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Summering
Landsbygdsfrågorna blir mer och mer respekterade i den nationella debatten och där har Hela Sverige ska
leva haft en viktig roll. Vi har lyft frågor om ett land i balans – för att skapa likvärdiga förutsättningar för
att kunna bo och leva i hela landet och för att alla människor ska vara inkluderade.
Vi har också fortsatt vårt arbete med att synliggöra våra lokala utvecklingsgruppers arbete som en viktig
kraft, den första samhällsnivån närmast medborgarna. Rörelsens arbete har bidragit till en mer hållbar
landsbygd.
I verksamhetsberättelsen beskriver vi mer ingående vad vi gjort kring våra fem prioriterade områden:
digital infrastruktur, finansiering, service, kultur och lokalt utvecklingsarbete vilka alla är viktiga för ett
väl fungerade samhälle.
Den stora händelsen under 2016 var Landsbygdsriksdagen på Gotland i maj där över 700 personer
deltog i tre dagar. Utvärderingen visar att arrangemanget var mycket uppskattat. Arbetet med den
parlamentariska landsbygdskommittén arbetet har varit viktigt. Utredningen presenteras i början av 2017.

Åse Classon

Staffan Nilsson

ordförande

ordförande

Vi är en ideell förening som bildades 1989 i slutet av den stora kampanjen
”Hela Sverige ska leva”. Medlemmar är 5 100 lokala utvecklingsgrupper samt
44 medlemsorganisationer.
I varje län finns länsbygderåd/länsavdelningar, bildade av de lokala grupperna.
Länsbygderåden/länsavdelningarna stöttar grupperna och ger råd på regional nivå.
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I cirka 100 kommuner finns kommunbygderåd. Hela Sverige ska leva ger stöd
och röst åt byarörelsen på nationell nivå genom att sprida erfarenheter, stimulera
samverkan, bilda opinion och påverka politiken för landsbygden.
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Organisation
Styrelse
Åse Classon

ordförande

Staffan Nilsson

ordförande

Kontaktuppgifter till
styrelse och valberedning
finns på vår hemsida
helasverige.se

Jan Runfors
Peter Zetterman
Lars Bergström
Anna Olofsson Frestadius
Bengt Grönblad
Asha Ismail Mohamud
Anna Haraldsson Jensen
Ersättare
Pia Tingvall
Peter Eklund
Anna Maris
Holger Andersson
Erik Östergren

Revisorer
Anne Sörqvist

förtroendevald revisor

Clas Forsgren

suppleant, förtroendevald revisor

Åsa Thelin

auktoriserad revisor

Valberedning
Gun Rehnman
Hjördis Clarberg
Sivert Gustafsson
Sven-Olov Berggren
Tina Yngvesson
Mikael Larsson
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Lotta Johansson
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Personal
Tillsvidareanställd personal
Karin Wenström
kommunikatör, 60 procent
Ylva Lundkvist Fridh

handläggare, 50 procent. Föräldraledig del av året.

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

handläggare, 50 procent.

Henrik Andersson

webbadministratör, 40 procent

Tidsbegränsat anställd personal
Bo Lönnqvist
projektledare Förstudie service
Bertil Degerlund

projektledare Förstudie service

Lena Husén
		

Europeiska landsbygdsriksdagen, internationell samordnare, 		
projektledare Opposing Force/Motkraft

Ulla Herlitz

projektledare Nätverka Mikrofonden Sverige

Malena Bendelin

projektledare Landsbygdsriksdagen 2016

Albin Ponnert

projektledare Småskalig konsumentstöd matproduktion

Isak Bergström

projektledare #ungapålandsbygden

Medlemmar
Cirka 5 100 lokala utvecklingsgrupper, 24 länsbygderåd och följande 44 organisationer är
medlemmar i Hela Sverige ska leva:
4Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
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4Bygdegårdarnas Riksförbund, BR
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4Centerkvinnorna
4Centerns Ungdomsförbund, CUF
4Ekobanken
4Ekologiska Lantbrukarna i Sverige
4Folkets Hus och Parker, Riksorganisation
4Framtiden i våra händer
4Föreningen Friteatern
4Global kunskap
4Hushållningssällskapens Förbund
4Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF
4JAK Medlemsbank
4Jordbrukare-Ungdomens förbund, JUF
4Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin

4Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
4Leader Astrid Lindgrens Hembygd
4Leader Hälsingebygden
4Leader Mellansjölandet
4Leader Närheten
4Norrlandsförbundet
4Närs Sparbank
4Riksförbundet 4H
4Riksföreningen Våra Gårdar
4Riksidrottsförbundet
4Småkommuner i Samverkan, SmåKom
4Somaliska riksförbundet i Sverige
4Sparbankernas Riksförbund
4Stiftelsen Folkets Hubb
4Studiefrämjandet
4Studieförbundet Vuxenskolan
4Svensk Vindkraftsförening
4Svenska Fotbollförbundet
4Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
4Svenska Kommunalarbetareförbundet
4Svenska Jägareförbundet
4Sveriges Civilförsvarsförbund
4Sveriges Hembygdsförbund, SHF
4Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund
4Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU
4Sveriges Vattenkraftskommuner
4Tjänstemännens Centralorganisation TCO
4Winnet Sverige
4Vi Unga
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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.
Stadgar: förslag ny paragraf 3 2015-04-17 ”Föreningens syfte”.

Värdegrund
Lokala utvecklingsgrupper ska stödjas för att nå största möjliga demokratiska, ekonomiska, sociala
och miljömässiga framgång.
Vår värdegrund bygger på kriterierna; * Demokrati * Mångfald * Hållbarhet * Jämställdhet
Dessa horisontella kriterier finns med i allt det arbete vi gör och de projekt vi driver.

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 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.
Stadgar: förslag ny paragraf 4 2015-04-17 ”Föreningens verksamhet”.
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Uppdrag
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Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har två huvudsakliga uppdrag som är beroende av varandra.
Det ena uppdraget är ”Stärka lokalt” och det andra är ”Påverka nationellt”.

Stärka lokalt
”Stärka lokalt” 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 och stöttning av olika slag. Exempel
på detta är:
•

Lokala projekt

•

Handböcker/nyhetsbladet/information

•

Nätverk/kurser/konferenser/utbildning

•

Bygdebank/försäkring

•

Landsbygdsriksdag

Påverka nationellt
För att kunna stärka lokalt måste organisationen påverka nationellt och vara en kommunikationskanal
mellan byutvecklingsgrupperna och de som har makt att påverka samhällsutvecklingen. Detta finns
också beskrivet i föreningen syfte ”Hela Sverige ska leva arbetar nationellt och internationellt för att
stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och påverka politiken ”. Det handlar
om opinionsbildning och att ha en god dialog med beslutsfattare. Exempel på detta är:
•

Svar på remisser

•

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

•

Debattartiklar, pressmeddelanden, yttranden, brev

•

Kurser/konferenser

•

Landsbygdsriksdag

Ansvarsfördelning

Verksamhetsberättelse 2016
Del ett består av vårt huvuduppdrag, att vi ska stärka lokalt och påverka nationellt. Vårt huvuduppdrag
påverkar alla tre delar och vi beskriver åtgärderna ingående vid ett tillfälle och hänvisar nästa gång till
det stället.
Del två är de fem prioriterade frågor som tagits fram av länsbygderåden/länsavdelningarna och
medlemsorganisationerna utifrån samhällets behovstrappa (se bilaga 1). De är:
•

Digital infrastruktur,

•

Finansiering (trappsteg 1)

•

Service (trappsteg 2)

•

Kultur (trappsteg 3)

•

Lokalt utvecklingsarbete (trappsteg 4)
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Hela Sverige ska leva är en omfattande och brokig organisation med cirka 5 000 lokala
utvecklingsgrupper. I omkring 100 kommuner finns kommunbygderåd som arbetar på kommunal
nivå. Det finns 24 länsbygderåd/länsavdelningar som organiserar arbetet på regional nivå. De väljer
en styrelse på riksorganisationens årsmöte som driver arbetet på nationell nivå. Föreningen har
också 44 medlemsorganisationer som stöttar arbetet. En del medlemsorganisationer har också
representation i styrelser på både regional och nationell nivå. Styrelsen anställer en verksamhetschef
som har en operativ samordningsfunktion för den personal som jobbar för Hela Sverige ska leva och
arbetet som helhet. När det gäller påverkan så finns olika roller. De lokala utvecklingsgrupperna och
kommunbygderåden har ansvar för den lokala påverkan i kommunen och lokala medier. De för också
dialog med länsbygderåden/länsavdelningarna
för ömsesidig stöttning och hjälp i olika viktiga
frågor. Länsbygderåden/länsavdelningarna har
ansvar för att påverka på den regionala nivån
till regioner och länsstyrelser/landsting, men
också att föra dialog med både den kommunala
nivån och riksnivån för inspel av viktiga frågor.
Riksorganisationen samordnar arbetet på nationell
nivå och påverkar regering och riksdag samt andra
viktiga instanser för att förbättra förutsättningarna
för landsbygdsutveckling. Här görs också insatser
när det gäller nationella medier.
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Del tre består av det arbete som ska bedrivas för att utveckla organisationen. Det innebär ett arbete i
organisationen för att utveckla Hela Sverige ska leva och bedriva en effektiv och smart organisation
utifrån de medel som finns. I detta kapitel beskrivs också vårt internationella arbete. Eftersom
Landsbygdsriksdagen är en stor händelse under verksamhetsåret 2016 har det också ett eget avsnitt
här.

Horisontella kriterier
Vi jobbar med en värdegrund utifrån de horisontella kriterierna: De ska genomsyra alla områden.
•

Demokrati

•

Mångfald

•

Hållbarhet

•

Jämställdhet.

Upplägg
Under varje rubrik finns en kommentar till vad vi gjort under året.

Bakgrund
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Verksamhetsplanen byggde på tidigare verksamhetsplan, arbete som gjorts på landsbygdsriksdagarna,
vårt landsbygdspolitiska program, prioriterade valfrågor, de projektidéer som uppstått i rörelsen
och det arbete som gjorts av länsbygderåden/länsavdelningarna, styrelsen, kansliet och
medlemsorganisationerna under 2015.
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DEL 1

Stärka lokalt
Hela Sverige ska leva bygger på det lokala engagemang som finns i bygderna. Riksorganisationens roll
är att samordna och stärka dessa grupper. ”Stärka lokalt” är kopplat till föreningens verksamhetsidé
om 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 och stöttning av olika slag.

Länsbygderåden verksamhetsanslag och möten
(VAD) För att ha en fungerande organisation runt om i hela landet med lokal och regional utveckling
har 24 länsbygderåd/länsavdelningar bildats. Det betyder att det finns människor som jobbar med
Hela Sverige ska leva i hela landet, som skapar intresse och engagemang för rörelsen i hela landet samt
lokal utveckling i hela landet.
Alla länsbygderåd/länsavdelningar har egna stadgar, egna medlemmar och möjlighet att lägga upp
arbetet som de själv önskar och anser vara bäst för att driva Hela Sverige ska leva och byarörelsen
framåt. Riksorganisationens arbete innebär stöd samt samordning genom en nationell gemensam röst
och vägledning för det gemensamma arbetet.

