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Sjuhärad

En nuläges- och omvärldsanalys
Tillsammans formar vi Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi för åren 2023-2027
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•
•

Så ett frö för utveckling! Vår strategiprocess
Vad behövs i vårt framtida Sjuhärad? Leader Sjuhärad jobbar för landsbygdsutveckling i Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
För att ett projekt ska kunna finansieras genom Leader behöver idén gå i linje med Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi. Det är alltså viktigt att strategin stämmer väl överens med verklighetens behov för att bra idéer ska
kunna förverkligas. Nu formar vi en ny strategi för åren 2023-2027!
Strategiprocessen sker i flera steg, denna sammanställning är resultatet av fas 1.

Förutsättningar för Sjuhärad
Vilka behov- och utvecklingsmöjligheter finns i Sjuhärads
landsbygder? Det är frågan som Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 tar avstamp ifrån. För att
ta reda på svaret har vi samtalat, diskuterat och analyserat tillsammans med individer som lever och verkar i vårt område.
Under mars månad arrangerade Leader Sjuhärad två större och
fem mindre dialogmöten samt en digital enkätundersökning.
Vi deltog också vid fyra dialogforum arrangerade av andra
aktörer. Totalt har ungefär 160 personer från offentlig, privat
och ideell sektor delat med sig av sina tankar. Det är personer
som bor i Sjuhärad, som driver verksamhet här eller företräder
en förening eller organisation i området. Dialogerna resulterade i en SWOT-analys där styrkor, svagheter, möjligheter och
hot identifierats.
Kairos Future genomförde, på uppdrag av Lokal utveckling
Sverige (LUS) , en trendspaning med landsbygdsutveckling i
fokus. I en nuläges- och omvärldsanalys relateras de identi-

fierade styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten till
denna trendspaning, liksom de samhällsutmaningar som
Västra Götalandsregionen utgått ifrån i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.
Utöver de tankar som finns hos dem som bor och verkar i
Sjuhärad ska utvecklingsstrategin även förhållas till andra strategiska planer och styrdokument. Ett led i fas 1 är därför att
identifiera vilka dessa är, för att därefter i fas 2 fundera över
huruvida mål och insatsområden ska förstärka eller komplettera
andra mål och annat strategiskt arbete för vårt område.
I denna sammanställning finns följande delar:
• Sjuhärad 2031
• Identifierade styrkor, svagheter, utmaningar och hot
• Nuläges- och omvärldsanalys
• Kartläggning av andra strategiska planer och
styrdokument

Sjuhärad 2031
Hur är ett optimalt Sjuhärad om tio år? Den frågan ställdes
till ett hundratal deltagare i samband med dialogmöten
och enkät under mars månad. Här är en sammanfattning
av bilden som målades upp.
Om tio år ses ett attraktivt Sjuhärad där gränsdragningen
mellan stad och land inte längre har betydelse. Normen om
”investering i stad och bidrag till landsbygd” har förändrats och
hela Sjuhärad är en levande bygd. Vi vet vad vi står för och har
en tydlig identitet, en Sjuhäradsanda!
Resursdelning, cirkulär ekonomi och tanken om att ”det nya
är nytt för mig” står i fokus samtidigt som det lokala har ett
starkt värde. Vi är stolta över det som är nära och både producerar och konsumerar lokalt utan protektionism. I Sjuhärad
får mjuka värden ta plats och samverkan mellan samtliga
sektorer utvecklar vårt gemensamma område, föreningsliv
och näringsliv. Det satsas på landsbygden och offentlig sektor
är ett tydligt stöd till det engagemang som flödar genom före-

ningar, intresseorganisationer och andra ideella krafter. Här
finns gott om möjligheter att mötas och njuta av natur och
rekreationsområden. Kultur och idrott har en given plats och
aktiviteter förenar generationer och integrerar nya Sjuhäradsbor.
Skillnader mellan områden i Sjuhärad är en fördel och lokala
samarbeten tar stor plats, vi är resurser åt varandra och tar
vara på de erfarenheter som finns. På detta sätt läggs grunden
för spännande projekt och utveckling som är inkluderande
och jämlik. Att leva i Sjuhärad är enkelt. Offentlig och kommersiell service såväl som stabil internetuppkoppling finns
tillgänglig samtidigt som välplanerad infrastruktur möjliggör
miljömässigt hållbara färdsätt. Här sprudlar kreativitet och
innovation, vi har överbryggt digitala klyftor och drar nytta av
de möjligheter som digitalisering och teknisk utveckling innebär. Tillsammans har vi tagit steget och skapar långsiktigt hållbara landsbygder, ur såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt
perspektiv.

