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Sammanställningar och minnesanteckningar
från Håcksvik 30 september kl 10 - 16
Allra först vill vi tacka alla för er värdefulla medverkan vid workshopen i Håcksvik och särskilt tack till
byalaget för att ni bjöd in oss och arrangerade en så fin dag i Håcksviks bygdegård! Gulaschsoppan
var suverän!
Nedan följer en sammanställning av vad vi gjorde och
det som kom fram under workshopen. Vår egen
reflektion är att det blev en inspirerande,
relationsbyggande och kreativ dag (bra dialog och bra
möten) som visar på att det finns stor potential till
utveckling. Sist i dokumentet presenteras en skiss på
hur en fortsättning skulle kunna se ut.
Mer om förstudien Vision och handling kan ni läsa på
bloggen:
https://visionochhandling.wordpress.com Här finns också material att ladda ner.
Miriam och Peter 2017-10-30

Presentationsrunda och roller
Vi berättar vad vi heter och vilka olika roller vi har. Vi berättar också vilka förväntningar vi har på
dagen. Under workshopen kliver vi ur våra roller för att mot slutet åter kliva i dem. (Vi använder hattar
där vi tejpar upp rollerna för att gör det lite tydligare och roligare.)

Exempel på roller
Pappa, mormor, trummis, kommunchef, ordförande,
syrra, fabriksarbetare, lärare, pensionär, dotter, biolog,
make, fiskare, fotbollspappa, revyförfattare, politiker,
socialchef, loppisfantast, mopedist….

Exempel på förväntningar
• Se vad vi kan ge varandra
• Att få reflektera
• Att lyssna
• Hur vi kan bli vi och inte bekämpa varandra
• Få mötas och få ansikten på personer
• Få till mig nya kunskaper
• Att få prova och lära nya arbetssätt
• Mötas och förstå varandras roller
• Inga förväntningar

Energigivare och energislukare
Var och en letar upp en person som man inte känner sedan tidigare. Pratar med varandra om vad
som engagerar dig/du bryr dig om och försök att hitta saker som ni delar engagemang för. Vad ger
energi (tjohoo!)? Vad dränerar (nu skiter jag i det här!)?

Saker som ger energi
• Göra/skapa med händerna - konkret
• Göra nytt
• Hitta det gemensamma!
• Göra något för andra
• Använda de resurser som finns
• Samverkan över föreningsgränser (eller andra
gränser)
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Korta beslutsvägar - snabbt och synligt resultat
Sedd och bekräftad; är känd och känner igen
Framkomlighet - nytta med att engagera sig och hitta lösningar
Drivet av lust - inte bara nödvändighet

Saker som tar energi
• Att man är låst i sin roll/sina roller
• Entusiastisk över bra idé men kommunen (eller annan) som inte förstår eller möter
• Särskilt jobbigt om man engagerat sig ideellt
• Att axla ideellt ansvar för länge - att inte se “återväxt”
• Anonymt motarbetande/sabotage
• Anonyma insändare, finns ingen bakom
• När vi fokuserar på “tisteln bland tio rosor”
• Tungt att agera i gränssnittet företagare/ideellt
• Jante, missunnsamhet

Ett framtidshopp
Vi (Peter och Miriam) inleder med att ge några glimtar om vad som hände 20 år tillbaka i tiden. Nu
bjuds man in att undersöka en tidpunkt 20 år framåt i tiden. Det blir en resa i både tid och rum. Vi ska
besöka en plats där man verkligen har lyckats skapa ett VI mellan medborgare, kommunpolitiken,
tjänstemän, företagare, unga och gamla, de som har bott där länge och de som nyss har kommit. Här
växer engagemang både hos enskilda individer och en bred delaktighet. Här stöttar man varandra
och…..
Vi ger en introduktion till enskild djuplyssning och djuplyssnande i par: lyssna med öppenhet för det
som dyker upp, utan att censurera eller värdera. Det handlar om att INTE TÄNKA eftersom det oftast
stannar vid det redan bekanta. Var och en letar ånyo upp en person som man inte känner sedan
tidigare. Lyssna på den andre under fullständig tystnad och med en inlevelse som vore det din egen
berättelse.
Som avslut på detta pass (innan lunch) får var och en skriva/rita/måla på ett blädderblocksblad och
beskriva den framtida plats som man “besökt” – den egna visionen.
Efter lunch går vi runt och tittar på de olika bilderna och respektive kreatör får berätta.
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Framtidshistorien
Platsen visade sig ligga i Svenljunga och vi kommer nu
att få besök av en delegation från Finland. Nu behöver
vi hjälpas åt att försöka komma ihåg vad det var som
har hänt de senaste 20 åren. Särskilt viktiga och
intressantäggsär de initiativ, aktiviteter och händelser
som vi själva har åstadkommit.
Enskild reflektion och skrivande av lappar.
En tidsaxel läggs ut på golvet och det inbjuds att
minnas genom att läsa en lapp i taget som sedan läggs
ut på sin plats längs tidsaxeln.
OBS! Framtidshistoria skall inte läsas som en
förutsägelse av framtiden eller en handlingsplan. Ett
viktigt syfte är att lyfta sig ur det som råder just nu
(2017) och få syn på att andra framtider och
utvecklingsvägar är möjliga. Med överblick över
tidslinjen kan vi identifiera strategiskt viktiga aktiviteter
och beslut. Särskilt intressanta är de delar där
kommunen/bygden har mandat att besluta/agera.

