
Verksamhetsplan för Visingsörådet 2021
Ärende
Visingsörådets styrelse vill med verksamhetsplanen belysa de viktigaste arbetsuppgifterna. Den 
beskriver nuvarande situation och vad vi tror om framtiden. Den ska vägleda våra målsättningar och 
aktiviteter. Vi vill understryka vikten av att se Visingsös utveckling i positiv anda med fokus på 
hållbarhet och modern landsbygd. God samverkan med många intressenter är en framgångsfaktor.

Vad har hänt, var är vi idag och vad tror vi om framtiden

SWOT
Styrkor (interna)

- Styrelsen fungerar mycket bra. Ledamöter med olika kompetenser.
- Styrelsen har bra och tät kontakt med öns föreningar och byalag
- Styrelsen har väl upparbetat närverk in till kommunens tjänstemän och politiker
- Politiker och myndigheter har stor respekt för Visingsörådets arbete

Svagheter (interna)
- Svårt att nå ut till öborna med snabb och korrekt information
- Det breda intresset för civilfrågorna är ganska lågt bland öbefolkningen.
- Visingsö är inte förberedda på ökad cykelturism. Vägar, service, toaletter m.m.
- Delar av vägnätet har dålig standard
- Svårt att få bygglov.

Möjligheter (externa)
- Förstärka samarbetet med föreningar och byalag 
- Arbeta för bra samarbete med kommunens politiker och tjänstemän
- Tätt samarbete med Kommundelsutveckling
- Engagera fler öbor i civilfrågorna
- Lyssna in vad som är ”viktiga” framtidsfrågor för öborna. 
- Arbeta med befolkningsutvecklingsfrågor
- Samverka med Gränna. Förstärka Grevskapet.

Hot (externa)
- Negativ befolkningsutveckling
- Medier sprider negativ information. Påverkar Visingsös image.
- Vi finns i kommunens ytterområde

Vision
Visingsörådets vision är att Invånarna kan verka och bo på en plats där den moderna landsbygden 
utvecklas positivt. Man har en stark vilja att kunna fortsätta vara bosatt på Visingsö. Möjligheterna 
att flytta in är goda
Alla invånare känner delaktighet och har en gemensam strävan att göra det bästa för Visingsö. Alla 
har möjlighet att delta i arbetet genom information och möjligheter att påverka frågornas inriktning
Syfte/Ändamål



Visingsörådets uppgifter är
- att vara ett partipolitiskt och ideellt obundet samarbetsorgan för tillgodoseende av den på 

Visingsö bosatta befolkningens intressen.
- att tjäna som kontaktorgan mellan invånarna på Visingsö och Jönköpings kommun i övrigt
- att kunna tjäna som remissinstans för frågor rörande Visingsö
- att verka för information, debatt och samverkan kring och för Visingsö som boendeort
- att verka för samarbete mellan invånarna, organisationer och institutioner på Visingsö
- att bevaka miljöfrågorna som berör Visingsö och Vättern
- att medverka till att utveckla Visingsö till en modern landsbygd

Vad innebär våra uppgifter

Samarbetsorgan
- Göra oss mer synliga
- Samarbeta med samtliga kontaktorgan
- Erbjuda plattform för samarbete mellan föreningar och företag i hela Grevskapet

Kontaktorgan
- Jönköpings kommun
- Regionen
- Länsstyrelsen
- Länsmuseet
- SRF (Skärgårdarnas Riksförbund)
- VVF (Vätternvårdsförbundet)
- HSSL (Hela Sverige ska leva)
- Gränna hamnbolag
- Kommundelsutvecklingen
- Statens Fastighetsverk
- Föreningar och byalag

Remissinstans
- Handlägga ärenden 
- Bevaka Visingsöbornas intressen
- Kartlägga kontaktpersoner och kontaktvägar

