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Tema: Kapital till lokal och hållbar utveckling 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Onsdagen den 15 juni 
 

 12.00 Traktörn restaurang 
Lunch 

 
 13.00 Societetshuset 

Inledningstal: 
”Välkomna!” Ylva Lundkvist, projektledare för Lokalekonomidagarna, Hela Sverige ska 
leva!.  
”Vad är problemet?” med Anders Johansson från Landsbygdsbygdsnätverkets temagrupp 
för kapitalförsörjning. 
”Ett lokalt exempel” med Anitha Barrsäter från Svartårdalens bygdeutveckling. 

 
 14.00 Seminariepass 1 (välj ett av följande): 
Eget kapital: ”Finansiell design – modeller för lokal finansiering” Ulla Herlitz från Hela 
Sverige ska leva! som forskat och skrivit en handbok samt Bertil Degerlund från Råek i 
Gunnarsbyn som använt sig av metoden Lokalekonomisk analys. Sociteteshuset. 
 

Lånat kapital: ”’Social banking’ - att värdera, finansiera och tro på lokalt och hållbart.” 
Annika Laurén och Maria Flock Åhlander från Ekobanken tillsammans med sin kund tillika 
rapparen och debattören Behrang Miri. Silverrummet. 
 
Ideellt arbete: ”Social Capital in Theory and Practice” Ola Bergstrand, doktorand vid 
Göteborgs Universitet och medgrundare av Social Capital World Forum tillsammans med 
Lotta Johansson från Länsbygderådet i Stockholms län.* Hotell Skogsgårdens matsal, hus 
nummer 2. 
 
Offentligt kapital: ”Information om bidrag och fonder för lokal och hållbar utveckling.” Annett 
Kjellberg från Jordbruksverket, Bertil Westerlund från Tillväxtverket, Elisabeth Zimmer från 
Länsstyrelsen Västmanlands län och Bengt Gyldberg från Leader Nedre Dalälven. Tysta 
rummet. 
 
Eget kapital: ”Vindkraftens lokala nytta – bygdepengar och delägande” Cicci Andersson 
från Hela Sverige ska leva! Sofies salong (Societetshusets övre plan). 
 
  
 15.00 Societeshuset 
 Fika 



 
 15.30 Socitetshuset 
”En möjlig lösning” med samhällsentreprenören Carl Samuelsson från det lokala 
riskkapitalbolaget Virserum Invest som utvecklat det lokala affärslivet och räddat den 
lokala skolan från nedläggning. 

 
16.30 Seminariepass 2 (välj ett av följande): 

Eget kapital: ”Gröna näringars roll i den lokala ekonomin - företagssamverkan för 
ekonomisk utveckling.” Birgitta Svedberg och Thomas Bertilsson, Lantbrukarnas 
riksförbund. Socitetshuset.  
 
Lånat kapital: ”Kommunen som placerar riskfritt och ger goda krafter förutsättningar för 
billiga lån” Med Aina Otteberg Sannetorp som jobbar med stödspar på JAK Medlemsbank 
och Cicci Andersson från JAK Boden. Tysta rummet. 
 
Ideellt arbete:”Local and sustainable development thanks to volontary workers”. Jan 
Forsmark från Hela Sverige ska leva!/Omställning Sverige och Astrid Jansson från World 
Wide Opportunities on Organic Farms.* Sofies salong (Socitetshuset, övre plan) 
 

Gående workshop: Se och hör om det goda lokalekonomiska exemplet Sätra Brunn. Lotta 
Trosell från Sätra Brunns styrelse. Utgår från Societetshusets entré. 
 
Eget kapital: ”Vi startar ett Praktikernätverk för lokala finansieringsinitiativ”, med Eric 
Edung från Landsbygdsnätverkets nätverkscheck för ”Praktikernätverket”. Bland annat 
diskuteras hur vi kan samarbeta och sprida kunskap och erfarenheter vidare. 
Conversationssalongen. 
 