STYRKOR
Livsmiljö, boende och service:
•
•
•
•
•
•
•

Plats för lugn och rekreation.
Stolthet över landsbygden och vårt kulturarv.
Billiga boenden.
Närhet till flera städer, knutpunkter och service.
”Man känner varandra”, både fysiskt och digitalt.
Närtrafik som komplement till kollektivtrafik.
Trygg plats att växa upp på.

Fritid och kultur:
•
•
•

Rikt engagemang och framåtanda. Driftiga byalag,
utvecklingsbolag, föreningar och eldsjälar.
Rikt idrotts- och föreningsliv. Etablerade nätverk
mellan föreningar och organisationer.
Natur- och friluftsområden, fiskevatten och rikt
djurliv.

Klimat och hållbarhet:
•
•

Växande intresse för hållbarhetsfrågor.
Lokalproducerat efterfrågas. Många REKO-ringar.

Digital och teknisk utveckling:
•
•

Fiberutbyggnaden har kommit långt.
Tillgång till digitala servicelösningar.

Demografi och tillväxt:
•

Närheten till Göteborg utgör motor för tillväxt.

SVAGHETER
Livsmiljö, boende och service:
•
•
•
•
•
•
•

Fritid och kultur:
•
•
•
•
•

Förtroende för produktion och industri inom bygden.
Utbrett småföretagande och stark entreprenörsanda.
Närhet till flygplats och knutpunkter för transport.
Stark matkultur och många livsmedelsproducenter.
Gröna näringar är en viktig del av näringslivet.
Textil- och maskinindustrin är en del av vårt arv.
Det finns affärsidéer som ligger i tiden.

Få mötesplatser för kultur, kreativitet och aktiviteter.
Få aktiviteter för barn och unga.
Lågt engagemang för kultur och föreningsliv från
offentlig sektor.
Begränsad tillgänglighet/framkomlighet till
vandringsleder och naturreservat.
Utbyte och samordning mellan sektorer och aktörer
saknas.

Klimat och hållbarhet:
•
•

Hållbara lösningar för transporter och resor saknas.
Gemensamhetsytor och delat ägande saknas.

Digital och teknisk utveckling:
•
•

Näringsliv och sysselsättning:
•
•
•
•
•
•
•

Få cykel- och gångleder och otillräcklig kollektivtrafik.
Bristande vägunderhåll.
För lite variation av boendetyper.
Mindre offentlig/kommersiell service på landsbygden. Ständig känsla av neddragningar.
Levande landsbygd är inte sanning i hela området.
Sjuhäradsanda och samhörighet saknas.
Segregation och avståndstagande.

Fiberutbyggnaden har inte nått ända fram, viktiga
samlingspunkter saknar uppkoppling.
Digitala servicelösningar men landsbygden står
utanför.

Demografi och tillväxt:
•
•

Ungdomar flyttar. Medelåldern är hög på flera håll.
Stora socioekonomiska skillnader inom området.

Näringsliv och sysselsättning:
•
•
•
•

Låg grad av självförsörjning. Beroende av produktionssystem och verksamheter utanför bygden och
Sverige som påverkar klimat och miljö negativt.
Turistorganisation saknas.
Fysiska butiker läggs ned.
Jordbruksmark ses inte som en resurs.

MÖJLIGHETER
Livsmiljö, boende och service:
•
•
•

Utveckla orter så att servicetjänster finns kvar.
Decentralisering – lokala företag och grupper
levererar det som landsbygden behöver.
Innovativa servicetjänster.

Fritid och kultur:
•
•
•

Integration genom idrott och föreningsliv.
Föreningar och bygdegårdar som knutpunkt vid
kriser och stora händelser.
Fler individer engagerar sig i föreningar vid “enfrågefokus”, t ex järnvägsdragning.

Klimat och hållbarhet :
•
•
•
•
•
•
•

”Dela mera”-trend och en ny “grön våg”.
Förändrade nederbördsmängder kan skapa nya
möjligheter för odling.
Ökad efterfrågan på lokalt producerade varor.
Nya mönster för bosättning.
Stimulans till cirkulär ekonomi.
Anpassningar av bebyggelse och infrastruktur till
framtidens behov och klimat.
Ökad medvetenhet om lantbrukets vikt för samhället.

