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Förbättrad lokal styrning

Samhällets och 
aktörers deltagande i 

beslutsfattandet

Styrning av 
samarbete

LAG-gruppens 
roll i 

flernivåstyrning

Förbättrad 
lokal 

styrningFörmågan att 
förvalta 

offentlig-privat 
finansiering

Förbättrad lokal styrning kan uttryckas genom 

i) beredvilligheten att bredda beslutsprocessen 

genom att inkludera bredare delar av 

samhället och fler aktörer, och samtidigt 

respektera social, geografisk och institutionell 

balans och könsfördelning, 

ii) förmågan och kapaciteten att acceptera delat 

ledarskap över området, 

iii) förmågan att hantera finansiering från olika 

offentliga och privata källor, och iv) att stärka 

förmågan att utveckla partnerskap och en 

samarbetsinriktad styrning, en aktiv roll i 

utformningen av flernivåstyrning, etc.



Förbättrat socialt kapital

Förbättrat lokalt kapital kan synas på:

• Nationell och överregional nivå: exempelvis i form 

av ökad tillit, samstämmiga mentala bilder och 

uppfattningar, förbättrad dialog och 

lärandeprocesser, nätverk 

• Regional och lokal nivå: exempelvis i form av ökad 

tillit, samstämmiga mentala bilder och 

uppfattningar, förbättrad dialog, utökad lokal 

kompetens och kapacitet, nätverk, bättre 

anpassningsförmåga och motståndskraft 
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Förbättrat resultat

Förbättrat resultat kan utryckas på:

• Nationell och Europeisk nivå 

(programnivå): genom förbättrat 

resultat på strategier och program 

• Lokal och regional nivå (LAG‐nivå): 

genom hållbarare projekt, 

innovativare projekt, nya 

projektfrämjare, ökad 

hävstångseffekt.
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Föreningens ändamål

• 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.



Medlemsnyttan

Medlemsnyttan: Att kunna påverka hur LAG och verksamhetskontor främjar lokalt ledd 

utveckling. Att kunna lyfta in information om initiativ och aktiviteter som bör stödjas, och spridas, 

framöver till styrelse, partnerskap och verksamhetskontor. Att kunna både dela och hämta 

kunskap och information till ett brett nätverk regionalt, nationellt och internationellt.

Konkret: 

• Informationsstöd:

– LLUH sprider info om event och aktiviteter från medlemmarna, på efterfrågan och spontant

– Riktad info per mail /nyhetsbrev endast till medlemmar, kompetenshöjande, omvärldsbevakning

• Deltagande under strategidagar och årsmöte 

• Nominering och val av ledamöter i LAG 

• Förhandlingspartner, remissinstans, samt dialogpartner i pågående samtal om lokal utveckling i Halland
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Grundläggande aktiviteter

• Skapa transparent struktur för ett aktivare 
partnerskap

• Arbeta med medlemsnyttan



LAGs ansvar

LAG – genom kontakt, dialog och medlemsrekrytering

• Återkopplar till och från sina föreningar och organisationer till och från LAG. Rapport på LAG om detta.

– Använder partnerskapet mer aktivt som förhandlingspartners, remissinstans och dialogpartner 

• Medlemsrekryterar – uppmuntrar organisationer att bli medlemmar, särskilt privat och ideell sektor av 

kommunal-regional karaktär.

• Deltar på och uppmuntra medlemsorganisationer att delta på AW för medlemmar och andra i LLUHs

nätverk. 

• Deltar på och involvera medlemsorganisationer i  partnerskapet i processen för nästa programperiod 

med start strategidagar hösten 2018.

• Föreslår eventuellt stadgeförändring till årsmötet runt medlemsstruktur (vem kan bli medlem, kostnad)



Aktiviteter från 
verksamhetskontoret

Verksamhetskontoret: Genom att arbeta med medlemsnyttan och skapa struktur som möjliggör deltagande

• Medlemsbrev, 2ggr per år

• Använder på LAGs initiativ partnerskapet mer aktivt som förhandlingspartners, remissinstans och 

dialogpartner

• Anordnar AW för medlemmar och andra i LLUH:s nätverk 

• Utlyser deltagande på konferenser i Sverige för kompetensutveckling/inspiration, halvårsvis

• Involverar medlemskapet i processen för nästa programperiod med start strategidagar hösten 2018

• Uppdaterar medlemslista, inkl. vem som är deras representant/kontakt i LAG. Informerar LAG om denna.

• Uppdaterar kompetenskartan på LAG – i vilka föreningar är LAG-ledamöterna aktiva.

• Bjuder in valberedning till informationsträff om LEADER-metoden och LAGs möjligheter att 

påverkastrategidagar, årsmötet och ett valfritt styrelsemöte om året


