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Sammanställning
Falkenberg
Workshop i Falkenbergs kommun
Den 17 oktober 2013 samlades 64 personer i Ullareds bygdegård för att diskutera
förutsättningarna för lokal utveckling och landsbygdsutveckling i Falkenbergs kommun
och Halland. Resultatet redovisas på följande sidor. Sprid gärna materialet och låt det
vara grund för ytterligare diskussioner kring lokal utveckling och landsbygdsfrågor. Ta
även del av materialen från de andra kommunerna och hämta inspiration och lärdomar
från dem.
Inför workshopen genomfördes intervjuer med människor i alla åldrar på olika
mötesplatser i kommunen såsom caféer, gatukök, skolor eller vid lanthandeln. De fick
svara på ”Vilka är de tre bästa sakerna med att bo på landsbygden?” samt ”Vilka är de
tre största utmaningarna för landsbygden?”. Resultaten redovisas i så kallade ordmoln
där de ord som är störst är de vanligast förekommande svaret.
Workshopen bestod av fyra olika delar:
Nuläge
Viktigt för mig
Tillgångar & möjligheter
Utmaningar.
Varje moment beskrivs kortfattat innan resultaten redovisas.
Sammanställningar från alla workshop, bilder, ordmoln och mer finns samlat på
www.landsbygdslyftet.se.
Låt er inspireras!

ORDMOLN
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13-25 år

26-40 år

Vilka är de tre bästa sakerna med att bo på landsbygden?

41-60 år

60- år

Vilka är de tre största utmaningarna för landsbygden?

13-25 år

26-40 år

Vilka är de tre största utmaningarna för landsbygden?

41-60 år

60- år

Fördelning av intervjuade
Totalt 60 enkäter och bakom många enkäter döljer sig flera personer.
Totalt 37 kvinnor och 23 män.
29 enkäter 13-25 år

8 enkäter 26-40 år

11 enkäter 40-60 år

12 enkäter över 60 år

NULÄGE
Hur skulle du beskriva landsbygden i Falkenberg och dem
som bor där för en som aldrig sett eller upplevt den?
Deltagarna fick i grupper gemensamt beskriva landsbygden och människorna som
bor där. Det finns fem olika ”ingångar” i att beskriva omgivningen.
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Det pratas en hel del om den företagsamhet och utvecklingspotential som
landsbygden i Falkenberg har. Främst tar deltagarna upp att det finns områden
där det sker utveckling redan nu, som inom gröna näringar eller fritidsaktiviteter
(skidanläggning eller jakt/fiske). Falkenbergaren på landsbygden beskrivs som
företagsamma och kreativa med en anda av ”kan själv”. Invånarna är präglade av ett
rikt föreningsliv med nära till samarbete. Det finns också god grannsamverkan och
gemenskap på landsbygden vilket ligger till grund för den trygghet som upplevs på
landsbygden. 17% av svaren handlar om rörlighet/närhet. Deltagarna på workshopen
beskriver Falkenberg som ett område med nära till allt och det förekommer
både positiva och negativa kommentarer om kollektivtrafiken i kommunen. Inom
boendebehov samlas bekskrivningar som strandskyddsproblem, behov av billiga
bostäder och nybyggnation. Inom kategorin landskapet beskrivs de fysiska naturliga
tillgångar som Falkenbergs kommun har. Till största del handlar dem om den
fantastiska naturen, med dess omväxling från stränder, åkermark och skogsmark. Alla
inspel är positiva om den vackra naturen och resurser som finns där.

