuhärad.  
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Hela Sverige ska leva Sjuhärad arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan 

lokala utvecklingsgrupper, medlemsorganisationer, kommun- och länsavdelningar/länsbygderåd samt 

myndigheter, organisationer och andra intressenter.  

Hela Sverige ska leva Sjuhärad arbetar för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda 

opinion och påverka politiken.  

Stärka lokalt  

”Stärka lokalt” är kopplat till föreningens verksamhetsidé som är att stärka lokala utvecklingsgrupper 

och andra aktörer, som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela 

Sjuhärad ska leva. Detta görs genom samverkan, kunskapsöverföring och stöttning av olika slag.  

Exempel på detta är:     

• Nätverk/kurser/konferenser/utbildning  

• Lokala projekt  

• Handböcker/nyhetsbladet/information  

• Bygdebank/försäkring  

    

Påverka nationellt  

För att kunna stärka lokalt måste organisationen påverka nationellt och vara en kommunikationskanal 

mellan utvecklingsgrupperna och de som har makt att påverka samhällsutvecklingen. Det handlar om 

opinionsbildning och att ha en god dialog med beslutsfattare. Exempel på detta är:  

• Svar på remisser  

• Delta i kommittéer, arbetsgrupper och nätverk/delta i och anordna dialogmöten  

• Debattartiklar, pressmeddelanden, yttranden, brev  

• Kurser/konferenser  

  

Byalagsförsäkring  

Hela Sverige ska leva ska ha en byalagsförsäkring. Alla utvecklingsgrupper är försäkrade genom Hela 

Sverige ska leva och det kostar inte dem något extra. Detta är ett viktigt skydd då många lokala 
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utvecklingsgrupper saknar egen försäkring. Försäkringen omfattar olycksfall för både medlemmar och 

gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och en 

egendomsförsäkring. Det är en grundförsäkring som täcker de flesta gruppernas behov. De grupper 

som äger fastigheter eller har anställda behöver ordna vissa försäkringar på egen hand.  

Vår verksamhetsstrategi 2021–2024  

Vi stödjer lokal utveckling, innovation, stimulerar samverkan, bildar opinion och påverkar politiken. 

All verksamhet präglas av vår värdegrund, och att tydliggöra vår organisations möjlighet att vara till 

hjälp för våra utvecklingsgrupper. För detta har vi satt upp sex prioriterade frågor som tagits fram 

genom ett gemensamt arbete i styrelsen och som fastställs på årsmöte 2020.  

Dessa områden är:  

* Utbildning 

* Medlemmar  

* Myndighet  

* Media/kommunikation  

* Ungdomar  

* Integration  

  

Upplägg  

Under varje rubrik finns en förklaring till vad vi menar med rubriken/innehållet, det vill säga vad vi 

ska göra  

  

Utbildningar  

Vi ska vara aktiva och ta fram eller genomföra utbildningar i samarbete med utvecklingsgrupperna. Vi 

ska stärka identiteten och samhörigheten och vässa de lokala utvecklingsgrupperna i deras verksamhet. 

Samarbete med våra medlemmar ska spela en framträdande roll i arbetet med att höja kompetensen 

hos våra utvecklingsgrupper  

 

Kompetenshöjning för styrelsemedlemmarna. 

  

Servicepunkter  

Vi ska ha en aktiv roll för att skapa servicepunkter på landsbygden.  
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Föreläsningar.  

Vi ska aktivt medverka till att skapa föreläsningar i intressanta ämnen.  

  

Projektfinansiering  

  

Vi ska vara en aktiv del för att skapa en organisation eller plattform för att hjälpa till att söka olika 

finansieringsmöjligheter till olika lokala projekt på landsbygden.  

Medverka till att anslagen växlas upp genom samarbete med olika aktörer för att öka och stärka 

projekt.  

  

Erfarenhetsutbyte.  

Vi ska skapa olika typer av mötesplatser för våra utvecklingsgrupper och andra aktörer för att 

möjliggöra erfarenhetsutbyte.  

  

Vi ska marknadsföra oss via Facebook och aktivitetskalendern på föreningens hemsida.  

Medlemmar /aktör 

Vi skall öka kontakterna med våra medlemmar och vara lyhörda för deras önskemål och tankar kring 

vår verksamhet. Vi ska tydliggöra föreningens verksamhet och mål. Aktivt delge vårt verksamhetsmål 

och vara en stark länk mot makthavare lokalt och regionalt.  