Verksamhetsanslag
(HUR) Årligen rekvirerar de 24 länsbygderåden/länsavdelningarna ett ekonomiskt anslag som
används för att driva arbetet på regional nivå. Anslaget går till administration, information, rådgivning
och projektverksamhet, bilda opinion på regional/lokal nivå samt intern organisering.
För att medlen ska betalas ut ska en årlig enkät besvaras och verksamhetsåret redovisas. Detta för att
man ska se vilken verksamhet som bedrivs i länsbygderåden/länsavdelningar. Materialet redovisas för
bland annat för samverkansparter, departement och Tillväxtverket.
Kommentar

Årliga möten
(HUR) Varje år arrangeras fyra gemensamma möten. Två av mötena riktar sig till ordförande i
respektive länsbygderåd/länsavdelning och är samverkansträffar, kallade ”ordförandeträffar”. Förutom
dessa två möten hålls ett årsmöte på våren samt förenings/höstmöte i november/december. Dessa
möten är till för att hålla ihop och organisera föreningen. Då avhandlas frågor som är viktigt på ett
övergripande plan, inriktning, verksamhetsplanering, budget, utbildning, kunskapsöverföring och
nätverkande.
Som ett led i att utveckla jämställdheten och demokratin på våra möten, och detta gäller alla möten i
hela organisationen, ska vi ta fram ett förslag på ”Spelregler för möten”. Spelreglerna innehåller en del
som är riktad till deltagarna på mötet, och en som är riktad till ordföranden. Detta ingår i ett paket
som syftar att främja jämställdhetsarbetet.
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De 24 länsbygderåden/länsavdelningarna har haft väl fungerade verksamhet
under året. Vad de gjort går att ta del av i deras respektive verksamhetsberättelser.
Riksorganisationen har fördelat medel enligt de kriterier som finns och i utsatt
tid. Vi gjorde en översyn av kriterierna under året och vid föreningsmötet den
1 december trädde nya kriterier i kraft. Vi har genomfört två dialogmöten med
Tillväxtverket och ett möte med Näringsdepartementet där vår verksamhet har
redovisats. Vi har också skickat in rapporter kontinuerligt till Tillväxtverket.
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Kommentar
Vi har genomfört de fyra gemensamma möten som planerats.
Ordförandeträffen den 22–23 mars hade ”Kunskapsöverföring” som tema. Där
fick bland annat alla länsbygderåden/länsavdelningarna redovisa något de gjort
och som de tyckte att de lyckats bra med. På samma möte diskuterade vi även
problem som länsbygderåden/länsavdelningarna ville lyfta. Vi hjälptes åt att hitta
lösningar och dela med oss av erfarenheter. Kommunikation var ett av ämnena på
dagordningen och alla länsbygderådens nyhetsbrev synades i kanterna.
Hela Sverige ska levas årsmöte hölls i samband med Landsbygdsriksdagen,
torsdagen den 26 maj i Bryggarsalen i Visby. Där antogs föreningens nya stadgar.
Nästa ordförandeträff, dit även medlemsorganisationerna var inbjudna, hölls den
23–24 augusti med temat ”Kommunikation”.
Fokus låg på att ta fram underlag till den kommande strategin. Vi gick igenom
verksamhetsplanen för 2017, kriterier för länsbygderåden/avdelningarna,
aktiviteter som är på gång och redovisning av Landsbygdsriksdagen på Gotland.
Årets föreningsmöte/Höstmöte hölls i Uppsala den 1 december. Där fick
Årets grupp: Kiladalens utveckling AB, Årets kommun: Värnamo och Årets
hedersomnämnande: Hylte, sina pris. Thage G Peterson höll i prisutdelningarna på
ett förträffligt sätt.
Thage har meddelat att han avgår ur utmärkelsekommittén och avtackades för
sina mångåriga tjänster och sitt stora engagemang för vår rörelse. Höstmötet
antog sedan den nya strategin för 2017–2020 samt verksamhetsplan och budget
för 2017.
Vi har tagit fram ett jämställdhetspaket med enkla verktyg för att kunna tala
om jämställdhet, skapa inkluderande möten, med mera. Paketet är utskickat till
länsbygderåden/länsavdelningarna och finns tillgängligt på vår hemsida. Det har
även spridits bredare, i våra sociala medier och nyhetsbladet.
Vi har tagit fram ”Spelregler för möten”, gjort dokumentet läsvänligt och
distribuerat det bland länsbygderåden/länsavdelningarna.
Vi har också spridit information om materialet i våra kanaler.

Lokala projekt, utbildning, support, bygdebank och försäkring
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(VAD) Vi har olika medel för att stärka länsbygderåden/länsavdelningarna. Det är lokala
projektmedel, utbildningar inom rörelsen, support i form av teknik, sakkunskap och kommunikation
samt bygdebanken och byalagsförsäkringen. En pott med pengar finns avsatta för att kunna
administrera och stärka länsbygderåden/ länsavdelningarna.
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Lokala projekt
(HUR) Hela Sverige ska leva ska vara en organisation som prövar nya idéer för att utveckla
landsbygden. Idéerna kommer från lokala grupper som vill få möjlighet att utveckla sin bygd.
Kommentar
Under 2016 har tolv ansökningar om lokala projekt inkommit från länsavdelningarna. Tio stycken har beviljats, motsvarande en summa på 280 000
kronor. En ansökan har återremitterats och en har fått avslag. Innehållet i
ansökningarna har varierat, från bidrag till att anordna konferenser, utvecklande
av naturturismprojekt, samåkning och digital kommunikation, till kollegiala
träffar. Ansökningarna bereds på kansliet och beslutas på projektmöten som hålls
regelbundet varje månad. Alla projektansökningar är officiella.
Vi har spridit information om projekten och resultaten i våra samtliga kanaler.

Utbildning / Material
(HUR) För att stärka organisationen ska utbildningsinsatser göras. Det handlar om ökad kunskap,
inspiration och nätverkande i organisationen. Vi stärker länsbygderåden/länsavdelningarna med
hemsidesutbildning samt vid behov inom register och bygdebank. Det finns också planer på

en kommunikationsutbildning. En satsning som bör fortsätta är ”Ny i Hela Sverige ska leva” en
grundutbildning för nya i styrelsen och i länsbygderåden/länsavdelningar runt om i landet. Detta
innebär också att vi tar fram material i metodutveckling och kunskapsöverföring som är bra för
rörelsen.
Kommentar
Vi har genomfört en hemsidesutbildning för länsbygderåden/länsavdelningarna
under 2016.
En introduktionsutbildning för nya förtroendevalda inom Hela Sverige ska
leva har genomförts under året. Utbildningen pågick i två dagar med många
medverkande. Kurslokal var kansliet i Gamla Stan.
I Almedalen höll vi seminarier i våra fem prioriterade frågor. De filmades och
spreds i våra kanaler.
Under året har de fyra skrifterna lathund för att arrangera småkonferenser,
lathund för offentlig finansiering riktad till byautvecklare, den första
samhällsnivån och återföring till bygden av naturresursers värden,
tagits fram. Vi har också mycket konsekvent gjort dokumentationer av våra
viktigare konferenser: Konferensen om förvaltning av naturresurser och
Lokalekonomidagarna.
Hela Sverige ska leva höll också i en föryngringsutbildning som arrangerades av
länsbygderådet i Blekinge i december.

Support/administration
(HUR) För att stötta verksamheten har vi tekniskt support till länsbygderåden/länsavdelningarna.
Detta innebär att administrera lokala hemsidor, e-post med mera. För att följa upp verksamheten
och redovisa till finansiärerna görs en årlig enkät. Länsbygderådssammanställningen redovisar
länsbygderådens/länsavdelningarnas verksamhet under året som gått, medel och fastställda kriterier
med mera. Vi skulle också vilja stödja länsbygderåden/länsavdelningar med deras egna nyhetsbrev.
Kommentar
Vi har vidareutvecklat den tekniska supporten rörande bland annat hemsidor
och e-post till länsbygderåden under 2016, samt tagit fram, utformat
och sammanställt länsbygderådsenkäten 2016. Vi har börjat utveckla
distanskommunikation och virtuella möten. De länsbygderåd som vill ha hjälp
med sina nyhetsbrev får det, samt feedback på sina hemsidor när det efterfrågas.
Flera av länsbygderåden/avdelningarna har nu egna digitala nyhetsbrev som de
sänder ut via systemet. Vi har skrivit fyra debattartiklar åt länsbygderåden som
de kunnat skicka till sina lokaltidningar.

(HUR) I Bygdebanken finns uppgifter från mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet;
var de finns och vad de gör. Bygdebanken visar på kraften och mångfalden, de goda lokala exemplen
samt på vad de lokala utvecklingsgrupperna och Hela Sverige ska leva jobbar med. Bygdebanken
uppdateras kontinuerligt av grupper och länsbygderåden/länsavdelningarna. Bygdebanken följs
upp via kontinuerliga brev och utbildningar för länsbygderåden/länsavdelningarna samt genom
information på ordförandeträffar.
Kommentar
Arbetet med att vidareutveckla Bygdebanken har skett kontinuerligt och stöd har
vid behov getts till länsbygderåd/länsavdelningar och lokala utvecklingsgrupper.

Byalagsförsäkring
(HUR) Hela Sverige ska leva ska ha en byalagsförsäkring. Alla utvecklingsgrupper är försäkrade
genom Hela Sverige ska leva och det kostar inte dem något extra. Detta är ett viktigt skydd då
många lokala utvecklingsgrupper saknar egen försäkring. Försäkringen omfattar olycksfall för både
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medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och en
egendomsförsäkring. Det är en grundförsäkring som täcker de flesta gruppernas behov. De grupper
som äger fastigheter eller har anställda behöver ordna vissa försäkringar på egen hand.
Kommentar
Byalagsförsäkringen har sedan halvårsskiftet hanterats av försäkringsbolaget
Svedea. Vi har uppdaterat informationsfoldern om byalagsförsäkringen och spridit
information om den i samtliga våra kanaler.

Styrelsen och presidiet
(VAD) För att ha en fungerande demokratisk organisation väljs årligen en styrelse som ska driva
arbetet framåt och jobba på uppdrag av utvecklingsgrupperna. Styrelsen har det övergripande ansvaret
för verksamheten och att stadgar, budget och mål följs. De representerar också föreningen i olika
sammanhang.
(HUR) Styrelsen väljs på årsmötet. Dessa sammanträder sju till nio per år varav sju är fysiska möten.
Två ordförande (en kvinna och en man) väljs på ett år för att utgöra ordförande och presidium. De har
ett övergripande ansvar för att föra föreningens arbete framåt. Ordförande träffar verksamhetschefen
regelbundet. De ansvarar för representation av organisationen och har ett månatligt arvode för
uppdraget som motsvarar cirka 20 procent av heltidstjänst (en dag/vecka).
En viktig del är att tillvarata styrelsens unika kompetenser. En kartläggning av dessa ska göras under
2016 och redovisas i styrelsen.
Presidiet har kontakten med verksamheten på ett kontinuerligt sätt. Presidiemöten, mejl,
telefonmöten och dialog sker regelbundet.
Kommentar
Styrelsen har sammanträtt tolv gånger. Tillsammans med rörelsen har styrelsen
arbetat fram en långsiktig strategi under året. Presidiet har träffats regelbundet
och medverkat till att representera Hela Sverige ska leva, genomföra verksamheten och följa upp den. En kartläggning av organisationens kompetenser har
påbörjats.
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•

Vid varje ordförandeträff ska en enkel elektronisk enkät fyllas i av deltagarna.

•

Intern utvärdering görs på kansliet veckan efter mötet och redovisas för styrelsen samt 		
deltagarna. Material som presenterats under mötena sänds till länsbygderåden. Årlig enkät om
verksamheten.

•

Projekten följs upp via redovisning. Utbildning via utvärderingar. Support via frågor till 		
länsbygderåden/länsavdelningarna. Genom brev och kontakter, samt under ordförandemöten.
Kommentar
Vi har ännu inte infört enkätutvärdering utan börjar med detta under 2017. Vi
har gett länsbygderåden/länsavdelningarna möjlighet att komma med förslag till
innehåll på ordförandeträffarna och dessa har vi sedan försökt att tillmötesgå.
Vi har utvärderat träffarna internt på kansliet och i presidiet. Material har
distribuerats till länsbygderåden/länsavdelningarna och vi har genomfört
den årliga enkäten. Projekten har redovisats till kansliet och utvärdering av
utbildningar har gjorts.

Demokrati
Hela vårt arbete sker i en demokratisk anda. Styrelsen väljs i demokratisk anda på årsmöte.
Mångfald
Vi strävar efter att ha mångfald i vår organisation. Då vi generellt har ett underskott på yngre deltagare
har vi en egen plats för dessa på mötena där tre personer från varje länsbygderåd/länsavdelning får sin
plats finansierad, varav en ungdom. Vi eftersträvar en mångfald av olika kompetenser och bakgrunder
inom styrelsen.
Hållbarhet
Vi reser så miljövänligt som det går. Vi har hållbarhetstänk när det gäller lokaler, digitala lösningar och
förtäring på våra möten.
Jämställdhet
Vi vill att alla ska komma till tals på våra möten. Detta synliggörs genom Gendertimer som används på
alla sammankomster. Alla ska jobba efter jämställdhetsstrategin och styrelsen ska fördelningen 40/60.
En kvinna och en man väljs till ordförande.

DEL 2

Påverka nationellt
För att kunna stärka lokalt måste organisationen påverka nationellt. Vi är kommunikationskanalen
mellan lokala utvecklingsgrupperna och de som har makt att påverka samhällsutvecklingen. Detta
finns också beskrivet i föreningen syfte ”Hela Sverige ska leva arbetar nationellt och internationellt
för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och påverka politiken”. Det
handlar om opinionsbildning och att ha en god dialog med makthavare.

Remissinstans

Kommentar
Vi har besvarat remisser på följande utredningar: Svenskt yrkesfiske 2020,
Statens bredbandsinfrastruktur som resurs, Delbetänkandet av 2015 års
postlagsutredning, FSC standard för skogsbruk och Slutbetänkandet av 2015
års postlagsstiftning. Vi blir erbjudna att lämna remissvar i frågor som berör vår
organisation, men också andra viktiga samhällsfrågor.