VIKTIGT...
Vad behöver just DU för att utvecklas och trivas på
landsbygden?
Deltagarna fick enskilt fundera kring
frågeställningen ovan. För att kunna tänka
utifrån alla de roller som en människa kan
ha och kunna byta perspektiv fanns olika
”perspektiv-kort” att skriva på. De alternativ
som var förtryckta var ungdom, boende,
förälder, föreningsaktiv och företagare. Det
fanns även ett kort där det fanns möjlighet att
själv fylla i sin roll.
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I diagrammet ovan redovisas fem olika områden som deltagarna ansåg vara viktiga.
Vid sammanställningen upptäcktes att det inte fanns någon signfikant skillnad
mellan ”perpektiv-korten”. Alla perspektiven skrev ned liknande prioriteringar, men i
några fall går det ändå att se tendenser eller riktningar.
Inom de tre största tårtbitarna är det även intressant att bryta ned resultatet eftersom
de vid förstan anblicken är allmänt kategoriserade.
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Genom ovanstående uppdelning finns det femton olika områden som anses
vara viktiga. Det som värdesätts mest är uppkoppling (bredband), kollektivtrafik,
gemenskapen/trygghet/sammanhållningen och nätverkande - företagsutveckling.
Det som tidigare kunde sammanfattas som naturnära livsstil med gemenskap
och sammanhållning får större innebörd och förklaring då närhet till naturen
och valmöjligheter kring boendealternativ finns med tillsammans med ett
aktivt fritids- och föreningslivs med tillgång till olika mötesplatser. Som sagt
värdesätts gemenskapen och sammanhållning högt. Inom den tårtbit som
sammanfattas service finns det mest allmänna tillrop om bättre tillgång på
service av olika slag, men mest pekas skolan ut och därefter tillgång till hälsa/
omsorg och affär. Inom nätverkande - företagsutveckling efterfrågas i hög grad
samverkan och möjligheter till utveckling för att stärka arbetsmarknaden och hitta
samordningsvinster i att göra saker gemensamt eller i samarbete med andra.

MÖJLIGHETER
Vilka är de största tillgångarna landsbygden i Falkenberg har?
Vilka möjligheter ser ni med tillgångarna och allt det som är bra?
Tillsammans runt bordet fick deltagarna fundera och skriva ned vilka tillgångar och
möjligheter de ser med landsbygden i Falkenbergs kommun. Uppmaningen gavs att försöka
hitta det unika och hur det unika kan användas. Exempelvis går det att fundera över vad det
är som gör naturen på Falkenbergs landsbygd så unik att den är mer värd att besökas än
någon annan kommun. Hur tar vi tillvara på de unika tillgångar som finns och skapar unika
möjligheter av dem?
När gruppen kring bordet var klar fick deltagarna
göra en rotation och byta bord. Samma
grupp människor men med en annan grupps
möjlighteter. Efter rotationen fick gruppen
prioritera för dem ”nya” möjligheter genom att
diskutera dem i grupp och därefter enskilt välja
ut tre möjligheter. Deltagarna ombads även att
motivera varför just dessa tre möjligheterna är
viktiga att prioritera i framtida satsningar.
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35%

Småföretagandet
10%

Naturen som resurs för turism
Den största möjligheten deltagarna på workshopen såg var naturen som reusrs för
turism. Bland motiveringar till möjligheter finns bland annat: närheten till skog, sjöar
och många sevärdheter. Rekreation och friluftsliv är också återkommande. GeKås i
Ullared nämns också som en viktig dragkraft för besöksnäringen.

Natur - Jord & Skog som resurs för landsbygdens utveckling
Det finns stora möjligheter inom jord- och skogsbruket som en del i att utveckla
landsbygden. De gröna näringarna skapar arbetstillfällen lokalt och kan utvecklas
genom småskalig råvaruförädling.

Småskalig matproduktion
Många ser också möjligheter med småskalig matproduktion; gårdsbutiker, lokal
livsmedelsproduktion och småskalighet kan skapa attraktivitet och arbetstillfällen. En
sektor att ytterligare utveckla.

Boende - strandskyddet
Det behövs byggas mer på landsbygden för att öka inflyttningen och möjligheten finns
ifall strandskyddsregler ändras. Byggande i attraktiva områden är nödvändigt.

Småföretagande, arbetstillfällen, skola och ett aktivt
föreningsliv lockar till inflyttning
Det finns fyra underrubriker som alla pekar mot samma mål. Att skapa förutsättningar
för ökad inflyttning till landsbygden.
Småföretagandet
Stark drivkraft och hög kreativitet bland företagare på landsbygden. Skapar
arbetstillfällen lokalt.
Skolan
Skolan ses som förutsättning för att människor ska flytta till en ort. Den är livsnerven i
bygden, skapar aktivitet och skapar attraktion för yngre barnfamiljer.
Aktiv fritid
Ett aktivt föreningsliv med mycket aktiviteter skapar också lockelse och kan fungera
som ett bete för att locka människor till mindre orter.
Aktiva invånare
Skapar engagemang som kan leda till arbetstillfällen. Visar på gemenskap och trygghet
som finns på landsbygden.