Digital och teknisk utveckling:
•
•
•
•

Digitalisering är drivkraft för innovation.
Minskande geografiska avstånd. Flexibilitet, nätverkande, delaktighet och nya kontakter.
Satsningar på grön teknik.
Kompetensutveckling för att möta digitalt utanförskap.

Demografi och tillväxt:
•
•
•
•
•

Samverkan för att möta demografiska utmaningar.
Hög inflyttning till västra delarna av området.
Ödehus omvandlas till bostäder och verksamheter.
Ökad inflyttning till följd av flexibilitet i arbetslivet.
Integration skapar möjligheter på många plan.
Inflyttning, kompetenshöjning, attitydförändringar.

Näringsliv och sysselsättning:
•
•
•
•
•
•

Digitalisering väg ut på internationella marknaden.
Satsning på innovation slår igenom lokalt.
Arbetstillfällen kopplade till besöksnäring.
Gröna näringarnas potential för hållbara samhällen.
Offentlig upphandling väljer närodlat.
Kompetensutveckling och integration skapar
möjligheter.

HOT
Livsmiljö, boende och service:
•
•
•
•

Fokus på tätorter framför landsbygder.
Bristande satsning och planering av övergripande
strukturer såsom transporter, kollektivtrafik, vägnät,
bygglov, boende, infrastruktur och service.
Framtida elbrist.
Stigande priser på bostadsmarknaden.

Fritid och kultur:
•
•
•
•

Föreningsliv och engagemang förändras. Samordningsrollen ryms inte inom ideell sektor.
Ökat intresse för naturupplevelser är en utmaning
för natur och vandringsleder.
Konsten att vara relevant: utmaning för föreningar.
Allt ska finnas, men få engagerar sig.

Klimat och hållbarhet:
•
•
•
•

Nya mönster för bosättning.
Extrema väderförhållanden.
Brist på ekosystemtjänster till följd av tät bebyggelse.
Hållbarhet enbart i fokus hos redan frälsta.

Digital och teknisk utveckling:
•
•
•
•

Ensamhet och isolering.
Beroende av digitala lösningar är sårbart.
Digitala klyftor blir klassklyftor.
Områden utan täckning.

Demografi och tillväxt:
•
•
•

Kompetens försvinner med den äldre generationen.
Fortsatt ojämlikhet vad gäller inflytande och resurser.
Avfolkning.

Näringsliv och sysselsättning:
•
•
•
•
•
•
•

Minskad marknadsefterfrågan på grund av miljöskäl.
Svårt att skapa ekonomi i delningstjänster.
Bristande kompetensförsörjning.
Minskad livsmedelsproduktion till följd av bebyggelse.
Offentlig upphandling väljer ekologiskt framför
närodlat.
Få unga väljer att verka inom gröna näringar.
Målkonflikt mellan skogsbrukare och naturskyddsmyndigheter.

Nuläges- och omvärldsanalys
Här följer en sammanfattning av den SWOT-analys som dialogmöten och kompletterande enkäter resulterat i. Andra utgångspunkter i analysen har varit samhällsutmaningar i Västra
Götalands regionala utvecklingsstrategi och en trendspaning
från Kairos Future.

annat om att stärka orter för att säkerställa att offentliga och
kommersiella servicetjänster finns kvar, samt att dra nytta av
digitalisering och främja innovativa servicetjänster – allt för att
hela Sjuhärad ska leva.

Omväxlande natur, tillgång till fiske och friluftsliv lyfts fram
som några av Sjuhärads största styrkor och särdrag. Likaså ses
området som en trygg plats att växa upp på, en plats där man
känner varandra och en plats för lugn och rekreation. Dessa
faktorer skapar attraktivitet och utgör såväl tillgångar som
framgångsfaktorer för bygden.

Coronapandemin har både snabbat på och förändrat förutsättningarna för den digitala utvecklingen. Sjuhärad kan vinna
mycket på digitalisering, bland annat genom ökad delaktighet
och fördelar av att tjänster för vård, service, konsumtion, utbildning och underhållning alltjämt är tillgängligt för alla med
bra uppkoppling. Digital utveckling kan dessutom komma att
generera nya företag och tjänster som bidrar till att uppnå miljömässiga mål.

Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi tar sin utgångspunkt i ett antal samhällsutmaningar. En av dem är att
invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig
allt mer åt beroende på var i regionen de bor. Detta faktum
lyfts även fram som en av Sjuhärads utmaningar i samband
med våra genomförda dialoger. Området upplevs ha ett fördelaktigt geografiskt läge med närhet till större städer som
Göteborg och Borås men samtidigt är en känsla av neddragningar ständigt närvarande. Fokus upplevs ligga på stadens
utveckling och brist på såväl offentlig som kommersiell service gör att livspusslet är svårt att få ihop.
I en trendspaning genomförd av Kairos Future på uppdrag
av Lokal utveckling Sverige (LUS) spår man att det offentliga
kommer att prioritera bland sina uppdrag till följd av att resurserna till välfärden inte växer lika snabbt som befolkningen. Hur
offentlig service fungerar, och av vem den levereras, förändras. I våra dialoger identifierades dock flera möjligheter för
att stimulera till bibehållen servicenivå. Det handlar bland

Digitalisering som framgångsfaktor?

Tillgång till digitala service- och konsumtionslösningar finns
och uppskattas i Sjuhärad men samtidigt lyfts problematiken
att flera lösningar inte kommer hela Sjuhärad till gagn då leveranser inte erbjuds utanför tätorter. Kairos Future lyfter i detta
sammanhang drönare, självkörande fordon och obemannade
butiker som exempel på lösningar som gör att avstånd mellan
platser minskar i betydelse. Dessa exempel har digitalisering
som drivkraft, men även näringslivets jakt på lönsamhet. Innovationer av denna typ skulle kunna utgöra möjligheter för
både företag och konsumenter i vårt område.
Digitalisering som framgångsfaktor bygger på att alla har tillgång till den. Fiberutbyggnaden har kommit långt men ännu
finns delar där utbyggnaden inte nått ända fram, vilket lyfts
som ett hot mot utvecklingen av bygden. Avsaknaden av
uppkoppling och brist på digital kompetens är två faktorer

som ensamt eller i kombination kan generera digitala klyftor
som riskerar att resultera i klassklyftor. Att stimulera till digital
delaktighet och överbrygga utanförskap till följd av ålder, intresse, ekonomiska möjligheter och kompetens är ett sätt att
motverka en sådan fortsatt utveckling. Digitalisering är en stor
möjliggörare även för nätverkande, att företrädesvis mötas digitalt riskerar dock att skapa en känsla av ensamhet och isolering. I
Sjuhärad finns dock gott om plats och möjlighet att stimulera
till nya fysiska mötesplatser. Naturen skulle kunna nyttjas och
att använda ödehus och andra tomma lokaler till bostäder och
mötesplatser lyfts som en möjlighet i samband med våra dialoger.
En annan möjlig effekt av coronapandemin är att friluftslivet
trendar. Med tanke på Sjuhärads stora tillgång till varierande
natur och landskap innebär detta faktum stora möjligheter för
bland annat besöksnäring och upplevelseindustri. Den ökade
efterfrågan på naturupplevelser innebär dock en utmaning
vad gäller såväl tillgänglighet och skötsel av vandringsleder
och friluftsområden som en större påfrestning för växt- och
djurliv.

Natur, miljö och hållbarhet i fokus
Det är inte bara individer som letar efter upplevelser som vänder blicken mot de gröna näringarnas domäner. Naturen är
enligt Kairos Futures framtidsspaning av intresse för flera grupper
med olika agendor vilket kan leda till målkonflikter. En sådan
berörs i samband med våra dialoger, i detta fall mellan skogsbruk och naturskyddande myndigheter. De gröna näringarnas
ställning är stark i Sjuhärad och de skapar potential för hållbara samhällen, men det finns också en oro för att utmaningar
inte tas på allvar. Förutom ovan nämnda målkonflikt består
utmaningarna i att jordbruksmark bebyggs samtidigt som generationsskiftet möter motgångar.
Klimatförändringar och en växande opinion, inte minst bland
unga, har satt hållbarhet i fokus. Inom Sjuhärad bedrivs forskning med fokus på cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion.
Allt fler företag i området ser hållbarhet som en konkurrensfördel och bland allmänheten tycks intresset för hållbarhetsfrågor växa. Samtidigt har lokalproduktion och säsongsbaserad
konsumtion fått ett större värde och antalet REKO-ringar ökar.
En generell odlingstrend, återbruk och småskalig delningsekonomi framhålls också som möjligheter att utveckla i Sjuhärad.
Stark entreprenörsanda lyfts i flera dialogmöten som en
nyckeltillgång för att kunna tillvarata möjligheter som härrör till
cirkulär ekonomi. I Sjuhärad finns ett utbrett småföretagande, driv och många inspirerande och kreativa verksamheter.
Lokala och familjeägda företag betyder mycket i området och
företagsrevitalisering skulle kunna generera stora fördelar.
Likaså stimulans för såväl cirkulär ekonomi som delningstjänster, det vill säga aktiviteter som sytar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande. På landsbygder finns lång erfarenhet av aktiviteter som syftar till delning av varor och tjänster, men digitaliseringen öppnar upp
för nya möjligheter. Att efterfrågan på delningstjänster tenderar
att öka och att företag i området skapar affärsidéer som ligger
i tiden är faktorer som talar för att dessa möjligheter kan tas
tillvara.

