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verksamhetsåret som gått.
För oss två ordförande och för styrelsen har 2018 varit ytterligare ett roligt, stimulerande och läro-
rikt arbetsår för byarörelsen. Det har varit ett år där vår organisation åstadkommit mycket, vilket 
också syns i verksamhetsberättelsen. Och vi vill verkligen understryka att dessa framgångar beror på 
ett lagarbete där många människors insatser är betydelsefulla.

År 2018 var året då vi släppte vår första balansrapport som undersöker balansen mellan land och 
stad. Rapporten handlade om kultur i hela landet och den fick ett bra mottagande.  Den följdes av 
ytterligare tre balansrapporter.

Balansrapporterna är en viktig del av vår treårsstrategi där vi tar fram fakta om Sverige som inte 
synliggjorts tidigare. Fakta om Sverige ur vårt perspektiv. Uppenbarligen finns behov av dem. Bland 
våra länsavdelningar är de uppskattade och upplevs som ett väldigt bra stöd. Vi fortsätter med rap-
porterna under 2019.

Våren fortsatte med Västernorrlands läns landsbygdsriksdag som genomfördes några strålande 
dagar i Örnsköldsvik. Vi är stolta och glada över att kunna samla alla riksdagspartier till ett rejält 
samtal om landsbygdspolitik som upptakt till valet.

Stolta och glada är vi också över det fina betyg vi fick av deltagarna där flera till och med tyckte att 
det var den bästa landsbygdsriksdag de varit på.

På landsbygdsriksdagen meddelade också landsbygdsministern att beslutet om fortsatt verksamhets-
bidrag för Hela Sverige ska leva. Sett i backspegeln med svårigheterna att bilda regering så känns det 
bra att vi lyckades få till stånd ett beslut så tidigt på året.

Politikersamtalet på landsbygdsriksdagen var en tidig del av valrörelsen och vi tycker oss se en för-
ändring där politikerna mer än tidigare är medvetna om landsbygdsfrågorna och behovet av balans 
mellan stad och land. Det känns mycket bra att kunna avsluta krönikan med dessa ord.

Vi fortsätter arbetet för balans under 2019 tillsammans i vår rörelse.

 

Stockholm i april 2019

Åse Classon    Staffan Nilsson 
ordförande     ordförande
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”Hela Sverige ska leva arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka 
 samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, medlemsorganisationer, kommun- 
och länsavdelningar samt myndigheter, organisationer och andra intressenter.”
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HELA SVERIGE.
Vision
Hela Sverige ska leva!

Syfte
Balans mellan land och stad – god landsbygdsutveckling – goda villkor i hela landet.

Verksamhetsidé  
och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Sverige ska leva. Verksamheten ska ge en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet. Hela Sverige ska leva arbetar ur ett 
lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, medlemsorganisa-
tioner, kommun- och länsavdelningar samt myndigheter, organisationer och andra intressenter. Hela 
Sverige ska leva arbetar nationellt och internationellt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda 
exempel, bilda opinion och påverka politiken.

Värdegrund – horisontella kriterier
Lokala utvecklingsgrupper ska stödjas för att nå största möjliga demokratiska, ekonomiska, sociala 
och miljömässiga framgång. Vår värdegrund bygger på kriterierna demokrati, mångfald,  
hållbarhet och jämställdhet. Dessa horisontella kriterier finns med i allt det arbete vi gör och  
de projekt vi driver.

Uppdrag 
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har två huvudsakliga uppdrag som är beroende av varan-
dra. Det ena uppdraget är stärka lokalt och det andra är påverka nationellt.

stärka lokalt. Det uppdraget är kopplat till föreningens verksamhetsidé som är att stärka lokala 
utvecklingsgrupper och andra medlemmar, som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling till 
uppgift, för att hela Sverige ska leva. Detta görs genom samverkan, kunskapsöverföring, lyfta goda 
exempel, lokala projekt och stöttning på olika sätt. 

påverka nationellt. För att kunna stärka lokalt måste organisationen påverka nationellt och vara 
en kommunikationskanal mellan lokala utvecklingsgrupperna och de som har makt att påverka 
samhällsutvecklingen. Detta finns också beskrivet i föreningen syfte. Det handlar om att bedriva 
opinionsbildning och att ha en god dialog med beslutsfattare.

Organisationen Hela Sverige ska leva
Hela Sverige ska leva jobbar brett med landsbygdsfrågorna utan partipolitisk koppling. Vi är en ide-
ell förening som bildades 1989 i slutet av den stora kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Medlemmar 
är cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper samt 38 medlemsorganisationer. I varje län finns en läns-
avdelning som stöttar grupperna och ger råd på regional nivå. I många län finns även kommunbyg-
deråd. De lokala utvecklingsgrupperna är byaföreningar, samhällsföreningar, byalag, vägföreningar, 
hembygdsföreningar, bygdebolag, fiberföreningar, omställningsgrupper.
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ORGANISATION.
Styrelse
Åse Classon, ordförande 
Staffan Nilsson, ordförande 
Lars Bergström  
Peter Eklund 
My Fransson 
Richard Granberg 
Bengt Grönblad    
Emelie Romland 
Jan Runfors  
Magnus Strömberg 
Birgitta Strömgren 
Pia Tingvall   
Kristin Vettorato

Revisorer
Anne Sörqvist, förtroendevald revisor 
Clas Forsgren, suppleant, förtroendevald revisor 
Åsa Thelin, auktoriserad revisor

Valberedning
Tina Yngvesson  Gun Rehnman  
Hjördis Clarberg  Sivert Gustafsson  
Monika Eriksson Hans Lundmark 
Peter Eriksson

Personal – tills vidare
Karin Wenström, kommunikatör, 60 procent 
Ylva Lundkvist Fridh, verksamhets- 
utvecklare, 50 procent.  
Terese Bengard, verksamhetschef, 100 procent 
Tina Nygårds, kansliansvarig, 100 procent 
Ulrik Strömberg, handläggare, 100 procent 
Claes Becklin, projektsamordnare, 100 procent 
Linn Hjort, kommunikatör, 100 procent 
Inga Rundström, administratör, 50 procent 
Josefin Heed, verksamhetsutvecklare, 100 procent. 
Henrik Andersson, webbadmin, 40 procent

Personal – visstid
Lena Husén, Europeiska landsbygdsriksdagen 
Malena Bendelin, projektledare Landsbygdsriksdagen 
Marianne Westerlund, Service i samverkan 
Monica Falkner, Service i samverkan 
Sigrid Larsson, Service i samverkan 
Ewa Carlgren, Service i samverkan 
Siv Lindén, Service i samverkan 
Pablo Ravanal, Service i samverkan 
Bertil Degerlund, Service i samverkan 
Åke Peterson, Service i samverkan 
Anna Johansson, Byanätsforum 
Tommy Nilsson, Byanätsforum

Cirka 5 200 lokala utvecklingsgrupper,  
24 länsbygderåd och följande 37 organisationer 
är medlemmar i Riksorganisationen Hela  
Sverige ska leva. 

4Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
4Bygdegårdarnas Riksförbund, BR 
4Centerkvinnorna 
4Centerns Ungdomsförbund, CUF 
4Ekobanken 
4Ekologiska Lantbrukarna i Sverige 
4Folkets Hus och Parker, Riksorganisation 
4Framtiden i våra händer 
4Förbundet Vi Unga 
4Global kunskap 
4Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF 
4JAK Medlemsbank 
4Jordbrukare-Ungdomens förbund, JUF 
4Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 
4Leader Mellansjölandet 
4Leader Närheten 

4Norrlandsförbundet 
4Omställningsnätverket 
4Riksförbundet 4H 
4Riksföreningen Våra Gårdar 
4Riksidrottsförbundet 
4Småkommuner i Samverkan, SmåKom 
4Somaliska riksförbundet i Sverige 
4Stiftelsen Folkets Hubb 
4Studiefrämjandet 
4Studieförbundet Vuxenskolan 
4Svensk Vindkraftsförening 
4Svenska Fotbollförbundet 
4Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 
4Svenska Jägareförbundet 
4Sveriges Hembygdsförbund, SHF 
4Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund 
4Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU 
4Sveriges Vattenkraftskommuner 
4Tjänstemännens Centralorganisation TCO 
4Unga på landsbygden 
4Winnet Sverige

MEDLEMSORGANISATIONER.
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vår strategi.
Den treårsstrategi som organisationen antog på föreningsmötet i december 2016 handlar om att 
förnya byarörelsen på olika sätt och skapa en modern folkrörelse. Strategin består av ett antal mål-
bilder som talar om vad organisationen ska ha uppnått år 2020 och hur vår identitet ska vara. 

Här nedan har vi punktat upp målbilderna. De återkommer längre fram i verksamhetsberättelsen 
i tabellform där vi går igenom varje målbild, punkt för punkt, och redovisar vad vi åstadkommit 
under året. 

Målbilder – Stärka lokalt 
4  2020 har vi lyckats mobilisera byarörelsen som en stark kraft som inte kan ignoreras 
4  2020 har vi länsbygderåd med väl fungerande verksamhet och vi har en aktiv och hög  
 närvaro i hela landet.  
4 2020 har vi ett stark inflytande och är en efterfrågad samarbetspart i alla 
 regioner/län där även företrädarna för länsbygderåden är efterfrågade.  
4  2020 är vi en aktör för ett land i balans tillsammans med våra medlemsorganisationer  
 lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
4 2020 har vi en större mångfald bland våra företrädare och medlemmar vad gäller  
 ålder, kön och etnicitet etc. Vi speglar den bygd vi företräder.  

Hela Sverige ska levas styrelse 2018. Från vänster: Kristin Vettorato, Emelie Romland, Richard Granberg,  
Birgitta Strömgren, My Fransson, Lars Bergström, Peter Eklund (halvt skymd), Staffan Nilsson (halvt skymd),  
Åse Classon, Jan Runfors, Magnus Strömberg och Bengt Grönblad.
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4 2020 vet byarörelsen/enskilda att de kan hitta bra idéer, tips och kunskap i samlad  
 form på vår digitala plattform 
4  2020 är Hela Sverige ska leva den självklara medlemsorganisationen för alla som vill 
 ha en balans mellan stad och land. 
4 2020 har Landsbygdsriksdagen stärkt sin roll som den bästa mötesplatsen för byarörelsen  
 att träffas för att diskutera och utveckla landsbygdsfrågor och ett land i balans.

Målbilder – Påverka nationellt
4 2020 har Hela Sverige ska leva ett högt förtroende bland de nationella medierna. När lands- 
 bygdens frågor generellt ska diskuteras är den en av våra företrädare som gör detta. 
4 2020 är vi fortsatt en självklar expert i de nationella forum som berör frågor som påverkar  
 landsbygden. Vi sitter med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och olika forum. 
4 2020 har landsbygdens betydelse och den rådande storstadsmaktordningen blivit ett självklart  
 inslag på den nationella agendan. 
4 2020 ser alla med spänning fram till släppet av Hela Sverige ska levas årliga balansrapport  
 - hur det står till med balansen mellan stad och land. 
4 2020 är det tydligt att Hela Sverige ska leva inte bara är ett slagord utan också en organisation  
 som jobbar för landsbygdsfrågor och ett land i balans. 
4 2020 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier och program som har betydelse för  
 landsbygdsutveckling. 
4 2020 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion i de viktiga frågor som finns på  
 regional/lokal nivå. Vi syns och hörs i hela landet. 
4 2020 har vi varit medverkat till att den stereotypa skildringen av landsbygden förbättrats 
4 2020 behöver vi inte längre använda ”ska” utan kan säga ”Hela Sverige lever”. 
4 2020 är Landsbygdsriksdagen en av de viktigaste mötesplatserna för byarörelsen, politiker,  
 medier och myndigheter för att diskutera ett land i balans.

riksorganisationen.
värdegrundsarbete.
Vår värdegrund vilar på demokrati, mångfald, hållbarhetsarbete och jämställdhet, vilket vi beskriver 
under rubriken ”Hela Sverige” på sidan 5. 

Under 2018 reviderade vi våra riktlinjer för organisationen och verksamheten. De förtydligar vilka 
vi är och hur vi uppträder i olika situationer. 

Vi strävar också efter mångfald i vår organisation. Det gäller både ålder, kön, etnicitet, geografiskt 
och kompetensmässigt. 

Här är vårt bildspråk betydelsefullt. Under 2018 påbörjade vi arbetet med att bygga en ny bildbank 
med bilder som förmedlar en mer mångfacetterad bild av vilka vi är och vill vara. 

Vi måste också få fler yngre aktiva inom rörelsen. En satsning gjordes på att få fler följare i åldern 
13–34 år på Facebook. Resultatet blev något fler följare i den önskade ålderskategorin. 
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Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Vi fortsätter att utveckla distansmöten i verktyget Zoom och 
flera av länsavdelningarna har tagit verktyget i bruk under året. 

Som tidigare verkar vi för att i så stor utsträckning som möjligt servera lokalproducerad, ekologisk 
och rättvisemärkt mat på våra evenemang.

Jämställdhet
Vi har följt vår jämställdhetsstrategi och styrelsen har fördelningen 40/60 mellan män och kvinnor. 
En kvinna och en man är tillsammans ordförande. 

