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inledning. 
Den här verksamhetsplanen sträcker sig över tre år. Vi har valt att göra en treårsplan för att ge en överblick och en 
tydlig uppfattning om vad vi vill och vart vi är på väg. Dock aktualiseras planen varje år på vårt föreningsmöte. 

Vi redovisar vad vi vill inom sju sakområden som är betydelsefulla för att hela Sverige ska leva. Vi är medvetna om att det 
inte är möjligt att arbeta med alla sakområden samtidigt, men när treårsperioden är avslutad ska vi ha gjort insatser inom alla. 
Planen är ett av Hela Sverige ska levas styrdokument och vår femårsstrategi omsatt i praktisk handling. Strategin varar till 2025 
och den här verksamhetsplanen täcker åren 2022–2024. Den kompletteras med ettåriga aktivitetsplaner. 

Vi redovisar vilka strategimål som respektive sakområde berör, liksom vilka aktiviteter som ska genomföras och en  
beskrivning av de effekter som önskas uppnås. 

STADGAR  
4Grundfundament för verksamheten

ALLA

Namn och vision
Hela Sverige ska leva

Syfte
Verka för goda villkor 
i hela landet, en god 
landsbygdsutveckling 
och en god balans mellan 
stad och land.

Verksamhetsidé
Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar, 
som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela 
Sverige ska leva. Verksamheten ska ge en socialt, miljömässigt och ekono-
miskt hållbar utveckling i hela landet.  
 
Hela Sverige ska leva 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 arbetar nationellt och internationellt för att stimulera 
erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och påverka politiken.

STRATEGI  
4Långsiktig plan – Identitet samt strävansmål  (Komplement till syfte och verksamhetsidé)  

ALLA

VI VILL! VI ÄR!

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 
4Ettårig plan – VAD SKA VI GÖRA (för att uppnå syfte/mål) med vilka resurser 

ÅRSMÖTE

4Vad vi ska göra?
4Budgetpåverkande aktiviteter
4Beslutade (budgetpåverkande) projekt

AKTIVITETSPLAN 
4Ettårig arbetsplan – HUR SKA VI GÖRA (för att uppnå syfte/mål/VP) VAR OCH NÄR? 

KANSLI/ 
LÄNSAVD

AKTIVITETSBUDGET 
4Specificerad budget för olika aktiviteter till exempel kommunikation, projekt, eller personal

KANSLI/ 
LÄNSAVD

Uppföljning 
4Årsredovisning (verksamhet och budget) på årsmöte

ALLA
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VISION. 
Hela Sverige ska leva!

SYFTE.
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.

Verksamhetsidé. 
Från Hela Sverige ska levas stadgar:

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlem-
mar som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling till uppgift, 
för att hela Sverige ska leva. Verksamheten ska ge en socialt, miljö-
mässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet. 

Hela Sverige ska leva 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 arbetar nationellt och internationellt för att 
stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och 
påverka politiken.
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Hela Sverige är.
4Vi är en välkomnande organisation med en stor bredd  
 och den samlande rösten för lokal utveckling.

4Vi uppmuntrar till att involvera den lokala nivån i stället för  
 att själva ta ställning i varje enskild sakfråga. 

4Vi verkar för att öka det lokala inflytandet.

4Vi visar på att det går att utveckla bygderna genom nya  
 idéer och goda exempel. 

4Vi är partipolitiskt obundna, men driver politiska frågor.

4Vi är organisationen att vända sig till när det gäller lands- 
 bygdsfrågor tillsammans har vi en hög kunskapsnivå ett  
 stort engagemang och en bred förankring.

4Vi påverkar i viktiga frågor vad gäller landsbygderna.

4Vi är en organisation som utmanar den urbana normen.

4Vi är en föregångare när det gäller ordval och bildspråk och  
 visar på en mångfacetterad bild av olika bygder.

4Vi ger en balanserad bild av bygderna - både det som är bra,  
 men belyserockså de problem som finns.

4Vi har tydliga företrädare som är efterfrågade på alla nivåer.

VI VILL.
Hela Sverige ska levas strategimål. Målen är inte rangordnade. 
Alla är lika viktiga. 

42025 bidrar vi till ett hållbart samhälle enligt Agenda 2030. 

