
Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är 
frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall. 

En aktivitetsplan är en sammansställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål 
och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för 
dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra 
vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för 
budgetmallen.

A. Kunduppgifter

Aktivitet Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum
1. Adminstration
Delaktiviteter
Adminstration, 
inkl redovisning 
och efterarbete.

Ekonomi mm Bokförings-
firma
Vattenråd

Okt 2019 Maj 2023

Aktivitet Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum
2. Samordning 
genom 
styrgrupp
Delaktiviteter
Samordning, 
styrning, 
återkoplling.

Styrgrupp på 3-4 personer 
från vattenråde 
tillsammans med 
samordnare träffas 4 ggr 
per år.

Samordnare
Ordförande i 
vattenråd

Okt 2019 Maj 2023
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Organisationsnumme
r
769613-5826

Projektnamn Högvadsån - samverkan för levande vatten, mångfald och 
hållbar utveckling

MALL AKTIVITETSPLAN
- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Aktivitet: Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Delaktivitet: Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Beskrivning: Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla 

leverantör, bygga hemsida)
Ansvarig: Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
Start: När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
Klart: När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Om du använder en aktivitesplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd. 



Aktivitet Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum
3. 
Gemensamma 
dialogmöten 
(minst 5) samt 
föreläsgningar
Delaktiviteter
Inbjudan 1-5 Markägare, företag, 

besöksnäring, föreningar, 
fiskevårdsområden, 
byalag, skolor, vattenkraft, 
kommuner, Skogsstyrelsen 
m fl. 

Samordnar
e 
(vattenråd) 
och 
kommuner

Okt 2019 Okt 2022

Dialogmöte 1-5 Workshop med dialog kring 
problem, möjligheter, 
visioner och samverkan.

Samordnar
e

Nov 2019 Nov 2022

Dokumentation 1-
5

Sammställning och utskick. 
Beskrivning av problem, 
möjligheter, visioner och 
hur man kan samverka för 
att nå visionerna.

Samordnar
e

Dec 2019 Dec 2022

Föreläsningar 
och
studiebesök

5-10 experter/forskare, 
företagare, markägare m fl 
berättar om speicifika 
ämnen som blir aktuella.

Samordnar
e

Jan 2020 Okt 2022

Samverkan med 
andra projekt

• Dialog med andra 
projket för 
samverkan och 
synergi: 

• Leader Utvecklings- 
och 
förvaltningsplan för 
Ätrans nedre 
fiskevårdsområde.

• Skogsstyrelsens 
Grip on Life IP.

• Vattenmyndigheten 
WaterCoG.

• Pilotområden Havs- 
och 
vattenmyndigheten

Samordnar
e

Jan 2020 Okt 2022

Projektideer och 
ansökan

Resultatet från 
dialogmötena resulterar I 
arbetsgrupper och även 
övergripande projketideer 
att söka pengar för

Samordnar
e

Jan 2020 Okt 2023

Utvärdering Deltagarnas reflektioner 
kring arbetet 
sammanställs. Enkät.

Extern Jan 2022 Okt 2022

Spridning av 
resultat

Resultat sprids till alla 
deltagare.

Samordnar
e

Nov 2022 Feb 2023
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Aktivitet Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum
4. Lokala 
grupper och 
lokala aktiviteter
Delaktiviteter
Befintliga grupper 
kontaktas

Rundringning och 
uppdatering av 
kontaktlistor.

Samordnar
e

Okt 2019 Okt 2019

Nya grupper 
startar efter 
gemensamma 
dailogmöten

Utifrån dialogmöten kan 
nya lokala arbetsgrupper 
bildas.

Samordnar
e
Ansvarig 
för 
arbetsgrup
p

Feb 2020 Dec 2022

Kommunikation Kontakt hålls med de lokal 
grupperna och vid behov 
ges coacning och stöd.

Samordnar
e

Okt 2019 Dec 2022

Lokala  
vattendrags-
vandringar

Arbetsgrupperna bjuder in 
till lokala 
vattendragsvandringar 
med stöd av samordnaren.