 17.30 Paus inför middagen, tid för bad i spa och uppiffning. 
 
 19.00 Trerätters middag med diskussionsgrupper utifrån diskussionsteman (som 
deltagarna har föreslagit i förväg eller på plats). Traktören. 
 
 20.30 Underhållning: “Music Quiz” med Tord Berglinds liveband. Traktören. 
 

Torsdagen den 16 juni   
 

 7.00 Frukost för övernattande 
 

 8.00 Seminariepass 3 (välj ett av följande): 
 

(Eget kapital: ”Riskkapital för ökad tillväxt – om småföretagens behov av riskkapital.” 
Rebecka Källström från Företagarna.) INSTÄLLT.   
 
Lånat kapital:” Sparbankerna, entreprenörerna och kommunerna som vände nedgång till 
framgång.” Britta Jonsson Lindvall (Treehotell) och Monica Wollmén (Icehotell) 
tillsammans med Ronny Mårtensson från Åtvidabergs Sparbank. Societetshuset. 
 
Ideellt arbete: ”European experiences – capacities over 50s as a rural development tool.” 
Village Action Groups från Italien, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Finland, Irland och 
Tyskland.* Hotell Skogsgårdens matsal, hus nummer 2. 
 



 

 

Lånat kapital: ”Kreditgarantiföreningarnas framtid efter finanskrisen” Claes Bergqvist, 
ordförande för Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland. (Obs: detta 
seminarie är flyttat från pass 4 till pass 3) Tysta rummet. 
 

Workshop: ”Draknästet” Entreprenörer presenterar sina företagsidéer för olika  typer av 
finansiärer (banker, bidragsgivare, Investmentbolag m.fl.) som gör en snabbedömning av 
möjligheter att få kapital. Conversationssalongen. 
   
 9.00 Fika (stanna kvar i respektive seminarielokal, fikat kommer dit) 
 
 9.20 ”Hur går vi vidare?” En nätverkande stund för gruppdiskussioner i tematiska 
grupper: eget kapital i Societetshuset, lånat kapital i Tysta rummet, offentligt kapital i 
Conversationssalongen och ideellt arbete i Hotell Skogsgårdens matsal, hus nummer 2.. 

 
 10.00 Seminariepass 4 Framtidsvisioner (välj ett av följande): 

 
”Inlandsinnovation AB och Mikrofonden - nya fonder med kapital till landsbygden”. Per 
Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet och initiativtagare till Inlandsinnovation AB samt 
Gun-Britt Mårtensson från Mikrofonden. Societetshuset. 
 

”Vad är lokal ekonomi?” Oskar Kjellberg, Lokalekonomerna. Conversationssalongen. 
 

”Från pokerspel till realekonomi – penningsystem för en hållbar framtid?” Niklas Högberg 
från Nätverket ekonomisk reform och Marianne Påsse som är föreläsare och aktiv i 
omställningsrörelsen. Tysta rummet. 
 

”Det ideella arbetet idag, och imorgon?”. Johan von Essen, forskare vid enheten för 
forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndals högskola. Sofies salong (övre 
våningen, Societetshuset). 
 

 11.00 Socitetshuset.  
Panelsamtal: ”Kapital till lokal och hållbar utveckling - möjligheter för landsbygden i 
kommande EU-program” Med Annett Kjellberg, chef för Jordbruksverkets 
landsbygdsavdelning, Dan Hjalmarsson, Generaldirektör vid Tillväxtanalys samt 
riksdagsledamöterna Tina Ehn (mp) och Per Åsling (c). Moderator Thomas Norrby från 
Sveriges Lantbruksuniversitet och Landsbygdsnätverkets temagrupp för kapitalförsörjning. 
Frågor från arrangörer och publiken. 
 
 12.00 Traktörn restaurang 

Lunch 
 

 13.15 Förbokade bussar avgår till Sala och Västerås tågstationer kl 13.15 från 
Receptionen vid hus nummer 4. 
 

* = seminariet hålls på engelska. 

 


