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Sammanfattning
Hållbar Landsbygds Sjuhärad vill synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och
verksamheter på landsbygden.
I ett tidigare forskningsprojekt kallat "Hållbara livsstilar" har man arbetat fram ett ”Livsstilshjul” med
verktyg och metoder för mer hållbara livsstilar (se mer på figur 1). Många av dessa är anpassade och
utvecklade för stadsmiljö, men hur ser det ut på landsbygden och fungerar samma verktyg där? Om inte,
vad är skillnaden? Är Livsstilshjulet en användbar spridningsmetod för hållbara aktiviteter på Sjuhärads
landsbygd?
Projektet vill ta reda på vilka aktiviteter inom hållbarhet som redan pågår på landsbygden i Sjuhärad.
Går det vi identifierar att anpassa till Livsstilshjulet? Vi vill även ta reda på om befintliga verktyg i
Livsstilshjulet från stadsmiljö går att utföra Sjuhärads landsbygd? Behöver de anpassas till lokala
förutsättningar eller går det att kopiera rakt av? Om något behöver ändras, är det i aktiviteten i sig eller
behöver Livsstilshjulet uppdateras för att få in även landsbygdsperspektiv? Ja, många frågor har
uppkommit. För att svara på detta och utveckla nya verktyg har fem kommuner i Sjuhärad gått samman
i detta projekt. Genom projektet ska vi även skapa en bild av hur man kan leva, mötas, verka, arbeta
och utveckla näringar hållbart på landsbygden. Målgrupp för projektet är människor, näringsidkare,
föreningar, organisationer som bor och verkar på landsbygden. Processen ska vara levande och
anpassas efter lokala behov och förutsättningar i deltagande kommuner. Projektperioden är på tre år
och ska mynna ut i verktyg, arenor, ambassadörer, kommunikationskanaler och nya såväl lokala som
internationella projekt för en mer hållbar landsbygd. Sjuhärad kan bli en föregångare och ett positivt
exempel för hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden.
Projektet arbetar framför allt i fokusområdena: REKO-ring, Dela Mera och Lokalturism, men annat fokus
kan förekomma efter de behov och idéer som uppstår.
Vi definierar landsbygd som allt utanför Borås tätort, en definition som även Leader Sjuhärad använder.
Borås stad står för projektledarrollen i detta samverkansprojekt mellan Borås, Ulricehamn, Svenljunga,
Tranemo och Vårgårda med representanter inom miljö-, näringslivs- och landsbygdsutveckling. Övriga
samarbetspartner är Ulricehamns Energi AB, Leader Sjuhärad, Borås energi och miljö och Navet Science
Center. Projektet finansieras av Boråsregionens tillväxtmedel inom miljö.
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Bakgrund
Det finns olika strategier samt tidigare pågående projekt som knyter an till Hållbar Landsbygd
Sjuhärad. Under stycket bakgrund nämns de med närmast anknytning till projektet, se stycket
”Relaterade projekt” för fler.
Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020
I strategin Västra Götaland 2020 finns 32 prioriterade frågor varav en är:
”3.1.3 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel
stad/land”
Miljöprojekt Boråsregionen – inventera definiera prioritera (4 april 2016)
Boråsregionen har gjort en kartläggning över behov i Sjuhärad. Ett område man ville arbeta
vidare med var ”Hållbara byar”. Det finns redan många projekt som arbetar med hållbar
stadsutveckling och man ville vända på begreppet och utveckla ett samarbete kring hållbara byar
istället. Hur kan vi tillsammans i Sjuhärad stimulera en hållbar utveckling på landsbygden?
Hållbara Livsstilar
I det avslutade forskningsprojekt kallat "Hållbara livsstilar" har man arbetat fram ett
”Livsstilshjul” med verktyg och metoder för vad kommuner kan bidra med för hållbarare
livsstilsförändringar. Många av dessa är anpassade och utvecklade för stadsmiljö, men hur ser
det ut och vad fungerar på landsbygden? Kommuner kan gå in på hallbaralivsstilar.se, hitta en
aktivitet i Livsstilshjulet (www.hallbaralivsstilar.se/verktygsladan) och läsa om hur andra
kommuner gjort för att enklare kunna genomföra den själva. Kommuner kan även fylla på med
egna exempel i Livsstilshjulet. De flesta aktiviteter i Livsstilshjulet idag utgår från stadsmiljö.
Här kommer projektet fylla på med exempel från landsbygden i Sjuhärad.