Deltagande i nätverk och kommittéer
Hela Sverige ska leva får ofta förfrågningar om att vara med i kommittéer och nätverk som har med
landsbygdsutveckling att göra, och bidra med vår kunskap och vårt perspektiv. Detta är viktigt att
delta i för att skapa bättre förutsättningar för lokal utveckling, och förbättra förståelsen för det lokala
perspektivet.
(HUR) Vi väljer personer med rätt kompetens för att sitta med i de olika nätverken eller
kommittéerna. Ofta utgår ersättning för uppdragen, vilket gör att vi får täckning för våra kostnader.
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Kommentar
Vi har deltagit i ett trettiotal nätverk och liknande. Se lista i slutet av
verksamhetsberättelsen.
Vi har varit aktiva i Landsbygdsnätverkets servicegrupp, där vi har posten som
vice ordförande.
Vi har deltagit i utvärderingsseminarier med Jordbruksverket om föregående
programperiod för Landsbygdsprogrammet.
Vi har deltagit i det årliga mötet för Överenskommelsen inom det sociala
området.
Vi har varit aktiva i Centralt samordningsforum för servicefrågor.
Vi har varit aktiva i ett brett partnerskap med andra organisationer från den
sociala sektorn, kallad PIACS, och som är en förstudie med målet att ta fram
bra projekt inom den sociala ekonomin. Förstudien är finansierad av Europeiska
socialfonden. Vi har även haft ordförandepost i partnerskapet.
Vi har varit aktiva i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i
landsbygdsutveckling, där vi har posten som ordförande.
Vi har varit aktiva i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i gröna näringar, där
vi har posten som ordförande.
Vi har varit aktiva i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna näringar.
Vi har varit aktiva i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration.
Vi har deltagit i ”Kontantupproret”.
Vi har haft representation i Övervakningskommittéen för Landsbygdsprogrammet,
Lokalt ledd utveckling, LLU, samt i Europeiska Socialfonden.
Vi har varit med i Partsgemensamt forum, där parter från regeringen och
civilsamhället för dialog om angelägna frågor.

Delta i och anordna dialogmöten
(VAD) Hela Sverige ska leva ska vara en aktiv part i att anordna dialoger för landsbygdsutveckling i de
forum som passar verksamheten. Vi ska delta i dialogmöten som vi får inbjudan till och som stämmer
överens med våra prioriterade frågor, vår värdegrund eller utveckling av organisationen. Vi ska också
själva ta initiativ till dialog med viktiga parter.
Kommentar
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Vi har aktivt deltagit i de dialogmöten som anordnats inom partnerskapet
PIACS. Ett femtiotal organisationer inom den sociala ekonomin samt
kommunala, regionala och statliga myndigheter har deltagit i den
”Partnerskapsbörs” som anordnats.
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Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, har vi arbetat med
lokala dialoger mellan kommuner och lokalt föreningsliv. En process genomfördes
i Essunga kommun. Tillsammans med andra organisationer planerades och
genomfördes en IOP-konferens i Göteborg, Idéburet Offentligt Partnerskap, med
ett hundratal deltagare.
I Landsbygdsnätverket har vi varit en av initiativtagarna och drivande i
utvecklingen av podcasten Landet.
Arrangerat konferensen ”Min bygd – landsbygdsrörelse, normer och cash” inom
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling.
Arrangerat flera workshops om ungas inkludering, Landsbygdsriksdagen,
Leaderkonferenser med flera.
Tagit fram en rapport och metodhandbok om ungas inkludering i
landsbygdsutveckling.

Föra debatt
(VAD) För att Hela Sverige ska leva ska ha trovärdighet, påverka omvärlden och skapa samhällsdebatt
måste organisationen ha en röst i samhällsdebatten och tydligt redogöra för våra perspektiv på
samhällets utmaningar och potential till utveckling. Detta är en del i syftet där det står att vi ska sprida
goda exempel, bilda opinion och påverka politiken.

(HUR) Under 2015 har tjugotal debattartiklar publicerats, lokala debattartiklar producerats och vi ska
ha deltagit i paneldebatter och arrangemang.
Kommentar
Under året har 29 debattartiklar skrivits och publicerats i lokal, regional och
nationell press. Ställningstaganden görs även på Twitter och Facebook. Vi
har skickat 21 pressmeddelanden under året och även använt Almedalen och
Landsbygdsriksdagen som arenor för att föra fram vår politik.

Lokala debattartiklar
(HUR) För att stärka lokalt kommer vi också producera och distribuera debattartiklar som
respektive länsbygderåd/länsavdelning kan skriva under. Om vi kan få mer regional spridning stärks
organisationen i sin helhet som en viktig samhällsdebattör.
Kommentar
Fyra debattartiklar i våra prioriterade frågor har skrivits och distribuerats till
länsbygderåden/länsavdelningarna. Alla artiklarna har publicerats.

Delta i debatter / paneler
(HUR) En del i uppdraget att föra debatt är att delta i andras arrangemang som berör frågor som vi
driver. Detta görs på inbjudan av andra, men vi ska också aktivt söka upp nätverk och plattformar
där vi vill synas och delta. Före, under och efter deltagande ska vårt deltagande och resultat
kommuniceras. Målet är att Hela Sverige ska leva ska vara en samhällsdebattör att räkna med. Under
2015 deltog vi i cirka 20 paneler/debatter arrangerade av andra. Målet är att delta i 20 under 2016.
Kommentar
Vi har deltagit i debatter i:
• Strömsund, om #Rättvistäckning
• Almedalen, om migration, bredband, elnät och regioner
• Blekinge, om bostadsbyggande på landsbygden
• Härnösand, om framtidens landsbygd
• Burträsk, om landsbygdsutveckling
• Stockholm, Tillväxtverkets Service Lab om service och samhällets behovstrappa
• Stockholm, riksdagsfrukost om livsmedelsstrategin
• Stockholm, förslaget till regionbildning
• EU-kontoret Stockholm, om migration
• Stockholm, Referensgruppen för nya Common Agricultural Policy
och landsbygdsprogram
• Stockholm, om partnerskapet PIACS
• Stockholm, om framtida jordbrukspolitik
• Stockholm, om statskontorets utredning om utflyttade myndigheter
• Stockholm, om Erasmus-programmet
• Almedalen, seminarium med PostNord
• Almedalen, om megastäder och landsbygd
• Vilnius, Litauen, Medverkan i Local Community Year
• Bryssel, konferens, EU-kommissionen. Tio punkter för landsbygdsutveckling
• Bryssel, Medverkan på EU-kommissionens dialoggrupp för
landsbygdsutveckling
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Almedalen
(HUR) Almedalen en bra arena att befinns sig på för att vara en röst att räkna med. Hela Sverige ska
leva ska delta i Ideella trädgårdens tält med ett eget arrangemang under en halv dag. Vi ska också i den
utsträckning som är möjlig, delta i andras arrangemang i paneler och debatter.
Kommentar
Vi deltog i Almedalen och närvarade på sammanlagt 14 arrangemang, varav fem
egna seminarier i våra prioriterade frågor och nio arrangerade av andra.
Våra fem seminarier filmades och spreds i våra kanaler som ett led i
opinionsbildning och utbildning.

Skriva brev – yttranden
(HUR) I vissa fall tillfrågas inte organisationen om sina åsikter. Ibland är det viktigt att uttrycka en
åsikt om ett enskilt fall eller en viktigt fråga. Då bör formella brev till berörd myndighet eller minister
skrivas. Detta för att påverka frågan i den riktning som Hela Sverige ska leva vill se.
Kommentar
Inga yttranden har varit aktuella.

Uppföljning
•

Rapport ska fyllas i enligt mall och skickas till kansliet inom 14 dagar.

•

Antal debattartiklar, titel, avsändare, medier (publicerat i) redovisas.

•

Rapporter och sammanställningar redovisas på styrelse, ordförandeträffar och i 			
verksamhetsberättelsen.
Kommentar
Rapportering har skett kontinuerligt till styrelsen.
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Demokrati
Att ta vara på de demokratiska möjligheterna att genom yttrandefrihet framföra sina ståndpunkter är
viktigt i en öppen och levande demokrati. Det är också viktigt att de frågor vi driver är förankrade i
rörelsen genom demokratiska metoder.
Mångfald
Vi strävar efter mångfald i vår organisation för att på ett trovärdigt sätt kunna belysa frågor som
vi driver. Vi ska ha en mångfald av röster och visa på mångfalden i vår rörelse både geografiskt,
åldersmässigt, erfarenhetsmässigt, bakgrund och så vidare.
Hållbarhet
I det nationella påverkansarbetet ska de frågor som lyfta ha en hållbarhetstanke bakom sig. Vi ska
vara en progressiv rörelse som vill vara med och utveckla med hänsyn till hållbarhet. Både socialt,
ekologiskt och ekonomiskt.
Jämställdhet
I vår rörelse strävar vi efter jämställdhet mellan kvinnor och män, men också mellan landsbygd och
stad. Detta visar vi genom att lyfta fram det i vår externa kommunikation.

Kommentar
Genom det arbete vi gjort med prioriterade frågor, samt genom vårt
strategiarbete, har vi förankrat det som vi kommunicerar. Diskussioner sker
kontinuerligt i både presidiet och styrelsen. Mångfald är en viktig komponent när
vi sammanställer paneler och väljer de som ska uttala sig. När det gäller etnisk
representation behöver vi dock bli bättre.
Vi har under året i flera sammanhang lyft vikten av att verka för ett hållbart
samhälle. Vi har lyft både kvinnor och män. Vår ordförande Staffan Nilsson
har tagit ställning till att inte delta i debatter som består av enbart män genom
kampanjen #TackaNej.
Vi använder appen Gendertimer regelbundet på våra riksstyrelsemöten.
Vi sprider vårt jämställdhetsmaterial, relevanta artiklar och nyheter om vårt
jämställdhetsarbete i våra sociala medier.
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DEL 3

Fem prioriterade frågor
Länsbygderåden/länsavdelningarna tillsammans med medlemsorganisationerna har tagit fram fem
prioriterade frågor som vi ska jobba med under 2016. Det är: digital infrastruktur, finansiering,
service, kultur och lokalt utvecklingsarbete.

DIGITAL INFRASTRUKTUR
Bredband i varje by
(VAD) Bredband med god kapacitet är en grundförutsättning för att leva och verka i hela Sverige.
Det digitala nätet är ett redskap i vardagen, som levererar och tar emot samhällsinformation och
service i ökande grad. Närvaro på nätet är numera en förutsättning för de flesta företag vad gäller
marknadsföring, kontakt med kunder och leverans av varor och tjänster som ofta sker virtuellt. Utan
ett snabbt bredband lär inte heller ungdomarna bo kvar. Vi vill att målet för bredbandsutbyggnaden
ska höjas så att det finns bredband på minst 100 Mbit/s i varenda by. Vi vill att man uppdaterar
lagen om elektronisk kommunikation så att det är en samhällelig rättighet att ha minst 30 Mbit/s i
internetuppkoppling
Byanätsforum, rådgivning, support och sprida goda exempel
(VAD) Vi vill att en lämplig aktör, exempelvis Byanätsforum, får i uppdrag att organisera ett nationellt
supportkansli för de lokala fiberföreningarna, där föreningarna kan få stöd under hela processen och
de resurser som krävs för att genomföra detta.
(HUR) Vi ska arbeta med kunskapsspridning till lokala fiberföreningar runt om i hela landet. Vi ska
verka för att regeringen ger de resurser som krävs för att organisera och driva supportkansliet.
Kommentar
Tillsammans med Coompanion och LRF har vi ansökt om projektmedel för att
vidareutveckla Byanätsforum som för närvarande drivs av Bredbandsforum/PTS.
Projektet ska stärka och stötta de lokala fiberföreningarna på landsbygden.
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Fem debattartiklar har skrivits om behovet av nationell support. Vi debatterade
det på vårt seminarium i Almedalen och filmade seminariet. Filmen har spridits i
våra kanaler, liksom övrig information i ämnet.
Vi har uppdaterat informationen om bredband på hemsidan.

Finansiering
(VAD) Vi ska verka för att det finns finansiering till bredbandsutbyggnaden. Vi ska verka för att
ytterligare 1,5 miljarder kronor av nationella medel anslås till de lokala fibernätverken utöver pengar
till samman-kopplingen av nätverken. Vi vill att det arbetas fram planer för finansiering på individuell
nivå och lokal nivå annars riskerar vi en stor digital klyfta mellan de som har råd med bredband och de
som står utanför den nya tekniken.
(HUR) Detta ska göras genom dialog med ansvariga
Kommentar
Vi har yttrat oss över bredbandsremissen ”Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs”.
Vi har deltagit i debatten #Rättvistäckning.
Vi har haft dialogmöte om finansiering i riksdagen.

Vi har engagerat oss i utbyggnaden av 700 MHz-bandet tillsammans med Telia
Sverige.
Vi har skrivit ett flertal debattartiklar i ämnet samt spridit nyheter och
information.
Vi har varit aktiva i Bredbandsforum samt Byanätsforum.