Vi höll en halv dags workshop för kansliets personal som en del i arbetsmiljöarbetet där vi diskute-
rade jämställdhet, sexuella trakasserier, samt de lagar som reglerar trakasserier, diskriminering och 
kränkande särbehandling. En konsult i arbetsrättsfrågor höll i workshopen.

Vi talade om egna upplevelser av sexism och jobbade fram förslag på hur vi kan stärka varandra 
enskilt samt bygga en mer jämställd organisation.

samverkan.
Samverkan är viktigt för oss eftersom vi tillsammans med andra organisationer kan genomföra mer, 
jämfört med om vi står ensamma. Vi har därför samverkat med andra på många olika sätt under 
året. Här nedan listar vi de mer omfattande samarbeten vi haft.

4 Vi har genomfört en turné kallad ”Lokalsamtal med Po Tidholm” i samarbete med Folkets Hus  
 och Parker och Landshypotek. Turnén stannade på 13 platser. 

4 Genom vårt arbete i Mikrofonden Sverige har vi stärkt samarbetet med bland andra  
 Coompanion, Ekobanken, Vinnova och Tillväxtverket. 

4 Som huvudarrangör av Lokalekonomidagarna har vi samordnat det kluster av organisationer  
 som står bakom kunskapsplattformen Lokalekonomidagarna. Dessa organisationer har under  
 2018 varit bland andra SLU, Refarm, Färnebo folkhögskola, Eskilstuna kommun och Lands 
 bygdsnätverket. Vi har arrangerat både fysiska lokalekonomidagar och webbinarier.  
 Genom Lokalekonomidagarna har vi även etablerat samarbeten med kunskaps- 
 plattformarna Crowd Sourcing Week och Morgonforum. 

4 I samarbete med Färnebo folkhögskola har vi arrangerat kursen ”Att arbeta med  
 Lokalekonomisk analys” som under året utbildat cirka 20 blivande processledare i metoden.  

4 I Omställningsrådet har vi under året fördjupat samarbetet med Omställningsnätverket. Vi lade  
 bland annat motioner till Klimatriksdagen och arrangerade seminarier där. Tillsammans med  
 Studiefrämjandet arrangerade vi Omställningskonferensen 2018. 

4 Genom de arbetsgrupper vi är med i inom Landsbygdsnätverket har vi arrangerat ett flertal  
 webbinarier i serien Landet lär.

4 Vi har samarbetat med LRF och Coompanion inom projektet Byanätsforum.

4 I projektet Service i samverkan är vi 25 projektpartners som samverkar kring genomförandet.  
 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, projektägare, Sveriges kommuner och landsting, SKL,  
 Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Dalarna, Region Södermanland, Region  
 Östergötland, Region Kronoberg, Hela Sverige ska leva Norrbotten, Hela Sverige ska leva  
 Västerbotten, Hela Sverige ska leva Dalarna, Hela Sverige ska leva Sörmland, Hela Sverige  
 ska leva Östergötland, Hela Sverige ska leva Kronoberg, Arvidsjaur kommun, Skellefteå  
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 kommun, Storuman kommun, Älvdalen kommun, Ludvika kommun, Vingåkers kommun,  
 Flen kommun, Norrköping kommun, Motala kommun, Ljungby kommun och  
 Älmhults kommun.

4 Med Landsbygdsnätverket, genom medverkan i styrgruppen och arbetsgrupperna 
 arbetsgrupperna Unga i landsbygdsutveckling, Unga i gröna näringar, Service i samverkan,  
 Integration samt i styrgruppen. I arbetsgrupperna deltar även flera av våra medlemsorganisationer.  

4 Vi har samarbetat med SmåKom, Inlandskommunerna ekonomisk förening, Föreningen  
 Sveriges vattenkraftskommuner och -regioner, Coompanion, Studieförbundet Vuxenskolan,  
 ABF, Studiefrämjandet, LRF, Landshypotek, Hembygdsförbundet, Folkets hus och parker med  
 flera genom olika samverkansmöten.

4 Partsgemensamt forum.

Internationellt arbete. 
Under året har vi fortsatt vår samverkan med den europeiska landsbygdsrörelsen genom styrelse-
arbetet i ERCA och PREPARE, samt inom arbetet med Europeiska landsbygdsriksdagen.  Inom 
Norden pågår vårt samarbete med Hela Norden ska leva. 

Genom Omställningsrådet har vi deltagit i ett projekt finansierat av Transition Network för att 
översätta en handbok med tips och erfarenheter från hela den globala omställningsrörelsen till 
svenska. Arbetet med boken startar 2019.

 
Hela norden ska leva. 
Hela Norden ska leva har genomfört tre träffar under året. Ordförandeskapet har överförts till Norge 
och vår systerorganisation där, Vellenes Fellesorganisasjon. Teman för träffarna har varit lokal service, 
närdemokrati, lokal planering, integration samt hållbar utveckling. En tämligen snäv avgränsning av 
verksamheten har varit nödvändig mot bakgrund av de knappa resurser som finns till förfogande.
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 Från vänster till höger: verksamhetschef Terese Bengard, ordförande Staffan Nilsson och ordförande Åse Classon.
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Styrelsen och presidiet. 
Vid årsmötet den 30 maj valdes en styrelse bestående av 13 personer. Den har haft elva möten 
under året. 

Styrelsemedlemmarna har bland annat bidragit i arbetet med att jobba fram det nya landsbygdspoli-
tiska programmet som antogs av Årsmötet i maj.  

Vidare har styrelsen arbetat med hur landsbygdsriksdagarna ska se ut från och med 2020 och fram-
åt. Resultatet av det arbetet blev att landsbygdsriksdagen fortsätter i oförändrad form. 

Hösten inleddes med en workshop för att diskutera hur styrelsen kan utveckla sitt arbete inom 
organisationen och hitta metoder för mer aktivt deltagande i länsavdelningarnas arbete.

Presidiet har träffats regelbundet och medverkat till att representera Hela Sverige ska leva inom 
landet, liksom på nordisk och europeisk nivå.

 
kommunikation. 
Vår nya kommunikationsplattform är på plats. Hemsidan har utvecklats och finslipats under året. 
Vi har börjat använda Google Analytics för att mäta hur hemsidan fungerar och vi följer upp detta i 
månatliga rapporter.

En lättanvänd handbok om vår grafiska profil har tagits fram och distribuerats till länsavdelningarna 
tillsammans med logotyper och enkla mallar i Word för brev, projektredovisning med mera. Länsav-
delningarna har även fått en kort utbildning i kommunikation på årets första ordförandeträff, som 
inbegrep sociala medier, debattartiklar, grafisk profil, med mera. 

Vi har även uppdaterat ett urval av vårt skriftliga material i vårt nya grafiska utseende och fortsätter 
med det under 2019. 