Figur 1. Livsstilshjulet
Livsstilshjulet har utifrån befintlig forskning illusterat de
byggstenar av vår tillvaro som har påverkan på en hållbar
utveckling – vad vi äter, hur vi bor, hur vi konsumerar, reser,
arbetar och utbildas, hur vi spenderar vår fritid och hur vi
engagerar oss i samhället.
Utgångspunkten har varit att lyfta fram områden där
livsstilsförändringar har en påtaglig hållbarhetspåverkan samt där
kommuner kan spela en aktiv roll för att få dessa förändringar till
stånd.
Livsstilshjulet är resultat av forskningsprojektet Hållbara Livsstilar
som drevs inom ramen för Mistra Urban Futures med följande
partners: Göteborgs Stad, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, Göteborgsregionens kommunalförbund och
Lerums kommun med delfinansiering från Västra
Götalandsregionen.
Läs mer på: http://hallbaralivsstilar.se/
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Escar - European strategic partnership for Sustainable Consumption and Awareness
Raising
EU-projektet European Strategic Partnership for Sustainable Consumption and Awareness
Raising (ESCAR) genomfördes som ett tvåårigt projekt med deltagande organisationer från
Italien, Spanien, Danmark och Sverige. Projektet syftade till att utbyta erfarenheter samt utveckla
arbetsmetoder och verktyg inom hållbar konsumtion och att bättre nå och sprida kunskap om en
hållbar livsstil bland medborgarna. Det främsta resultatet är en webbplats med exempel på
framgångsrika projekt inom hållbar konsumtion: http://www.sustainableguide.eu/
Sluttrapport Escar: https://escarproject.files.wordpress.com/2017/02/escar-report.pdf
Se mer pågående relaterade projekt och nätverk under rubriken “Relaterade projekt”
Intressenter och samarbetspartners
För att komma fram till vad som är relevant för detta projekt och vilka intressenter som ville vara
partners hade vi den 17 november 2016 ett möte. Representanter från Borås (sammankallande),
Tranemo, Svenljunga, Borås Energi och Miljö, Ulricehamn och Leader Sjuhärad var på plats.
Det var näringslivsutvecklare, landsbygdsutvecklare, affärsutvecklare, miljöstrateger,
energisamordnare och verksamhetschef som möttes. På mötet diskuterades bakgrund till
projektet, vad som är viktigt för en hållbar landsbygd i Sjuhärad och lämplig projektstruktur.
Under detta möte kom vi fram till att använda begreppet ”hållbar landsbygd” istället för
”hållbara byar”. Detta för att en by är svår att definiera medan det redan finns ett definierat
begrepp kring Sjuhärads landsbygd, nämligen allt utom Borås tätort.
Kommunerna Svenljunga, Tranemo, Borås, Ulricehamn och Vårgårda är med i projektet. Utöver
detta medverkar Leader Sjuhärad och Navet Science Center aktivt i projektet. Alla respektive
partners har ett brett nätverk och skapar en bra grund för projektet. Genom att ha ett projekt som
möter medborgare, organisationer, föreningar, näringsidkare med flera på plats och utgår från
lokala resurser och behov kan många aktörer i Sjuhärad bli delaktiga.
Sjuhärad som förebild
Sjuhärad kan genom projektet bli en spjutspets, föregångare och positivt exempel för andra hur
man verkar för att få både en mer levande och hållbar landsbygd. Projektet kan skapa nätverk
mellan landsbygd, näringsliv och miljö – både inom och utanför kommunala organisationer.