Visa exempel
(HUR) Vi ska även visa vad man kan göra med digital infrastruktur. Vi ska visa på de goda exemplen
som finns, som fördelarna information, demokrati, service, e-hälsa, med mera samt betydelsen
av bredband för företagandet på landsbygden. Vi kan exempelvis ta exempel från #EttSverige,
alltså SVT:s satsning på kartläggning av hur det ser ut på olika håll i Sverige. Vår samarbetspartner
TeliaSonera har ett bra och tydligt koncept och har visat intresse för att vara fortsatt samarbetspartner.
Vi ska också visa där det inte fungerar och lyfta det i ett sammanhang för att påverka mot en
utbyggnation av infrastrukturen.
Mobiltäckning i hela landet
(VAD) Mobiltelefonin måste fungera rikstäckande och det innefattar även våra glest befolkade
bygder. Enligt lagen om elektronisk kommunikation har alla rätt till telefoni där de bor. Fungerande
telefon- och mobilnät är en jämlikhets- och samhällsfråga, inte bara en marknadsfråga. Men
mobiltelefonin är ett problem på många delar av landsbygden. Samtal bryts, det finns ingen täckning
och internet fungerar inte som det ska.
(HUR) Vi ska genom samverkan med andra påverka arbetet med att bygga ut ett fungerande mobilnät
i hela landet. Uppmärksamma var det fungerar och var det inte fungerar. Skriva debattinlägg och svara
på remisser med mera inom området.
		

Kommentar
Möten har hållits med bland annat Telia Sveriges 1) vd Hélène Barnekow
för att diskutera fortsatt samarbete. Telia Sverige hade en egen monter på
Landsbygdsriksdagen och deltog i en av debatterna i plenum. Telia Sverige deltog
även i vårt seminarium i Almedalen.
Vi har spridit goda exempel och information om bredbandsutbyggnad på
landsbygden i våra kanaler.
1) Not. TeliaSonera bytte namn till Telia Sverige i mars 2017.

(VAD) Eget kapital i bygden stärker förutsättningarna för lokal utveckling. Det ger kraft att handla och
ökade möjligheter att dra till sig kapital utifrån. Vi vill att man möjliggör finansiering på flera olika sätt
i bygderna. Dels handlar det om att de naturresurser som finns i bygden ska ge lokal nytta i form av
kapital i närområdet. Dels handlar det om att hitta lokalt finansieringskapital för investeringar i bygden
via det vi kallar mikrofonder. Men också genom att bättre utnyttja de finansieringsmöjligheter som
finns i form av fonder, regionala tillväxtmedel och så vidare.

Återbäring på lokala naturresurser
Våra naturresurser ska brukas så att de bidrar till ett hållbart samhälle med lokalt inflytande, lokal
ersättning och, så långt möjligt, lokalt ägande. Landsbygdens naturresurser är avgörande för hela
landets utveckling. De bygder som berörs av exploateringen bör få ersättning för det intrång och
de olägenheter det kan innebära. Det gäller till exempel gruvor, älvar som regleras för vattenkraft,
vindparker samt skogsbruk.
•

Vi vill att det ska finnas regler kring bygdemedel från vindkraft, vattenkraft och övriga
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naturresurser. Vid etablering av vindkraft ska minst 20 procent erbjudas till lokalt ägande. Vi
vill ha lagstiftning om minst 0,5 procent i bygdepengar – från nettoproduktionen av vindkraften
till berörda byar/lokalsamhällen.
•

De områden som tillhandahåller naturresurser – vind, vatten, skog och mineraler – till övriga
landet ska få ersättning för de ingrepp och olägenheter som det innebär. Vi föreslår en utredning
som tar fram en modell för ersättning till landsbygden för exploateringen av dess naturresurser.

•

Inför ett obligatoriskt kommunalt ekonomiskt stöd till bygderåd och ge dem beslutanderätt för
bygdeavgiftsmedel (vattenregleringsavgifter).

•

Skatt ska betalas i den kommun där källan finns, oavsett om det gäller en skogsfastighet,
vattenkraftverk eller skogsbolag.

(HUR) Vi ska tillsammans med flera av våra medlemsorganisationer fortsätta kämpa för rättmätig
ersättning till berörda bygder från exploateringen av landsbygdens naturresurser i form av mineraler,
vattenkraft, vindkraft och skogens resurser.
Kommentar
Vi har deltagit på möten med Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och
-regioner, FSV, och Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF.
Rapporten återföring till bygden av naturresursers värden blev klar vid
årsskiftet 2016/2017.
Vi har publicerat en debattartikel om återbäring på naturresurser.

Lokal ekonomi
(VAD) Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur vi
kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Konferenserna syftar till att vara en del av lösningen genom
att tillgängliggöra information och inspirera till handling. Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan
2003 av ett stort antal organisationer.
(HUR) Vi ska fortsätta arrangera Lokalekonomidagarna som forum för utveckling av den lokala
ekonomin, i ett brett samarbete med medlemsorganisationer och andra intressenter.

HELA SVERIGE SKA LEVA ‹› VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Vi ska etablera ett program för lokal finansiering i samarbete med bland andra Tillväxtverket, där
crowdfunding är en av många delar.
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Samverkan med
Tillväxtverket, Jordbruksverket, Sparbankernas riksförbund, SLU, Coompanion, Ekobanken, Jak
medlemsbank och Omställning Sverige.
Uppföljning
Utvärdering av varje lokalekonomidag.
Kommentar
Vi har arrangerat två lokalekonomidagar, varav en i Hedemora och en i Alvesta.
Båda arrangemangen fick höga betyg av deltagarna.
I arbetet med lokal ekonomi har vi samarbetat med Coompanion, Ekobanken,
JAK Medlemsbank, Sparbankernas Riksförbund, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Mikrofonden Sverige och Tillväxtverket. Tillsammans med dessa organisationer
tar vi under 2017 fram en förnyad strategi för arbetet med lokal ekonomi.
Vi har publicerat en debattartikel om cirkulär ekonomi.

Mikrofonder i varje region
(VAD) Landsbygden har en större andel egna företag per invånare än staden, men det är betydligt
svårare att hitta finansieringskapital för investeringar där. Fastigheter, som ofta utgör säkerhet för lån,
fungerar inte alltid eftersom marknadsvärdet är för lågt. Ny forskning visar att antalet bankkontor
på landsbygden har halverats sedan början av 90-talet och att det har haft en negativ inverkan på
kapitalförsörjningen i de drabbade områdena. Lokala banker som sparbankerna, är mer benägna att
investera i lokala företag eftersom de känner till förutsättningarna i området.
Många lokala utvecklingsgrupper startar bygdebolag i form av ekonomiska föreningar eller aktiebolag,
för att samla kapital i bygden och driva projekt, köpa in fastigheter och satsa på företagsetableringar.
Bygdebolagen får sin finansiering genom att invånarna köper andelar eller aktier.
Mikrofonder är ett sätt att lösa kapitalförsörjningen. Mikrofonden Sverige är registrerad hos
Finansinspektionen och fungerar som nav för de regionala mikrofonderna. Sådana regionala
mikrofonder växer nu fram runt om i landet till – på lite sikt – en rikstäckande infrastruktur för
mikrofinansiering.
(HUR) Vi ska jobba för att alla regioner ska ha en regional mikrofond. De regionala mikrofonderna
kan bidra med garantier/borgen för banklån. De ska även kunna gå in med ägarkapital och förskott
till EU-finansierade projekt med mera. De tar emot både privat och offentligt kapital. Vi ska fortsätta
samla kapital till Mikrofonden Sverige och etablera en rikstäckande struktur av regionala mikrofonder
som håller lokala projekt, bygdebolag och småföretag med kapital.
Vi ska verka för att förenkla regelverket och underlätta start och drift av lokala
kapitalförsörjningsorganisationer, exempelvis sparkassa, mikrofonder och bygdebolag.
Vi vill att det anslås ett årligt offentligt driftsstöd på minst 500 000 kronor till varje regional mikrofond
och fem miljoner kronor till Mikrofonden Sverige, samt att det avsätts ett samlat fondkapital på 100
miljoner till Mikrofonden Sverige.
Kommentar
Under året har projektet ”Nätverka Mikrofond Sverige” avslutats. Projektet
finansierades av Tillväxtverket och syftade till att stärka och utveckla
administrativa rutiner och avtal inom de regionala mikrofonderna. Hela Sverige
ska leva var med i styrgruppen för projektet.

Vi har hjälpt till att starta upp Mikrofondens hemsida och har tekniskt ansvar för
den.
Vi har spridit information om mikrofonderna och nya handboken för lokal
finansiering i våra kanaler. Vi har spridit en kortfilm om lokal ekonomi i form
av en diskussion med representanter för Mikrofonden Sverige och Almi under
Almedalsveckan.

Finna lokal finansiering
(HUR) Vi ska vässa våra lokala utvecklingsgrupper så att de stärker sin kapacitet och sitt inflytande.
Det ger dem möjlighet att bättre samspela med sin kommun och ta för sig av de resurser som finns
i exempelvis EU-programmen. Vi ska växla upp våra medel från Tillväxtverket genom projekt med
extern finansiering. Lokalt ledd utveckling (LLU) också kallat Leader med sitt trepartnerskap av
ideella, offentliga och privata aktörer ger också lokalt inflytande och är ett viktigt instrument för
bygdens utveckling.
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Inom partnerskapet PIACS har en grupp tagit fram en projektansökan ”Hållbara
finansiella instrument” som lämnades in i den gemensamma ansökan till
Europeiska Socialfondens utlysning inom PO1. Som ansökare stod Coompanion
och Hela Sverige ska leva. Forum Idéburna organisationer med social inriktning
var ”projektbärare”. Ansökan avslogs och utlysningen drogs sedan tillbaka och
återkommer våren 2017.
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Projektutveckling
•

Initiera och föreslå projekt i bygdeföreningar/samhällsföreningar

•

Föreslå projekt, hjälpa till med ansökan

•

Utbildning i projekt (LLU med mera)

•

Crowdfunding

•

Nationellt re-economy nätverk

•

Lokalekonomisk analys (LEA)

Inventera
(HUR) Vi ska inventera vilka finansieringsmöjligheter det finns idag samt visa på hur många av dem
som är riktade till civilsamhället. Detta för att sedan kunna ha fakta och argument för den avsaknad av
finansieringsmöjligheter som vi upplever finns på landsbygden.
Uppföljning
Rapport till styrelsen
Kommentar
Vi har utvecklat vår uppföljning av pågående projekt, både vad gäller innehåll
och ekonomi under året. Den periodisering av intäkter och kostnader som tidigare
gjordes av en revisor görs nu regelbundet på kansliet. Beslut har tagits i styrelsen
om delegation som gäller vid inlämnande av projektansökningar. Hela Sverige
ska levas projekthandbok har reviderats och godkänts av styrelsen.
De projektansökningar som vi arbetar med kommer från medlemsorganisationer,
samarbetspartners, lokala grupper eller länsavdelningar. Vi stödjer utvecklingen
av de idéer som kommer till oss och som samspelar med både vår prioritering och
våra resurser.
Vi har skrivit en debattartikel om cirkulär ekonomi, vi har spridit information om
mikrofonderna och nya handboken för lokal finansiering.

Förslag på finansiering
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(HUR) För att kunna visa på vilka åtgärder vi skulle vilja se och jämföra med andra länders lyckade
exempel på hur man får hela landet att leva, ska vi sammanställa en lista på de förslag som finns
gällande förbättrade möjligheter till finansiering av verksamhet och utveckling på landsbygden.
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Samverkan med
Medlemsorganisationer med flera
Uppföljning
Lista klar för publicering under 2016.
Kommentar
En lathund för offentlig finansiering riktad till byautvecklare är framtagen
och distribuerad via våra kanaler.

SERVICE
(VAD) Alla som bor i Sverige har rätt till service, oavsett var de bor. För att kunna leva ett fullgott
liv med likvärdiga chanser till försörjning och hög livskvalitet krävs skolor, post, apotek, affärer och
annan offentlig och kommersiell service. Lokal service är också förutsättningen för att företag ska

kunna etablera sig och utvecklas på landsbygden. Det behövs ett beslut om en lägsta acceptabel
nivå på samhällsservice som varje invånare i Sverige ska ha tillgång till, oberoende av bostadsort.
Vi vill att det ställs krav på att det finns service i hela landet såsom polis, sjukvård, försäkringskassa,
skattemyndighet, arbetsförmedling samt kommunal service; vård, skola och omsorg.
Acceptabel servicenivå
(HUR) Vi ska jobba för att den landsbygdsparlamentariska kommittén ska inkludera ett förslag om en
lägsta acceptabel servicenivå, oavsett bostadsort.
Utveckla Servicepunkter i hela landet
(VAD) Idag finns cirka 100 servicepunkter på landsbygden och fler är på gång. En servicepunkt ska
erbjuda ett kvalitetssäkrat grundpaket av service, anpassat efter lokala förhållanden och det behövs
minst 500 servicepunkter i Sverige. De ska byggas ut i ett samspel mellan byarna och kommunen och
med möjlighet till statlig basfinansiering. IT-teknik gör att stora delar av den offentliga servicen kan nå
landsbygden i form av olika typer av e-tjänster. Samarbete kring en servicepunkt kan ge större närhet
till bland annat hälsovård för landsbygdens invånare. Vi ska verka för att det finns finansiering till
dessa.
(HUR) Målet är att det ska finnas 500 servicepunkter i landet. Påverka den
landsbygdsparlamentariska kommittén att staten medfinansierar kommunerna då de inrättar en
servicepunkt.
Vi ska fortsätta stärka de nätverk som finns för bymackar, lanthandlare och servicepunkter till
landsomfattande strukturer. Det bör finnas med i den ansökan som vi planerar att göra hos
Tillväxtverket våren 2016. Vi ska jobba med att hitta strukturer och modeller för betaltjänstlösningar
och kontanthantering. Detta görs inom den förstudie som vi utför på uppdrag av Länsstyrelsen
i Dalarna och som ska titta på modell för flernivåsamverkan med fokus på servicelösningar på
landsbygden och dessutom utmynna i ett större serviceprojekt för tre till fem år framåt.
Vi vill jobba för att alla kommuner skriver in i sina utvecklingsplaner att det ska finnas
servicepunkter där behov finns. Vi vill att kommunerna tar ansvar för planering och långsiktig drift
av servicepunkterna liksom ansvar för att tillskjuta resurser för genomförandet som ska ske i nära
samverkan med lokala föreningar och företag.
Servicekampanj
(HUR) Vi ska genomföra en servicekampanj där vi beskriver vikten av god service, vad vi menar med
service och hur vi vill utveckla detta.