Vi har gett ut fyra nyhetsbrev under året och har påbörjat utvecklingen av ett elektroniskt nyhets-
brev. Förutsättningen för det är e-postadresser till våra grupper och ett arbete med att komplettera 
vårt adressregister pågår. 

Vi har förnyat vårt bildspråk, och bygger en bildbank med bilder som motverkar den stereotypa 
bilden av landsbygden. Vi har producerat några korta filmer som spridits i sociala medier.

Vi har stöttat tryck och distribution av omställningsboken ”Omställningsrörelsen – globala  
utmaningar, lokala lösningar”.

Ett glatt gäng från Halland framför fotoväggen på landsbygdsriksdagen.
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stärka lokalt.
Vi har fortsatt att utveckla vår nya kommunikationsplattsform. Det förnyelsearbetet innebär att vi stärker byarörel-
sen både regionalt och nationellt – och därigenom även lokalt. Vi har bedrivit ett aktivt kommunikationsarbete och 
använt Landsbygdsriksdagen för en nationell mobilisering.

Länsavdelningarna har en väl fungerande verksamhet med de uppdaterade kriterierna samt de goda 
relationerna med riksorganisationen och andra regionala och lokala aktörer. Riksorganisationen 
administrerar stödet för verksamheten och organiserar möjligheten att träffas för nätverkande och 
samverkan. Riks har haft interna utbildningar, gett stöd och gjort ett bra kommunikationsarbete. 
Riks har gett medel till regionala projekt och fortsatt att erbjuda byalagsförsäkringen. 

Länsavdelningarna.
Vi har genomfört två ordförandeträffar, plus årsmöte och höstmöte. Dessa möten är stimulerande 
möten som bidrar till kunskapsöverföring, nätverkande och att skapa gemenskap inom rörelsen. 
Mötena stärker organisationens arbete. Framför allt ordförandemötena är viktiga för länsorganisa-
tionerna och erbjuder kontakter och kompetensutveckling. 

Länsprojekt
Länsavdelningarna har genomfört sex olika samarbetsprojekt där riksorganisationen 
bidragit med extra medel. 

Uppsala län. 

MittSverige 
Hela Sverige ska leva Uppsala värd för samverkansmöte mellan länsavdelningarna från MittSverige 
den 19–20 oktober i Enköping. Tredje mötet för att planera gemensamma aktiviteter och stärka och 
utveckla samarbetet. Deltagande länsavdelningar: Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Skaraborg, 
Uppsala och Värmland.

Västerbottens län

Eldsjälsdagen i Bastuträsk 
I ett bra samarbete med Norsjö kommun 6 oktober.
 
Utställning  
vid Landsbygdsriksdagen i Västernorrland 18-20 maj för marknadsföring av ”Norrfyran”, de fyra 
norra länsavdelningarna, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.
 
Lokalsamtal med Po Tidholm – Föreläsnings- och debattkväll inför valet 2018 
Föreläsning och debatt med Po Tidholm. Po Tidholm journalist och debattör har genom böcker, 
debattartiklar och tv-program undersökt hur landsbygdens roll förändrats när Sverige urbaniserats.

Samarrangemang mellan Folkets Hus och Parker samt intresserade länsavdelningar.

Fyrbodal

Biokolkonferens i Åmål den 13 september 



Biokol, en del i Omställningen för en hållbar miljö? 
Myten om det svarta guldet från Amazonas har nått Sverige. Forskning och praktiska tillämpning-
ar inom biokol har ökat kraftigt i världen. Intresset riktas allt mer mot biokolets potential för ett 
klimatsmart och hållbart samhälle. Syftet med konferensen är att Du ska få kunskap om biokolets 
möjligheter.

Dalarnas län 
Kooperativa lösningar på KO-rollen och förvaltning för lokala fiberlösningar 
Förstudie och förslag för fiberföreningar hur man skapar en samarbetsmodell för att administrera 
byggda lokalnät. I planen ingår också tanken på kooperativa KO-lösningar som ger landsbygdens 
fiberanvändare förutsättning för samma prisnivå och kapacitetstillgång som bostadsrätter i städerna.

Ny i Hela Sverige. 
Introduktionsutbildningen för nya förtroendevalda, Ny i Hela Sverige ska leva, har genomförts för 
fjärde gången. Intresset för utbildningen har liksom tidigare varit stort. 

Årets grupp. 
Kristdala samhällsförening fick utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp år 2018. Motiveringen är 
att de är en inspirationskälla när det gäller att ta vara på ungas engagemang. Dessutom har förening-
en förbättrat bygdens infrastruktur på mängder av områden. Säkra skolvägar, fiberutbyggnad och 
ytor för spontanidrott är några lyckade satsningar. 

Genom ett gott samarbete med kommunen har föreningen bidragit till att inflyttningen till Kristdala 
ökat markant – vilket visar att föreningens arbete ger resultat och bygger för framtiden! 

Årets kommun. 
Vingåkers kommun fick utmärkelsen Årets kommun 2018.  Motiveringen är att kommunen har 
utfört ett viktigt arbete för att hela kommunen ska leva och för att skapa balans mellan tätort och 
landsbygd. 

Vingåkers kommun har ett formaliserat samarbete med landsbygdens representanter genom ett 
lokalt utvecklingsforum och har byggt sitt varumärke på att vara en stolt landsbygdskommun. In-
frastruktur, service och bredband ska stärkas i alla byar och ungas engagemang tas tillvara i kom-
munens utvecklingsarbete. Sammantaget är Vingåkers kommun en förebild för hur en kommuns 
landsbygder kan stärkas och utvecklas!
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Våra strategimål – stärka lokalt. 
Här nedan har vi spaltat upp våra strategimål för att stärka lokalt och vad vi gjort under året för att 
förverkliga dem. 

MÅL VAD HUR
2020 har vi lyckats mobi-
lisera byarörelsen till en 
stark kraft som inte kan 
ignoreras. 

Kampanj Hela Sverige.

Mobilisering kring landsbygds-
politiskt program.

Implementering av ny kommu-
nikations-plattform.

Arbetet pågår. Under 2018 har förberedelser pågått som 
lett till att vi kunnat inleda år 2019 med att starta det 
stora interna projektet ”Stärka regionalt” .

Vi har reviderat och tagit fram ett nytt politiskt program 
som antogs av årsmötet i samband med Landsbygdsriks-
dagen. 

Vi har fortsatt arbetet med vår kommunikationsplattform. 
Gjort analyser på vilka sidor som är intressanta. Upp-
daterat och utvecklat den. Vi har fler följare och större 
interaktivitet på våra sociala medier. 

