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Region Hallands kanske viktigaste 
uppdrag är att ta fram en Regional 
Utvecklingsstrategi. Redan när vi startade 
för ett och ett halvt år sedan bestämde vi 
oss för att inte hasta igenom processen, 
utan ta gott om tid på oss.

Anledningen till att vi ville ha tid var våra 
höga ambitioner att få med oss hela 
Halland i arbetet. Målet var att ”Alla 
hallänningar som så önskar ska ha möjlig-
het att delta”. Nu kan vi se resultatet. 
Den del av processen som handlar om att 
engagera många är snart avklarad. Vid 
fullmäktigemöten och föreningsmöten, 
på bibliotek och andra mötesplatser har 
vi mött ca 2100 hallänningar i ett samtal 
om framtiden. Nästan 900 av dessa har 
skriftligt formulerat sin vision. Ett helt 
fantastiskt resultat. 

En viktig målgrupp var ungdomarna. 
Det är ju deras framtid vi pratar om. Via 
Internetportalen ”Lunarstorm” har vi nått 
ca 1200 halländska ungdomar och ca 130 
har gett oss sin bild av framtiden. Ett bra 
exempel på hur man kan använda Internet 
”i demokratins tjänst”.

När vi nu går vidare med arbetet att 
formulera den gemensamma visionen om 
Halland år 2020 så har vi ett enastående 
material att ösa ur. 

Kanske tycker någon att detta är en 
onödigt lång process som hade kunnat 
genomföras snabbare. Det är sant att 
det hade kunnat gå snabbare, men då 
hade vi riskerat att på vägen förlora 
det engagemang, som alla de som 
deltagit visat. Det går faktiskt att skapa 
engagemang kring en ganska abstrakt 
politisk process. Det är vårt arbete ett gott 
exempel på, tycker jag. 

Tack till alla er som deltagit !
   
Martin Andreae
Regiondirektör

Lust H, Livskvalitet genom utveck-
ling, samverkan och tillväxt i Hal-
land, är ett treårigt regionalt projekt 
inriktat på hälsa i arbetet och på 
fritiden. Ett år har gått och en given 
fråga är naturligtvis: Hur går det? 
Den kontinuerliga utvärderingen av 
projektet, s k formativ utvärdering, 
ger svar på frågan.

Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad, är 
den som utvärderar Lust H. 

– De som deltagit vid de olika mötesplatser 
som arrangerats har varit nöjda. De tycker 
att de har fått inspiration, nya kontakter 
och framför allt kunskaper och idéer som 
de vill använda i sitt arbete. Positivt är 
också att det blivit många fl er deltagare i 
projektet, från cirka 70 till över 400.

Vad säger utvärderingen mer?
– Det är en stor kvinnodominans bland 
deltagarna. I övrigt är det en ganska 
god blandning av deltagare, men 
privat sektor och några kommuner är 
underrepresenterade.

Margareta Ivarsson är projektledare i 
Lust H.

Vad ser du att Lust H har bidragit med 
så här långt?
– Människor från olika delar av Halland, i 
privat och i offentlig verksamhet, som an-
nars kanske aldrig träffas har genom Lust 
H fått möjlighet att utbyta erfarenheter 
och kunskap om hälsa. Många söker sig 
till Lust H för att hitta kunskap och många  
vill även bidra med sin egen kompetens. 

Vad händer i Lust H framöver?
– Första mötesplatsen i höst är på temat 
ekonomi och hälsa. Det är ett angeläget 
ämne. Med tanke på kvinnodominansen 
vid våra tidigare aktiviteter hoppas vi det 
ska locka fl er män och gärna i beslutsfat-
tande ställning. 

Vill du veta mer? 
Besök www.lusth.se eller kontakta 
projektteamet, tel 035-17 98 50.

En mötesplats för hälsa 