I Landsbygdsnätverkets servicegrupp har Hela Sverige ska leva vice
ordförandeposten och är drivande i servicefrågorna.
Vi har även diskuterat servicefrågor med näringsdepartement/
landsbygdsministern samt med Tillväxtverket.
På Landsbygdsriksdagen 2016 hölls ett seminarium om service och vi har
deltagit i Centralt samordningsforum och i Tillväxtverkets Service Lab.
Vi har publicerat tre debattartiklar och ett pressmeddelande om olika aspekter av
service.

HELA SVERIGE SKA LEVA ‹› VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Kommentar
Under 2016 avslutades den förstudie om servicefrågor som finansierats av Postoch telestyrelsen. Länsstyrelsen i Dalarna var projektägare och Hela Sverige ska
leva utförare. Uppdraget var att undersöka hur arbetet med service i hela landet
kunde utvecklas. Projektledarna träffade i stort sett alla länsavdelningar och
genomförde ett antal regionala workshoppar. Slutsatsen var entydig. Samverkan
behöver utvecklas mellan den lokala nivån, kommunen och regionen, så kallad
flernivåsamverkan. Hela Sverige ska leva förbereder en fortsättning som bygger
på förstudiens resultat där syftet är att utveckla flernivåsamverkan i sex län och
i tolv kommuner i ett större pilotprojekt. Projektet är tänkt som ett samarbete
med de länsavdelningar som ingår och kommer att sökas genom Tillväxtverkets
utlysning Lokala servicelösningar.
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KULTUR
(VAD) Ett rikt kulturliv ger bygden attraktivitet och blir en bas för utveckling. Den är ett kitt som
förenar, skapar självkänsla och framtidstro. Det finns exempel där kulturen spelat en avgörande roll
för en bygds utveckling. Ett rikt kulturliv i bygden innebär att invånarna har en bas att bygga andra
aktiviteter på. Vi vill se decentraliserade satsningar på kultur som en självklar del i landsbygdspolitiken
och den regionala tillväxtpolitiken. Vi ska verka för att de stora institutionerna kommer hela landet
till del. Vi ska verka för att öka utbudet av kultur i hela landet. Vi vill att man satsar mer resurser på
den ideella sektorn som föreningslivet och folkbildningen för att arbeta med kultur, bland annat som
verktyg för inflyttning och demokratiutveckling.

Kultur gör skillnad
(HUR) Vi ska ge kulturen ökad uppmärksamhet i ett nära samarbete med våra
medlemsorganisationer. Vi ska hålla konferensen ”Kultur gör skillnad” som ett återkommande och
ambulerande evenemang. Planering för nästa gång, år 2017, ska ske under 2016. Detta bör ske i
samarbete med exempelvis Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas riksförbund och Våra Gårdar.

Utveckla kultursamverkansmodellen
(VAD) Kultursamverkansmodellen som infördes 2011 har som mål att öka utrymmet för regionala
prioriteringar och variationer. Det medför en mer decentraliserad kulturpolitik, men det finns inga
krav på att den ska innefatta hela länet, alltså inkludera landsbygden. Ofta är det svårt för den ideella
sektorn att ta vara på möjligheterna som samverkansmodellen innebär. Det är viktigt att större aktörer
är intresserade av att backa upp lokala kulturarrangemang och samverka.
(HUR) Vi vill påverka hur kulturmedel fördelas nationellt och regionalt. För kommunen finns
det flera olika sätt att uppmuntra det lokala kulturlivet – exempelvis genom små bidrag och
annan assistans till festivaler, hemvändardagar, etcetera. Vi vill uppmuntra kommunerna att göra
kulturstrategier som genomsyrar politikens alla områden, där allas kulturbehov finns med. Vi ska
konkretisera våra tankar och idéer och påverka kulturdepartement och andra instanser som fördelar

Kultur för att utmana storstadsnormen
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(HUR) Vi ska planera en kampanj som bygger på kulturella uttryck där vi utmanar rådande normer
och föreställningar om land och stad.
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Uppföljning
Summera av arbetet presenteras för styrelsen.
Kommentar
Tillsammans med Ung på landsbygden, Riksteatern och Förbundet Vi Unga
driver vi projektet Ung kultur utmanar den urbana normen. Projektet pågår
från 1/11 2016 till 30/9 2017. I projektet tar åtta unga konstnärer fram en
turnerande utställning som syftar till att utmana och belysa den urbana normen.
Turnén påbörjas i sommar och arrangeras tillsammans med länsbygderåden/
länsavdelningarna och övriga medlemsorganisationer i styrgruppen och kommer
att göra turnéstopp i olika landsbygder runt om i Sverige. Planeringen är
genomförd och projektet redo att starta i 2017.
Projektidén utvecklades ur projektet ”#Ungapålandsbygden organiserar sig
mot storstadsnormen” som avslutades under 2016. Projektet finansierades av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF avslog vår
ansökan om fortsatt finansiering för projektet.

Projektet Qrock i Jämtland vänder sig till asylsökande/kommunplacerade
unga kvinnor med ett starkt kulturintresse. Projektets mål är att ge dem
breda kunskaper om praktiskt arrangörskap inom kultursektorn för att skapa
arbetstillfällen. Vi är samarbetspartner till Sensus studieförbund som är
projektägare.
Vi har träffat flera kulturbärande organisationer under året.
Vi arrangerade en debatt om kultur under Almedalsveckan som filmades och
spreds i våra kanaler.
Vårt nyhetsblad har haft kultur som tema. I samband med det uppdaterades
hemsidan med material från bladet.
Vi har skrivit och publicerat två debattartiklar på temat kultur. En tillsammans
med våra länsbygderåd/länsavdelningar och en i samarbete med ett antal
kulturorganisationer.

LOKALT UTVECKLINGSARBETE
(VAD) Det är viktigt att stärka det lokala utvecklingsarbetet. Det görs genom att man synliggör vikten
av det. Vi vill att man på riktigt bjuder in den lokala nivån och skapa en infrastruktur för detta genom
att bygga upp ett långsiktigt förtroendearbete.
Hela Sverige ska leva ska vara en viktig röst för civilsamhället och lokala utvecklingsgrupperna. Vi ska
förmedla de åsikter och röster som finns i landet som ger möjligheter till landsbygdsutveckling.

Lokala utvecklingsplaner
(VAD) Vi ska stimulera till skrivande av lokala utvecklingsplaner. En lokal utvecklingsplan pekar
på behov, utvecklingsidéer och företagsidéer. Det gör att de lokala utvecklingsgrupperna och
civilsamhället blir sedda i det kommunala perspektivet. Tanken är att vända på planeringsperspektivet
och etablera den lokala planeringsnivån som ett naturligt inslag i den vedertagna planeringsprocessen.
Kommunala visioner för stad och landsbygd behövs, som förankras brett hos invånarna. Visionen/
planen ska vara långsiktig så att inriktningen hinner implementeras. Visionen/planen ska finnas
närvarande vid både politiska beslut och tjänstemannabeslut. Hållbarhet, omställning och lokal
ekonomi ska ingå i visionen. Vårt mål är att det ska finnas lokala och regionala utvecklingsplaner i alla
kommuner.
(HUR) Vi ska vidareutveckla inspirerande verktyg för lokalt utvecklingsarbete/lokala
utvecklingsplaner och sprida dem. Vi ska visa på goda exempel på hemsidan.

Antal lokala planer som finns.
Kommentar
På hemsidan friametoder.se samlar vi fortlöpande metoder för lokalt
utvecklingsarbete, exempelvis att göra lokala planer, organisera konferenser,
möten med mera. Under året har vi inte arbetat specifikt med att utveckla dessa
metoder, utan fokuserat på att sprida dem.
Kommunikationsavdelningen har spridit information och inspiration genom våra
skrifter om lokal ekonomi och lokalt utvecklingsarbete. Vi har tagit fram häftet
lathund för att arrangera småkonferenser.

Lokal förvaltning
(VAD) Omfattande internationell forskning har visat att om förvaltning av naturresurserna sker i
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Uppföljning
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samverkan med lokalsamhället blir det en mer långsiktigt hållbar förvaltning av naturområdena.
Hela Sverige ska leva har under 2015 jobbat fram förslag till åtgärder för starkare lokal förvaltning/
samförvaltning av naturresurser. Under 2016 ska vi jobba vidare mot politiken med målet att
regeringen tar fram en egen strategi för att förbättra naturresursförvaltningen. Bland våra förslag
ingår bland annat ett tydligare direktiv till länsstyrelserna om att decentralisera förvaltningen, mer
forskning för att ta fram modeller för fungerande lokal samförvaltning, nationella riktlinjer för ökat
lokalt inflytande över, och återbäring från, naturresurser så som energi och mineraler. Vi ser även
en aktiv roll för byarörelsen för att förverkliga förslagen. Det gäller främst punkterna utbildning och
nätverkande på den lokala nivån.
(HUR) Vi ska verka för:
•

dialog med politiken genom möte med riksdagens landsbygdspolitiska nätverk, relevanta
utredningar och kommittéer, med målet att regeringen tar förnyade initiativ för att stärka lokal
förvaltning av naturresurser.

•

att utbildningsdagar arrangeras för de lokala grupper som jobbar med lokal förvaltning av
naturresurser.

•

bildande av ett nätverk för lokala grupper som jobbar med lokal förvaltning av naturresurser.

Projekt
Vi har tillsammans med SLU i slutet av 2015 skickat en projektansökan till Världsnaturfondens
utlysning för innovativ naturvård. Hela Sverige ska leva har sökt 150 000 kronor för arrangerande av
utbildningsdag samt nätverksträff. SLU har sökt 100 000 kronor för att studenter ska göra förstudier
samt delta i utbildningsdagen.
Samverkan med
SLU, Sametinget, Världsnaturfonden, Inlandskommunerna ekonomisk förening, Skärgårdarnas
riksförbund, Centrum för biologisk mångfald, med flera. Alla nämnda organisationer är intressenter i
frågan och vill samarbeta med Hela Sverige ska leva för stärkt lokal förvaltning av naturresurser i hela
landet, till exempel genom framtagande av utbildningsprogram och spridande av resultat.
Uppföljning
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Projektet ska utvärderas och rapporteras till finansiären och projektets referensgrupp.
Utbildningsdagen dokumenteras och dokumentationen sprids i relevanta delar av vårt nätverk.
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Kommentar
Vi har arbetat med att hitta finansiering för en utbildningsdag och nätverksträff,
men ännu inte lyckats.
En debattartikel i ämnet har publicerats.

Hållbara bygder
(VAD) Resurserna för omställning till ett mer hållbart samhälle finns på landsbygden. Här finns
de förnyelsebara naturresurserna som ger mat, energi, byggmaterial och industriråvaror. För ett
skonsamt resursuttag krävs en befolkad landsbygd. Regeringen bör höja målet för andelen förnybar
energi rejält för att sätta hårdare press på fortsatt teknisk utveckling och användning av exempelvis
biogasanläggningar och solceller.
De gröna småföretagen, de 5 000 lokala utvecklingsgrupperna och de cirka 100 nya
omställningsgrupperna måste få goda möjligheter att skapa hållbara lösningar som ger oss alla lokalt
producerad mat och energi och andra produkter med korta avstånd mellan producent och konsument.

Vad gäller livsmedel importerar vi cirka 50 procent av det vi konsumerar, och det är ofta mat som
producerats med lägre krav och därmed billigare. Vi anser att andelen svenska livsmedel av vår
konsumtion borde öka. Vi vill att det tas fram en nationell strategi som tydligt stöttar lokal produktion
av livsmedel för en tryggad livsmedelsförsörjning.
Resurserna för omställning till ett mer hållbart samhälle finns på landsbygden. Omställningen vinner
terräng och här har vi en viktig roll att spela. De lokala utvecklingsgrupperna har förutsättningar för att
gå i täten för omställningen.
(HUR)
•

Vi ska genom erfarenhetsutbyte och spridning stärka och utveckla det nätverk av lokala
utvecklingsgrupper som ställer om och vi ska välkomna nya omställningsgrupper som
medlemmar.