Representanter för Årets kommun och Årets lokala utvecklingsgrupp tog emot sina utmärkelser på Hela Sverige ska levas 
höstmöte. Från vänster till höger: Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande i Vingåkers kommun, Regina Westas 
Stedt, landsbygdsutvecklare i Vingåkers kommun, Martin Geuze, före detta ordförande i Kristdala samhällsförening, Annicka 
Gunnarsson, nuvarande ordförande i Kristdala samhällsförening.
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MÅL VAD HUR
2020 har vi länsavdel-
ningar med väl funge-
rande verksamhet och 
vi har en aktiv och hög 
närvaro i hela landet.

Kriterier för länsavdelningar 
efterföljs.

Deltagande på aktiviteter, 
evenemang.

Informationsinsatser.

Plan och analys – förbättrings-
områden.

Vi har följt upp kriterierna. Och de ska finnas med i vårt 
nya ”Stärka regionalt” arbete. Vi har också prata och det 
på ordförandeträffarna. 

Länsavdelningarna har till stor del genomfört sina planera-
de aktiviteter. 

Vi har genomfört kommunikationsplanen för året.

Plan och analys kommer finnas med i ”Stärka regionalt”. 

2020 har vi ett starkt 
inflytande och är en efter-
frågad samarbetspart i 
alla regioner/län där även 
företrädarna för länsavdel-
ningarna är efterfrågade.  

Länsavdelningarna jobbar med 
att stärka sin position.

Stöttning, råd från riks genom samtal, mejl och material. 
Detta arbete ska stärkas genom nya ”Stärka regionalt”.

2020 är vi en aktör 
för ett land i balans 
tillsammans med våra 
medlemsorganisati-oner 
lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt.

Medlemsvård.

Aktiviteter tillsammans med 
medlemmar.

Detta arbete är eftersatt då tiden inte räckt till. Styrelsen 
har diskuterat möjliga lösningar och en omorganisation 
på kansliet håller på att genomföras för att kunna uppnå 
målet. 

2020 har vi en större 
mångfald bland våra fö-
reträdare och medlem-
mar vad gäller ålder, kön 
och etnicitet, etc. Vi speglar 
den bygd vi företräder.  

Utveckla medlemskap.

Tillgängliggöra för fler – skapa 
intresse för fler.

Ett flertal aktiviteter tillsammans med länsavdelningar  
har genomförts.

Utredning om enskilt medlemskap pågår.  

2020 vet byarörelsen/en-
skilda att de kan hitta bra 
idéer, tips och kunskap 
i samlad form på vår 
digitala plattform. 

Utveckla Hela Sveriges 
webbplattform samt göra den 
mer känd.

Omvärldsbevakning och analys.

Vi har fortsatt att bygga ut webbplattform och påbörjat 
diskussion hur vi ska använda bygdebank. Vi har kontinu-
erligt marknadsfört plattformen. 

Vi har stärkt arbetet med omvärldsbevakning och analys 
och särskilt genom våra Balansrapporter.

2020 är Hela Sverige ska 
leva den självklara med-
lemsorganisationen för 
alla som vill ha en balans 
mellan stad och land. 

Information – sprida vilka vi är 
och vad vi gör.

Kontinuerlig information om detta har gjorts.

2020 har Landsbygds-
riksdagen stärkt sin roll 
som den bästa mötes-
platsen för byarörelsen att 
träffas på för att diskutera 
och utveckla landsbygdsfrå-
gor och ett land i balans.

Landsbygdsriksdagen 2018.

Landsbygdsriksdagen 2.0 
lanseras.

Vi har genomfört Landsbygdsriksdagen 2018 i Väster-
norrland enligt plan.

Vi har utrett frågan om framtidens Landsbygdsriksdag 
2.0.



HELA SVERIGE.       |       Verksamhetsberä t te l se  2017

PÅVERKA NATIONELLT.
2018 har varit ett intensivt år med många utåtriktade aktiviteter. Det största var utan tvekan vår 
landsbygdsriksdag i Västernorrland som blev oerhört uppskattad. Vi lanserade våra första balans-
rapporter, vi presenterade ett nytt landsbygdspolitiskt program i samband med Almedalsveckan, 
vi debatterade våra frågor och samtalade med både politiker, myndighetspersoner, experter, lokala 
landsbygdsutvecklare och många andra i hela landet. 

debattartiklar.
Vi har publicerat åtta debattartiklar. Det är färre än vi planerade, men Landsbygdsriksdagen fick 
rekordstora mängder press och vi har istället tagit oss tid att producera flera filmer än tidigare år. De 
kompletterar debattartiklar på ett bra sätt. 

 4 Bygden måste få ta del av vindkraftens miljarder

 4 Gå inte på urbana myten i Almedalen

 4 ”Hålorna” är mest klimatsmarta

 4 Avliva myten om den hållbara storstaden

 4 Landsbygdens tid är nu

 4 Lär av landsbygden - här brinner inga bilar

 4 Vilken landsbygd menar ni egentligen?

 4 Mellansel kan visa vägen till en lyckad integration

Några av kansliets personal som fastnade på bild under 2018. Från vänster till höger: Claes Becklin, projektsamordnare för 
Service i samverkan, Tina Nygårds, kansliansvarig, Linn Hjort, kommunikatör och Henrik Andersson, webbadministratör.
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Balansrapporter.
Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Hela Sverige ska leva. Rapporternas syfte 
är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden.

I Sverige idag råder obalanser mellan land och stad i både finansiering, utbildningsmöjligheter, jobb 
och tillgång till kultur. Detta gäller såväl offentliga satsningar – från kommunal till europeisk nivå – 
som utbud av utbildning och verksamheter. 

År 2018 kom Hela Sverige ska levas tre första balansrapporter: #1 Kultur i hela landet, #2 Hållbar-
het i Sverige, #3 Befolkning i hela landet. 

Runt varje rapport har vi skapat en kampanj bestående av pressmeddelande, debattartikel och film. 

Balansrapporterna är uppskattade inom organisationen på regional nivå och upplevs som ett väldigt 
bra stöd.

Landsbygdsriksdagen.
Landsbygdsriksdagen 2018 genomfördes den 18-20 maj i Västernorrland. Den samlade totalt 750 
landsbygdsintresserade deltagare från hela landet, varav flest från kategorin lokala utvecklingsgrup-
per. Även politiker, tjänstemän, studenter och internationella landsbygdsutvecklare fanns bland 
deltagarna. 

Programmet innehöll inspirationsresor, föreläsningar, seminarier, utställning, panelsamtal, prisutdel-
ningar och partiledardialog.  Alla partiledare utom Ebba Busch Thor (Kd) var på plats för att delta i 
lördagens landsbygdspolitiska partiledardialog. 