42025 är Hela Sverige ska leva känd som en etablerad  
 plattform för att hitta bra idéer och tips, få stöd, råd och  
 kunskap. Vi har stärkt vårt varumärke och kunskapen om  
 vår organisation. 

4 2025 har vi befäst vår position som en landsbygdsorganisa- 
 tion som driver framtidens lösningar. Hela Sverige ska leva är  
 den självklara medlemsorganisationen för alla som vill arbeta  
 för ett land i balans. 

4 2025 har vi en större mångfald bland våra företrädare och  
 medlemmar. Vi speglar den tid och de bygder vi företräder. 

4 2025 har vi ett brett nätverk på alla nivåer. Vi är en efter- 
 frågad samarbetspart. 

4 2025 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier  
 och program som har betydelse för samhällsutveckling.  
 Vi sitter med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och olika  
 forum. 

4 2025 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion  
 i de viktiga frågor och vi finns på alla nivåer. När våra frågor  
 diskuteras är det våra företrädare som efterfrågas. 

42025 har Hela Sverige ska levas balansrapporter – om hur  
 det står till med balansen mellan stad och land – blivit  
 etablerade och väl kända. 

4 2025 har Landsbygdsriksdagen befäst sin roll som en av de  
 viktigaste mötesplatserna i Sverige för alla som vill lyfta  
 frågor om ett land i balans.  
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FÖR ETT LAND I BALANS.
Vi jobbar mot vår vision att Hela Sverige ska leva och vårt syfte att det ska vara goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling 
och en balans mellan stad och land. 

Det övergripande målet för den svenska landsbygdspolitiken är följande: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 
arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Vi vill vara med i det arbetet och göra vår del för att skapa möjligheter för hållbara samhällen med stor mångfald. Att det finns 
arbetstillfällen i hela landet. Att det idéburna företagandet utvecklas. Att de som bor i lokalsamhället är en del i samhällsplaneringen 
och kan utöva lokalt inflytande. Och att det finns ett lokalt kapital som kan användas. 

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:
4 Ändrad terminologi 
4 Nya forskningsresultat 
4 Ömsesidigt utbyte  
4 Spegling av hela landet  
4 Nya synsätt  
4 Inkludering 

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är:
4 Förbättrad resursfördelning 
4 Ökad medvetenhet om normer 
4 Nya rön och uppfattningar 
4 Påverka i strategier, regelverk, resursfördelning och synsätt 
4 Landsbygdssäkring av beslut 
4 Ett bättre fungerande kommunalt skatteutjämningssystem 
4 Att alla 75 förslag i parlamentariskalandsbygdsutredningen  
 genomförs 
4 Bättre lokal bevakning

Vår strategi har följande mål inom området:
42025 bidrar vi till ett hållbart samhälle enligt Agenda 2030.

42025 har vi befäst vår position som en landsbygds- 
 organisation som driver framtidens lösningar. Hela Sverige  
 ska leva är den självklara medlemsorganisationen för alla  
 som vill arbeta för ett land i balans.

42025 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion  
 i de viktiga frågor och vi finns på alla nivåer. När våra  
 frågor diskuteras är det våra företrädare som efterfrågas. 

42025 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier  
 och program som har betydelse för samhällsutveckling.  
 Vi sitter med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och  
 olika forum. Vi har ett brett nätverk på alla nivåer. Vi är en  
 efterfrågad samarbetspart. 

42025 har Hela Sverige ska levas balansrapporter, om hur  
 det står till med balansen mellan stad och land, blivit  
 etablerade och väl kända.

 

Vi genomför följande aktiviteter för att nå målen:
SPRIDA KUNSKAP
4	Kommunikationsinsatser i form av hemsida, sociala medier,  
 nyhetsbrev, skrifter och rapporter, blogg och podd 
4	Balansrapporter  
4	Utbildning   
4	Sprida metoder för lokalt inflytande

SAMVERKAN 
4	Internationellt utbyte  
4	Deltagande i andras nätverk, i kommittéer eller dialogmöten 
4	Lokala projekt/insatser samt deltagande i forskningsprojekt 
4	Deltagande i utvecklingsarbeten, strategier, planerings- 
 processer, Leader med mera 

PÅVERKAN 
4	Delta i debatten, samt paneler med mera 
4	Möta politiker, beslutsfattare och myndigheter 
4	Delta i utredningar, lämna svar på remisser och promemorior 
4	Uppmärksamma medier och övrig omvärld på våra frågor 
 