Vision
Sjuhärad är en föregångare i att skapa och förmedla hållbara livsstilar och
hållbara verksamheter på landsbygden.
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Viktiga definitioner
Landsbygd
Allt i Sjuhärad utom Borås tätort är landsbygd. Det är den definitionen Leader Sjuhärad har och
detta projekt har valt att använda samma.
Hållbar landsbygd
Ja, vad är en hållbar landsbygd egentligen? Ett av projektets syften är att definiera vad detta
innebär, i Sjuhärad.
Hållbar utveckling
Begreppet började användas som en följd av att komplexiteten i de globala miljö- och
utvecklingsfrågorna började uppmärksammas och kan spåras tillbaka till 1970-talet. Hållbar
utveckling definierades 1987 i Bruntlandrapporten:
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Det innehåller två grundläggande koncept:
behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges,
och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov
som också bestäms av teknologi och social organisation.
Hållbar utveckling illustreras ofta med tre överlappande cirklar som symboliserar miljömässig,
social och ekonomisk hållbarhet.
Hållbara livsstilar
Hållbara livsstilar är ett relativt nytt begrepp, men grundar sig på konceptet hållbar utveckling.
Man syftar till handlingar inom de ramar individen har möjlighet att påverka för en hållbar
utveckling.
Begreppet livsstil är ett sätt att förklara individens egen roll i att forma sitt eget liv. Men det var
under 2000-talet som livsstil kopplades ihop med hållbarhet. Detta i samband med att det blev
mer fokus på individers roll för en hållbar framtid. Människors val av livsstil spelar roll för deras
miljöpåverkan. Det är viktigt att betona att det handlar om plural, livsstilar, det finns inte ett rätt
sätt att leva hållbart utan det består av en mångfald av olika lösningar.
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Syfte
Vi ser ett behov av att kartlägga och synliggöra de hållbara livsstilsval och näringsidkare som
redan finns i Sjuhärad. Idag saknas en samlad bild, och utifrån de behov som finns ska vi
inspirera till fler hållbara livsstilsval samt utveckla fler hållbara verksamheter. Vårt projekt ska
först och främst: synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och
verksamheter i Sjuhärad.
För det andra, så ser vi ett behov av att bredda bilden av vad hållbara livsstilar innebär. Många
hållbarhetsprojekt utgår från stadsmiljö vilket har bidragit till en känsla av att staden äger
hållbara livsstilar, och att den inte existerar utanför staden. Här måste vi höja kunskapen om
hållbarhetsfrågor hos medverkande organisationer och de verksamheter och privatpersoner
projektet kommer i kontakt med. Detta för att kunna utveckla befintliga och kommande projekt
och verksamheter i en ännu miljövänligare riktning.
För det tredje, det behövs ett projekt som kan skapa förutsättningar och vara första ringen på
vattnet för hållbara livsstilar på landsbygd. Detta ska bidra till att skapa fler hållbara
verksamheter i Sjuhärad och sudda ut den mentala mur som finns mellan stad och landsbygd. För
att nå framgång i att skapa dessa förutsättningar måste vi ha en gemensam definition av vad
hållbar landsbygd innebär: är en levande landsbygd lika med en hållbar landsbygd?

En levande landsbygd kanske har viktiga sociala dimensioner utan hänsyn till miljömässiga. Vi
vill verka där alla tre dimensioner (sociala, miljömässiga, ekonomiska) av hållbarhet möts –
hållbarhet på riktigt.
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Målgrupper
Hållbar Landsbygd Sjuhärad är ett mångfaldsprojekt där vi ser att insikter från flera perspektiv
och målgrupper är nödvändiga för ett lyckosamt projekt.
Primära målgrupper:
 Människor som bor och verkar på landsbygd, cirka 25 år och uppåt.
 Näringsidkare, föreningar och organisationer på landsbygden. Dessa intressenter kan
och ska variera efter plats, för att projektet ska vara levande och anpassas efter lokala
behov och förutsättningar.
Sekundära målgrupper:
 Kommuner, både mellan kommuner i Sjuhärad och inom kommuner.
Landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare, naturvårdare och miljöstrateger kan
arbeta tillsammans inom projektet. Även kommuner utanför Sjuhärad.
 Nationellt och internationellt. Resultaten och verktygen kan användas såväl regionalt,
som nationellt som internationellt.

Fokusområden

- utgår från Sjuhärads styrkor
Sjuhärad har en befolkad landsbygd och dessa fokusområden utgår ifrån den styrkan vi ser i
Sjuhärad. Det finns många små verksamheter, såväl inom livsmedelsproduktion som inom andra
områden. I Sjuhärad finns en historik av att inte få något gratis och man har ägt sin egen mark,
en historik som bidragit till en företagsamhet. I Sjuhärad finns närhet till gratis upplevelser i
vacker natur. Det är även nära till stad och kulturliv. I Sjuhärad finns även ett starkt föreningsliv
och många informella och formella nätverk. Sjuhärad var en av de första i Sverige som startade
REKO-ring. Dessa styrkor utgör en bra grund för mer hållbara livsstilar i Sjuhärad.
Vi har valt att arbeta med dessa tre fokusområden:
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Figur 2. Tidsplan över projektets fokusområden: REKO-ring (lokalproducerad mat), Dela Mera
(delningsekonomi), Lokalturism. Alla fokusområden ska implementeras på bästa sätt och
utvärderas. Hela sista hösten på projektet ägnas åt Slutredovisning och resultatspridning.
Projektet har valt fokusområdena REKO-ring (lokalproducerad mat), Dela Mera
(delningsekonomi), Lokalturism. Det är viktigt att lärdomarna från projektet sprids och kommer
till nytta i många verksamheter. Därför ska vi göra en plan för implementering av resultat för
fokusområde samt utvärdera hur arbetet har gått. Slutredovisning är ett fokusområde i sig för att
på bästa sätt sprida resultat och lärdomar från projektet. Idéarbete och aktiviteter inom alla
fokusområden kan givetvis pågå parallellt. Även aktiviteter utanför fokusområdena kan pågå om
det känns relevant, men huvudfokus ska vara inom fokusområdena samt de olika tidsperioderna.