Det som sticker ut jämfört med tidigare landsbygdsriksdagar är att drygt 40 journalister var ackre-
diterade. Det är en stor ökning. Det ledde också till att Landsbygdsriksdagen fick ett mycket stort 
utrymme i media. SVT Forum bandade programmet den 19, och Mittmedia livesände programmet. 
Ett stort antal artiklar, debattartiklar och krönikor har skrivits och fortsätter att publiceras. Under 
perioden 16-21 maj nämndes Landsbygdsriksdagen i 348 artiklar och Hela Sverige ska leva nämndes 
under samma period i 424 artiklar. Rikstäckande tidningen Land var mediapartner.

I utvärderingen angav merparten att de var mycket nöjda med Landsbygdsriksdagen, och Lands-
bygdsriksdagen fick 4,24 av 5 i betyg av dem som svarade på utvärderingen. 

Flera angav att det var den bästa landsbygdsriksdagen de varit med på.

Almedalen. 
Våra ordförande Åse Classon och Staffan Nilsson, vår verksamhetschef  Terese Bengard och 
verksamhetsutvecklare Ylva Lundkvist-Fridh deltog i Almedalsveckan och var mycket aktiva. Bland 
organisationerna/företagen som de mötte, respektive minglade och debatterade med, var Svenska 
Jägarförbundet, IT-operatörerna, Landshypotek, PostNord, Vattenfall AB, Axfood (om lanthand-
lar), Region Västerbotten, Dagens Arena med flera. 

Vi gjorde även en filmad intervju med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 
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remisser.
Vi har svarat på nedanstående remisser under året. 

2018-04-1, Ett land att besöka (SOU 2017:95)

2018-10-22, Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

2018-11-06, Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

Hela sverige ska leva har deltagit i följande:
 4 Nationella landsbygdsnätverkets styrgrupp

 4 Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration

 4 Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för unga

 4 Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för service

 4 Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för gröna näringar

 4 Tillväxtverkets samordningsforum för servicen, CSF

 4 Riksdagens landsbygdspolitiska nätverk

 4 Hela Norden ska leva

 4 Bredbandsforum

 4 Byanätsforum

 4 Partsgemensamt forum

 4 Högnivåmöte inom integrationen

 4 Överenskommelsen inom sociala området, samordningsgruppen

 4 Överenskommelsen inom sociala området, gemensamma arbetsgruppen

 4 Övervakningskommittén för sociala fonden

 4 Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

 4 Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling

 4 Forest Stewardship Council, FSC

 4 Samordningsgruppen lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket

 4 Nationella Skogsprogrammet

 4 European Rural Community Alliance, ERCA, styrelsen

 4 European Rural Parliament, ERP, styrgruppen

 4 EU:s Civil Dialog Group

 4 European Rural Network Assembly, styrgruppen

 4 PREPARE, Organisationsgruppen

 4 Mikrofonden Sverige
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Övrigt som vi deltagit i
 4 En expertpanel på vindkraftsbranschens årliga konferens, VIND, samt i en hearing på  
  Naturvårdsverket där vi berättade om vår modell för lokalt inflytande och lokal ekonomisk  
  nytta av vindkraften.

 4 Möten med det numera avslutade Lärnätverket.

 4 Samråd om demokratiutredningen.

 4 Genomfört Ungagemang  – en konferens för unga från hela Sverige i samarbete med  
  Unga på landsbygdsutveckling (Landsbygdsnätverket), Leader och Unga på landsbygden.

Vi har också
 4 Delat ut utmärkelsen Sveriges Grymmaste håla.

 4 Deltagit i juryn för Ullbaggarna.

 4 Deltagit i panelsamtal på Festivalen Peace and love.

 4 Föreläst om Balansrapport #1 på en kulturkonferens i Åmål 23 maj, arrangerad av  
  Kultur i väst. Sändes på Utbildningsradion i september.

 4 Arrangerat möte om ERCA:s framtid tillsammans med Peter Backa,  
  Svensk byaservice i Finland. 

 4 Deltagit i tankesmedja om unga på Hembygdsförbundet.

 4 Deltagit i samråd med Demokrativillkorsutredningen.

Några av de aktiviteter som verksamhetschef Terese Bengard deltagit i
	 4  Konferensen 92 möjligheter på Gotland, januari

	 4  Europaforum – panel om landsbygdsfrågan i ett europeiskt perspektiv, februari

	 4  Modererade panel om jaktfrågor för Jägarförbundet Jämtland, april

	 4  Landsbygdsting Sörmland – föreläsning, 20 april

	 4		Modererat landsbygdspolitisk paneldebatt i Nora, maj

	 4  Skåne Osby – Läget i landet arrangerat av Leader Skånes Ess, maj.

	 4  Höga Kusten – inspirationsföreläsning om Lokal ekonomi och Mikrofonden, arrangerad av   
  Leader och Coompanion, Hela Sverige ska leva Västernorrland, juni 

	 4  Debatt Miljöpartiets dag, Storsjöyran om landsbygdspolitik, juli

	 4  Debatt Väguppror Framgården i Jämtland, augusti

	 4  Tal på Landstorms manifestation i Stockholm, augusti

	 4  Vad är landsbygdens val?” Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, september

	 4	 Samhällsbyggarna – föreläsning om bostadsbyggande på landsbygden, oktober

 Dessutom har Terese Bengard varit krönikör i tidningen Land samt Länstidningen Jämtland.
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VÅRA STRATEGIMÅL – PÅVERKA NATIONELLT
Här nedan har vi spaltat upp våra strategimål för att påverka nationellt och vad vi gjort under året 
för att förverkliga dem. 

MÅL VAD HUR
2020 har Hela Sverige ska 
leva ett högt förtroende 
bland de nationella 
medierna. När landsbyg-
dens frågor generellt ska 
diskuteras är det en av våra 
företrädare som gör detta.  

Delta aktivt i debatten,  
skriva debattartiklar,  
visa framfötterna.

Delta på olika arenor.

Vi har informera och skapat nätverk.

Vi har skrivit åtta debattartiklar.

Vi har deltagit i debatter.

Deltagit i Almedalsveckan och liknande arenor.

2020 är vi fortsatt en 
självklar expert i de 
nationella forum som 
berör frågor som påverkar 
landsbygden. Vi sitter med i 
expertgrupper, kommittéer, 
nätverk och olika forum.  

Delta i expertgrupper, kommit-
téer, nätverk och olika forum.

Omvärldsbevakning och analys.

Vi har haft aktivt deltagande, se lista.

Vi har flyttat fram positionerna när det gäller våra frågor 
bland annat via balansrapporterna. Vi är inbjudna till 
många olika sammanhang. 

2020 har landsbygdens 
betydelse och ett ifråga-
sättande av den rådande 
storstadsmaktordningen 
blivit ett självklart inslag på 
den nationella agendan. 