•

Vi ska fortsatt fästa stor vikt vid den förnybara energin. Vi ska samarbeta brett för omställningen
och fördjupa vårt samarbete med omställningsnätverket.

•

Vi ska göra förnyade ansträngningar att etablera ett statligt finansierat program för hållbara
bygder som stödjer omställningen.
Kommentar
Styrelsen har uppdragit åt en styrelseledamot att vara kontaktperson
gentemot det internationella nätverket Transition Network och det svenska
Omställningsnätverket.
Vi har fortsatt samarbete med Omställningsnätverket för att skapa en gemensam
nationell plattform för arbete med omställning.
Vi arrangerade ett internationellt seminarium med tema omställning på
Landsbygdsriksdagen.
Vi har deltagit i flera konferenser och träffar med omställningstema och lyft
landsbygdens roll i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.
Vi har spridit goda exempel och information om olika omställningsinitiativ via
våra kanaler.

Projekt
Småskalig konsumentstödd matproduktion		
Samverkan med

Uppföljning
Rapport till styrelsen.
Kommentar
”Småskalig konsumentstödd matproduktion”, vår förstudie som fått finansiering
genom Vinnovas utlysning inom social innovation, avslutades under året. Ett
erbjudande från Vinnova att söka finansiering för en fortsättning gick inte
igenom. Däremot har Bygdens saluhall utvecklats av egen kraft i skånska
Röstånga, och en ansökan om att bilda en innovationsgrupp inom det Europeiska
Innovationspartnerskapet, EIP, hos Jordbruksverket har beviljats. Målet är en
större projektansökan till EIP under 2017.
Bygdens saluhall vill koppla samman lokala producenter av livsmedel med
lokala konsumenter. Genom en digital plattform erbjuder producenter livsmedel
till konsumenter och affären görs upp mellan producent och konsument utan
mellanhänder. Varorna hämtas av konsumenterna vid överenskomna tillfällen på
en lokal utlämningsplats, en så kallad nod.
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Transition Network, Omställning Sverige.
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DEL 4

Utvecklingsarbete i organisationen
Ska Hela Sverige ska leva vara en nationell organisation att räkna med, som följer med i
samhällsutvecklingen och anpassar sig efter de förutsättningar som råder, måste föreningen hela tiden
utvecklas. De lokala grupperna är basen, men kommunbygderåden och länsbygderåden har viktiga
roller och ska stärkas. Vi ska välkomna nya grupper som fiberföreningar och omställningsgrupper.
Detta ska stärkas genom en mobiliseringskampanj (se stärka lokalt).

Utveckling av arbete med de lokala grupperna
(VAD) Det är viktigt att de lokala grupperna känner att de har nytta av riksorganisationen och att vi
möter deras förväntningar på organisationen. Vi ska utveckla fler metoder för att kommunicera med
utvecklingsgrupperna. Vi måste bli ännu mer kända i bygderna för att öka legitimiteten. Många har
samma problematik: Hur når vi ut? Vi måste kunna svara på frågan: Vad har de lokala grupperna för
nytta av Hela Sverige ska leva/länsbygderåden? Vi vill aktivt jobba för att få fler medlemmar. Fler
föreningar, lokala utvecklingsgrupper som är aktiva i rörelsen, som registrerar sig i bygdebanken och
deltar i verksamheten.
(HUR) Hela Sverige ska leva ska bedriva en marknadsföringskampanj där riktar vi oss mot en regional
och lokal nivå. Där ska vi beskriva nyttan med föreningen, vad vi gör och vilket mervärde vi kan ge de
lokala grupperna
•

Vi ska beskriva vilka frågor vi driver i år och varför.

•

Planera och använda Landsbygdsriksdagen 2018 till nationell mobiliseringskampanj.

•

Vi ska använda oss av alla olika kommunikationskanaler i arbetet: massmedier, sociala medier,
annonsblad, bygdetidningar med mera. Även använda registret, med mera

•

Ta fram ett enkelt blad/flyer som beskriver varför man ska vara med i Hela Sverige ska leva.

•

Mål är att öka antal lokala utvecklingsgrupper

Uppföljning
Att kampanjen är genomförd, antal nya utvecklingsgrupper
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Kommentar
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Tillsammans med byarörelsen har vi gjort ett genomgripande arbete för att ta
fram en ny strategi.
Det arbetet ligger till grund för den kommunikationsplattform som kommer att
utvecklas under 2017. En del av strategiarbetet var att välja vilka frågor vi ska
prioritera för åren 2017–2020.
Vi har genomfört en varumärkesundersökning av Hela Sverige ska leva i
samarbete med företaget Novus.
Registret har utvecklats under året. Flera länsbygderåd/länsavdelningar använder
sig av det digitala nyhetsbrevet i systemet för att nå ut till sina medlemsgrupper.
Antalet medlemsgrupper har ökat och vid årsskiftet 2016/2017 var antalet cirka
5 100.
Vi har påbörjat ett länsbygderådsprojekt tillsammans med Hela Sverige ska leva
Västerbottens län för att hitta former för att kunna mötas på distans.
Vi har kraftigt ökat våra följare på Facebook och Twitter och vår användning av
sociala medier hjälper oss att nå ut på ett effektivt sätt. Arbetet fortsätter under
2017.
Vi har tagit fram en informationsfolder om riksorganisationen och distribuerat
den till länsbygderåden/avdelningarna. Vi har lagt till en sida på hemsidan med

information om hur föreningar kan bli medlemmar.
Vi har företrätt gruppernas intressen då vi skrivit remisser och deltagit i
utredningar. Under 2016 har arbetet främst gällt den landsbygdspolitiska
utredningen.

Medlemsorganisationer
(VAD) För att vara en stark organisation krävs att man har många på sin sida. Tillsammans med andra
intresseorganisationer kan vi vara starka och genomföra mer än om vi står ensamma eller splittrade.
Det är också tack vare medlemsorganisationerna som Hela Sverige ska leva en gång bildades och att
organisationen varit stark under 25 år. Hela Sverige ska leva ska ses som en samlande kraft vad gäller
landsbygdsutvecklingsfrågor och för att skapa möjligheter för att hela landet ska kunna leva och
utvecklas.
(HUR) För att kunna upprätthålla det goda samarbetet med medlemsorganisationerna krävs att vi
träffas och planerar verksamheten och utbyter kunskap. Detta görs på två medlemsmöten under året. I
augusti 2015 samlades för första gången både ordförande och medlemsorganisationerna i en planering
av verksamheten. Vi kommer genomföra en gemensam planeringsdag under 2016. Det är också viktigt
att så många medlemsorganisationer som möjligt kan delta på Landsbygdsriksdagen.
•

Vi ska ha kontinuerliga möten med de medlemsorganisationer som bjuder in oss. Likaså när vi
behöver samverka i enskilda frågor med medlemsorganisationer.

•

Vi ska försöka utöka med minst två nya medlemsorganisationer under 2016.

•

Vi ska ha minst två konkreta samarbeten med en eller fler medlemsorganisationer som stärker
landsbygden.

•

Vi ska skriva minst två gemensamma debattartiklar om viktiga frågor.

•

Vi ska ha informationsutbyte, mejl och nyhetsbrev.

•

Vi tar fram informationsmaterial – varför vara medlem i Hela Sverige ska leva.

Uppföljning
Att kampanjen är genomförd, antal nya utvecklingsgrupper
Kommentar

Vi har skrivit två debattartiklar tillsammans med våra medlemsorganisationer.
Vi har tagit fram informationsmaterial om Hela Sverige ska leva riktat till
medlemsorganisationerna. Vi har samarbetat med flera medlemsorganisationer i
Almedalen, där vi delat utrymme och tillsammans planerat praktiska frågor.
Vid ordförandeträffar och liknande, har vi uppmanat till samverkan med
medlemsorganisationerna i länen/kommunalt/lokalt.

Samarbetspartners
(VAD) Det är viktigt att ha en god samverkan med aktörer som verkar i hela landet. Det ska vara ett
ömsesidigt utbyte som bygger på kunskapsöverföring och samverkan.
(HUR) Idag har vi två samarbetspartners, Postnord och Telia. De är aktiva parter i verksamheten med
regelbundna möten som bygger på kunskapsöverföring, liksom ekonomisk stöttning och deltagande i
Landsbygdsriksdagen. Målet är att under 2016 ha ytterligare minst en samarbetspartner.
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Vi har 44 medlemsorganisationer. Möten har hållits med
medlemsorganisationerna vid två tillfällen under året. Dels vid en ordförandeträff,
dels vid ett möte där Hela Sverige ska levas varumärke och strategi diskuterades.
Förutom möten, sker ett kontinuerligt utbyte med medlemsorganisationerna
genom mejl, nyhetsbrev, med mera.
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Uppföljning
Kontakter ett par gånger om året för att stämma av läget.
Kommentar
Vi har haft flera träffar med PostNord angående utvecklingen inom post- och
brevhanteringen. PostNord deltog på vårens ordförandeträff och hade egen
monter på Landsbygdsriksdagen.
Vi har yttrat oss över slutbetänkandet angående 2015 års postlagsutredning.
Samarbetet med Telia Sverige har fortsatt under året. Även de hade egen monter
på Landsbygdsriksdagen och deltog i en av debatterna i plenum.

Omvärldsbevakning
(HUR) För att kunna göra rätt bedömningar är det viktigt att se och analysera omvärlden, trender
och skriftningar i samhällsutvecklingen. Vi bör också ha benchmarking – vilka andra organisationer
lyckas väl och varför? Kan vi lära av dem? Vi ska under 2016 inleda ett samarbete med duktiga
omvärldsbevakare. Utreda om vi ska ha en egen tankesmedja eller samverka med befintliga. Ett
konkret uppdrag till en omvärldsbevakare är att sätta in vår verksamhet i ett framtida scenario.
Uppföljning
Presentation/plan för styrelsen.
Kommentar
Vi har kartlagt vår nuvarande omvärldsbevakning och gjort ett förslag till
strategi för fortsatt arbete med omvärldsbevakning i organisationen.
Omvärldsbevakning har skett kontinuerligt när det gäller möjligheter till
finansiering av inkomna projektidéer. Genom nätverkande och egna kontakter
har vi kunnat följa civilsamhällesfrågor och utvecklingen av samverkan mellan
myndigheter och idéburna organisationer.
Vi har bytt omvärldsbevakningssystem för att bland annat få bättre analysverktyg
och tillgång till fler artiklar i viktiga ämnen.

HELA SVERIGE SKA LEVA ‹› VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Kompetensutveckling
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Vi ska göra en kompetensinventering i den nationella styrelsen och länsbygderådens styrelser för att
kunna visa på vilka kompetenser som finns, men också för att kunna använda oss av det vid behov. Vi
ska årligen genomföra en utbildning av nya i länsbygderåden och nya i styrelsen. Vi ska stärka rörelsen
med kunskapsöverföring inom de prioriterade områdena.
(HUR) Anordna en utbildning i Stockholm två dagar med inbjudna från länsbygderåd/
länsavdelningar och styrelsen.
Uppföljning
Utvärdering av utbildningen
Kommentar
Under hösten genomfördes utbildningen ”Ny i Hela Sverige”. Kurs har även
anordnats för de som administrerar länsbygderåden/avdelningarnas hemsidor.
Utbildningarna har fått mycket höga betyg av deltagarna.
Inom partnerskapet PIACS har en grupp från Hela Sverige ska leva tillsammans
med Tollare folkhögskola och Samarbetsorgan för etniska organisationer i
Sverige, SIOS, gjort en projektansökan ”Kompetensutveckling och integration”

som lämnades in i den gemensamma ansökan till Europeiska Socialfonden,
utlysningen inom PO1. Som ansökare stod Coompanion och Hela Sverige ska leva
och Forum Idéburna organisationer med social inriktning var ”projektbärare”.
Ansökan avslogs och utlysningen drogs sedan tillbaka och återkommer våren
2017.

Digitalisera Hela Sverige ska leva
Sverige är ett stort land med långa avstånd. Det innebär att det är tidskrävande och dyrt att träffas med
deltagare från hela landet. Hela Sverige ska leva driver frågor som handlar om möjligheter att leva och
bo i hela landet, arbetstillfällen i hela landet och så vidare. Därför måste organisationen också på ett
konkret sätt visa att det går att ha en rikstäckande organisation med arbetsplatser i hela landet.
•

Vi vill utveckla bra mötesmetoder/teknik som går att använda för möten i hela landet.

•

Vi vill sträva efter att ha arbetstillfällen, alltså personal och uppköp av tjänster, i hela landet.

