
2003 års Verksamhetsberättelse för Länsbygderådet Sjuhärad 
 
Länsbygderådet Sjuhärad har haft tolv sammanträden under 2003. 
Styrelsen består av en representant och en ersättare från varje kommun. 
Byalagen utser kommunvis sina representanter vilka sedan väljs på årsmötet. 
Följande personer har under 2003 suttit i styrelsen: 
 
  Ordinarie:  Ersättare: 
Borås:  Jan Vinkvist  vakant 
Mark:  Sven-Olof Carlsson Gill Lagerström-Gustafsson 
Herrljunga:  Mats Andréasson Bertil Ljungqvist 
Bollebygd:  Sassi Wemmer vakant 
Ulricehamn:  Ted Öjbro  Ulf Svensson 
Tranemo:  Bengt Johansson vakant 
Svenljunga:  Eva Johansson Jörgen Grandén 
  Kontaktpersoner: 
Vårgårda:  Diana Johansson John-Eric Gustafsson 
Alingsås  Hjördis Davidson Margareta Freiholtz 
 
Dessutom har representanter från ABF, SV, HS och Kooperativ Utveckling adjungerats. 
 
Årsmötet avhölls på Torpa 26 april 
Till ordförande valdes då Eva Johansson 
 
Styrelsen konstituerades på styrelsemöte 26 april 
Jan Vinkvist, kassör 
Sven-Olof Carlsson, vice ordförande 
Sassi Wemmer, sekreterare 
 
Kommunbygderåd 
I Herrljunga kommun finns ett väl fungerande kommunbygderåd och i de flesta av våra övriga 
kommuner har man regelbundna träffar med alla byalag där även kommunens planeringssekreterare 
och andra tjänstemän ofta deltar. 
 
Samarbete med andra länsbygderåd 
Under året har flera regionala träffar ägt rum där Västra Götalandsregionens tre länsbygderåd har 
samtalat om gemensamma angelägenheter och framtidsfrågor. Samstämmigheten i våra övergripande 
mål och tillvägagångssätt är stor. 
Vi har även deltagit i alla de länsbygderådsträffar som anordnats centralt av Folkrörelserådet Hela 
Sverige ska leva, likaså i rådets årsmöte och föreningsmöte. 
 
IT-utveckling 
Under året har en ny hemsida för länsbygderådet utarbetats under adressen www.lansbygderadet7h.se  
Till sidan länkas www.byalag.se , sidan för sjuhärads alla lokala utvecklingsgrupper. 
 
Vägarna 
Många års idoga ansträngningar har nu börjat ge resultat och vi kan glädjas åt att flera av de vägar vi 
lyft fram nu börjar rustas upp till en bättre standard, även om det ännu finns mycket kvar att göra inom 
detta område. 
 Samarbete med regionen 
Länsbygderådet önskar tillföra VästraGötalandsregionen resurser genom att erbjuda vårt välutvecklade 
kontaktnät på den lokala nivån, där mycket goda förutsättningar finns för en förnyad 
demokratiutveckling med stort inslag av medborgarinflytande. 



Vi ser mycket positivt på att Regionen lyfter fram den Sociala ekonomin som en väsentlig 
tillväxtfaktor i sin framtidsplanering och vill fördjupa vårt samarbete för att gemensamt kunna 
utveckla vår region med fokus på ”Det goda livet”. 
Vårt uppdrag som vi står beredda att utföra är att genom våra lokala utvecklingsgrupper skapa en 
kreativ miljö och god jordmån för att varje liten del av regionens yta ska få en gynnsam utveckling och 
på sikt bidra till att regionen som helhet ska växa på ett hållbart sätt. 
Attraktiva boendemiljöer, välutvecklad service, välmående näringsliv, rikt kulturliv är exempel på vad 
lokala utvecklingsgruppper i byar och småorter kan åstadkomma. 
Det samlade värdet av detta blir för regionen i sin helhet mycket stort, varför vi anser det befogat att 
länsbygderåden som företrädare för dessa grupper har en självskriven plats och bör få ökat inflytande i 
regionens övergripande utvecklingsarbete. 
 
Vi för löpande förhandlingar med VästraGötalandsregionen om hur ett utökat samarbete skulle kunna 
utformas, samt därtill kopplad finansiering. 
 