Delta aktivt i debatten,  
skriva debattartiklar,  
visa framfötterna.

Delta på olika arenor.

Vi har deltagit i debatten, skrivit debattartiklar, brev och 
försökt vara med i aktuella frågor. 

  s i da  21 

Höstmöte den 28 november.



 s i da  22

Verksamhetsberä t te l se  2018       |       HELA SVERIGE.       

MÅL VAD HUR
2020 ser alla med spänning 
fram emot släppet av Hela 
Sverige ska levas årliga 
balansrapport – hur 
det står till med balansen 
mellan stad och land. 

 Balansrapport. Tre rapporter har släppts under året; Kultur, Befolkning 
och Hållbarhet. Infrastruktur påbörjades under året och 
släpptes 2019. 

2020 är det tydligt att Hela 
Sverige ska leva inte bara 
är ett slagord utan också 
en organisation som jobbar 
för landsbygdsfrågor och 
ett land i balans. 

Informera om och stärka 
organisationen.

Hela Sverige-kampanj – ej genomförd. Däremot har vi 
informerat kontinuerligt. 

2020 är Hela Sverige ska 
leva med och påverkar 
strategier och program 
som har betydelse för 
landsbygdsutveckling. 

Svara på remisser, inspel till 
olika strategiska grupper.

Särskilt under kommande  
år bevaka frågan om  
EU-programmen.

Vi har deltagit där vi varit inbjudna och svarat på remisser 
(se lista).

Vi har aktivt deltagit i de SAK-råd regeringen haft under 
2018 i arbetet för den nya programperioden och nya 
CAP-politiken 2021. 

Genom vårt deltagande i ERCA har vi haft möjligheten att 
delta i både en dialoggrupp om den europeiska lands-
bygdspolitiken och i Rural Network Assembly.

Tillväxtverkets uppdrag att utreda sociala företags 
finansieringsproblem deltog vi genom Mikrofonden i flera 
intervjuer och workshops.

2020 har vi en aktiv 
rörelse i hela landet 
som bildar opinion i de 
viktiga frågor som finns på 
regional/lokal nivå. Vi syns 
och hörs i hela landet. 

Hela Sverige-kampanj.

Nå ut till nya målgrupper.

Genomföra Hela Sverige-kampanj, stärka länsavdelningar 
– ej genomförd. 

Vi har deltagit i ”icke traditionella” landsbygdskonferenser 
(se lista).

2020 har vi medverkat 
till att den stereotypa 
skildringen av landsbyg-
den förbättrats.

Hela Sveriges kommunikations-
plattform.

Landsbygdslexikon är lanserad.

”Bilden av landsbygden” –  information och utbildning och 
debatt skett kontinuerligt.
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Social samvaro var en viktig del av Landsbygdsriksdagen 
i Västernorrland.
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Våra prioriterade frågor.
Infrastruktur & digitalisering.
Vår stora insats inom infrastruktur och digitalisering är projektet Byanätsforum som vi tog över av 
Bredbandsforum under våren, och nu driver tillsammans med Coompanion och LRF. Byanätsfo-
rum finansieras fram till och med december 2019 som ett projekt med stöd ur landsbygdsprogram-
met. 

Byanätsforum har fyra uppdrag: information, nätverk, rådgivning och företrädarskap. En hemsida 
har skapats under året för informationsspridning och ett nyhetsbrev ges ut regelbundet. Projektet 
har arbetat på olika sätt för att ge bredbandsföreningar möjlighet att utbyta erfarenheter med varan-
dra och det dagliga nätverkandet har mest skett i den slutna Facebookgruppen. 

En helpdeskfunktion har byggts upp, dit bredbandsföreningar kan vända sig för råd och stöd och 
en utbildning för ett tiotal rådgivare inom Coompanion har påbörjats. Rådgivarna finns utspridda 
över hela landet och kan svara på frågeställningar i alla skeenden av byanätsprocessen. 

Byanätsforum har även tillgång till extern juridisk kompetens som har kunnat användas för frågor 
om bland annat ekonomi, avtal och markrättsfrågor. 

Byanätsforum vill representera bredbandsföreningarna och synliggöra betydelsen av byanät för att 
uppnå Sveriges bredbandsmål och har under året verkat för att lyfta bredbandsföreningarnas frågor 
i olika nätverk och andra sammanhang. 

De två projektledarna för Byanätsforum, Tommy Nilsson och Anna Johansson.
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Kultur.
Vår allra första balansrapport släpptes under våren. Den handlade om kultur och hade namnet 
Balansrapport #1, ”Kultur i hela landet”. Rapporten fick ett gott mottagande i media, bland annat 
omnämndes den i Kulturnytt samt i en artikel i DN.  

Vi deltog i konferensen Folk och Kultur där vi arrangerade seminariet ”Finns det verkligen bra kul-
tur i hela Sverige?” som modererades av vår verksamhetschef  Terese Bengard. Medverkade gjorde 
Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet, Katarina Höög från Kulturdepartementet och Lina 
Boberg från Kulturanalys. Frågorna vi ställde var: finns det kultur i hela landet? Behövs det kultur i 
hela landet? Hur ser förutsättningarna ut? Hur ser fördelningen av kulturmedel ut och hur påverkar 
det förutsättningarna? 

Under året har vi fört samtal med Kulturrådet om hur en stärkt kultur i hela landet ska utformas. 
Detta utifrån det regeringsuppdrag som getts att stärka kulturen i hela landet. Vi har samrått med 
ansvariga inför utformningen av pilotprojekten och vad man ska tänka på för att skapa möjligheter 
för kultur i hela landet.  

Tillsammans med civilsamhällesföreningar deltog vi på Kulturdepartementets släpp av ”En politik 
för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället” som regeringen överlämnat till 
riksdagen. Statsrådet och kulturministern Alice Bah Kunkhe höll i träffen som var välbesökt. 

Som en förlängning på konferensen Folk och Kultur anordnades ett kulturpolitiskt samtal på Kul-
turhuset i Stockholm den 30 maj. Terese Bengard deltog i ”Reflektion över handlingsplanen och 
det kulturpolitiska samtalet tidigare och fortsatt dialog utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv, ett 
journalistiskt, ett konstnärligt- och forskarperspektiv” tillsammans med Roger Blomgren, professor 
på Bibliotekshögskolan och forskningsledare på Centrum för kulturpolitisk forskning, Anna Carl-
son, skådespelerska och ordförande Teaterförbundet, Calle Nathansson, vd Folkets Hus och Parker 
samt Sanna Rayman, journalist på Dagen Samhälle.  