(HUR) Vi ska utveckla tekniken på kansliet och länsbygderåden/länsavdelningarna. I första hand
sker detta genom Skype-möten men sedan vill vi utveckla bild- och röstöverföring. Vi har lagt mycket
resurser på hemsidan med mera, nu är det dags att ta detta steg. Det är viktigt att vi är föregångare för
distansoberoende teknik som möjliggör möten i hela landet.
Uppföljning
Redovisning till styrelsen.
Kommentar
Vi har börjat se över kansliets teknik för möten. Ett pilotprojekt genomförs
tillsammans med Hela Sverige ska leva Västerbotten för att utveckla möten som
är så distansoberoende som möjligt.

Stärka varumärket
För att Hela Sverige ska leva ska uppfattas som vital och progressiv rörelse är det viktigt att vi utvecklas
och moderniseras, men självklart ska det bygga på våra grundvärden. Under 2016 vill vi påbörja
arbetet med en modernisering av vår kommunikation.

Detta ska leda till en plan för ny kommunikation inom Hela Sverige ska leva:
•

Ny grafisk profil

•

Stärka bildspråket

•

Uttryck – värdeord

Uppföljning
Plan för arbetet presenteras under året.
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Vi bör se över det material som vi använder för att vara mer nyskapande och tidsenliga. Logotypen
ska behållas, men bildspråk och grafisk profil runt den bör uppdateras. Vi måste också se över vårt
material, våra ordval, vilka normer och värdeord vi använder och så vidare.
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Kommentar
Arbetet med att hitta en byrå som ska hjälpa oss med detta, är påbörjat. Vi har
gjort ett omfattande arbete för att skapa den strategi som ligger till grund för
arbetet. Vi har också låtit företaget Novus göra en varumärkesundersökning. En
pitch är utlyst och arbetet kommer slutföras under 2017.

Stärka varumärket
För att det ska vara roligt att engagera sig måste det finnas en lust och glädje i arbetet. På en av våra
open-space övningar framkom önskemål om att vi ska träffas mer i hela rörelsen, men också att vi ska
ha mer party och roligt. Ett tillfälle till detta är Landsbygdsriksdagen, men vi kan också göra mer för
att vår organisation ska vara rolig att verka i. Styrelseledamöterna behöver stimuleras för att träffas på
ett bra sätt, inte bara ordförandena. Lite mer party i länsbygderåden/länsavdelningarna! Man fattar bra
beslut när man träffas under avslappnade former.
(HUR) Under 2016 ska vi tänka ”mer party” i det vi gör och se till att vara en rörelse
Kommentar
Våra ordförandeträffar och medlemsträffar har genomförts under bra former, där
alla kommit till tals och varit engagerade. Årsmötet hölls i trivsam miljö i Visby
den 26 maj i anslutning till Landsbygdsriksdagen på Gotland.
Landsbygdsriksdagen genomsyrades av en härligt positiv stämning från första
till sista stund. På fredagen ledde gotlänningarna besökarna på uppskattade
bussresor till olika delat av ön. De följande dagarna höll vi till i Visby och njöt av
föredrag och debatter. Kvällarna ägnades åt umgänge och god lokalproducerad
mat och Landsbygdsriksdagen avslutades på söndag eftermiddag med att alla
deltagarna dansade tillsamman i plenum. Det var party!

INTERNATIONELLT ARBETE
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Samverkan karaktäriserar byarörelsen på alla nivåer. Därför är det viktigt att Hela Sverige ska leva är
med i det nordiska samarbetet, Hela Norden ska leva och i European Rural Community Alliance,
ERCA, samt Partnership for Rural Europe, PREPARE, för att bidra till samverkan i Norden och
Europa. Utbytet stärker byarörelsens position både på hemmaplan och internationellt. European
Rural Parliament är ett exempel på initiativ som bygger på samarbete inom den europeiska
byarörelsen, för att ge en röst åt den allmänna landsbygdsutvecklingen utanför de mer specifika
jordbruks- och miljöintressena.
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(HUR) Hela Norden ska leva arbetar för att tillsammans få igång ett projekt om lokal demokrati och
service i samarbete med Nordiska Ministerrådet.
Kommentar
Hela Norden ska leva genomförde den 25 november ett seminarium om hållbar
landsbygd kallat Unga och nyanlända – framtiden för landsbygden i Norden
tillsammans med Nordregio. Ett femtiotal personer från hela Norden deltog,
varav hälften presenterade sina lokala projekt. Vidare har Norge initierat
projektet Enhancing local democracy and local services som Nordregio kommer
att titta vidare på under 2017.

Hela Sverige ska leva, tillsammans med Byaverksamheten i Finland, SYTY, utgör grundpelare och
stöttare av den europeiska landsbygdsrörelse som växer fram med de förtecken som vi jobbar efter. Vi
närvarar vid de olika europeiska landsbygdsriksdagarna när vi bjuds in.
•

Vara med och planera inför kommande europeisk landsbygdsriksdag.

•

Delta i Landsbygdsriksdagen Gotland 2016 med internationella gäster.

•

Finna ett sätt att sprida kunskapen och nätverket till regional och lokal nivå.

ERP
Slutföra och rapportera in till Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA.
Projekt
Motkraft. Vi deltar i projektet och ska genomföra ett seminarium på vår Landsbygdsriksdag
Samverkan med
Hela Norden ska leva och de nordiska systerorganisationerna, liksom ERCA och deras partners, andra
europeiska nätverk, exempelvis European LEADER association for Rural Development, ELARD, och
Prepare. Landsbygdsnätverket och deras internationella partners.
Uppföljning
Vårt deltagande i internationella sammanhang bör utvärderas under året.

Kommentar
Vi har tagit plats i styrelserna för Hela Norden ska leva, European Rural
Community Alliance samt PREPARE.
Vi arrangerade ett nordiskt heldagsseminarium tillsammans med Nordregio på
temat inkludering av unga och utlandsfödda i lokal utveckling.
Vi tog emot nästan 50 internationella gäster på Landsbygdsriksdagen och
arrangerade fyra internationella seminarier på teman från det manifest som togs
fram under European Rural Parliament.
Vi har avslutat projektet Motkraft. Projektet pågick till 31 augusti 2016, med
Hälsingeutbildning ekonomisk förening som projektägare. Total budget för
projektet var 237 000 euro.
Vi fortsätter som ordförande i Hela Norden ska leva under 2016 men
ordförandeskapet väntas övergå till Norge den 28 april 2017.
Projektet ERP 2015, den andra Europeiska landsbygdsriksdagen, slutredovisades
april 2016 med en total budget på 105 000 euro. Hela Sverige ska leva
medfinansierade med 372 000 kronor.

Projektet heter Strengthening Participation Among Rural Citizens in Europe,
Sparce, finansieras av EU-programmet Europa för medborgarna och startade i
augusti. Total budget är 150 000 euro.
Sparce jobbar vidare med delar av resultatet från den Europeiska
landsbygdsriksdagen 2015 i Schärding, Österrike.
Förberedelserna inför landsbygdsriksdagen börjar redan under våren 2017 med
tematiska träffar i några av de deltagande länderna.
Följande temaområden planeras:
- Förberedelser för ett europeiskt landsbygdsparlament för ungdomar samt
förbättrade möjligheter för ungdomar att leva på landsbygden.
- Välkomnande och integrering av flyktingar och ekonomiska migranter till
landsbygdsområden. Inom detta område har Hela Sverige ska leva tagit en
ledande roll.
- Integrerad landsbygdsutveckling genom LEADER och CLLD.
- Motverka fattigdom och utslagning på landsbygden.
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Vi har under året påbörjat ett nytt gemensamt europeiskt arbete, ett projekt,
tillsammans med ERCA, Prepare och det europeiska Leadernätverket,
ELARD, för att stärka Europas landsbygder och förbereda en tredje europeisk
landsbygdsriksdag som äger rum oktober 2017 i Venhorst i Nederländerna.
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- Utveckla servicen och infrastrukturen på landsbygden.
- Stärka lokala och subregionala ekonomier.
Hela Sverige ska leva var ett av flera länder som tillsammans gjorde en
projektansökan till EU-programmet INTERREG Baltic Sea Region 2014–2020.
Temat var lokal livsmedelsförsörjning och Hela Sverige ska leva deltog med
konceptet ”Bygdens saluhall”. Projektansökan avslogs.

LANDSBYGDSRIKSDAG 2016
(VAD) Den 27–29 maj 2016 anordnas Landsbygdsriksdagen på Gotland med temat ”För ett land i
balans”.

Syfte
Landsbygdsriksdagens syfte är att:
•

Stärka byarörelsen.

•

Vara en nationell plattform för angelägna frågor.

•

Följa upp föregående riksdagar och hur politiken lyckats med de viktigaste frågorna.

•

Genom kreativa verkstäder jobba med HUR vi kommer vidare i våra viktigaste frågor.

Landsbygdsriksdagen ska också vara en mötesplats för byarörelsen, medlemsorganisationer,
myndigheter, samarbetspartners, press och andra landsbygdsintresserade där man får inspiration via
studieresor, seminarier, utställningar och nätverkande

Mål
Genom en välplanerad process präglad av stor delaktighet, som pågått innan, under och efter
Landsbygdsriksdagen har byarörelsen med utgångspunkt från tidigare framtagna dokument
(verksamhetsplan, landsbygdspolitiskt program, 100-listan, 34 initiativ från LBRD14) tagit fram sina
viktigaste frågor.
• I juni 2016 visar Landsbygdsriksdagens deltagarlista att 75 procent av deltagarna kom från
byarörelsen.
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• I juni 2016 har minst 75 procent av deltagarna i 2016 års landsbygdsriksdag svarat att de är nöjda
eller mycket nöjda med Landsbygdsriksdagen.
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• Den 27–29 maj 2016 hade vi minst 100 deltagare på Landsbygdsriksdagen som var under 30 år.
75 procent av dem upplevde att de haft en hög delaktighet och högt inflytande under
Landsbygdsriksdagen.
Demokrati
• Vi ska sträva efter att så många som möjligt från byarörelsen har möjlighet att delta. Detta genom att
bidra till att hitta finansiella lösningar så att ekonomin inte blir avgörande för ett deltagande.
• Processen innan Landsbygdsriksdagen med framtagande av prioriterade frågor för Hela Sverige ska
leva, ska vara demokratisk.
• Alla ska ha tillgänglighet till Landsbygdsriksdagen – alla ska kunna delta på lika villkor oavsett
funktionshinder.
• Vi ska sträva efter att alla samhällsgrupper representeras.

Mångfald
• Vi ska sträva efter mångfald bland deltagare och de som är föreläsare/inspiratörer/seminariehållare.
Jämställdhet
• Vi ska sträva efter att proportionen kvinnor och män som deltar, agerar föreläsare/inspiratörer/
seminariehållare ska vara 40/60.
Hållbarhet
• Vi ska sträva efter att upphandlingar av tjänster och varor i så stor utsträckning som möjligt
genomförs lokalt på Gotland.
• Landsbygdsriksdagen 2016 har genomförts med stor miljöhänsyn.
• Vi ska sträva efter att lokalproducerad mat serveras.
• Vi ska se till att transportsträckorna har minimeras.
Ansvar
Arbetet leds av en styrgrupp med ordförande från Hela Sverige ska leva, ytterligare en representant
från Hela Sverige ska leva styrelse, verksamhetschefen för Hela Sverige ska leva, två representanter
från Hela Sverige ska leva Gotland samt ekonomiansvarig. Styrgruppen ansvarar för de organisatoriska
och ekonomiska ramarna för arrangemanget samt anställer projektledare. Styrgruppen fastställer
huvudsaklig inriktning och tema.
Samverkan med
Samarbetspartners, sponsorer med flera.
Uppföljning
Utvärdering av evenemanget.
Kommentar
Över 500 personer av cirka 700 deltagande svarade på vår utvärdering om
Landsbygdsriksdagen på Gotland. 75 procent svarade att deras förväntningar
infriades helt och hållet eller närapå. Faktum är att bara 0,008 procent, eller fyra
personer, svarade att detta inte alls stämde!

”Det var välorganiserat och inspirerande. Bra anda och energi. Jag hade gärna fått lite mer substans i
form av fakta eller heta potatisar av idag. Hade varit bra om vi kom fram till något -ett avstamp,
ett resultat. Gärna också en genomgång av vad HSSL åstadkommit under de gångna två
åren (de goda exemplen på resultat). Flera av punkterna kunde i aulan hade kunnat ha lite mer
Landsbygdsperspektiv. Jag är i stort mycket glad och tacksam över att jag deltog!”
”Ett fantastiskt arrangemang, med tid för att knyta nya kontakte.”
”Bästa Landsbygdsriksdagen hittills, jag har varit på många…”

Landsbygdsriksdagens framtid
(VAD) Under 2015–2016 ska Landsbygdsriksdagens framtid utredas. Diskussionen om riksdagens
syfte och mål har växt under de senaste åren. Ska det vara en mer beslutande tillställning, alltså mer av
en kongress? Hur lockar vi fler målgrupper? Hur kan alla ha råd att delta? Ska vi ha ett namnbyte? Och
så vidare.
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(HUR) Under 2015 påbörjades arbetet med att se över hur kommande landsbygdsriksdagar ska se ut.
Detta ska slutföras 2016.
Kommentar
Arbetet kommer genomföras under 2017.