SEMANTIK 
4	Delta i att ändra ordval/semantik kring våra områden 
4	Fortsätta utveckla vårt landsbygdslexikon 

OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS 
4	Omvärldsbevakning av våra frågor och hålla koll på trenderna. 
4	Skapa rapporter/analyser av aktuella frågor 
 
SAMLA KUNSKAP 
4	Idésamtal  
4	Delta i forskning 
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Infrastruktur & Digitalisering.
Vår vision är att Hela Sverige ska leva och vårt syfte att vi ska ha goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans 
mellan stad och land. 

Ett av de tre delmålen för den nationella landsbygdspolitiken handlar om attraktiva livsmiljöer på Sveriges landsbygder. Där står så här: 
Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.

Detta sammanfaller med vår organisations syfte och målbild. 

För att ha ett fungerande samhälle krävs en grundläggande infrastruktur. Det innebär bra vägar, el och allmänna kommunikationer 
samt digital infrastruktur. Så länge det inte finns en väl fungerande infrastruktur kommer vi att arbeta med frågan. 

En viktig del i samhällsutvecklingen är digitaliseringen och den grundläggande infrastrukturen som möjliggör den. Idag är vi beroende 
av att alla kan vara med i det digitala samhället och har tillgång till bra uppkoppling. Det gäller allt från service och handel till utbild-
ning, arbete, omvärldsbevakning, kultur och demokrati. 

Vår strategi har följande mål inom området:
4	2025 bidrar vi till ett hållbart samhälle enligt Agenda 2030.

4	2025 har vi befäst vår position som en landsbygdsorgani- 
 sation som driver framtidens lösningar. Hela Sverige ska leva  
 är den självklara medlemsorganisationen för alla som vill  
 arbeta för ett land i balans.

4	2025 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion i  
 de viktiga frågor och vi finns på alla nivåer. När våra frågor  
 diskuteras är det våra företrädare som efterfrågas. Vi en ett  
 brett nätverk på alla nivåer. Vi är en efterfrågad samarbet- 
 part. 

4	2025 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier och 
 program som har betydelse för  
 samhällsutveckling. Vi sitter med i expertgrupper,  
 kommittéer, nätverk och olika forum.

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:
4 Samverkan mellan aktörer 
4	Kunskapshöjning 
4 Att stödmedel till bredbandsutbyggnad används rätt 
4 Att fler lokala grupper kan och vill bygga bredband 
4 Att bredbandsmålet revideras så att alla inkluderas

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är:
4 Att bredbandsmålet/mobilmålet nås 
4 Att infrastrukturen i hela landet stärks och  
 möjliggör smarta resemetoder  
4 Väl fungerande el, VA, drivmedel, laddnings- 
 infrastruktur med mera 
4 Utbyggda samåkningsmöjligheter, tillgång  
 till järnväg och flyg 

Vi genomför följande aktiviteter för att nå målen:
SPRIDA KUNSKAP 
4Kommunikationsinsatser 
4Balansrapport 
4Råd och stöd via Byanätsforum 

SAMVERKAN 
4Bredbandsforum 
4Byanätsforum 
4Deltagande i andras nätverk, kommittéer eller dialogmöten 
4Deltagande forskningsprojekt 
4Deltagande i regionala utvecklingsarbeten, strategier med mera 

PÅVERKAN 
4Delta i debatten 
4Möta politiker, beslutsfattare och myndigheter 
4Delta i utredningar 
4Uppmärksamma medier med flera kring frågorna 
4Dialog/paneler 
4Lämna svar på remisser och promemorior 

AKTUELLT 
4Smarta landsbygder 
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Service i samverkan.
Vår vision är att Hela Sverige ska leva och vårt syfte att vi ska ha goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans 
mellan stad och land. 

Ett av de tre delmålen för den nationella landsbygdspolitiken handlar om attraktiva livsmiljöer 
på Sveriges landsbygder. Där står så här: Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.

Detta sammanfaller med vår organisations syfte och målbild. 

