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Vision 

Hela Skaraborg ska leva. 

Syfte 

Hela Sverige Skaraborg ska ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela Skaraborg, en god 

landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land.  

Verksamheten ska ge en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar utveckling i hela land. 

Verksamhet 

Hela Sverige Skaraborg samlar lokala och regionala krafter som vill utveckla landsbygd och 

småorter. Våra medlemmar är främst lokala utvecklingsgrupper, byalag och föreningar på 

landsbygden och i småorter, som verkar för att utveckla sin ort.  

Hela Sverige Skaraborg ska stimulera och stödja verksamheten i lokala utvecklingsgrupper i 

Skaraborg samt främja erfarenhetsutbyte mellan grupperna. 

Hela Sverige Skaraborg medverkar, tillsammans med andra organisationer, i relevanta projekt.  

Under 2022-2023 ska Hela Sverige Skaraborg: 

 Årligen genomföra två medlemsmöten i syfte att ge inspiration för lokal 

verksamhetsutveckling, varav ett möte är årsmötet. 

 Årligen uppmärksamma lokalt utvecklingsarbete genom priset ”Årets lokala grupp”. 

 Bevaka händelser och nyheter inom landsbygdsutveckling, framförallt i Skaraborg, och 

sprida detta till våra medlemmar. 

 Erbjuda ”verktygslåda” med bra material för verksamhetsutveckling och för lokala 

utvecklingsplaner, för de lokala utvecklingsgrupperna. 

 Erbjuda minst två ”mötespaket” om aktuella landsbygdsfrågor för lokala 

utvecklingsgrupper.   

 Kanalisera möjligheter för lokala utvecklingsgrupper att delta i relevanta projekt. 
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 Öka medlemstalet med 50 procent. 
 Införa sökbar ”Lokal bygdepeng” för att stimulera verksamhetsutveckling i lokala 

utvecklingsgrupper. 

 

Opinionsbildning 

Hela Sverige Skaraborg ska vara en stark röst för landsbygd och småorter som aktivt bedriver 

opinionsbildning och lobbying i syfte att påverka politiker, media och myndigheter i frågor som 

är viktiga för våra medlemmar.  

Under 2022-2023 ska Hela Sverige Skaraborg: 

 Bedriva opinionsarbete i kontakt med myndigheter och organisationer. 

 Fungera som medlemmarnas språkrör i kontakt med myndigheter och organisationer. 

 Medverka på möten och konferenser där landsbygdsutveckling står i fokus. 

 Stimulera den regionala debatten med pressmeddelanden, debattartiklar och aktiviteter. 

Årligen publicera minst två debattartiklar. 

 Följa upp de regionala politikernas löften i Valenkäten 2022. 

 

 

Samverkan 

Hela Sverige Skaraborg ska stimulera samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper och deras 

kommuner. Kontakter med enskilda kommuner är ett ansvar för de lokala utvecklingsgrupperna. 

Hela Sverige Skaraborg ska vid behov företräda lokala utvecklingsgrupper i frågor av övergripande 

karaktär. 

Under 2022-2023 ska Hela Sverige Skaraborg: 

 Externt prioritera kontakter med följande offentliga aktörer; Västra Götalandsregionen, 

Skaraborgs kommunalförbund, Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Östra 

Skaraborg samt Länsstyrelsen Västra Götaland. 
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Kommunikation 

Hela Sverige Skaraborgs interna och externa kommunikation utgår från vår Facebook-sidan samt 

hemsida.  

Facebook används för frekvent nyhetsförmedling samt information och erfarenhetsutbyte mellan 

lokala utvecklingsgrupper. Facebooksidan har i november 2022 431 följare. 

Därtill kommuniceras internt med regelbundna epost-utskick till medlemmarna, minst sex gånger 

per år. 

Under 2022-2023 ska Hela Sverige Skaraborg: 

 Förse medlemmar med aktuell information och nyheter på Facebook-sidan och 

hemsidan.  

 Nå minst 600 följare på vår Facebook-sida. 

 

Intern organisation 

Hela Sverige Skaraborg är medlem i riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och är därmed 

organisationens länsavdelning inom området Skaraborg. 

Under 2022-2023 ska Hela Sverige Skaraborg: 

 Årligen genomföra minst fem styrelsemöten. 

 Aktivt delta vid Hela Sverige ska levas års- och höstmöten samt ordförandeträffar. 

 I syfte att utveckla relationerna med Västra Götalandsregionen samt Länsstyrelsen Västra 

Götaland, prioritera kontakter med länsavdelningarna Sjuhärad, Fyrbodal samt 

Göteborgsregionen inom Hela Sverige ska leva Västra Götaland. 

 