1. REKO-ring
Det finska succékonceptet REKO-ringar – ett sätt att sälja lokal mat på nätet. REKO-ringen är
baserad på en Facebook-grupp dit producenter och konsumenter ansluter sig. Handeln sker på
sidan och de bokade varorna levereras sedan på en utsatt tid och plats, som återkommer varje
eller varannan vecka. (REKO = Rejäl Konsumtion). I Sjuhärad finns REKO-ringar i Borås,
Ulricehamn och Skene.
Projektet ska utvärdera vad REKO-ring tillför Sjuhärad och utifrån det skapa en handlingsplan
för vad vi inom projektets rådighet kan utveckla och göra ännu bättre. Utvärderingen kommer att
genomföras via intervjuer med både producenter och konsumenter, med hjälp av konsultfirman
Hifab.
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2. Dela mera
Sjuhärad har en befolkad och aktiv landsbygd. Detta underlättar aktiviteter inom
delningsekonomi. Det är lättare att dela transporter, bostad, lokaler, mat, odling, prylar, energi
och man är nära varandra och kan använda sig av de formella och informella nätverk som finns.

3. Lokalturism
I Sjuhärad finns närhet till såväl natur som kulturliv. Det finns ren luft, rent vatten och tystnad
samtidigt som ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser. Att upptäcka vad som finns nära,
bortanför sin kommungräns, kan bygga broar mellan stad och land samtidigt som det kan minska
långväga resande och dess negativa miljöpåverkan.
Även aktiviteter utanför fokusområdena kan pågå om det känns relevant, men huvudfokus ska vara inom
fokusområdena samt de olika tidsperioderna.

Mål med projektet
Ett viktigt mål med hållbarlandsbygd är att öka samverkan i Sjuhärad inom både miljö- och
landsbygdsutveckling. Möten mellan olika kompetenser skapar mötesplatser mellan
kommunerna, inom kommunerna och mellan olika aktörer. Denna samverkan är kugghjulet för
att kunna driva arbetet vidare.
Projektet kommer att identifiera vilka svårigheter som finns för att skapa en hållbar landsbygd,
vilket är ett måste för att kunna gå vidare och utveckla lösningar.
Långsiktiga mål med projektet är att arbetet kommer att bli en naturlig del i de befintliga
strukturer som redan finns, eller att utveckla nya långsiktiga strukturer.
Projektet ska mynna ut i aktiviteter och det ska vara en självklarhet att man ska arbeta för
hållbara livsstilar på många plan runtom i Sjuhärad. En möjlighet till fortlevnad är att skapa ett
lokalt #Greenhack för Sjuhärad som blir en bestående verksamhet. Samt en digital plattform där
alla möjligheter för hållbara val i vardagen i Sjuhärad finns samlat på ett ställe.

Sida 9 (20)

Projektplan
Hållbar Landsbygd Sjuhärad
20171103

Projektmål:









Vi ska kartlägga hållbara livsstilar på landsbygden.
Vi ska synliggöra och inspirera för mer hållbara livsstilar och verksamheter på
landsbygden.
Vi ska utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar på landsbygden
Vi ska sprida bilden av hur man kan leva, verka, arbeta och utveckla näringar hållbart
på landsbygden i Sjuhärad.
Vi ska hitta arenor för erfarenhetsutbyte samt verktyg och metoder för att utveckla en
mer hållbar landsbygd.
Vi ska definiera vad hållbar landsbygd innebär i Sjuhärad
Vi ska vara en katalysator för nya projekt, såväl nationella som internationella.
Vi ska göra Sjuhärad till en föregångare för hållbara livsstilar på landsbygden.

Figur 3. Illustrerar vad vi vill ha uppnått efter projektet. Alla mål i tabell 1 passar under någon
av cirklarna.