För att ett samhälle ska fungera måste det finnas grundläggande service. En del av denna kan fås via digitala lösningar, andra kräver 
fysisk närvaro. Vi förespråkar lokalt anpassade lösningar, som utgår från invånarnas önskemål och behov. För oss innefattar service det 
som finns både inom statlig, regional och kommunal regi, men också kommersiell service. Exempelvis skola, utbildning, polis, sjukvård, 
kommunikationer, post, bank, livsmedel, drivmedel med mera. 

Vi genomför följande aktiviteter för att nå målen:
SPRIDA KUNSKAP 
4	Servicebank 
4	Balansrapport/er 
4	Kommunikationsinsatser 

SAMVERKAN 
4	Nationellt servicenätverk 
4	Deltagande i andras nätverk, kommittéer eller dialogmöten 
4	Lokala projekt/insatser 

PÅVERKAN 
4	Delta i debatten 
4	Möta politiker, beslutsfattare och myndigheter 

FOKUSOMRÅDEN 
4	Skolor 
4	Servicepunkter

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:
4	Ökad samverkan 
4	Policy- och planarbete 
4	Inspiration 
4	Kunskapshöjning 
4	Större robusthet  
4	Minskat avstånd mellan producent och konsument

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är:
4	Fler lokala butiker 
4	Utökad service 
4	Kostnadsbesparingar 
4	Smarta samverkanslösningar på plats 
4	Bättre förutsättningar för att bo på en plats 
4	Skolor/förskolor inom rimliga avstånd 
4	Statlig närvaro i alla kommuner  
4	Bra och närvarande polis, räddningstjänst och sjukvård i  
 alla kommuner 
4	Ett motståndskraftigt samhälle med större robusthet

Vår strategi har följande mål inom området:
42025 bidrar vi till ett hållbart samhälle enligt Agenda 2030.

4	2025 har vi befäst vår position som en landsbygds- 
 organisation som driver framtidens lösningar. Hela Sverige  
 ska leva är den självklara medlemsorganisationen för alla som  
 vill arbeta för ett land i balans.

4	2025 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion i  
 de viktiga frågor och vi finns på alla nivåer. När våra frågor  
 diskuteras är det våra företrädare som efterfrågas. Vi har ett  
 brett nätverk på alla nivåer. Vi är en efterfrågad samarbetspart. 

4	2025 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier och  
 program som har betydelse för samhällsutveckling. Vi sitter  
 med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och olika forum.
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Bo i hela landet.
Vår vision är att Hela Sverige ska leva och vårt syfte att vi ska ha goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans 
mellan stad och land. 

Ett av de tre delmålen för den nationella landsbygdspolitiken handlar om attraktiva livsmiljöer på Sveriges landsbygder. Där står så här: 
Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.

Detta sammanfaller med vår organisations syfte och målbild. 

En förutsättning för att nå målet är att det går att bo i hela landet. Frågan om boendemöjligheter är viktig eftersom dagens ekonomiska 
system, regelverk, attityder och värderingar skapar hinder för bostadsbyggande på landsbygden. Det medför stopp i flyttkedjor och 
brist på bostäder till många, särskilt unga och nyanlända på landsbygderna. 
    

Vi genomför följande aktiviteter för att nå målen:
SPRIDA KUNSKAP 
4	Kommunikationsinsatser 
4	Webbinarier 
4	Reportage 
4	Tipslista & goda exempel 
4	Filmer 
4	Balansrapport/er 

SAMVERKAN 
4Deltagande i andras nätverk, kommittéer eller dialogmöten 
4Lokala projekt/insatser 
4Forskningsprojekt 
 
PÅVERKAN 
4Delta i debatten 
4Möta politiker, beslutsfattare och myndigheter 

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:
4Uppmärksamhet och kunskap kring frågan 
4Nya synsätt och lära av varandra 
4Stimulanser som ökar bostadsbyggande

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är:
4Policy- och regelförändringar 
4Fler bostäder på fler orter i hela Sverige

Vår strategi har följande mål inom området:
4	2025 bidrar vi till ett hållbart samhälle enligt Agenda 2030.

4	2025 har vi befäst vår position som en landsbygdsorganisation  
 som driver framtidens lösningar. Hela Sverige ska leva är den  
 självklara medlemsorganisationen för alla som vill arbeta för  
 ett land i balans.

4	2025 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion i  
 de viktiga frågor och vi finns på alla nivåer. När våra frågor  
 diskuteras är det våra företrädare som efterfrågas. Vi en ett  
 bett nätverk på alla nivåer. Vi är en efterfrågad samarbetspart. 