Framtidshistorien 2017 - 2037
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017-09-30 Ett möte utan gräns
Några från byalaget var på workshop med
Vision och handling tillsammans med andra
byar och representanter från kommunen.
Vi lär från varandra
Vi tog kontakt med Leader som finansierade
en processledare
Vi använder de resurser som finns
Vi börjar samla folk i byn för att samla in idéer
Infört medborgardialog en gång per månad en
by i taget - politiker, tjänstemän, bybor. Vad vill
vi i denna by? Hur kan vi hjälpa till/nå dit? Vill
väl!!!
Redan 2018 tas beslut om lokalt styrande i för
byn viktiga frågor - strandskydd, bygglov,
företagande.
Ekonomiska begränsningar gav nya
möjligheter
Byalaget bestämde att olika projekt skulle ha
en ekonomisk uppsida och överskottet skulle
återinvesteras i nya projekt
Översiktsplanen reviderades och förändrades i
ett hållbarhetsperspektiv
Ny ÖP
“Snabbkassa” på kommunen. Speeddate med
kompetens i kommunhus - i byn
Kompetensbanken bygger på det vi är bra på
och skriver in. Du vet vad du kan erbjuda. Efter
ett antal uppdrag blir det ekonomisk uppsida.
Fler yngre insåg att de måste aktivera sig
politiskt för att vara med och forma framtiden.
Tjänstemännen på kommunen organiserades i
“Hjälpgrupper”. De går nyfiket igång på olika projekt.
Hjälp-pool infördes
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Engagemang och tro på framtiden
2019. Det byggdes företagshotell för att ett stort behov uppkommit
Det uppkopplade samhället/landsbygden gav arbetstillfällen
Mod. Lyhördhet. Vision. Tillsammans: Kommun, yrkesfolk, kunskap
Landsbygden utvecklas.
Beslut tas som gynnar landsbygden (Alla samma/lika värde. Vad är viktigt?)
Loppisen iordningställer lokal och samverkar med DHL, Schenker, PostNord, Apoteket etc.
personal vid vissa tider.
Kommunen gav oss möjlighet att vara testort med självstyre inom vissa ramar
Rimlighetsbedömning ur globalt perspektiv vid miljöbedömning MB
Finansiering gemensamt av en mötesplats
Bostadsbolaget beslutade att anpassa bostäder vid behov och samverkar med hemtjänsten.
Nybyggnation sker i den by som behöver den bäst.
Bankerna ger samma villkor för boende och företag över hela landet.
Valet 2022
Tjänstemän och politiker gjorde revy om Håcksviksborna.
Fler vill bo på landet. Staden är inte livsvänlig längre.
All mark och fastigheter ägs gemensamt
Strandskyddslag flexibel
Ny strandskyddslagstiftning - lokalt styre
Individuellt/interaktiv skola
Bilpool kom till genom samverkan mellan byalag - elbolag - fordonstillverkarna
Nya företagare/entreprenörer skapas genom t ex mikrolån från projekt eller att färdiga projekt
säljs
Det började med handel över internet i liten skala. Handeln växte och många lokala
producenter av allehanda sålde direkt till kunder. Kunder i hela världen, Det började även
göras inköp från små lokala producenter både i Afrika och Sydamerika. Genom att kapa alla
mellanhänder blir det mer över till producenterna. Transporter sker med förnyelsebar energi.
Många gör nu semesterresor till “kollegor” in andra länder och kan då även se att allt går rätt
till.
Teknikutveckling av transporter (självkörande)
Försäljning av byalagets bilpool
Livet har blivit enklare (sänkt axlarna). Mindre stress.
Visioner, lyhördhet, frustration
Tillit: Kärleken till medmänniskor
Trygghet, ekonomi, kunskap
Gemenskap, utveckling, miljö
Flexibilitet, idéer, tro på framtiden, lärande
Individens autonomi
Stolthet