 

Myndighet  

Vi ska vara en aktiv länk och påtryckarpart för att öka kontakter med myndigheter och makthavare. 

Här nedan viktiga frågor och mål för att stärka våra medlemsorganisationer:  

  

Skapa en grupp som är up to date med nutidsfrågor och regler  

  

Vi ska medverka till att en grupp får uppdraget att vara uppdaterad med vad som sker och följa upp 

regelverk som påverkar landsbygdsutvecklingen.  

 

Skapa grupper inom styrelsen med specifika verksamhetsområden. 

  

  

Möten med myndigheter  

  

Vi ska vara aktiva och delta på möten med myndigheter som påverkar vårt arbete ute i bygderna.  

  

Remissinstans  

Vi ska arbeta för att vara en remissinstans mot myndigheters och kommuners frågor som rör 

landsbygdsutvecklingen.  

  

Media/kommunikation  
Vi ska aktivt öka arbetet för att medialt synas, ta del av och använda sociala media liksom artiklar i 

tidningar mm  

Här nedan viktiga frågor och mål för att stärka våra medlemsorganisationer:  
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Fiber och bredbandsutbyggnad  

Vi ska vara aktiva för att påskynda fiberutbyggnaden på landsbygden.  

  

Social media  

Vi ska vara aktiva på sociala media, genom Facebook, Instagram mm visa upp föreningen och dess 

verksamhet på ett positivt sätt med konkreta projekt.  

  

Tidningsartiklar  

  

Vi ska vara aktiva med att skicka in artiklar, insändare mm till lokala tidningar i samband med projekt 

som föreningen medverkar i eller driver.  

  

  

Hemsida  

  

Vi ska alltid ha en aktuell hemsida, vi ska även vara utvecklingsgrupperna behjälpliga med att utbilda 

och skapa egna hemsidor.  

  

Utbildning  

  

Vi ska vara lyhörda för behovet att kunna skapa utbildning i mediakontakt.  

  

  

Ungdomar  
  

Hela Sverige ska leva ska föryngras och förnyas genom de ungas engagemang.   

  

Skapa ungdomsgrupper i kommunerna  

  

Vi ska medverka och stötta möjligheten att bygga upp ungdomsgrupper i kommunerna. 

Vara behjälpliga med kontakter mot kommuner och lokala grupper.  

  

Specifika ungdomsprojekt  

Vi ska stimulera till projekt som riktar sig till ungdomar och samarbete med ungdomar.  

  

  

Fler ungdomar aktiva i utvecklingsgrupper  

Vi ska vara en stark pådrivare för att få fler ungdomar till våra utvecklingsgrupper.  

  

Integration  
  

Kurser/utbildningar  

Mångfald ger utveckling. Landsbygden erbjuder goda möjligheter till framgångsrik integration genom 

närheten mellan människorna i de små samhällena.  

  

Projekt  

Vi ska på olika platser i Sjuhärad medverka till att genomföra lokala aktiviteter för att informera om 

bygden, och olika aktiviteter för att integrera samhället. Arbeta för att genomföra pilotprojekt. 

Vara öppna för förslag om olika integrationsprojekt där vi kan vara en partner.  
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Mångfald  

Vi ska fortsätta våra insatser för att visa den potential som finns i mångkulturella samhällen och stärka 

samband mellan land och stad.   

  

Bakgrund  

Verksamhetsstrategin bygger på tidigare verksamhetsplan, det arbete som tidigare gjorts och de 

tankar som vi har för avsikt att utveckla i samarbete med utvecklingsgrupperna i Sjuhärad Hela 

Sverige ska leva Sjuhärad ska:  

• Anordna utåtriktade aktiviteter minst en gång per år för de lokala utvecklingsgrupperna i det 

egna området, till exempel utbildning, temadagar etcetera.  

• Arbeta enligt vår jämställdhetsstrategi.  

• Löpande upprätthålla ett aktuellt medlemsregister över lokala utvecklingsgrupper och 

kommunala nätverk/kommunbygderåd i respektive geografiskt område.  

• Ansvara för att den egna hemsidan fungerar och uppdateras kontinuerligt   

• Producera och sända ut informationsblad/-material minst två gånger årligen till de lokala 

utvecklingsgrupperna i området.  

• Medverka i och avsätta resurser till gemensamma utbildningsaktiviteter inom Hela Sverige 

ska leva Sjuhärad.  

• Medverka till att anslagen växlas upp genom samarbete med olika aktörer för att öka och 

stärka verksamheten.  