Sida 10 (20)

Projektplan
Hållbar Landsbygd Sjuhärad
20171103

Tabell 1. Tabellen innehåller de mätbara mål som hittills ingår i projektet. Målen är uppdelade
utifrån projektets tre fokusområden samt slutredovisning. Vissa mål kan dock vara svåra att
uppnå inom tidsramen några månader. Det viktigaste är att de har uppnåtts vid projektets slut.

1. Kartläggning

2. Aktiviteter

3. Delprojekt

4. Deltagare

5.
Ambassadörer /
referensgrupp

6. Samverkan

7.
Kommunikation

a.
REKO-ring
Jan-juni 2018
0 st verktyg från
Hållbara
Livsstilar
1 st verktyg från
annan
landsbygd
2 st befintliga
goda exempel
från Sjuhärad
1 st föreläsning
1 st utvärdering
via intervjuer
REKO
2 st efter resultat
i utvärdering

b.
Dela Mera
Juli-dec 2018
3 st verktyg från
Hållbara
Livsstilar
3 st verktyg från
annan
landsbygd
5 st befintliga
goda exempel
från Sjuhärad
3 st
föreläsningar/in
spirationsträffar/
workshops
3 st

c.
Lokalturism
Jan-juni 2019
2 st verktyg från
Hållbara
Livsstilar
1 st verktyg från
annan landsbygd
3 st befintliga
goda exempel
från Sjuhärad

d. Slutredovisning
Juli-dec 2019

Ej klart

5 st aktiviteter (1 st
per kommun)

1 st

0 st

5 st delprojekt

50 st
(föreläsning +
utvärdering)
2 st (1 st
privatperson och
1 st
näringsidkare)
1 st träff

100 st

50 st

150 st

350 st deltagare

2 st (1 st
privatperson och
1 st
näringsidkare)
OBS! dessa
rekryteras feb
2018
1 st träff

2 st (1 st
privatperson och
1 st
näringsidkare)

1 st träff

6 st
ambassadörer
1 st
referensgrupp
4 st träffar

3 st
projektgruppsmöten
10 st möten med
andra berörda

8 st
projektgruppsmöten
25 st möten med
andra berörda
3 st studiebesök
1 st
kommunikation
splan

2 st
projektgruppsm
öten
5 st möten med
andra berörda
1 st studiebesök
1 st
kommunikation
splan för hela
projektet
3 st digitala
kanaler
30 st inlägg
sociala medier
2 st nyhetsbrev

2 st
projektgruppsm
öten
5 st möten med
andra berörda
1 st studiebesök
30 st inlägg
sociala medier
2 st nyhetsbrev

OBS! dessa
rekryteras feb
2018
1 st träff
2 st
projektgruppsmöt
en
5 st möten med
andra berörda
1 st studiebesök
30 st inlägg
sociala medier
2 st nyhetsbrev

100 st inlägg sociala
medier
2 st nyhetsbrev
1 st material om
projektet att sprida
1 st ny
kommunikationsplattform hållbar
landsbygd Sjuhärad

Totalt för alla
tre år
5 st verktyg från
Hållbara
Livsstilar
5 st verktyg från
annan
landsbygd
10 st befintliga
goda exempel
från Sjuhärad
10 st aktiviteter

3 st digitala
kanaler
Runt 200 st
inlägg sociala
medier
Ett tiotal
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nyhetsbrev
1 st beskrivande
material om
projektet
1 st ny
kommunikation
splattform
4 st

8. Utvärdering
fokusområde
9.
Implementering
lärdomar /
spridning av
resultat

1 st

1 st

1 st

1 st

1 st träff
kommuners roll
i REKO
3 st
föreläsningar
REKOs värde
utifrån
utvärderingen

Ej klart

Ej klart

Sätts efter
behov i varje
fokusområde

10.
Verktyg/aktivitete
r/metoder med
landsbygdsperspektiv till
Livsstilshjulet
11. Nya Projekt

2 st, en om
kommuners roll i
REKO och en
om
utvärderingsmeto
d

5 st

2 st

1 st egen
slutkonferens
1 st presentation
nationell konferens
5 st mindre
föreläsningar (1 st per
kommun)
1 st plattform för
hållbara livsstilsval
1 st

