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Sökande organisation
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.
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.
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” är kopplat till föreningens verksamhetsidé som är att stärka lokala
utvecklingsgrupper och andra medlemmar, som har lokal utveckling och
landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Sverige ska leva. Detta görs genom samverkan,
kunskapsöverföring, lyfta goda exempel, lokala projekt och stöttning på olika sätt.
Hela Sverige ska leva är en stark organisation som funnits i över 25 år. Vi är en av de få
organisationerna i Sverige som tar ett helhetsgrepp om arbetet med landsbygdsfrågan. Hela
Sverige ska leva är en viktig aktör då landsbygden ofta glöms bort eller ignoreras.
Organisationen jobbar brett med landsbygdsfrågorna utan partipolitisk koppling. Det är i
grunden en folkrörelse för byarörelsen (vilket kan vara en byaförening, samhällsförening, ett
byalag, en lokal utvecklingsgrupp, vägförening, hembygdsförening, ett bygdebolag, en
fiberförening eller omställningsgrupp etc.) Hela Sverige ska leva är en ideell förening som
bildades 1989 i slutet av den stora kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Medlemmar är 5 000
lokala utvecklingsgrupper samt nästan 50 medlemsorganisationer. I varje län finns ett
länsbygderåd som stöttar grupperna och ger råd på regional nivå. I flertalet län finns även
kommunbygderåd.
Förnya byarörelsen
Det är nu dags att ta ytterligare ett steg och förnya byarörelsen – för att skapa en ny modern
folkrörelse som både organiserar de som är med idag men också hittar nya målgrupper.
Varje organisation behöver förnya sig utan att glömma sin historia. Denna strategi för Hela
Sverige ska leva 2017-2020 bygger på en förnyelse av byarörelsen. I den tid vi befinner oss
behöver vi mobilisera arbetet för landsbygdsfrågorna men också modernisera organisationen.

Syfte
- Inspirera och stärka alla de lokala grupper som arbetar med sin bygds utveckling.
- Kompetensutveckla för att skapa framtidstro utifrån de lokala förutsättningarna.
- Informera om möjligheterna till socialt företagande som ett arbetssätt för att på ett hållbart
sätt kunna arbeta med de för bygden aktuella frågorna.
- Involvera och samarbeta med de lokala företagsföreningarna för att hitta innovativa
lösningar på olika behov/ utmaningar som är aktuella i bygden.
- I samarbete med LRF och Småföretagarna initiera ett arbete med hur man kan lösa de lokala
problemen med kontanthantering på landsbygden.
Målgrupper
Projektet riktar sig till verksamma föreningar och företag som har ett intresse av bygdens
utveckling i den bygd där de verkar.
Nytänkande/ Stärka lokalt
Länsbygderådet i vårt län har under hösten prioriterat att arbeta med de lokala
intresseföreningar, byalag, hembygdsföreningar och intresserade idrottsföreningar för att få ett
tydligt underifrånperspektiv om behoven på landsbygden. Det finns varierande behov utifrån
varje bygds unika situation och ett intresse av att kunna göra något åt situationen lokalt.
Länsbygderådet har genomfört närmare tio träffar ute i länets kommuner. Vi måste bli bättre
med att hjälpa de lokala föreningarna och ha som ambition att erbjuda den kompetens som vår
styrelse har utifrån de önskemål som finns lokalt.
När vi sammanställt alla idéer och önskemål, har vi insett att samarbete/samverkan måste bli
bättre och att det finns en potential och möjlighet i att utveckla sociala företag på
landsbygden. Ambitionen och engagemanget som kopplas till det sociala företagandet är ett
viktigt nytänkande som nu måste omsättas i praktisk handling och leda till lokala
arbetstillfällen.
Underifrånperspektiv
Det arbete som gjorts lokalt vid de olika träffarna innebär att ideerna har ett tydligt
underifrånperspektiv som sedan utarbetats till en handlingsplan.

Mål
- Inspirera, skapa framtidstro och en positiv anda om möjligheterna att kunna påverka
utvecklingen lokalt.
- Via ett innovativt och processinriktat arbetssätt skapa 2 nya företag.
- Bevara 2 arbetstillfällen med hjälp av nya kollektiva samarbetsmodeller.
- Genom ett utvecklat samarbete skapa 2 arbetstillfällen i sociala företag.
- Arrangera 10 lokala kvällsseminarier med föreningsliv och företagarföreningar.
- Genomföra en landsbygdsvecka med fokus på landsbygdsutveckling i hela Ångermanland.
Aktiviteter
- Producera en landsbygdens egen tidning som visar möjligheterna, med totaldistribution till
alla hushåll i Ångermanland.
- Genomföra 14 temaresor med goda exempel på företagande och engagemang för att ge

stolthet och marknadsföra våra bygder vid landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik.
- Genomföra en proffsig guideutbildning med representanter från alla kommunerna som tillika
blir ambassadörer för sin bygd.
Projektavgränsning
Projektet avgränsas från föreningens övriga verksamhet.
Projektstöd
För att kunna genomföra projektet anhåller Hela Sverige ska leva Västernorrland om ett
projektstöd på 1025 000 kronor. Vår organisation satsar resterande del 109 000 kronor av
egna medel utöver det ideella arbete som kommer att utföras.
Samarbetspartners
Samarbetspartners blir alla intresserade byalag, föreningar av olika slag som vill engagera sig
för sin bygd utveckling tillsammans med ansvariga tjänstemän i kommunerna.
Styrgrupp
För projektet bildas en styrgrupp med representanter från offentlig, privat och ideell sektor.
Preliminär kostnadssammanställning
Projektledning
30 % tjänst under 22 månader á 14400- inkl. soc.
Administration 5 % á 2400- inkl. soc
Reskostnader
Styrgrupp ( 8 träffar )

317000
53000
20000
40000

Attityder
Landsbygdstidning
Temaresor 14 resor á 15000Landsbygdsvecka
Guideutbildning för 20 personer

180000
210000
120000
50000

Socialt företagande
Seminarier 12 tillfällen ( 3ggr/ kommun )

144000

Totalt
Tidplan: 1mars 2017 – 31 december 2018

1134000