Lokal utveckling och entreprenörskap 
Länsbygderådet har under året deltagit i arbetet med att ta fram ett program för detta ändamål hos 
regionen. Vi har även representation i den bedömningsgrupp som tar  ställning till de 
projektmedelsansökningar som kommer in från de lokala utvecklingsgrupperna. 
 
Kooperativ Utveckling Sjuhärad 
Arbetet med uppstart av ett lokalt kooperativt utvecklingscenter har nu resulterat i att denna 
verksamhet är igång och utvecklas mycket positivt. 
Länsbygderådet har en aktiv roll och plats i styrelsen. 
 
Info-blad 
Länsbygderådet informerar kontinuerligt om alla nyheter och vad som är på gång i informationsbladen 
som utkommer 5-6 ggr per år. 
 
Årets Utvecklingsgrupp 
Seglora Byalag utsågs till årets utvecklingsgrupp vid årsmötet 2003 och detta pris kommer även 
fortsättningsvis att utdelas årligen. 
 
Mål 3 och LEADER+ 
Länsbygderådet har representation inom Sjuhäradsorganisationen för dessa båda EU-program. 
Vår representant under 2002 har i LAG-gruppen för LEADER+ varit Jan Vinkvist och i 
beredningsgruppen för Mål 3, insatsområde 4 har Eva Johansson suttit. 
 
SES – Social Ekonomi Sjuhärad 
Under året har ett nytt nätverk startat inom den sociala ekonomin. 
Länsbygderådet har en plats i det verkställande utskottet genom Ted Öjbro 
 
Kommunvisa träffar 
Som en följd av ett förslag som kom upp på ett årsmöte har vi inlett en rundresa bland 
sjuhäradskommunerna för att om möjligt träffa alla lokala utvecklingsgrupper. 
Vi förlägger dessa träffar till en plats i varje kommun dit denna kommuns grupper kallas. 
Träffarna syftar till att lära känna varann, synpunktsförmedling, kunskapsöverföring och allmän 
information. Samtliga kommuner har nu haft sina träffar och vi hoppas kunna upprepa vår ”turné” 
igen. 
 
Remissvar 
Länsbygderådet har lämnat remissvar i samtliga ärenden som varit ute på remiss. 
Som exempel kan nämnas yttrande över den nya landsbygdspolitiken och de regionala 
tillväxtprogrammen. 
 



Debattartiklar 
Vi har fått några debattartiklar införda i lokalpressen, bl a gällande byskolorna och 
distriktsköterskemottagningarna 
 
Deltagande i konferenser 
Våra styrelseledamöter har deltagit i ett flertal konferenser som berör vårt område. 
 
Projekt 
Från Stiftelsen Sparbanken Sjuhärad sökte vi och fick 40 000:- för att göra en förutsättningslös 
undersökning om Sjuhärad kan klara att vara värd för landsbygdsriksdagen 2006. Utredningen har 
slutförts och senare lett till att vi gjort en ansökan om detta värdskap. 
Vi har även kommit igång med projektet ”Samverkan för lokal utveckling” som finansieras av Lokal 
Utveckling och Entreprenörskap med 30 000:- 
 
Slutord 
Vi har inom våra nio kommuner cirka 130 lokala utvecklingsgrupper som tillsammans utgör en 
imponerande kraft och visar på stark framtidstro när det gäller Sjuhärads landsbygd! 
 
Verksamhetsåret 2003 har varit ett mycket aktivt, spännande och händelserikt år för  
länsbygderådet.  Vi har flyttat fram våra positioner både internt inom vår rörelse och externt hos vårt 
samhälles övriga aktörer och dessutom gjort oss mera synliga genom att agera i flera angelägna frågor. 
Vi har visat prov på engagemang och samarbetsvilja, samt befäst vår ställning som en stabil partner 
för att utveckla landsbygden, stärka den sociala ekonomins betydelse samt att i alla sammanhang 
medverka för en lokal hållbar utveckling. 
 
Arbetet inom styrelsen har skett i en glad och positiv anda och samarbetsklimatet har varit mycket 
gott.  Även samarbetet med våra adjungerade organisationer, kommuner och övriga samarbetsparter 
har fungerat mycket bra, vilket bådar gott för framtiden! 
Vi vill tacka för stöd, hjälp och uppmuntran vi fått från olika håll.  
 
Kalv 16 april 2004 
 
 
Eva Johansson 
Ordförande  
Länsbygderådet Sjuhärad 
 