Samordnar
e
Ansvarig 
för 
arbetsgrup
p

April 2020 Juni 2022

Förslag till 
pedagogiska 
vattenmiljöer

Inventering av 
pedagogiska vattenmiljöer 
som är tillgängliga för 
allmänheten

Samordnar
e
Ansvarig 
för 
arbetsgrup
p

April 2020 Dec 2021

Handikaps-
anpassade 
besöksplatser

Inventering av 
pedagogiska vattenmiljöer 
som är lämpliga att 
handikappsanpassa

Samordnar
e
Ansvarig 
för 
arbetsgrup
p

April 2020 Dec 2021

Beskrinivngar av 
lokala vattendrag. 

Dokumentation från lokala 
vattendragsvandringar, 
inventeringar och tidigare 
underlag sammanställs i 
beskrivningar av  de lokala 
vattendragen med stöd av 
samordnaren.

Samordnar
e
Ansvarig 
för 
arbetsgrup
p

April 2020 Dec 2022

Förslag till 
åtgärder och 
information tas 
fram

Genom arbetsgrupperna 
tas förslag fram till åtgärder 
och 
kommunikationsinsatser 
som resulterar i 
ansökningar om medel och 
ytterligare aktiviteter.

Samordnar
e
Ansvarig 
för 
arbetsgrup
p

Aug 2020 Dec 2022

Gemensamma 
studiebesök för 
att titta på lokala 
åtgärder

Studiebesök görs där 
åtgärder genomförts inom 
området.

Samordnar
e
Ansvarig 
för 
arbetsgrup
p

April 2020 Dec 2022
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Aktivitet Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum
5. Vattenkrafts- 
och 
företagssamverk
an
Delaktiviteter
Kontakter och 
dialogmöten med 
vattenkraftsägare
.

Samtal för att se om man 
kan finna förbättringar och 
lösningar för ökad 
konnektivitet för fiskar mm.

Samordnar
e
Vattenrådet
Lst

Jan 2020 Juni 2022

Förslag beskrivs 
samt samverkan 
och åtgärder 
föreslås

Åtgärdsförelagen används 
som underlag att söka 
pengar i samverkan med 
Lst.

Samordnar
e
Vattenrådet
Lst

Aug 2020 Dec 2022

Kontakter och 
dialogmöten med 
företag.

Samtal för att finna 
samverkansmöjligheter för 
att utveckla lokalt 
företagande, naturvärden 
och förbättra miljön. 

Samordnar
e
Vattenrådet

Jan 2020 Juni 2022

Förslag beskrivs 
samt samverkan 
och åtgärder 
föreslås

Typer av 
samverkan/åtgärder 
används som underlag att 
söka medel för finsaiering 
vid behov.

Samordnar
e
Vattenrådet

Aug 2020 Dec 2022

Aktivitet Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum
6. Vattnet I 
skolan
Delaktiviteter
Inbjudan till 
skolor för att höra 
om intresse.

Kontakter med rektorer. 
Inbjudan skickas ut till 
rekotorer och lärare. 
Överlida, Mjöbäck, 
Älvsered, Fagered, Ullared

Samordnar
e

Feb 2020 Juni 2020

Besök på skolor 
för att träffa 
lärare och 
XXXector.

Informationsträff för att 
höra om man är 
intresserad.

Samordnar
e

Juni 2020 Aug 2020

Inventering av 
vattenmiljöer vid 
skolor.

Invenerar miljöer I 
närmiljöerna vid skolorna 
för att hitta pedagogiska 
vattenmiljöer som kan 
användas.

Samordnar
e
Biolog/ 
pedagog

Juni 2020 Okt 2020

Sammanställning 
av resultat I 
dokumentation

Material som kan 
användas av skolor och 
andra intresserade.

Samordnar
e
Biolog/ 
pedagog

Juni 2020 Nov 2020

Fortbildning för 
lärare.

Utbildning av intresserade 
lärarlag kring metoder, 
utomhuspedagogik, vatten, 
ämnesövergripande 
teman.

Samordnar
e
Biolog/ 
pedagog

Aug 2020 Aug 2021
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Stöd från 
vattenbiolog vid 
utomhuspedagigi
k vid vatten.

Biologisk kunnig person är 
med och visar och stötar 
vid utomhuspedagiken.

Samordnar
e
Biolog/ 
pedagog

Aug 2020 Dec 2022

Samverkan med 
vattenråd och 
högskolor

Skolorna medverkar i att 
dokumentera miljöer och 
samla in kunskap som 
kommer 
vattenrådet/forskare till del

Samordnar
e

Feb 2020 Feb 2023

Inköp av materiel. Enklare materiel som 
håvar, vannor, böcker mm 
köps in till skolorna om de 
saknar detta.

