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Strategins framtagning

● Workshop januari - hela Halland

● Nuvarande strategi med utvärderingar, analyser och följeforskning.

● Samordning med regionala och lokala planer, strategier, 

medborgardialoger mm.

● Intervjuer, workshops och dialogmöten

● Referensgrupp, AU

● Fyra remissrundor

● Strategin stödjer och kompletterar det som andra aktörer gör.

Leadermetoden



Strategins innehåll

- Områdesbeskrivning, behov, 

utvecklingsmöjligheter

- Övergripande principer

- Mål, insatsområden, indikatorer

- Genomförande, organisation

- Uppföljning och utvärdering



Mål, insatsområden, indikatorer

Mål

• Ökat entreprenörskapande

• Ökad social hållbarhet

Insatsområden

• Innovativa tankesätt och 
arbetssätt

• Social hållbarhet i samhälle 
och bygd

• Näringslivsutveckling

• Smart boende

• Infrastruktur och digitalisering

20 st indikatorer

Övergripande principer: hållbarhet (ek, social, miljö), likabehandling, icke-diskriminering



Frågor och bensträckare



Möjliga aktiviteter inom de olika insatsområdena

- Vad vill vi göra inom området?

- Vad är på gång och kan dockas i redan nu?

- Vilka vill vara med? Vilka bör vara med?

- Hur ser nästa steg ut?

- Vem är ansvarig för nästa steg?



Innovativa tankesätt och arbetssätt

Aktivitet Nästa steg Ansvarig

Hitta eldsjälar. Fånga individers intressen. 

Inspireras och hjälpa varandra.

Finnas i nya forum. Skapa 

forum/träffplats. Utveckla befintliga 

forum.

Linda Wennerholm

Hjälpa grupper att utveckla sina 

intressen/öppna för innovativt föreningsliv i 

projektform. Skapa öppenhet i LLUH.

LLUH kan stå för strukturen. Marion (LLUH)

Stärka befintliga föreningar etc är ett sätt att 

plocka upp eldsjälar. Starta 

utbildning/seminarium för hur en förening 

kan arbeta på nya sätt.

Maria Larsson

Samverkansföreningar (som samlar olika 

föreningar i bygder ex Långaryd/Landeryd)

Maria Larsson

Föreningsliv i projektform. Nathalie Ruiz



Social hållbarhet i samhälle och bygd

Aktivitet Nästa steg Ansvarig

Anpassa insats efter lokala förutsättningar. Lättillgängliga 

budskap (både språkligt och annat). Inspireras av Allmänna 

arvsfonden.

Aktiviteter med lågt insteg. Punktinsatser ex rensa vägrenen i 

byn. 

Bredda kontaktnät ex kyrkan, delar av föreningslivet, 

studieförbund etc. Fånga och engagera icke-föreningsaktiva 

(Valberedning har viktig roll)

Linda Wennerholm

Manual hur man gör för att söka projekt. Enkel. Tillgång till olika 

nätverk under processen.

Hur får man lagom balans mellan offentlig, ideell, privat sektor. 

Kommunens roll och ansvar? I vissa faser behövs draghjälp.

Ex ortsutvecklingsstrategier, 

nätverk för lokal demokrati.

Projektledarnätverk – för stöd.

Inflyttningsfest för nyinflyttade för att få med folk. Elisabeth Otterdahl



Näringslivsutveckling

Aktivitet Nästa steg Ansvarig

Nätverkande är grunden

Lära av och utveckla redan genomförda projekt, smak av Tvååker, Broa 

över. Simlångsdalens projekt för att stärka besöksnäring mm.

Tillsammans gå ihop och söka för en näring ex. biodling.

Attrahera så folk vill verka lokalt i byarna. Matchning mellan den som 

vill ta över verksamhet och någon som vill avveckla. Kan vara 

integrationsprojekt också. Småskalighet.

Skapa trygghet på landsbygden – både social service och säkerställa 

energi, mat, samverkan lokalt mm som kan leda till arbetstillfällen och 

produktion. 

Grannsamverkansprojekt.

Linda kontaktperson på 

Hushållningssällskapet 

Halland.

Ulrika Rylin mfl

Nya värdekedjor ex från Kungsäter (återvinning av möbler). Inspireras 

och lära av.

Lena Carlbom (Skoopi), 

Ulrika Rylin mfl

Offentlig upphandling kan ställa till det för lokalproducerade 

tjänster/produkter. Skapa utbildningar för producenter och upphandlare.



Smart boende

Aktivitet Nästa steg Ansvarig

Smart boende för äldre – men inte traditionellt 

”äldreboende”.

Förstudie Helen Andersson

Göra smart boende av alternativa byggnader 

ex kyrkans byggnader.

Generationsboende – möjlighet att få bygga 

för yngre. Nya finansieringslösningar? 

Byggnadsprocesser. Tillgång till service, 

mark mm.

Markägare behöver vara med. Bl a 

lantbrukare, kyrkan, kommuner mfl.

Goda exempel på projekt. Lev din dröm, 

Ekobyn i Okome

Bostäder för yngre som ska flytta hemifrån. 

Samarbeta med kommunala bostadsbolag så 

de bygger utanför tätorter.



Infrastruktur och digitalisering

Aktivitet Nästa steg Ansvarig

Kartlägga kollektivtrafik och koppla ihop så fler kan 

samåka. Kartlägga vilka behov som faktiskt finns. Viktiga 

knutpunkter, vilka lösningar behövs, hur kombinera med 

befintlig infrastruktur osv.

Förstudie Ev LLUH?

Bryta digitalt utanförskap. Vilka bygdegårdar har fiber? 

Pengarna räcker inte till för vissa bygdegårdar att koppla 

in den. Kartlägga varifrån bygdegårdar fått medel. Vad 

vill man utveckla i bygdegårdsföreningarna? Utbilda 

byatekniker, människor från gröna sektorn. Även 

hembygdsgårdar.

Förstudie. Kartläggning, 

utbildning mm

Lena Carlbom, Marion 

Eckardt

Bygdegårdar kan användas för coworkin-plater.

Smart digital teknik för kunskapsöverföring ex kring en 

historisk plats utomhus – liknande appar för guidning. 

Tillgänglig för att överföra och höja kunskap.



I samarbete med

Tack för uppmärksamheten!

www.lluh.se info@lluh.se Jennie 0705 - 84 55 99

Marion 0733 - 71 82 89

http://www.lluh.se
mailto:Marion.eckardt@lluh.se