Lokalt inflytande. 
Under 2018 inledde vi ett samarbete med Färnebo folkhögskola för att utbilda processledare i Lo-
kalekonomisk analys. Kursen blev fullbokad och vi planerar att fortsätta även kommande år. 

Hela Sverige ska leva är en del av omställningsrörelsen och bidrar till arbetet med Hållbara bygder. 
Under 2018 arrangerade vi tillsammans med Omställningsnätverket seminarier på Landsbygdsriks-
dagen och Klimatriksdagen. Vi tog även tillsammans fram reportageboken Omställningsrörelsen – 
Globala utmaningar, lokala lösningar genom en lyckad crowd fundingkampanj. Vi var även medar-
rangörer till Omställningskonferensen som Studiefrämjande Sydost var huvudarrangör för. 

Sysselsättning och företagande 
Under 2018 gjorde Hela Sverige ska leva på uppdrag av Landsbygdsnätverket en informationssats-
ning på finansiering för nya företag på landsbygd. Vi deltog även som experter på socialt företagan-
de i Tillväxtverkets utredning om sektorns villkor. På Lokalekonomidagarna 2018 var temat lokal 
och cirkulär matproduktion. Konferensen lockade cirka 80 deltagare. 

Lokalekonomidagarna arrangerade även för första gången en serie webbinarier med inspiration och 
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fakta för levande lokala ekonomier i hela landet. I mars samarbetade vi även med globala Crowd 
Sourcing Week som höll konferens i Vuollerim med fokus på hur digitaliserat massinsamlande av 
resurser kan bidra till ett förnyat företagande och en hållbar utveckling.

Vi sökte och beviljades tillsammans med Mikrofonden Sverige och dess stödmedlemmar Vinnova-
projeket ”Finansiering av sociala innovationer”. Hela Sverige ska leva har en projektledande roll och 
målen är bland annat att kompetensutveckla, ge råd och finansiera fler sociala företag samt att hitta 
fler samarbetsparter för Mikrofonden. 

Naturresurser
Under 2018 har vindkraftsutbyggnaden åter ökat kraftigt i Sverige. I 
samband med det har vi efterfrågats som experter på vår modell för 
lokalt inflytande och ersättning av bland andra Svens vindenergi, 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vi har även haft 
kontakt med Vindkraftscentrum och Garantia kopplat till de-
ras arbete med att utveckla en ny modell med liknande syfte. 

service.
Pilotprojektet Service i samverkan har fortsatt sitt arbete under 
året.  Projektet pågår i elva kommuner i sex regioner med att ta 
fram lokala samverkansmodeller och lokala servicelösningar för att 
stärka servicen på landsbygden för både innevånare och företagare. I 
projektet finns 25 partners. Tillväxtverket är stödmyndighet och pro-
jektet delfinansieras av Landsbygdsnätverket. 

En stor del av arbetet i kommunerna består av att genomföra, 
dokumentera och följa upp medskapande möten med alla lokala 
utvecklingsgrupper och bygga relationer med kommunens tjänste-
personer och politiker. Under året har det i de elva kommunerna 
genomförts 200 process- och informationsmöten med den första 
samhällsnivån där vi har mött närmare 4 000 deltagare. Nästan 
tvåhundra regelbundna möten har genomförts regionalt och lokalt 
med länsstyrelser, regioner, länsavdelningar i Hela Sverige ska leva 
och kommunala företrädare, förutom den nästan dagliga konti-
nuerliga kontakten med respektive kommuns kontaktperson i 
projektet.

Karta med de kommuner som deltar i serviceprojektet markerade med grönt.  
De är: Arvidsjaur kommun, Skellefteå kommun, Storuman kommun, Älvdalen kommun, 
Ludvika kommun, Vingåkers kommun, Flen kommun, Norrköping kommun, Motala kommun, 
Ljungby kommun och Älmhults kommun.
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På Landsbygdsriksdagen 2018 medverkade projektet med en egen workshop. Vi har också deltagit 
på flera konferenser och möten där vi har haft möjlighet att presentera och informera om projektet. 

Tre nyhetsbrev har getts ut under året och information sprids genom hemsida och lokala Facebook 
grupper. Inslag i radio, Tv och i lokal press har lyft projektet och rapporterat från det löpande arbe-
tet.

I alla elva kommunerna har arbetet påbörjats med att skapa lokala samverkansmodeller mellan för-
sta samhällsnivån och kommunen runt servicen på landsbygden. Olika förslag till lokala servicelös-
ningar kopplade till kommersiell service har tagits fram och kommer att diskuteras med stödmyn-
digheten Tillväxtverket. Under november 2018 planerade och genomförde projektet en konferens 
tillsammans med SKL där de lokala plattformarna runt serviceplanering i varje deltagande kommun 
diskuterades.

Det resultat som kommer ur projektet och som ska spridas vidare och implementeras har diskute-
rats under året. Förutom de elva olika samverkansmodeller som kommer att finnas efter projektet 
så har ett arbete inletts med att samla ihop kunskaper och erfarenheter från det lokala arbetet i en 
gemensam kunskapsbank.

En aktiv och kreativ träff om servicefrågor med byautvecklingsgruppen 
i Skarvsjöby, Storumans kommun.
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För ett land i balans.
En del av vårt uppdrag är att visa på de obalanser som finns och aktivt vara med och påverka dessa. 
Det gör vi på ett många olika sätt som tidigare omnämnts i verksamhetsberättelsen. Balansfrågan 
finns med som en röd tråd genom det vi gör. 

Vi utmanar den urbana normen i stort som smått. Det är alltifrån att skriva om den på sociala medi-
er till att påpeka strukturerna och mönstren i beslut som fattas eller i utredningar som görs. 

Vi tänker på vilket språk vi använder och vilka bilder vi visar upp. Vi visar också på andras bra och 
dåliga exempel. Vi har ett nytt landsbygdslexikon, vi har en ny bildbank och på hemsidan finns 
texter som ska påpeka obalanser. 

Vi lyfter frågan om balans i de sammanhang vi är med, om det så är en radiointervju, en panelde-
batt eller ett TV-inslag. Vi lyfter frågan i vårt nya landsbygdspolitiska program, som tema för Lands-
bygdsriksdagen, i våra balansrapporter, i debattartiklar och i de exempel vi ger. 

Vi synliggör obalansen i våra presentationer och i diskussioner med politiker, departement och 
myndigheter. Vi använder också Samhällets behovstrappa för att visa på hur resurser behövs inom 
alla områden, och även där finns balansfrågan med som en viktig del. 

Kort sagt: Vi försöker ha balans i allt vi gör.
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Styrelsens underskrifter.
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Hela Sverige ska leva 
Stortorget 7 

111 29 Stockholm
Telefon: 010-489 13 50 

E-post: info@helasverige.se