Samordnar
e
Biolog/ 
pedagog

Aug 2020 Aug 2021

Koppling till 
läroplanen

Arbete sker med att 
utveckla vattenarbetet till 
hållbar utveckling enligt 
läroplanen för att få arbetet 
som en naturlig och 
fortgående del I skolornas 
arbete.

Samordnar
e
Biolog/ 
pedagog

April 2020 Dec 2021

Projektidéer Skolornas resultat kan 
avnändas för 
åtgärdsprojket eller andra 
fortsättningsprojekt att 
söka pengar för.

Samordnar
e

Aug 2020 Dec 2022

Utvärdering och 
spridning av 
resultat

Lärarnas reflektioner kring 
arbetet sammanställs. 
Enkät.

Samordnar
e

Jan 2022 Maj 2023

Aktivitet Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum
7. Utbildning 
lokala coacher/
naturguider
Delaktiviteter
Inbjudan till 
utbildning

Inbjudan skickas ut till alla 
intresserade markägare, 
lärare, företag, föreningar 
mfl.

Samordnar
e
Utbildare

Okt 2019 Jan 2019

Utbildning En serie på minst tre 
utbildningstillfällen kring 
naturguidning vid vatten, 
gemensamt lärande och 
cochning av grupper.

Samordnar
e
Utbildare

Feb 2020 Maj 2020

Uppföljning och 
coachning

Deltagarnas reflektioner 
kring arbetet 
sammanställs.  Coachning 
av naturguider.

Samordnar
e
Utbildare

Maj 2020 Dec 2022
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Aktivitet Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum
8. Utvärdering, 
analys och 
kunskaps-
sammanställnin
g
Delaktiviteter
Sammanställning 
av kunskaper om 
natur, 
kulturhistoria från 
hela 
avrinningsområd
e. 

Sammaställning görs i 
huvdsak i GIS där data 
sammanställs. Olika kartor 
kan produceras. 
Sammanställning sker 
också i rapport. 
Referenslista.

Samordnar
e

Jan 2020 Jan 2021

Sammaställning 
av resultat från 
dailogmöten och 
arbetsgupper, 
företagsutvecklin
g, ansökningar, 
åtgärder mm. 

Sammanställning i rapport. Samordnar
e

Jan 2020 Mars 2023

Spridning till alla 
deltagare.

Kartor och rapporter görs 
tillgängliga för alla.

Samordnar
e

Aug 2020 Juni 2022

Arbetssätt, 
verktyg och 
metoder 
dokummenteras 
under arbetets 
gång.

Sätts samman i dokument 
som ett underlag för 
fortsatt diskussion.

Samordnar
e

April 2020 Mars 2023

Analys, 
utvärdering av 
metoderna.

Görs gemensamt på 
dialogmöten.

Samordnar
e

April 2022 Sep 2022

Sammanställning 
och 
dokumentation

En slutlig dokumentation  
som rapport och även mer 
publik lättillgänglig version 
för spridning.

Samordnar
e

Sep 2022 Mars 2023

Spridning av 
resultatet.

Sprids brett till 
myndigheter, 
organsiationer och 
föreningar.

Samordnar
e

Jan 2022 Mars 2023

Aktivitet Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum
9. 
Kommunikation
Delaktiviteter
Kommunikations
plan 

Kommuniaktionsplaner 
utvecklas för Ätrans 
vattenråd tillsammans med 
lokala arbetsgrupper.

Samordnar
e

Jan 2020 aug 2020

Informationsbrev Sätts samman två gånger 
per år och skickas ut till 
alla deltagare och även 
utanför projketet till alla 
intresserade.

Samordnar
e
Kommunik
atör

Jan 2020 Mars 2023
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Aktivitet Beskrivning Ansvarig Startdatum Slutdatum
10. Bidrags-
ansökningar
Delaktiviteter
Ansökan av 
medel för projket 
och åtgärder som 
uppstår inom 
projketet.

Kan t ex vara 
bitopvårdande åtgärder 
som återutsättning av 
block, fiskvägar, rätta till 
vägtrummor men även 
informationsisatser som 
skyltar, foldrar, kartor, 
material till hemisdor.

Samordnar
e

Juni 2020 April 2023
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