4	2025 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier och  
 program som har betydelse för samhällsutveckling. Vi sitter  
 med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och olika forum. 
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KULTUR & FRITID.
Vår vision att Hela Sverige ska leva och vårt syfte att vi ska ha goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans 
mellan stad och land. 

Ett av de tre delmålen för den nationella landsbygdspolitiken handlar om attraktiva livsmiljöer på Sveriges landsbygder. Där står så 
här: Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.

Detta sammanfaller med vår organisations syfte och målbild. 

För att en bygd ska leva och må bra krävs att det finns förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och ideell sektor. Det kan vara fri-
tidsaktiviteter, idrott, konst, musik, folkbildning, evenemang med mera. Detta spelar en avgörande roll för en bygds utveckling och 
skapar självkänsla och framtidstro.  Ett aktivt kultur- och föreningsliv är också en viktig del i det demokratiska samhället och ett sätt 

Vi genomför följande aktiviteter för att nå målen:
SPRIDA KUNSKAP 
4	Kommunikationsinsatser 
4	Balansrapport 
4	Webbinarier 
4	Reportage 
4	Goda exempel 
4	Filmer 
4	Egna kulturinslag 

SAMVERKAN 
4Deltagande i andras nätverk, kommittéer eller dialogmöten 
4Lokala projekt/insatser 
4Finna samverkan med kulturaktörer och idrottsrörelsen 

PÅVERKAN 
4Delta i debatten 
4Möta politiker, beslutsfattare och myndigheter

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:
4Inspiration till kultur- och fritidsaktiviteter 
4Policyöversikt 
4Mer folkbildning 
4Ökade kunskaper

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är:
4	Möjliggöra kulturaktiviteter i hela landet 
4	Mer jämnt fördelade resurser för kultur- och fritidsaktiviteter  
 i landet  
4	Stärkta resurser till kultur- och fritidsaktiviteter 
4	Policyförändring 
4	Decentraliserade satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter 
4	Verktyg för att skapa levande miljöer, integration och 
 demokratiutveckling. 
4	Stärkt platsidentitet

att öka kunskaper om det kulturarv som format platsen.  

Vår strategi har följande mål inom området:
4	2025 bidrar vi till ett hållbart samhälle enligt Agenda 2030.

4	2025 har vi befäst vår position som en landsbygdsorganisa- 
 tion som driver framtidens lösningar. Hela Sverige ska leva är  
 den självklara medlemsorganisationen för alla som vill arbeta  
 för ett land i balans.

4	2025 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion i  
 de viktiga frågor och vi finns på alla nivåer. När våra frågor  
 diskuteras är det våra företrädare som efterfrågas.  
 Vi har ett brett nätverk på alla nivåer. Vi är en efterfrågad  
 samarbetspart. 

4	2025 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier  
 och program som har betydelse för samhällsutveckling.  
 Vi sitter med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och olika  
 forum.
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Hållbara Bygder. 
Vår vision är att Hela Sverige ska leva och vårt syfte att vi ska ha goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans 
mellan stad och land. 

Ett av delmålen för den nationella landsbygdspolitiken handlar om en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och hållbart utnytt-
jande av naturresurser.  Där står så här: Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad 
och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.

Detta sammanfaller med vår organisations syfte och målbild. 

En förutsättning för cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och hållbart utnyttjande av naturresurser är att hela Sverige kan 
vara med i omställningen. I vår verksamhetsidé understryker vi vikten av att beakta en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
utveckling i hela landet. Hållbarhet måste utgå ifrån ett holistiskt synsätt för att bli lyckad.  

Vi genomför följande aktiviteter för att nå målen:
SPRIDA KUNSKAP 
4Kommunikationsinsatser 
4Balansrapport 
4Webbinarier 
4Reportage  
4Goda exempel 
4Filmer 
4Tips/handböcker 
4Omställningsarbete 

SAMVERKAN 
4Deltagande i andras nätverk, kommittéer eller dialogmöten 
4Lokala projekt/insatser 
4Forskningsprojekt 
4Lokalekonomidagarna 

PÅVERKAN 
4Delta i debatten 
4Möta politiker, beslutsfattare och myndigheter 
4Paneler/debatter/dialogmöten 
4Återbäring 

AKTUELLA FRÅGOR 
4Arbete med lokal förvaltning 
4Smarta landsbygder 
4Agenda 2030 
4Krisberedskap 

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:
4Medvetenhet om frågan 
4Kunskapshöjning 
4Konkreta hållbara förändringar 
4Samverkan

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är:
4Minskade konflikter kring nyttjande av naturresurser 
4Mer produktion av förnyelsebar energi 
4Hållbara samhällslösningar 
4Innovation

Vår strategi har följande mål inom området:
4	2025 bidrar vi till ett hållbart samhälle enligt Agenda 2030.