Information/debatt/samverkan
- Annonsera i ”Visingsöbladet”
- Utnyttja sociala medier t.ex. Facebook
- Egen hemsida www.visingsoradet.se
- Anordna konkurrensneutrala ”debattmöten”
- Marknadsföra Visingsörådet lokalt och regionalt
- Samverka med föreningar och byalag på främst Visingsö

Bevaka miljö- och energifrågor
- Delta i SRFs och HSSL olika arbetsgrupper 
- Delta i Vättervårdsförbundets arbete
- Delta i Jönköping kommuns arbete med miljö och energifrågor
- Delta i Länsstyrelsens arbete med miljö och energifrågor
- Samarbeta med Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet

Målsättning



- Visingsöborna känner väl till rådets arbete.   
- Visingsö har en positiv befolkningsutveckling
- Vi har en tidsenlig hemsida samt relevant information via sociala medier
- Visingsörådets ledamöter deltar i olika arbetsgrupper som stödjer vår vision
- Hamnrådet är väl etablerat och har plan för infrastruktur i hamnområdet
- Tät kontakt med föreningsledare på Visingsö
- Vi har kontroll över framtida utmaningar vad gäller miljö & energifrågor
- Mer intrigerade arbetsgrupper. Anpassade till vår vision.
- Visingsörådet har firat 50 år

Aktiviteter
Händelse Ansvarig  

- Vi arbetar fram en plattform för info- kommunikation Patrik o Mie
- Enkätundersökning Ingegerd o Patrik
- Vi arbetar fram en strategiplan för positiv befolkningsutveckling Gungerd o Ingeged
- Vi arbetar i olika arbetsgrupper som stödjer vår vision Bengt o Karin
- Verksamhetsplan för hamnrådet Bengt o Kjell
- Föreningsledarträffar Lena o Bengt
- Plan för Hållbarhet Kjell o Ingegerd
- Ny organisation arbetsgrupperna Bengt o Karin
- Jubileumskommitté Bengt o Mie

Kompetens
I samband med att vi fastställer aktiviteterna kommer vi att bedöma om någon extern kompetens 
behövs.

Relationer (vilka ska vi samarbeta med)
- Ordförande i samtliga föreningar på Visingsö
- Byalagen (byamän)
- Kommundelsutveckling (KDU)
- Trafikverket
- Statens Fastighetsverk
- Skärgårdarnas Riksförbund (inkl arbetsgrupper)
- Hela Sverige Ska Leva
- Trafikantrådet, Jönköpings kommun
- Hamnrådet, Jönköpings kommun
- Vätternvårdsförbundet
- Gränna hamnbolag
- Jönköpings kommun förvaltningar och nämnder
- Östra Vätterbranterna
- Regionen
- Länsstyrelsen
- Visingsö Näringslivsförening
- Junehem AB
- SPF seniorerna
- M.fl.

Organisation



Samtliga ledamöter arbetar på uppdrag av styrelsen i de olika arbetsgrupperna och utskotten
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Ekonomi
Visingsörådet är beroende av ekonomiska bidrag. Tidigare år har Jönköpings kommun samt 
Vätternvårdsförbundet bidragit med totalt 15 000 kronor årligen.

Ekonomisk plan 2021
Intäkter/likvida medel
Kassa/bank  (ing. balans) 13 643   Kronor
Bidrag Jkpg kommun (prel.)                           15 000 Kronor
Bidrag Övriga (prel.)   5 000 Kronor
Summa 33 643 Kronor

Kostnader
Administration, medlemsavgifter 3 000 kronor
Trycksaker, annonser 2 000 kronor
Representation, uppvaktningar 1 000 kronor
Kontorsmaterial 1 000 kronor
Möten                         17 000 kronor
Redovisning, it tjänster 2 300 kronor
Verksamhetskostnader 3 500 kronor
Summa                         29 800 Kronor
Resultat                         +3 843 Kronor

Mötesplan
Styrelsen 18/3, 5/5, 17/6, 26/8, 14/10, 16/12, 10/2 (2022)
Årsstämma 5/3 2022

 