KANSLIET, PERSONAL, MÖTESPLATS
(VAD) För att kunna sköta en riksorganisation med de krav som ställs på redovisning, administration
kring en förening, samordning, handläggning och verksamhetsutveckling behövs personal som kan
göra detta. Det behövs också fysiska mötesplatser för att kunna genomföra det arbete som krävs för
detta.
Hela Sverige ska leva har valt att ha en liten administration för att de mesta pengarna ska gå till
lokal utveckling. Kansliet jobbar aktivt för att växla upp de pengar som föreningen får i form av
olika projekt, men också för att hitta mer extern finansiering till de aktiviteter som ska genomföras,
exempelvis konferenser med mera.
(HUR) På kansliet finns 6,1 årstjänster som administrerar och hjälper till med att stärka lokalt
och påverka nationellt. Det handlar om att sköta administration och ekonomi. Om uppföljning av
verksamheten, om bygdebank, hemsidor, om information och projektsamordning.
Vi har lokaler i Gamla stan som är till för att personal, länsbygderåd/länsavdelningar, styrelsen,
medlemsorganisationer och samverkansparter ska kunna mötas. Det är bra med lokaler som är nära
till riksdagen och andra medlemsorganisationer, men framförallt att man snabbt kan ta sig till kansliet
från olika kommunikationsmedel.
För att kunna bedriva verksamheten behövs telefon, kontorsmaterial, arbetsplatser, datorer, skrivare,
tekniskt support, lokalvård och personalvård. Vi ska vara en organisation som tar väl hand om sina
anställda och föregår med gott exempel. Det är viktigt att personalen mår bra och därmed kan göra
sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.
Personalen är behjälplig i alla de delar som rör både stärka lokalt och påverka nationellt, alla
prioriterade frågor, internationellt arbete, Landsbygdsriksdagen med mera
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Arbetet på kansliet har pågått under hela året med ett omfattande ordinarie
arbete, plus en intensiv arbetsperiod under Landsbygdsriksdagen. Vårt fokus är
att göra det bästa för byarörelsen i alla lägen och att hjälpa till med det som
behövs. Vi har genomfört medarbetarsamtal, organisationsutveckling, skyddsrond
med mera.
Vi har börjat se över kansliets teknik för möten. Ett litet pilotprojekt genomförs
tillsammans med Hela Sverige ska leva Västerbotten för att utveckla möten som
är så distansoberoende som möjligt.
Ny telefonväxel tas i bruk under januari 2017 och fiber kommer att installeras
i fastigheten under 2017 vilket kommer att stärka förutsättningarna för att
genomföra möten, kurser med mera.
Ekonomihanteringen utvecklas och fungerar bra. Avstämningar med vår
revisionsbyrå Mazars görs kontinuerligt.
Kansliet hade verksamhetsplanering i Grundsund i Lysekil kommun där årets
verksamhet och framtida arbete diskuterades. Lokalt utvecklingsarbete,
Grundsunds historia, paddling och lokalt fiskade produkter testades under
dagarna.

Skrifter och broschyrer
4Hela Sverigebladet, fem pappersnummer
4Nya handboken för lokal finansiering
4Återföring till bygden av naturresursers värden
4Lathund för att arrangera småkonferenser
4Lathund för offentlig finansiering riktad till byautvecklare
4Lokalekonomidagarna i Alvesta, dokumentation
4Lokalekonomidagarna i Hedemora, dokumentation
4Konferens om förvaltning av naturresurserna, dokumentation
4Jämställdhetsfolder
4Jämställdhetspaket för att börja prata jämställdhet, skapa inkluderande möten, med mera.
4Mikrofonden – handbok för förtroendevalda och medarbetare
4Den första samhällsnivån
4#ungapålandsbygden utmanar storstadsnormen
4Varför ska man vara med i Hela Sverige ska leva, riktad till lokala utvecklingsgrupper
4Varför ska man vara med i Hela Sverige ska leva, riktad till medlemsorganisationer

Debattartiklar 2016
De nedanstående debattartiklarna har publicerats digitalt.
Januari 2016

Bankerna måste acceptera kontanter

Februari 2016

Viktigt att bredbandsmålet uppfylls

Mars 2016

Glöm inte det lokala perspektivet
Ge oss unga en plats

April 2016

Farlig schablonbild av landsbygden

Maj 2016

Kulturen behöver ett lyft, i hela landet
Vi vill ha ett land i balans – vill du?
Se bortom urbaniseringsmyten
Lämna inte landsbygden i sticket

Juli 2016

En balanserad debatt om landsbygden, tack!

Augusti 2016

Förvalta naturresurser på lokal nivå
Polisen behövs även i Norrlands inland
Synen på landsbygden måste ändras
I framtiden blir bredband lika viktigt som el

September 2016

Landsbygden utklassar städerna i cirkulär ekonomi
Äventyra inte utbyggnaden av mobilnätet
Byalaget i Påryd inspirerar
Utan landsbygd – ingen stad

Oktober 2016

I Norge kan landsbygden blomstra – Sverige måste lära av sin granne
Stoppa inte utbyggnaden av mobilt bredband
Glesbygden kan inte vänta så länge
Tydligare regionalpolitik skulle lyfta landsbygden
Kultur är en samhällsbyggande kraft
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November 2016

Samarbeta för servicen!
Så ska vi få hela Sverige att leva
Ta vara på lokala krafter för bättre integration

December 2016

Orättvis och felaktig bild av oss
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2016-01-21

Regeringen har idag beviljat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva verksamhetsbidrag
med 45 000 000 kronor för perioden 2016–2018.

2016-02-18

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ska invigningstala på Landsbygdsriksdagen 2016.

2016-02-22

Tidningen Land och Hela Sverige ska leva instiftar nytt stipendium på 35 000 kronor!

2016-02-25

Idag har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökt Riksorganisationen Hela Sverige
ska leva för att prata om viktiga gemensamma frågor för lokal utveckling i hela landet.

2016-03-31

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva välkomnar den parlamentariska
landsbygdskommitténs första delbetänkande.

2016-04-12

Nomineringarna till Hela Sveriges Stora Land-stipendium har strömmat in.

2016-04-27

På fredag, 29/4, går deadline ut för nomineringar till jakten på Sveriges
Grymmaste Håla.

2016-05-24

Pressinbjudan: Landsbygdsriksdagen 2016.

2016-27-05

Hela Sveriges Stora Land-stipendium på 35 000 kronor går till Lisa Blochmann
på Fårö.

2016-05-30

Ett land i balans, en stark och entusiastisk vilja att driva landsbygdsfrågor vidare och
en större förståelse för skillnaden mellan stad och land, urbanisering och normernas
betydelse – det är vad 750 deltagare i Landsbygdsriksdagen 2016 tar med sig hem…

2016-06-29

Vi tar landsbygden till Almedalen!

2016-08-11

Pressinbjudan: Lokalekonomidagarna.

2016-08-11

Pressinbjudan: Lokalekonomidagarna.

2016-26-08

Alla ska ha rätt till trygghet, oavsett bostadsort.

2016-09-13

Vem blir Årets lokala grupp och Årets kommun 2016?

2016-09-19

Vi önskar att regeringen ser hela Sverige som en möjlig plats för den nya 		
jämställdhetsmyndigheten.

2016-09-20

Hela Sverige ska leva är mycket positiva till att regeringen beslutat att skjuta till mer
pengar till kultursamverkansmodellen.

2016-10-19

Nära 9 av 10 instämmer i påståendet att det är viktigt med en aktiv landsbygdspolitik.

2016-11-15

Vem vill vara med och förändra den stereotypa bild av landsbygden som målas upp inom
populärkulturen och i media?

2016-11-28

Varje år sedan 1993 delar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva ut utmärkelsen
Årets kommun till en kommun som gjort ett bra arbeta för att hela kommunen ska leva.

2016-11-28

Grattis, Kiladalens Utveckling AB – Årets lokala utvecklingsgrupp 2016.

2016-11-28

Grattis Värnamo kommun, som har utsetts till Årets kommun 2016 av Hela Sverige ska
levas utmärkelsekommitté.

Yttranden 2016
2016-03-06

Yttrande över ”Svensk yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”.

2016-05-14

Remissvar angående SOU 2016:1 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs.

2016-08-30

Yttrandet över delbetänkandet av 2015 års postlagsutredning, SOU 2016:27

2016-11-15

Synpunkter på FSC standard för skogsbruk.

2016-12-19

Yttrande över slutbetänkandet från 2015 års postlagsutredning (SOU 2016:54):
”Till sista utposten – en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle”.

Hela Sverige ska leva, representation i kommittéer med mera
NAMN

FUNKTION

Nationella landsbygdsnätverkets styrgrupp

Terese Bengard

ledamot

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration

Jan Runfors

ledamot

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration

Ascha Ismail Mohamud

ledamot

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för unga

Josefin Heed

ordförande

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för service

Bo Lönnqvist

vice ordförande

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för gröna näringar

Josefin Heed

vikarierande ledamot

Tillväxtverkets samordningsforum för servicen, CSF

Terese Bengard

ledamot

Riksdagens landsbygdspolitiska nätverk

Terese Bengard

sammanhållande

Hela Norden ska leva

Åse Classon

ordförande

Hela Norden ska leva

Staffan Nilsson

styrelseledamot

Hela Norden ska leva

Ulrik Strömberg

sekreterare

Bredbandsforum

Terese Bengard

styrgrupp

Byanätsforum

Ulrik Strömberg

referensgrupp

Partsgemensamt forum

Åse Classon

Högnivåmöte inom integrationen

Jan Runfors

ordförande

Överenskommelsen inom sociala området,
samordningsgruppen

Lotta Johansson

ordförande

Överenskommelsen inom sociala området,
gemensamma arbetsgruppen

Lotta Johansson

ordförande

Övervakningskommittén för sociala fonden

Jan Runfors

ledamot

Övervakningskommittén för sociala fonden

Åse Classon

ersättare

Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Staffan Nilsson

ledamot

Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Åse Classon

ersättare

Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling

Åse Classon

ledamot

Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling

Staffan Nilsson

ersättare

Forest Stewardship Council, FSC

Stig Hansson

Vice ordförande

Forest Stewardship Council, FSC

Åse Classon

valberedningen

Strukturfondspartnerskap Mellersta Norrland

Anna Olofsson
Frestadius

ledamot

Samordningsgruppen lokalt ledd utveckling
Jordbruksverket

Lars Carlsson

ledamot

Nationella Skogsprogrammet

Stig Hansson

deltagare

Landsbygdskommitténs expertgrupp

Staffan Nilsson

ledamot

Utredningen om användarna i delningsekonomin

Anna Haraldsson Jensen

expert

Referensgrupp Folk och Kultur

Terese Bengard

Internationellt
European Rural Community Alliance, ERCA, styrelse

Staffan Nilsson

ordförande

European Rural Parliament, ERP, styrgrupp

Staffan Nilsson

ordförande

Styrgrupp

Staffan Bond

ledamot

Styrgrupp

Lena Husén

svensk koordinator

EU:s Civil Dialog Group

Staffan Nilsson

ledamot

EU:s Rural Assembly

Staffan Nilsson

ledamot

EU:s Rural Assembly:s, styrgrupp

Staffan Nilsson

ledamot

PREPARE, Organisationsgruppen

Stig Hansson

ledamot
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Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Vi är en ideell förening som bildades 1989 i slutet av den stora
kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Medlemmar är de lokala
utvecklingsgrupperna samt 44 medlemsorganisationer.
I varje län finns länsbygderåd, eller länsavdelningar, bildade av de
lokala grupperna. Länsbygderåden stöttar grupperna och ger råd
på regional nivå.
Hela Sverige ska leva ger stöd och röst åt byarörelsen på nationell
nivå genom att sprida erfarenheter, stimulera samverkan, bilda
opinion och påverka politiken för landsbygden.
För den löpande verksamheten svarar en styrelse med representanter
för de lokala grupperna och medlemsorganisationerna.
Ett litet kansli i Stockholm håller i kontakter, administration och
information.

”Det är en glob, jag trampar med min fot.
Vad är centralt , på ytan av ett klot?
Jag väljer Pjätteryd till världens mitt.
Det står mig fritt.”
Alf Henriksson

Vill du veta mer om oss?

Läs senaste nyheterna inom vårt område på vår hemsida.
Där kan du också ladda ner våra skrifter. På hemsidan finns aktuell
information om byarörelsen, organisationen och landsbygdsutveckling.

Adress: Stortorget 7, 111 29 Stockholm
Telefon: 010-489 13 50
info@helasverige.se • www.helasverige.se

facebook.com/helasverige

twitter.com/helasverige

#helasverigeskaleva