4	2025 har vi befäst vår position som en landsbygdsorganisa- 
 tion som driver framtidens lösningar. Hela Sverige ska leva är  
 den självklara medlemsorganisationen för alla som vill arbeta  
 för ett land i balans.

4	2025 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion i  
 de viktiga frågor och vi finns på alla nivåer. När våra frågor  
 diskuteras är det våra företrädare som efterfrågas. Vi har ett  
 brett nätverk på alla nivåer. Vi är en efterfrågad  
 samarbetspart. 

4	2025 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier  
 och program som har betydelse för samhällsutveckling.  
 Vi sitter med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och  
 olika forum.
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regional utveckling i Hela Sverige.
Vår vision är att Hela Sverige ska leva och vårt syfte att vi ska ha goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans 
mellan stad och land. 

Ett av delmålen för den nationella landsbygdspolitiken handlar om hållbar tillväxt. I delmålet står följande: Landsbygdernas förmåga 
att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till en 
positiv utveckling av Sveriges ekonomi.

Detta sammanfaller med vår organisations syfte och målbild. 

En förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva är att det finns arbetstillfällen i hela landet och att det finns förutsättningar för 
långsiktigt hållbar företagsamhet på flera olika sätt. En viktig fråga är också kompetensförsörjning där närhet till olika typer av ut-
bildning spelar en avgörande roll. Viktigt för ett fungerande lokalsamhälle och dess möjligheter till utveckling är att det finns tillgång 
till finansiering.

Vi genomför följande aktiviteter för att nå målen:
SPRIDA KUNSKAP 
4Kommunikationsinsatser 
4Balansrapport 
4Webbinarier 
4Reportage 
4Goda exempel 
4Filmer 
4Tips/handböcker 

SAMVERKAN 
4Deltagande i andras nätverk, kommittéer eller dialogmöten 
4Lokala projekt/insatser 
4Forskningsprojekt 
4Lokalekonomidagarna 

PÅVERKAN 
4Delta i debatten 
4Möta politiker, beslutsfattare och myndigheter 
4Paneler/debatter/dialogmöten 
4Återbäring

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är: 
4Höjd medvetenhet om frågan 
4Kunskapshöjning 
4Konkreta hållbara förändringar 
4Ökad samverkan 
4Fortsatt utveckling av distansarbetsplatser 
4Regionalt utvecklingsarbete tillsammans med civilsamhället i  
 hela landet 
4Mer idéburet offentligt partnerskap 
4Ökade möjligheter till finansiering

Vår strategi har följande mål inom området:
4	2025 bidrar vi till ett hållbart samhälle enligt Agenda 2030.

4	2025 har vi befäst vår position som en landsbygdsorganisa- 
 tion som driver framtidens lösningar. Hela Sverige ska leva är  
 den självklara medlemsorganisationen för alla som vill arbeta  
 för ett land i balans.

4	2025 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion i  
 de viktiga frågor och vi finns på alla nivåer. När våra frågor  
 diskuteras är det våra företrädare som efterfrågas. Vi har ett  
 brett nätverk på alla nivåer. Vi är en efterfrågad samarbets- 
 part. 

4	2025 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier  
 och program som har betydelse för samhällsutveckling.  
 Vi sitter med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och olika  
 forum.

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är:
4Ökat lokalt inflytande 
4Minskade konflikter kring vindkraftsetableringar 
4Hållbara samhällslösningar 
4Innovation 
4Fler statliga jobbtillfällen utanför storstäderna 
4Mikrofonder i alla län 
4Förenklade regler och bättre villkor för företagande 
4Utbildning på alla nivåer i större utsträckning i hela Sverige 
4Ett fungerande finansieringssystem 
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KANSLI & STYRELSE.
En viktig del i att få organisationen att fungera är att ha en bra styrelse och ett väl fungerande kansli. Styrelsen har olika kompe-
tenser och platsperspektiv. Kansliet har en hög kunskapsnivå och kvalitet. Organisationen erbjuder en god arbetsmiljö, en flexibel 
arbetsplats som möjliggör val av verksamhetsort samt möjligheter att påverka arbetstider och upplägg utifrån uppsatta mål. 

