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Ändamål i stadgarna

• Att främja lokalt ledd utveckling i verksamhetsområdet med målen att 

öka antalet innovationer, konkurrenskraften och sysselsättningen, 

samt att göra Halland till en mer välkomnande och attraktiv livsplats.

• Att arbeta aktivt med jämlikhet och hållbarhet. 

• Att komplettera kommunala, regionala, nationella och internationella 

strategier och utvecklingsplaner med lokal drivkraft, kunskap och 

initiativ. 

• Att stödja lokala initiativ i att hitta samverkan och synergier, även 

internationellt, för att bli ännu effektivare. 



Ett rikare Halland genom lokala initiativ

Genom samverkan mellan lokala drivkrafter och företagare 
skapar vi tillsammans ett rikare, mer välkomnande och 
nytänkande Halland. Halland ska vara rikare på möjligheter, 
människor, initiativ och tillväxt. Halland ska vara mer 
välkomnande för fler olika människor att verka, bosätta sig 
och besöka. Genom lokala initiativ och samverkan sås frön 
till nya sätt att tänka, leva, och mötas. 

Vi tror på människans vilja att förbättra sin omgivning – att 
vara medskapare i den lokala utvecklingen. Lokalt Ledd 
Utveckling Halland erbjuder medel och metoder för att 
tillsammans gå från ord till handling.
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Värnar LEADER-metoden och 
dess 7 principer;

1. Lokal strategi

2. Underifrån-
perspektiv
3. LAG

4. Innovation

5. Integrerande insatser

6. Nätverk

7. Samarbete



Verksamhetsidé

• LLUH är en proaktiv drivare av den lokala 
utvecklingen i Halland med fokus på 
landsbygdsutveckling. 

• Samtliga medlemsorganisationer i partnerskapet har 
kunskap och kännedom om att de äger verksamheten 
och dess möjligheter, samt att LLUH kan vara en länk 
in i europeiska sammanhang. 

• Organisationen är känd även av den breda 
allmänheten i Halland


