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2016-6847 Bygdens Saluhall Söderhamn 

Syftet med projektet är att: 

- Utveckla en lokalt anpassad form av ”Bygdens Saluhall” för att skapa eninnovativ 

servicelösning med goda förutsättningar att etableras långsiktigt i lokalsamhället.  

Mål med projektet enligt beslutet: 

- Att skapa ett nätverk av lokala producenter, skapa en virituell servicelösning för 

handel med livsmedel som produceras i bygden (lokalt och/eller regionalt), ta fram en 

plan och modell för vidare administration och drift av Bygdens Saluhall samt skapa en 

slutrapport. 

Mål med projektet enligt ansökan: 

- Ett nytt nätverk och nya utbyten skapas i bygden genom etableringen av Bygdens 

Saluhall 

- En ny fysisk mötesplats och virituell mötesyta skapas genom etablerandet av Bygdens 

Saluhall både som digital tjänst och som lokala utlämningsplatser.  

- Innovativa metoder och processer för landsbygdsutveckling genom utvecklandet av ett 

verktyg för att sälja, leverera och distribuera närproducerade livsmedel. 

- 60 deltagare i utvecklingsprojektet total. 

- Ny servicelösning utvecklas och etableras i bygden. 

Horisontella mål 

- Projektet kommer att leda till en innovativ lösning som inbegriper nya innovativa 

verksamheter, produkter och tjänster. 

- Projektet skapar en jämställdhetsintegrerad verksamhet och lösning genom att i 

processen/metoden beakta jämställdhetsaspekter och aktivt verka för jämställdhet.  

- Projektet skapar inkluderande verksamhet och lösning genom att i arbetet aktivt 

inkludera mäniskor med utländsk bakgrund. 

- En ny lokal lösning med tydligt fokus på miljö- och klimatproblem etableras i bygden.  

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Samverkan/utbildning av företrädare från nationella ”Bygdens Saluhall” för 

implementering av koncept. 

- Kartläggning och kontakt med livsmedelsproducenter 

- Planering av distributionsverksamheten 

- Marknadsundersökning av konsumtionsmönster 

- Skapandet av hemsidan (Bygdens Saluhall) 

- Implementering av livsmedelsproducenters profiler och produkter på hemsidan 

- Marknadsföring av sidan.  
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Sysselsättning och nya företag 

Sysselsättning kvinnor 

940 timmars sysselsättning för kvinnor. (54% tjänst på årsbasis). Det är två företag som har 

startats upp med hjälp av säljkanalen där två kvinnor driver dem och arbetar deltid. Dessutom 

har försäljningen för övriga företag genererat ett antal timmars sysselsättning. Totalt beräknat 

till 940 timmars arbete för kvinnor. 

Sysselsättning män 

500 timmars sysselsättning för män har skapats i projektet och projektägaren har baserat 

siffran på den totala ökningen av omsättningen i noden (Bygdens saluhall) där de ser att fler 

kvinnor än män har med sitt företag. Utifrån den ökande omsättningen har de gjort ett 

antagande om att sysselsättningen för män har ökat med motsvarande 500 timmar (30% tjänst 

på årsbasis) 

Nya företag 

Två nya företag: 

”Hemtrakten” (Amanda Ör, orgnr: 810423) 

”Therese Trädgårdsmat” (Therese Westlén, orgnr: 820930) 

Mätbara Programspecifika indikatorer 

Projektet har genrerat följande programspecifika indikatorer: 

Nya tjänster:  Bygdens saluhall erbjuder ett möte mellan 

   konsument och producent på nätet. En tjänst för 

   affärsutbyte. 1 ny tjänst 

Fysisk mötesplats:  Utlämningsplats för produkter – mötesplats mellan 

   producent och konsument i Söderhamn och i Bollnäs. 

   2 nya fysiska mötesplatser. 

Nytt nätverk/samarbet.konstellation: Två nya nätverk/samarbetskonstellationer mellan 

   livsmedelsproducenter och konsumenter i Bollnäs 

   och Söderhamn.  
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Projektet har generat följande områdesspecifika indikatorer: 

Insatsområde 1. Sysselsättning 

- 0,5 st bevarat arbetstillfälle (860 timmar). En uppskattning projektägaren har gjort 

genom att se den försäljning som skapats i det system som skapades (Bygdens 

saluhall). Genom att vara en försäljningskanal för småskaliga livsmedelsproducenter 

har det både skapats ny sysselsättning och de som redan har sysselsättning har säkrats 

genom tillskamandet en tillgänglig försäljningskanal.  

- Nya arbetstillfällen: 0,84% tjänst (1440 arbetstimmar) är skapat i projektet. Se tidigare 

motivering. 

- Två nya företag (se tidigare motivering) 

- Ett nytt företagsnätverk är skapat mellan deltagande livsmedelsproducenter som via 

sitt deltagande i projektet har fått möjligheten att träffas och samarbeta kring 

gemensamma utmaningar.  

- 1 nytt beviljat projektstöd för innovation och nyföretagande. Stödet har bidragit till att 

nya företag har startats upp genom ett innovativt arbetssätt med att skapa en 

mötesplats/säljkanal mellan livsmedelsproducenter och konsumenter.  

- En ny tjänst har skapats genom den digitala plattformen för att möta och skapa affärer 

mellan livsmedelsproducent och konsument.  

- 1 st innovationer i företag och 1 st företag/organisationer som får stöd för att stimulera 

till innovativt arbete i hos livsmedelsproducenterna.  Arbetet med Bygdens Saluhall 

har inneburit ett nytänkande i att skapa en försäljningskanal mellan producent och 

konsument som gjort att småskaliga livsmedelproducenter fått tillgång till fler affärer.  

Insatsområde 3. Lokal Utveckling 

- 1 nytt nätverk och utbyte mellan livsmedelsproducenter som valt att gå med i 

”Bygdens Saluhall”. De utbyter kontinuerligt information och hjälper varandra att lösa 

problem. 

- 1 metodutvecklingsprojekt där projektet har digitaliserat ett säljmöte mellan 

livsmedelproducent och konsument utan mellanhänder för att på det sättet skapa 

förtroende, öka kunskapen om livsmedelsproduktion och skapa hållbara 

affärer.(www.localfoodnodes.org/node/Bygdens saluhall Bollnäs och Söderhamn. 

Finns även på facebook: Bygdenssaluhallsoderhamn eller bygdenssaluhallbollnas 

- 1 ny servicelösning är skapad i projektet via den digitala plattformen för möte/affär 

mellan livsmedelsproducent och konsument.  
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Horisontella mål 

- Innovation  

Projektet har implementerat en innovativ lösning på hur livsmedelsproducent och 

konsument möts och dels utbyter kunskap, dels gör affärer vilket stärker det lokala 

näringslivet och bidrar till en ökad kunskap om småskalig hantverksmässig 

livsmedelsproduktion. 

- Miljö/Klimat och hållbar utveckling 

Projektets insatser är bidrar till att utveckla ett nyskapande system där konsumet och 

producent möts för en ökad förståelse för svensk livsmedelsproduktion.  

 

Ideella resurser i projektet 

Projektet har med underlag redovisat ideellt nedlagd tid i projektet motsvarande ett värde på 

55.000 kr.  

Bilder på aktiviteter i projektet  

 

  

 

Kontaktperson 

Karin Öst, tel: 073-339 13 14 

Kontakta Utveckling Hälsingenbygden eller kontaktpersonen för projektet för mer 

information.  
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