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Inledning 
Landsbygdsalliansen Ulricehamn har en viktig funktion att fylla. 

Vi vill arbeta för att skapa förutsättningar som gör vår landsbygd till den bygd där man vill leva, bo 

och utvecklas i. Vi vill ha ett klimat där landsbygd och stad samverkar i balans och med likvärdiga 

förutsättningar.  

I och med en fortsatt urbanisering och där många mindre orter minskar i befolkningsantal så krävs 

större fokus på samverkan mellan stad och landsbygd, att dra nytta av varandras styrkor. Att skapa 

nya och bättre alternativ för basservice, infrastruktur och boende är ett måste då det är 

grundläggande faktorer för att människor skall vilja bo och verka på landsbygden. 

Vi kommer fortsätta vårt arbete med att stärka Ulricehamns kommuns utvecklingsgrupper genom att 

följa aktuella samhällsfrågor som är viktiga och påverkar landsbygden samt vara en länk mellan 

medborgare och kommun.  

Vi arbetar för en hållbar landsbygd vilket också är förutsättningen för hållbar stadsbygd och för ett 

hållbart land och vår verksamhetsplan bygger på vår vision. 

 

 

 

Tomas Jacov    

Ordförande     
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Värdegrund 

Lokala utvecklingsgrupper ska stödjas för att nå största möjliga demokratiska, ekonomiska, sociala 

och miljömässiga utveckling.  

Vår värdegrund bygger på kriterierna; * Demokrati  * Hållbarhet * Jämställdhet 

 

Verksamhetsidé 

Föreningen ska stärka kommunens utvecklingsgrupper och verka för lokal utveckling och att hela 

Ulricehamns kommuns landsbygd skall leva. 

Landsbygdsalliansen Ulricehamn arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan 

lokala utvecklingsgrupper, kommun samt myndigheter, organisationer och näringsliv. 

Landsbygdsalliansen arbetar för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion 

och påverka politiken. 

 

Vår verksamhetsplan 2016 - 2020 

Reviderad verksamhetsplan 2018-04 bygger på tidigare utgåva av verksamhetsplan, det arbete som 

gjorts och de tankar och möjligheter som finns för att utveckla i samarbete med utvecklingsgrupperna i 

kommunen. 

All verksamhet präglas av vår värdegrund. Och en del innebär att synlig- och tydliggöra vår 

organisations möjlighet att vara till hjälp för kommunens utvecklingsgrupper.  
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Aktiviteter 

Aktiviteter som löper under verksamhetsåret: 

• följer och driver aktuella samhällsfrågor som är viktiga och påverkar landsbygden 

• arrangerar dialogmöte och medlemsmöten 

• besök hos kommunens utvecklingsgrupper 

• tillsammans med landsbygdsutvecklaren på Näringsliv Ulricehamn AB granska och bedöma 

inkomna bidragsansökningar för kostnadskrävande projekt 

• uppföljning av genomförda kostnadskrävande projekt 

 

 

Landsbygdsalliansen ska: 

• Anordna utåtriktade aktiviteter minst en gång per år för de lokala utvecklingsgrupperna i det 

egna området, till exempel utbildning, temadagar mm. 

• Löpande upprätthålla ett aktuellt medlemsregister över lokala utvecklingsgrupper och 

kommunala nätverk/kommunbygderåd i respektive geografiskt område. 

• Ansvara för att den egna hemsidan och sociala medier uppdateras kontinuerligt 

• Marknadsföra Landsbygdsalliansen och landsbygden till både land och stad 

• Medverka och synliggöra att bidragen för kostnadskrävande projekt på landsbygden söks, 

bevaras och stärks. 


