
 

 

Flerårig verksamhetsplan som revideras varje år 

Vi har under flera år arbetat med en indelning av verksamheten i 8 områden, där varje område har försetts 

med exempel på aktiviteter. Att arbeta lika intensivt inom alla områden har inte varit möjligt samtidigt som 

en del aktiviteter berör flera områden. Nya frågor kommer till. Nu projektet Empowerment + med 

testbädd i Norrtälje för i förstudie stärka civilsamhällets roll inom arbetsmarknadspolitiken. Vi har som 

mål i att med de vi samarbetar kunna utvidga detta arbete i regionen. 

Våra verksamhetsområden är: 

OMRÅDE 1. Länsbygderådet ska vara ett nätverk 

för lokala utvecklingsgrupper, föreningar och 

folkrörelser i Stockholms län med målet att stärka 

lokalt och regionalt utvecklingsarbete och öka 

samarbetet mellan idéburen, offentlig och privat 

sektor i länet.  

Vi deltar i projektet Empowerment + 

OMRÅDE 2. Göra Länsbygderådets arbete för 

lokal utveckling känd genom information och 

kommunikation. Med hemsida, nyhetsbrev, sociala 

medier som verktyg för detta och givetvis med 

möten mellan människor. 

Vi deltar i projektet Empowerment + 

OMRÅDE 3. Stärka samverkan och nätverk med 

idéburen sektor i Stockholms län. Stärka samverkan 

landsbygder, tätorter, städer och förorter i länet. 

Delta i Leader och i Landsbygdsprogrammet i 

länet. Delta i Region Stockholms och kommuner i 

Leaderområden och i landsbygds- och 

skärgårdarbete.  Öka samarbetet med etniska 

föreningar i länet. Bjuda in medlemsföreningar till 

erfarenhetsutbyte. Bjuda in till projektsamarbete 

med medlemsföreningar. 

Vi deltar i projektet Empowerment + 

OMRÅDE 4. Verka för bättre finansierings-

möjligheter för den idéburna sektorn i länet. Vi är 

medlemmar i Mikrofond Öst. 

Vi deltar i projektet Empowerment + 

OMRÅDE 5. Delta i Riksorganisationen Hela 

Sverige ska levas arbete. Delta på 

riksorganisationens alla möten. Sprida information.  

OMRÅDE 6. Arbeta utifrån demokrati, mångfald 

och jämställdhet och för social, miljömässig och 

ekonomisk hållbar utveckling. 

Vi deltar i projektet Empowerment + 

OMRÅDE 7. Utblickar mot Europa. Vi är med i 

Östeuropanätverket i Forum Civ. 

OMRÅDE 8. Kultur – vi deltar i och är 

medlemmar i Ideell Kulturallians Stockholms län.  

 

Förslag för 2022 – 2023  



Vi följer vår information- och kommunikationsplan som är ny för i år. Vi prioriterar inte särskilda 

områden i vår plan under 2022. Vi kommer att följa vår informations- och kommunikationsplan. Vi 

kommer att koncentrera detta arbete i en eller flera kommuner, med Länsstyrelsen och med Region 

Stockholm under året samt att vi arbetar i nätverk med flera medlemsorganisationer. Då kan vi utveckla 

idéerna med Empowerment + och projektet testbädd. Målet är en regional projektansökan under 2022 – 

23 men kan vara del av nationell när vi vet utfallet av Empowerment + i slutet av 2022. Vi kommer att 

arrangera seminarier och webbinarier under 2022 - 2023. Vi kommer delta i ett grönt nätverk som är på 

gång där Länsstyrelsen med flera är intresserade utifrån den metod vi har arbetat med att ta fram i 

Landsbygdsnätverket arbetsgrupp ”Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna. I Södermanland 

och Skåne är nätverk nu etablerade. 

Vi kommer att på olika sätt fortsätta arbetet inom alla områden. Vid behöv tillsätter vi arbetsgrupper för 

detta arbete och vi utser representanter i forum som vi bör delta i som till exempel partnerskapet på 

Länsstyrelsen, Ideell kulturallians, Forum CIV, Leader Stockholmsbygd, Leader Sörmlandskusten, Region 

Stockholms Landsbygds- och Skärgårdsstrategi. 

Projektgrupp och studiegrupp finns det behov av att inrätta för att genomföra vår verksamhetsplan.   

Informations- och kommunikationsgrupp är tillsatt och är verksam. Denna arbetsgrupp kommer skriva 

artiklar som vi ska försöka få publicerade i lokaltidningar i första hand. Vi kan också till exempel i 

samarbete med annat föreningsliv publicera i dagspress. Vi ger ut nyhetsbrev och publicerar nyheter på 

hemsidan och i sociala medier. 