PÅVERKAN 
4	Delta i regionala/kommunala debatter/dialogmöten 
4	Samverkan med andra 
4	Utbildning i påverkansarbete 
4	Möten med politiska företrädare 
4	Möten med relevanta myndigheter 

UTMÄRKELSER 
4	Dela ut Årets kommun, Årets grupp och Årets landsbygds- 
 utvecklare 
 
SAMORDNING 
4	Utbyte mellan styrelsen/kansliet och länsavdelningarna 
4	Gemensam IT-infrastruktur 
4	Utbildningar 
4	Gemensamma strategi/policydokument/checklistor/mallar  
 med mera 
4	Byalagsförsäkring 
4	Ökad mångfald i organisationen 
4	Aktiviteter tillsammans med andra aktörer 
 
SAMVERKAN 
4	Internationellt samarbete såsom ERCA, PREPARE och ERP 
4	Nordiskt samarbete, Hela Norden ska leva 
4	Samverkan med medlemsorganisationer 
 
ADMINISTRATION/PERSONAL 
4	God ekonomisk redovisning och kontroll 
4	Flexibel arbetsplats med god arbetsmiljö 
 
RÖRELSEN 
4	Goda relationer till länsavdelningarna 
4	Välorganiserade möten 
4	Införa stödmedlemskap 
4	Fler medlemsorganisationer 

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:
4	Medvetenhet om våra frågor/kunskapshöjning 
4	God dialog med medlemmar och länsavdelningar 
4	Bra arbetsmiljö 
4	Goda relationer som leder till smarta samarbeten  
4	Effektiv organisering och administration 
4	Stort intresse för oss och våra frågor 
4	Påverka i viktiga sammanhang 

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är: 
4	Konkreta hållbara förändringar 
4	Alla vet vad Hela Sverige ska leva är och att  
 man kan vända sig till oss.

Vår strategi har följande mål inom området:
4	2025 är Hela Sverige ska leva känd som en etablerad platt- 
 form för att hitta bra idéer och tips, få stöd, råd och kunskap.  
 Vi har stärkt vårt varumärke och kunskapen om vår organi- 
 sation.

4	2025 har vi en större mångfald bland våra företrädare och  
 medlemmar. Vi speglar den tid och de bygder vi företräder. 

4	2025 har vi befäst vår position som en landsbygdsorganisa- 
 tion som driver framtidens lösningar. Hela Sverige ska leva är  
 den självklara medlemsorganisationen för alla som vill arbeta  
 för ett land i balans.

4	2025 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion i  
 de viktiga frågor och vi finns på alla nivåer. När våra frågor  
 diskuteras är det våra företrädare som efterfrågas. Vi en ett  
 brett nätverk på alla nivåer. Vi är en efterfrågad samarbets 
 part. 

42025 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier och  
 program som har betydelse för samhällsutveckling. Vi sitter  
 med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och olika forum. 

Vi genomför följande aktiviteter för att nå målen:
KOMMUNIKATION 
4	Väl fungerade kommunikation 
4	Ökad kunskap om vår organisation/kännedom 
 
KUNSKAP 
4	Spridning av kunskap 
4	Insamling av kunskap 
4	Omvärldsbevakning 
4	Mätning av våra insatser och spridning 
 
PROJEKT 
4	Projektsamordning & projektekonomi 
4	Nya utlysningar 
4	Eget nationellt projekt 
4	Deltagande i nationella projekt/forskningsprojekt
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länsavdelningarna.
Länsavdelningarnas verksamhet finansieras till stora delar av det verksamhetsstöd som organisationen erhåller. För-
utsättningen för att få det, är att vissa kriterier uppfylls så att vi kan redovisa den verksamhet som bedrivs. Länsavdel-
ningarna och den regionala samordningen är oerhört viktig för att skapa kunskap om hela landets villkor, men också 
för att bidra till regional utveckling. 