Gruppens reflektioner över dagen (en syntes av slutrundan)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jättepositivt
Känns inte omöjligt - framtidshistorien
Positivt att få ett ansikte på “överheten”/yrkesfolket
Positiv dag
Mer och mer avslappnat
Kan göras om igen
Mötas otvunget - öppna puben
Framtidshistorien var riktigt rolig
Föranleder fortsatt diskussion och kommunikation med kommunen
Spännande att träffa “andra sidan”. Inblick i deras arbete och se att de är vanliga människor inga utomjordingar
Vi är inte långt från varandra.
Vi har fokuserat på vårt gemensamma - inget Vi - De. Vi verkar i samma verklighet.
Vi alla påverkar 2037

5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Likvärdiga bilder; alla bilder jackade i vår bild. Finns någon form av samsyn och gemensam
vilja. Handlar om att tänka fritt. Detta är en jättespännande process. Greppet att flytta fram 20
år och tänka bakåt. Tack för det!
Stark känsla av att vi alla här vill ta ansvar för att ta oss framåt till 2037.
Hoppas att det leder till öppnare kommunikation framåt. Står ofta så långt ifrån varandra.
Riktigt kul; att vi alla strävar åt samma håll.
Att mötas under dessa former - kanonroligt!
Nu vet vi det här - hur bygga vidare på detta?
Använda de resurser som finns (på båda sidor) => framtid att vara stolta över
Ekonomisk begränsning är inget hinder - måste hitta andra vägar
Man känner att det finns möjligheter
Dialogen har ett värde
Tänka fritt - så jävla roligt. Tänka utan gränser
Nästa gång vi möts avslutar vi med orkester. Alla kan välja instrument.

Gruppens tankar: Vill vi gå vidare? Hur? Genomförandeprojekt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En metod för demokrati
Att möta byarna
Att fråga alla byar vad man vill.
Själva grejen är inte Håcksvik utan grejen är hur vi gör det (som kan göras på många platser).
Att jobba tillsammans och bidra till kommunens utveckling
Vad vill folk egentligen?
Man kan bjuda in alla invånare till byalagsmöten.
Får inte bli vi-dom.
Hur skapar man struktur för att inte trilla tillbaka?
Vi behöver en arena för att fundera på var vi är.

•

Man går ut i alla partigrupper och söker bred politisk uppslutning i byarna där man tar upp
viktiga frågor. Man kan sedan ta tillbaka och verka över partierna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen har redan mötesplatser/bylagsmöten (2 tillfällen/år).
Vad får politikerna till sig vid dessa tillfällen?
Inte mycket till dialogmöten
Dessa är inte dialogmöten utan informationsmöten. De skulle kunna utvecklas på bägge håll.
Man behöver ändra formen på mötena.
Öppet för diskussion.
Få till dialogen på byalagsmötena
Hur vi sitter i rummet spelar roll.
Vi politiker har ansvar för kommunikationen
I Värnamo; möten en gång i månaden (en by i taget). Har fallit väl ut.
Alla i byn kan delta i denna dialog. Stolt över byalagen och kommunen. Jobbar över
partigränser.
Det handlar om olika saker. Dialog mellan personer och att mötas är något annat.

•
•
•
•
•
•
•
•

Medborgardialog. Man lämnar förslag. Om mer än 30 personer står bakom (gillar) tas
förslaget upp i kommunen. Här kan man t.ex. lämna förslag om annat sätt att lägga upp
byalagsmöten.
Vilken möjlighet finns att utveckla medborgardialogen?
Rädslan att de ska kräva något av kommunen.
Man får kräva saker också som bybo eller söka pengar.
Vad kan byalaget i Håcksvik lösa? Vad kan man ta med sig politiskt? Tjänstemännen säger
hur.
Detta kan vara ett embryo till översiktsplan.
ÖP - risk att den blir färdig.
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Vår (Miriams och Peters) analys och ett förslag till vidareutveckling
I det avslutande samtalet beskrivs olika former för kommunikation medborgare - kommun. Befintliga
och potentiella:
1. En mötesform som ännu inte finns, men som liknar det vi gjorde i Håcksvik 30 september

2. Medborgardialog; Byamöten kommunen - byalag (befintlig, kan utvecklas, Värnamo som
exempel)

3. Medborgardialog; Svenljungaförslag, medborgare och kommunmedlemmar (befintlig, förslag
lämnas på kommunens hemsida och tas till kfm för beslut om vidare beredning när det
undertecknats av minst 30 personer).