En annan utmaning när det gäller näringsliv och sysselsättning är kompetensförsörjning, det lyfts också som en av
samhällsutmaningarna i Västra Götalandsregionens regionala
utvecklingsstrategi. Utvecklingen inom digitalisering, automatisering och artificiell intelligens innebär behov av både ny
kunskap och kompetenser. För att möta behovet nämns såväl
kompetensutveckling som stimulans till innovativa affärslösningar och integration.

Social hållbarhet i ett Sjuhärad med stora skillnader
När det gäller integration nämns, under våra dialoger, att vi
är ganska dåliga på det – framförallt utanför bygdens centralorter. Det är ett faktum som även framkommit i Västra
Götalandsregionens omvärldsanalys då i form av växande
socioekonomiska klyftor, ökande bostadssegregation och
känsla av exkludering. Det finns stora socioekonomiska skillnader inom Sjuhärad och på flera håll är befolkningen åldersmässigt snedfördelad, bland annat till följd av att vi blir allt äldre
och att unga lämnar små orter för studier och arbete i städerna. Pandemin har dock banat väg för distansarbete och fler
upplevs efterfråga bostäder på landsbygden. Frågan är vilken
kraft som är starkast.
Närheten till Göteborg innebär en motor för tillväxt i de västra delarna av området. Om samverkan mellan olika delar av
Sjuhärad stimuleras skulle de socioekonomiska skillnaderna
kunna utjämnas genom erfarenhetsutbyte och gemensamma
utvecklingssatsningar. Att stimulera till attraktiva boendeformer
och nya ägarformer är ytterligare möjligheter. I samband med
våra dialogmöten nämns även föreningslivets potential att
spela en viktig roll för delaktighet och minskad segregation
i Sjuhärad. Här finns driftiga byalag, föreningar och eldsjälar
som uppvisar starkt framåtdriv och vilja att utveckla bygden.
Denna mentalitet är en av områdets styrkor och på flera håll
finns dessutom etablerade nätverk mellan föreningar och
organisationer som växlar upp engagemanget.
Föreningsengagemanget befinner sig dock i förändring. Det
finns en förväntan om att förenings- och aktivitetsutbud ska
finnas, men allt färre väljer att ta på sig långsiktiga ideella
engagemang. Utbyte mellan olika aktörer och satsning på
kultur- och fritidsfrågor från offentlig sektor upplevs saknas
på flera håll och efterfrågan på samverkansformer är stor.
Samordningsrollen upplevs inte rymmas inom den ideella
sektorn, men ses av många som en förutsättning för fortsatt
engagemang, kunskapsutbyte och utveckling. Att engagemanget förändras innebär dock inte att det försvinner. Vid
kriser eller vid enskilda frågor där många känner behov av att
påverka är engagemanget stort. Att finna nya former för föreningsengagemang såsom fokusgrupper för enkilda frågor,
individer eller intressegrupper kanske kan vara en väg framåt?
Det finns utmaningar framöver, men det finns också drivkraft.
Med lokal utveckling i fokus och samverkan med aktörer på
regional och nationell nivå där avstamp tas från våra samhällsutmaningar finns kraft att skapa ett hållbart Sjuhärad.

Kartläggning av strategiska planer och dokument
Under fas 2 i vår strategiprocess sätts vision, mål och insatsområden utifrån de behov och utvecklingsmöjligheter som
identifierats i fas 1. Mål och insatsområden kan antingen komplettera eller förstärka det fokus som lyfts i andra strategier.
Här presenteras ett urval av sådana strategier.