2 st, ett lokalt och ett
internationellt

2 st, ett lokalt
och ett
internationellt

10 st

Detaljbeskrivning av projektmål
1. Kartläggning
Vi ska kartlägga hållbara livsstilar på landsbygden.
Inventering av och sammanställning av befintliga goda exempel som passar i projektet, både på
Sjuhärads och på annan landsbygd samt från verktyget Hållbara Livsstilar. Dessa verktyg kan
sedan användas och testas projektets i olika delprojekt.
2. Aktiviteter
Vi ska synliggöra och inspirera för mer hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden.
Vi inspirerar oss själva i projektgruppen samt de som lever och verkar på landsbygden i Sjuhärad
via utbildningar, föreläsningar, workshops och seminarieer.
3. Delprojekt
Vi ska utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar på landsbygden.
Genom att testa olika verktyg & aktiviteter för hållbara livsstilar kan vi utveckla metoder och
skapa nya förutsättningar. Vi utgår från den kartläggning som genomförts samt lokala behov och
idéer. Vad ett delprojekt innebär i detta projekt kommer att definieras under resans gång. Det

Sida 12 (20)

Projektplan
Hållbar Landsbygd Sjuhärad
20171103

måste utgå ifrån en önskan och/eller lokalt behov. Vi ska genomföra delprojekt inom varje
fokusområde och det skulle exempelvis kunna vara:
testa mini-REKO-ring, verktygsbibliotek, delat kontor, gemensam energiförsörjning, digital
samåkningslösning, bilpool, bytes-skåp, digital mötesplats etc. Det lokala engagemanget är
viktigt för långsiktighet i delprojekt. Vår roll blir snarare att inspirera och skapa förutsättningar
genom att t.ex. stötta processen, samverka och sprida.
4. Deltagare
Vi ska synliggöra och inspirera för mer hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden.
Vi ska sprida bilden av hur man kan leva, verka, arbeta och utveckla näringar hållbart på
landsbygden i Sjuhärad.
Med deltagare menas de personer som deltar i projektets externa aktiviteter och delprojekt.
5. Ambassadörer
Vi ska sprida bilden av hur man kan leva, verka, arbeta och utveckla näringar hållbart på
landsbygden i Sjuhärad.
Vi ska rekrytera lokala ambassadörer för en hållbar landsbygd, såväl privatpersoner som
näringsidkare. Helst spridda över hela Sjuhärad och minst två stycken per fokusområde (en
privatperson och en näringsidkare). Ambassadörerna ska synas i sociala medier och vara ett
verktyg för att sprida bilden av hållbara livsstilar och verksamheter på Sjuhärads landsbygd.
Ambassadörerna blir även projektets referensgrupp under hela projektperioden.
6. Samverkan
Vi ska hitta arenor för erfarenhetsutbyte samt verktyg och metoder för att utveckla en mer
hållbar landsbygd.
För att kunna identifiera lokala behov och förutsättningar kommer vi att ha projektgruppsmöten i
respektive kommun. Projektledaren kommer även löpande att kalla till och delta i möten i mindre
konstellationer och med andra berörda parter.
7. Kommunikation
Vi ska sprida bilden av hur man kan leva, verka, arbeta och utveckla näringar hållbart på
landsbygden i Sjuhärad
Vi kommer att skapa minst tre digitala kanaler utifrån projektets behov (ex v-logg, blogg,
hemsida, Instagram, Facebook, vimeo, nyhetsbrev). För mer detaljer kring kommunikation, ska
en kommunikationsplan tas fram under 2018.
8. Utvärdering fokusområde
Vi ska definiera vad hållbar landsbygd innebär i Sjuhärad
Vi ska utvärdera varje fokusområde minst en gång. Utvärdering kan även ske på enskilda
aktiviteter.
9. Implementering/spridning av resultat
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Vi ska hitta arenor för erfarenhetsutbyte samt verktyg och metoder för att utveckla en mer
hållbar landsbygd.
En viktig del i projektet är att resultatet kommer till nytta både för projektgruppens
organisationer och för personer som lever och verkar på Sjuhärads landsbygd. Under varje
fokusområde kommer projektgruppen tillsammans avgöra hur resultaten implementeras och
sprids på bästa sätt.
10. Verktyg/metoder med landsbygdsperspektiv till Livsstilshjulet
Vi ska göra Sjuhärad till en föregångare för hållbara livsstilar på landsbygden.
Sammanställning av fungerande verktyg och metoder (utifrån aktiviteter och delprojekt) kommer
att läggas till i Livsstilshjulet.
11. Nya projekt
Vi ska vara en katalysator för nya projekt, såväl nationella som internationella.
Ett mål är att detta övergripande projekt ska resultera i andra projektansökningar utifrån de
behov som identifieras under projektets gång.