Vi kommer att samarbeta med andra länsavdelningar under 2022 - 2023 i gruppen ”Mittsamverkan”. Det 

är länsavdelningarna i Dalarna, Gävleborg, Skaraborg, Stockholm, Uppland, Västmanland och Örebro. 

Denna samverkan syftar till att lära av varandra, erfarenhetsutbyte, driva frågor viktiga för vår rörelse, 

samarbeta över länsgränser och annat som länsavdelningarna i Mittsamverkan vill arbeta med. Två möten 

varje år sker i de län som samverkar.  

Utse årets lokala utvecklingsgrupp i samband med höstmötet 2022. 

Planering kommande år: Rullande verksamhetsplan som revideras varje år 

Utifrån våra värdegrundsfrågor som speglas i OMRÅDE 6 – demokrati, mångfald och hållbar utveckling 

starta en ”Eldsjälsutbildning” tänkt som ett bildningsprojekt – en seminarieserie i workshopform. 

Seminarierna - workshops ska göra att begrepp och teorier från en abstrakt nivå förstås och görs begriplig 

och användbar för föreningslivet och kan omsättas i handling på den lokala samhällsnivån.  

Det gäller teorier och visioner om samverkan med offentlig och privat sektor, lokalt demokratiskt 

utvecklingsarbete inom Hela Sverige ska leva, hållbar utveckling med mera. I dessa seminarier – 

workshops varvas föreläsningar med öppna diskussioner och frågestunder.  

Samarbete är tänkt att ske med studieförbund där styrelsen, medlemmar och andra intresserade kan delta i 

planeringsarbetet inför varje tema. Inom många av dessa teman kommer vi i styrelsen även att bilda 

temaarbetsgrupper för att ytterligare fördjupa oss. Föreläsare bjuds in och någon från styrelsen är 

moderator vid varje tillfälle. 

Vi tänker starta dessa temaseminarier/workshops i höst och fortsätta under 2023. En del av des teman 

som ses som särskilt viktiga kan arbetsgrupper bildas och gemensamma projekt eller samarbeten bli 

följden då många föreningar på detta sätt kommer samman och får möjlighet till kreativ samverkan i 

aktuella frågor.  



Vi kommer att under året öka vår kompetens att arbeta med webbsända/digitala seminarier och 

webbinarier i första hand under 2202 Empowerment + och i Landsbygdsnäterkets arbetsgrupp ”Vägar till 

utbildning och arbete i de gröna näringarna” hjälpa till att ett nätverk bildas för de gröna näringarna i vårt.  

Teman som vi behöver belysa och verksamhet vi ständigt arbetar med. 

Punkt 1 – 7 är även tänkt som temaseminarier/workshops 

1. En politik för civilsamhället. I detta finns partsgemensamma forum, samråd, sakråd med mera. Vad 

är detta och vilken betydelse kan det ha för min förening? 

 

2. Hela Sverige ska leva. Service, infrastruktur, hållbar utveckling, entreprenörskap, kultur, 

mötesplatser. Vad gör stad, landsbygd och förort levande? Hur skapas lokalt engagemang som gör 

att människor vill bo kvar och vara med i utvecklingen av bygden? Arrangera studiebesök. 

 

3. Hållbar utveckling Att arbeta utifrån demokrati, mångfald och jämställdhet för social, miljömässig 

och ekonomisk hållbar utveckling.  

 

4. Den nya diskrimineringslagen. Lagen, tillämpningen och hur kan vi som människor och i våra 

föreningar arbeta mot diskriminerande strukturer? 

 

5. Jag och min förening. Hur ståt det till med inflytande, demokrati, mångfald och jämställdhet i vårt 

föreningsliv. Föreningsutveckling. 

 

6. EU:s och övriga fonder  

Avslutar projektet Empowerment +. Förbereder en fortsättning av idé om Testbädd i länet  

 

 

7. Utblickar mot Europa. Deltar i Forum CIV:s möten och aktiviteter 

 

8. Digitala möten. Vi använder digitala möten för seminarier, studiecirklar och informationsmöten. 

 

9. Vi publicerar minst tre nyhetsbrev. Håller vår hemsida aktuell, publicerar nyheter varje månad på 

hemsidan och på Facebook.  

 

10. Medlemsregistret uppdateras varje månad.  

 

11. Utse årets lokala utvecklingsgrupp vid höstmötet 2022 samt arbeta för att lokala 

utvecklingsgrupper ges möjlighet att delta på nästa Landsbygdsriksdag. 

 

Arbetsformen för dessa teman blir workshops för att skapa delaktighet och utveckling 

med alla som deltar. Arbetsgrupper förbereder i vissa fall.  

Styrelsen är jury till årets lokala utvecklingsgrupp. 


