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Landsbygdsutveckling 
 

Inledning 
Föreliggande riktlinje syftar till att säkerställa riktigt agerande och god kvalitet i 
kommunens arbete. Här precisera hur den politiska inriktningen i Program 
Landsbygdsutveckling ska uppnås.  

Insatser, rollfördelning och tidplan 
 

Förbättringsvandring (ersätter Tätortsvandring + 
trygghetsvandring) 

- Ansvarig/medverkan: Tekniska utskottet, teknisk chef, gatuchef, 

gatuingenjör samt folkhälsoplanerare och planarkitekt. 
- Målgrupp: Intresseföreningar, invånare. Möten hålls i 13 

tätorter/småorter årligen. 
- Syfte: Tar fram underlag till investering i icke drifthöjande åtgärder i 

allmän (kommunägd) platsmark så som gator, parker, lekplatser. Ofta 

beviljas pengar till material, medan föreningarna gör arbetet själva. 

Uppfyller även behov av en årlig trygghetsvandring per tätort/småort. 
- Innehåll: Platsbesök och inventering av önskemål i 13 

tätorter/småorter. Det kommer utöver själva platsbesöket att finnas 

digitala forum för att lämna in förslag på förbättringar.  
- Tid för aktivitet: Platsbesök under våren och därefter fattas beslut om 

innevarande år i tekniska utskottet. Platsbesöken genomförs framförallt 

under dagtid. 

 

Föreningsträff 20XX – tema XX (ersätter Kulturråd och 
Bygdegruppsmöte) 

- Ansvarig/medverkan: Tjänstemän från KulturVara, primärt 

föreningsansvarig, samt tjänstemän från olika förvaltningar utifrån 

aktuellt tema.  

- Målgrupp: Alla föreningar i Vara kommun. 

- Syfte: Dialog med kommunens tjänstemän om 

föreningsutvecklingsfrågor. Inspiration och ny kunskap inom olika 

teman till föreningsaktiva. Möjlighet för föreningsaktiva att träffas, 

utbyta och sprida goda idéer, inhämta ny information, lära av varandra 

och se större sammanhang.  

- Innehåll: Varje träff kommer att utgå från föreningsspecifika teman, 

t.ex. hur föreningar kan utveckla sin verksamhet och sina idéer, var det 

finns ekonomiskt stöd att söka med mera.   

- Tid för aktivitet: 1-2 gång per år på olika platser runt om i 

kommunen. 
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Idrottsföreningsträff  

- Ansvarig/medverkan: SISU idrottsutbildarna och föreningsansvarig 

KulturVara  

- Målgrupp: Idrottsföreningar i Vara kommun. 

- Syfte: Information från SISU 

- Innehåll: Information och föreningsdialog 

- Tid för aktivitet: 1 gång per år, februari/mars 

 

Medborgardialog 2.0 

- Ansvarig/medverkan: KSAU, nämndsordförande, samt tjänstemän 

utifrån aktuellt tema.  

- Målgrupp: alla invånare i Vara kommun.  

- Syfte: Dialogforum där invånare har möjlighet att träffa politiker och 

tjänstemän och samtala kring ett tema. Kommunen ges möjlighet att 

informera vad som är på gång inom valt tema. Kompetenshöjande 

aktivitet. 

- Innehåll: Utgå från ett aktuellt tema.  

- Tid för aktivitet: 4 gånger per år. En gång per år i Vara, Vedum, 

Levene och Kvänum. 

 

Bygdepeng 2.0 

- Ansvarig/medverkan: KulturVara 

- Målgrupp: Lokala utvecklingsgrupper (föreningar i samverkan) eller 

intresseföreningarna 

- Syfte: stimulansbidrag för lokala utvecklingsgrupper (föreningar i 

samverkan) intresseföreningar som genom samverkan arbetar för en 

hållbar utveckling av sin bygd.  

- Innehåll: Stödet ska användas till specificerade aktiviteter för att höja 

trivseln i bygden/på orten.   

- Tid för aktivitet: Ansökan ska vara KulturVara tillhanda 31 mars. 

 

Årets nytänkare (ersätter Bygdefesten) 

Ansvarig förvaltning/enhet: KulturVara 

- Målgrupp: Lokala utvecklingsgrupper (föreningar i samverkan) eller 

intresseföreningarna 

- Syfte: Uppmärksamma en lokal utvecklingsgrupp/intresseförening 

som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året. Samverkan 

mellan föreningar premieras.  

- Innehåll: Nominering kan ske av enskilda personer eller föreningar, en 

lokal utvecklingsgrupp eller intresseförening kan även nominera sig 

själv. En jurygrupp bestående av kommunala representanter 

tillsammans med XXX utser vinnaren.  

- Tid för aktivitet: Nomineringen ska vara KulturVara tillhanda senast 

den 31 mars innevarande år. Priset bestående av en check på 20 000 kr 

delas ut på Jordgubbens Dag/Nationaldagen.  