Metod
Början av projektet handlar om att samla in erfarenheter från andra projekt och nätverk där man
har arbetet med hållbar utveckling på landsbygden, såväl i Sjuhärad som nationellt och
internationellt.
Dessa erfarenheter kommer sedan att jämföras och sorteras efter det livsstilshjul som projektet
Hållbara Livsstilar) har tagit fram. Därefter börjar arbetet med att utveckla nya exempel på hur
hållbarhetsarbete kan drivas på landsbygden tillsammans med intressenter. Exemplen kommer
att testas i de deltagande kommunerna.
Parallellt utvecklas metoder och verktyg för att kommunicera hållbarhetsfrågor och goda
exempel med de som lever och verkar på Sjuhärads landsbygd.

Figur 4 och 5.
De första månaderna
av projektet har
bestått av en
process. Den idérika
projektgruppens
tankar och viljor har
kokats ner mer och
mer.
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Projektet kommer att knyta samman och marknadsföra vad som redan sker och ta med lärdomar
från andra projekt som arbetsgruppen deltagit eller deltar i. Vi vill skapa en överblick och inte
uppfinna hjulet på flera ställen samtidigt och anpassa de verktyg som redan finns till ett
Sjuhäradsperspektiv. Projektet har en tydlig lokal anknytning som Sjuhäradsbor, näringsidkare
och andra organisationer kan identifiera sig med. Att identifiera sig med andra med samma
förutsättningar är inkluderande, skapar en känsla av sammanhang och tröskeln till en mer hållbar
beteendeförändring blir lägre.
Borås Stad deltar även i ett nationellt projekt (GUL, Genomförande Utvärderande Lärande, läs
mer under rubriken ”Relaterade projekt”) om utvärderingsmetoder av aktiviteter för hållbara
livsstilar och kommer att applicera erfarenheter från det projektet i Hållbar Landsbygd Sjuhärad.

Organisation
Projektledning Borås Stad som lägger heltid i projektet.
Projektets arbetsgrupp bestående av de organisationer som deltar i projektansökan, fem
kommuner och Leader Sjuhärad.

Figur 7. Projektets arbetsgrupp2017

Referensgrupp
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Projektet kommer att skapa en referensgrupp med de ambassadörer som rekryteras i slutet av
2017. Dessa bjuds löpande in för att stämma av planer i projektet.

Kommunikation & rapportering
Kommunikationsinsatser
Se tabell 1, separat Kommunikationsplan ska tas fram under 2018.

Rapportering & uppföljning
Rapportering av aktuellt i projektet går ut via e-post till projektgruppen. Måluppföljning av varje
fokusområde genomförs två gånger i halvåret, en genomförs två månader in i arbetsfasen (mars
eller september) och en i slutet av arbetsfasen (juni eller dec). Skriftlig lägesrapportering varje
halvår, årsrapport en gång per år.

Kvalitetssäkring
Budget, mål och syfte följs upp en gång i halvåret (juni och december). Tidsrapporter för Borås
följs upp månadsvis.
Ändringar projektplan och uppdaterad projektansökan
Projektplan:
 Ses som projektgruppens arbetsdokument. Den kommer att fyllas på med tidsplan, mål
och aktiviteter löpande.
 Ändringar i fokusområden diskuteras i projektgruppen där projektledaren strävar efter
samsyn.
Budget:
 Projektledaren har mandat att begära dessa ändringar hos Boråsregionen: fördelningen av
budget under kostnadslag samt tidsplan inom respektive ansökningsår.
 Projektledaren stämmer av eventuella budget- och tidsändringar med sin verksamhetschef
och förvaltningens ekonomiansvarig.
 Ändringar i budget gällande finansiärer måste godkännas av respektive finansiär.
Projektansökan:
 Uppdateras till Boråsregionen en gång per år, i december. Inför ny ansökan stämmer
projektgruppen av innehållet.
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Budget

Kostnadsslag

År 2017

År 2018

År 2019

Totalt

Lönekostnader
Lönekostnader för personer som är anställda av
projektägaren och direkt deltar i projektarbetet.
Lönen ska motsvara den anställdes ordinarie lön
inklusive sociala avgifter. Observera att
overheadkostnader inte ska ingå i denna post. I
förekommande fall specificeras dessa under ”Övrigt”.

400 000 640 000 700 000

1 920 000

60 000 63 000 66 000

189 000
0

235 000 65 000 85 000
10 000 20 000 30 000

145 000
70 000

Externa tjänster (direktfinansierade offentliga)
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för
personer som arbetar inom projektet men som inte är
anställda av projektägaren utan av annan offentlig
organisation. Det är alltså en resurs som tillförs projektet
men där kostnaderna inte betalas/inte finns redovisade i
projektägarens egen bokföring. Lönen ska motsvara den
ordinarie lönen inklusive sociala avgifter.

