
Materialet är framtaget i projekt LISA -  
Landsbygdsutveckling I SkandinaviA 2010.  
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HishultHishultHishultHishult    
(Bilaga till den lokala utvecklingsplanen) 

Lokal utvecklingsplanLokal utvecklingsplanLokal utvecklingsplanLokal utvecklingsplan    

HISHULTHISHULTHISHULTHISHULT    
    

Planen visar hur lokalbefolkningen vill att bygden skall utvecklas. Inne-
hållet har tagits fram och prioriterats av alla dem som valt att engage-
ra sig i processen.  

Arbetet med planens åtgärder och målsättningar berör många perso-

ner, grupper och organisationer, inte minst Laholms kommun. Och alla 

berörda är också delansvariga för genomförande och resultat. Det är 
Hishults byalag som har det övergripande ansvaret för planen och 
dess innehåll. Byalagets viktigaste uppgift är att se till att åtgärderna 
fördelas, hamnar där de bäst hör hemma och faktiskt genomförs. 
 

I denna folder fokuserar vi på åtgärder som kan behövas för att när-
ma sig den önskade framtidsbilden, visionen för Hishult.    



Kommundialog   Åtgärd/uppgift 
Mer uppmärksamhet. Hishult skall 
vara ofta omtalat och uppmärksammat 
av politiker och tjänstemän. 

  Ta fram en aktivitetsplan för hur man kan 
påverka politiker och tjänstemän till att upp-
märksamma Hishult mer. 

Information. Det skall vara lätt att hitta 
information om kommunens arbete 
gällande Hishult. 

  Dokumentera var bristerna finns. Skapa en 
enkel översikt på hur kommunen arbetar och 
uppvakta dem till att förtydliga informationen. 

    Anordna byaråd tillsammans med politiker 
och tjänstemän ute i bygden. 

Prio 

 

 

 

Väl omtalat   Åtgärd/uppgift 
Marknadsföring. Hishult skall vara 
synligt och välkomnande för såväl invå-
nare som nya besökare. 

 Ta fram och genomföra en aktivitetsplan för 
hur Hishult skall bli synligare och mer väl-
komnande. 

  Ta fram ett välkomnade introduktionspaket 
för nyinflyttade. 

  Ta reda på vad som krävs för att få sätta upp 
”Centrum”-skylt. 

Evenemang.   Att minst en gång/år anordna ett evenemang 
som lockar besökare från såväl den egna 
som andra kommuner. 

Besöksnäring (LISA). Aktivt samarbe-
ta med projektets arbetsområde be-
söksnäring 

  

Prio 

 
Hög 

 

 

 

 

  Undersöka intresse för och regelverk kring 
småskyltar i byn. 

 

Boende   Åtgärd/uppgift Prio 
Mer boendealternativ. Det skall finnas 
behovsanpassade boendeformer för 
alla i Hishult. 

 Ta reda på för vilka och i vilken omfattning 
det behövs nya lägenheter eller annat boen-
de – målgrupps–/behovsanalys.  

 
Hög 

Kommunikationer. Det skall vara 
möjligt att ta sig till och från Hishult, 
även morgon och kväll, med hjälp av 
lokaltrafik. 

 Undersöka vid vilka tidpunkter på dygnet det 
behövs bussavgångar.   
Undersöka förutsättningar för efterfrågestyrd 
kollektivtrafik. Hitta goda exempel. 
Uppvakta och påverka ansvariga. 

 
Hög 

Attraktivt boende (LISA). Aktivt sam-
arbeta med projektets arbetsområde 
kopplat till attraktivt boende 

   

Näringsliv   Åtgärd/uppgift Prio 
(Ny)företagande. Förbättra förutsätt-
ningarna 

 Planera och genomföra aktiviteter för att 
skapa arbetstillfällen inom önskade bran-
scher. 

 
Hög 

  Påverka kommunen till att planlägga mer 
industrimark. 

 
Hög 

Nätverk. Skapa nya och utveckla be-
fintliga  

 Undersök behovet för och hur många som 
kan ställa upp med tid i, en barnpassnings-
grupp. 

 

Affärsutveckling (LISA). Aktivt samar-
beta med projektets arbetsområde 
affärsutveckling 

   

Handlingsplan - till Hishults lokala utvecklingsplan 