EU:S MÅL FÖR
JORDBRUKSPOLITIKEN

AGENDA 2030
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en
universell agenda som innehåller de 17 Globala målen
för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling.
2018 beslutade regeringen om en handlingsplan för
åren 2018–2020. Handlingsplanen stärker genomförandet av agendan och underlättar för olika samhällsaktörer att bidra till en fortsatt omställning till hållbar
utveckling.
•
•

Läs om de globala målen
Sveriges handlingsplan för Agenda 2030

EU-kommissionen har föreslagit nio centrala mål för
jordbrukspolitiken under 2021–2027. Målen omfattar
olika sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter
och ska ligga till grund för EU-ländernas strategiska planer för jordbrukspolitiken. När det gäller Leader är det
framförallt mål H om att bidra till en levande landsbygd
som är centralt.
Mål: Främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet
och lokal utveckling på landsbygden, bioekonomin och
ett hållbart skogsbruk.
•

Läs om EU:s mål för jordbrukspolitiken

NATIONELL STRATEGI FÖR
HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING
Strategin utgör inriktningen för den regionala
utvecklingspolitiken. Genomförandet av den regionala
utvecklingspolitiken ska vara samordnad med landsbygdspolitiken, politiken för hållbar stadsutveckling,
miljöpolitiken samt andra berörda politikområden
De 17 globala målen

Stora samhällsutmaningar som genomsyrar hela
den nationella strategin:
•
Miljöproblem och klimatförändringar.
•
Demografiska förändringar.
•
Ökade klyftor både inom Sverige och inom EU.
Dessa samhällsutmaningar varierar mellan olika delar av
landet och kommer tillsammans med globaliseringen,
digitaliseringen och den övriga tekniska utvecklingen
att påverka samhällsutvecklingen.
•

EU:s nio mål för jordbrukspolitiken

Läs strategin

HANDLINGSPLAN FÖR
CIRKULÄR OMSTÄLLNING
2020 beslutade regeringen “Cirkulär ekonomi –
strategi för omställningen i Sverige” med visionen om
ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria
cirkulära flöden och ersätter nyproducerade material.
Handlingsplanen ska göra ord till handling.
Fokusområden:
•
Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och
produktdesign.
•
Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera
och använda material, produkter och tjänster.
•
Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära
kretslopp.
•
Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och
andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation
och cirkulära affärsmodeller.
•

Läs handlingsplanen

VG-REGIONENS REGIONALA
UTVECKLINGSSTRATEGI
Den regionala utvecklingsstrategin för Västra
Götaland anger riktningen för det regionala utvecklingsarbetet 20212030.
Mål: Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme
för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt
samhälle. Ett samhälle som är:
•
Robust och sammanhållet.
•
Jämlikt och öppet.
•
Fossiloberoende och cirkulärt.
Långsiktiga prioriteringar (fram till 2030):
•
Stärka innovationskraften.
•
Bygga kompetens.
•
Öka inkluderingen.
•
Knyta samman Västra Götaland.
Tvärsektoriella kraftsamlingar (fyra år):
•
Fullföljda studier.
•
Digitalisering.
•
Elektrifiering.
•
Cirkulära affärsmodeller.
•

Läs strategin (RUS)

KLIMAT 2030:
VG-REGIONEN OCH LÄNSSTYRELSEN
“Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Kraftsamlingen
samlar företag och branschorganisationer, kommuner
och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill
ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart
region.
Tolv satsningar prioriteras inom fyra viktiga fokusområden.
Det handlar om satsningar där det finns en tydlig regional rådighet och där god klimatnytta kan förväntas.
Hållbara transporter:
•
Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång,
cykling och kollektivt resande.
•
Accelererad omställning till fossilfria fordon.
•
Effektiva godstransporter.
•
Klimatsmarta möten och semestrar.
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster:
•
Större marknad för biobaserade material och
drivmedel.
•
Tjänster och cirkulära varor.
•
Design för en hållbar livsstil.
Klimatsmart och hälsosam mat:
•
Minskat matsvinn.
•
Främja hållbart lantbruk.
•
Mer vegetariskt på tallriken.
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler:
•
Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler.
•
Effektiv och klimatsmart renovering.
•

Läs om Klimat 2030

BORÅSREGIONENS DELREGIONALA
UTVECKLINGSSTRATEGI
Boråsregionens strategiprocess pågår parallellt med
Leader Sjuhärads. Vi har en kontinuerlig dialog under
våren 2021.
•

Läs om Boråsregionens process