Vi genomför följande aktiviteter för att nå målen:
PROJEKT 
4	Lokala projekt – testa idéer 
4	Deltagande i nationella projekt/forskningsprojekt 
4	Leadersamarbete/samarbete i regional utveckling 

KOMMUNIKATION 
4	Regionala nyhetsbrev 
4	Kommunikation med medlemmar 
4	Webbplats 
4	Utse Årets grupp, Årets landsbygdsutvecklare respektive  
 Årets kommun 

KUNSKAP 
4	Spridning av kunskap 
4	Insamling av kunskap 
4	Ta fram lärande exempel 
4	Tips/handböcker 

PÅVERKAN 
4	Delta i regionala/kommunala debatter/dialogmöten 
4	Samverkan med andra 

SAMORDNING/SAMVERKAN 
4	Utbyte mellan föreningar i viktiga frågor 
4	Utbyte mellan styrelsen/kansliet och länsavdelningarna 
4	Gemensam IT-infrastruktur 
4	Utbildningar 
4	Medlemsregister 
4	Gemensamma strategi/policydokument/checklistor/mallar  
 med mera 
4	Byalagsförsäkring 
4	Ökad mångfald i organisationen 
4	Aktiviteter tillsammans med andra regionala/lokala aktörer

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är
4	Landsbygdssäkring av alla beslut 
4	Större lokalt inflytande 
4	Visionen om glokala samhällen är verklighet 
4	Konkreta hållbara förändringar 
4	Alla vet vad Hela Sverige ska leva är och att man kan vända  
 sig till oss

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är 
4	Medvetenhet om våra frågor 
4	Kunskapshöjning 
4	Den första nivån inkluderas i planeringsprocesser 
4	Nya idéer för smarta samhällsbyggande 
4	Stabila ekonomiska förutsättningar för länsavdelningarnas  
 verksamhet 
4	God dialog med lokala grupper

Vår strategi har följande mål inom området:
4	2025 är Hela Sverige ska leva känd som en etablerad platt- 
 form för att hitta bra idéer och tips, få stöd, råd och kunskap.  
 Vi har stärkt vårt varumärke och kunskapen om vår organi- 
 sation. 
4	2025 har vi en större mångfald bland våra företrädare och  
 medlemmar. Vi speglar den tid och de bygder vi företräder.  
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Landsbygdsriksdagen ska fortsätta att stärka sin roll som Europas största mötesplats för byarörelsen, de som vill jobba med lands-
bygdsutveckling och lokalt utvecklingsarbete. Landsbygdsriksdagen bidrar till att sätta landsbygdsfrågan på den nationella agendan.

Landsbygdsriksdagen är en av de viktigaste mötesplatserna för byarörelsen, politiker, medier och myndigheter för att diskutera ett 
land i balans, och den självklara plattformen för politiker, myndigheter och organisationer som vill bidra till ett land i balans.

 

landsbygdsriksdagen 2022 & 2024.

Vi genomför följande aktiviteter för att nå målen:
4	Genomföra Landsbygdsriksdagen med hög kvalitet 
4	Kommunikationsinsatser för att öka kännedom 

De effekter vi hoppas nå på lång sikt är:
4	Hållbara samhällslösningar 
4	Innovation 
4	Hållbara förändringar

4 Sveriges största landsbygdsmöte, Landsbygdsriksdagen, blir  
 en av de viktigaste nationella mötesplatserna för att diskutera  
 ett land i balans. 
4	Mötesplats för landsbygdsfrågor (jämför Almedalen, Folk  
 och försvar, Folk och kultur) 
4	Nationella partiföreträdare deltar. 
4	Landsbygdsriksdagen används som samverkansplattform och  
 nätverksbyggande. 

Vår strategi har följande mål inom området:
4	År 2025 har Landsbygdsriksdagen befäst sin roll som en av  
 de viktigaste mötesplatserna i Sverige för alla som vill lyfta  
 frågor om ett land i balans.

De effekter vi hoppas nå på kort sikt är:
4	Medvetenhet om fråga 
4	Omvärldsbevakning/analys 
4	Kunskapshöjning/kunskapsöverföring 
4	Konkret samverkan 
4	Ökat nätverkande
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HELA SVERIGE SKA LEVA 
www.helasverige.se

Telefon: 010-489 13 50 
E-post: info@helasverige.se