Externa tjänster (direktfinansierade privata)
Privat direktfinansiering (tex ideell tid max 220kr/h)
Externa tjänster (köpta tjänster)
T ex konsulter och föreläsare, dvs. kompetens som köps
in utifrån.

Resor
Övrig kommunikation
T ex telefon, porto, datakommunikation osv.

Marknadsföring
T ex trycksaker osv.

5 000

45 000

60 000 30 000 60 000

180 000

20 000 20 000 20 000

60 000

20 000 20 000 20 000
863 000 986 000

60 000
2 659 000

5 000

5 000

Lokaler
T ex hyra för kontor eller annan lokal i samband med
seminarier och även andra lokaler som projektet
disponerar.

Övrigt
Observera att kostnadsslaget övriga kostnader
(overheadkostnader) får utgöra max 10 % av den totala
projektkostnaden. Kostnader för intern representation är
inte stödbar. Vidare godkänns inte kostnader för alkohol.

Summa totala kostnader

Finansiärer – typ av finansiering

År 2017

År 2018

År 2019

750 000

800 000

920 000

Totalt

Offentlig kontantfinansiering
Boråsregionen

2 470 000
0
0
0
0
0
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Finansiärer – typ av finansiering

År 2017

År 2018

År 2019

Totalt

Offentlig direktfinansiering
t ex arbetsinsats och lokaler
(Exempelvis för projekt inom målfråga ”En aktiv och
nyskapande kulturregion för alla”)

Borås kommun
Tranemo kommun
Svenljunga kommun
Vårgårda kommun
Ulricehamns kommun
Leader Sjuhärad
Total offentlig finansiering

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
60000

10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
63000

11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
66 000

31 500
31 500
31 500
31 500
31 500
31 500
189 000

0

0
0
0
0
0
0

Privat kontantfinansiering

Total privat finansiering

0

0

Privat direktfinansiering (tex ideell tid max 220kr/h)

Total privat direktfinansiering

Summa total finansiering

0

0

0

0
0
0
0
0

810 000

863 000

986 000

2 659 000

Relaterade projekt
Andra relaterade projekt som berör Hållbar Landsbygd Sjuhärad.
Alliance for Urban Sustainability
Pågående. Alliance for Urban Sustainability är ett nätverk för franska och svenska städer som har
det gemensamma målet att anamma innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling. Detta
görs genom att undersöka gemensamma frågeställningar, utbyta idéer och dela erfarenheter.
Projektet arbetar i fyra områden: innovation, rättvisa i planering för klimatanpassning,
energieffektivisering i ombyggnationer, medborgarengagemang för hållbara livsstilsförändringar.
Deltagande svenska städer är Borås, Göteborg, Linköping, Umeå och Malmö. Deltagande
franska städer är Grenoble, La Rochelle, Paris och St Brieuc. Svenska energimyndigheten och
franska motsvarigheten är även med i projektet.
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http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/alliance-forurban-sustainabillity/
Genomförande Utvärdering Lärande, GUL
Pågående. Förlängning av projektet Hållbara Livsstilar. Syfte: Kommuner i Sverige ska få ökad
kännedom om och ökad tillgång till effektiva och utvärderade verktyg för mer hållbara livsstilar
Kommuner i projektet är Göteborg, Borås, Linköping, Malmö och Umeå. Konsultfirman Hifab
hjälper till med utvärderingsmetoder och koppling till aktuell forskning.
Presentation som beskriver GUL:
Webb-sändning:
https://www.youtube.com/watch?v=edDR4xoUqrQ&feature=youtu.be&list=PLkyAkJKCMLNy
5ZUHAL67ytVSGo9m6urdx
Powerpoint: https://www.forummiljosmart.se/globalassets/event/seminarium180410/karinwallin.pdf
Klimat2030, Västra Götaland ställer om, strategiska vägval
Det regionala klimatarbete är inte direkt relaterat till projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad (som
arbetar med fler hållbarhetsaspekter än klimat). Men det känns relevant att nämna de arbetssätt
Klimat2030 valt att använda. ”Attraktiva samhällen” och ”Föregångare” passar in även på
Hållbar Landsbygd Sjuhärads sätt att arbeta.

Figur 8. Bild lånad från klimatstrategi – Klimat2030 Västra Götaland ställer om.
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