4. Lokalt politiskt engagemang (kan utvecklas tydligare; de politiker som bor i bygden fångar upp
viktiga frågor som sedan återförs till politiken). Finns exempel från andra delar Sverige där
man väljer till lokala, icke- partipolitiska nämnder typ en “Håcksviksnämnd”

5. Planeringsinstrument; översiktsplan, fördjupad översiktsplan mm. (befintlig, kan utvecklas).
6. Samverkan kring resurser; ekonomi, kompetens, ekosystemtjänster (detta begrepp användes
inte, men får stå som samlingsbegrepp för alla lokala naturresurser). Här finns stor
utvecklingspotential, vilket också avspeglas i framtidshistorien.

Ett förslag till hur vi skulle kunna gå vidare med ett treårigt Leaderprojekt
Med utgångspunkt i de ovan beskrivna formerna för dialog och samverkan mellan kommun,
medborgare och lokala företag, föreslås en modell för ett projekt som även skulle kunna vara grund för
tecknande av lokala överenskommelser och Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/samverkancivilsamhallet/overenskomme
lsesklochcivilsamhallet.696.html
Idag genomförs byalagsmöten två gånger per år som ett led i kommunens medborgardialog. Här möts
kommunen (kommunledning + ytterligare några tjänstemän) och medborgare (byalagsrepresentanter
från byarna). Såväl kommunrepresentanter som deltagare från byalagen menar att både form och
innehåll i dessa möte kan och bör utvecklas.
I den modell vi här föreslår ingår en uppgraderad struktur för dessa dialogmöten samt förslag till delvis
nytt innehåll.
Vi tänker oss en modell med fyra dialogmöten per år. Dessutom genomförs fyra workshops per år.
Under loppet av tre år har då samtliga byar haft en workshop samt varit värd för ett dialogmöte.
Respektive by identifierar och väljer ett eget aktuellt fokus för sin workshop. Beroende på vilket fokus
man väljer påverkas designen av workshopen, men vissa grundläggande förhållningssätt, som
synliggjorts och tillämpats under förstudien, är genomgående. De politiker och tjänstemän som berörs
av aktuellt fokus, bjuds in tillsammans med lokala invånare och aktörer.
Ett halvår senare är samma by värd för dialogmöte. Inför ett dialogmöte skickar kommunen ut
information om tagna beslut mm. samt ev. frågor som man vill ha input på från byarna. Dessa frågor
kan helt eller delvis handla om fysisk planering.
Under första halvan av dialogmötet presenterar värdbyn sitt fokus och resultatet från workshopen och
vad som har hänt sedan dess. Övriga deltagare ställer frågor, ger feedback och bidrar med ytterligare
idéer och kunskap. Samtidigt får övriga byar inspiration till sitt eget engagemang och ev. samverkan
mellan byar. Andra halvan ägnas åt dialog kring information och frågor från kommunen (som skickats
ut tidigare).
Nedan följer ett exempel på ”schema” för processen under en 3- årsperiod:
By 1 genomför workshop (ev. kan denna redan anses vara gjord i Håcksvik hösten 2017)
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Våren 2018
By 2 genomför workshop (ws)
Dialogmöte där det informeras om projektet
By 3 ws
By 1 är värd för dialogmötesvärd (dmv) enl. ny modell
Hösten 2018
By 4 ws
By 2 dmv
By 5 ws
By 3 dmv
Våren 2019
By 6 ws
By 4 dmv
By 7 ws
By 5 dmv
Hösten 2019
By 8 ws
By 6 dmv
By 9 ws
By 7 dmv
Våren 2020
By 10 ws
By 8 dmv
By 11 ws
By 9 dmv
Hösten 2020
By 12 ws
By 10 dmv
By 11 dmv
Utvärderingsmöte och slutrapportering
Därefter övergår detta ordinarie verksamhet efter ev. modifiering av modellen.