Utmaningar
Vilka är de största utmaningarna för landsbygden i
Falkenberg? Vilka hinder ser ni?
Deltagarna diskuterade till sist vilka utmaningar och hinder som finns för
landsbygden i Falkenbergs kommun. De fick även uppmaningen att tänka utifrån
de olika kategorierna som de kunde utgå ifrån tidigare under kvällen (ungdom,
boende, förälder, företagare, föreningsaktiv eller eget alterntiv). Totalt angavs elva
utmaningsområden för Falkenberg landsbygd.
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De största utmaningar anses vara att få igång byggnation och inflyttning till
landsbygden samt behålla och utveckla den service (skola, affär och omsorg)
som finns. Utöver detta pratas det om bättre väghållning men även de hinder
regler och lagar utgör för utvecklingen (byråkrati). En del nämner att vi måste sätta
landsbygden på agenden och få upp fokus för landsbygdens förutsättningar. Vidare
pratas det om att utveckla och skapa mer aktiviteter på landsbygden, främst för
ungdomar. Några nämner att företagandet behöver utvecklas och att företagare
behöver fler ben att stå på utöver turismen. Deltagare såg även
utmaningar kring en hållbar utveckling, småskaligt lantbruk,
utveckling av kollektivtrafiken samt utbyggnad av fibernät i hela
kommunen.

Sammanhang
Vilka röda trådar löper genom det som värderas som viktigt, till vilka möjligheter som
finns och vilka utmaningar som landsbygden i Falkenberg står inför?
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Summering
Många ämnen och inriktningar hänger med från viktigt till möjligheter och utmaningar,
och inom de olika områdena är inriktningarna olika tydligt definierade. Här finns sex
övergripande områden att arbeta vidare med och utforska mer.
Ett område är tillgången till uppkoppling med bredband och mobiltelefontäckning.
Nästa handlar om kollektivtrafiken och att många anser att bra vägar och vägunderhåll
är viktigt men samtidigt en utmaning för framtiden. De tredje området handlar om att,
med naturen (jord, skog och landskapets resurser) hitta möjligheter för företagande,
arbetstillgällen inom besöksnäringen med fokus på lokalt hållbart företagande i
småskalig livsmedelsproduktion eller annan råvaruförädling. Det finns även ett tydligt
fokus kring boendefrågan och inflyttning till landsbygden, som i sin tur är förknippad
med det serviceutbud som finns. Här pratas det en hel del om att skapa attraktioner
och förutsättningar för ex barnfamiljer att flytta till landsbygdsområden. Det som
tillsammans handlar om föreningslivet och en aktiv fritid är något som värderas
högt. Detta område är också kopplat till och bidrar till att skapa attraktion och
landsbygdsfokus, men där kan det arbetas vidare med vilka ytterligare möjligheter som
finns inom denna sektor. Vilka frågor väcks hos dig som läser detta? Vilken analys av
material vill du göra?
Beroende på vilket område som väljs att arbeta vidare med är det viktigt att hitta
ytterligare kunskap om respektive ämne. Förutsättningar och vilja för att dessa
områden ska utvecklas finns och nästa steg blir att hitta idéer och metoder för att
förverkliga möjligheterna och överbrygga utmaningarna.

Om Landsbygdslyftet
Landsbygdslyftet är Leader Halland och Ung i Hallands initiativ för att samla in åsikter,
idéer och kunskap om lokal utveckling i Halland. Under september/oktober 2013
genomfördes 6 workshopar i Halland, en i varje kommun. Totalt samlades ca 250
personer för att diskutera utvecklingen på Hallands landsbygd. Inför varje workshop
intervjuades ca 70 personer där de fick uttrycka det bästa med Hallands landsbygd
men även vilka utmaningar landsbygden står inför.
Hämta gärna inspiration hos de andra halländska kommunernas
workshopsammanställning. På www.landsbygdslyftet.se finns övriga
sammanställningar. Där kommer även metoder och verktyg finnas för lokal utveckling
och landsbygdsutveckling som inspiration för arbetet i Halland.
Har du frågor om sammanställningen eller vill diskutera resultaten är du välkommen att
höra av dig till oss på Leader Halland.
Håkan Eriksson
Projektledare
hakan.eriksson@hylte.se
0721-82 50 33
www.landsbygdslyftet.se
www.leaderhalland.se
www.ungihalland.se

