Välkommen till

Fyrbodal

12-13 oktober 2017
VANN SPA, hotell och konferens i Lysekils kommun.
VANNs restaurang är KRAV-märkt och certifierad i Smaka på
Västsverige.
Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för
kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka lokala
ekonomier i hela landet. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna
hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar
till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling.
Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett stort antal organisationer.

Torsdagen den 12 oktober
Moderator Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva, en av två ordföranden
12.00 Lunch
13.00 Välkomna till Konferenslokalen
• Inledning Inger Fogelberg, ordförande i Hela Sverige ska leva Fyrbodal
• Invigning Fredrik Christensson ung riksdagsman från Lysekil (C)
• Varför Lokal ekonomi - vad behövs för att få till det? Ylva Lundkvist Fridh, Hela
•
•

Sverige ska leva

Lokalekonomisk analys (LEA) för lokal utveckling Hur det började i Husby-Långhundra?
Vad är LEA? Hur vi gjorde? Vad det blev? Hur LEA kan bli LERA? Kan LERA bli en kommunal
LUS? Boo Östberg, folkbildare, idégivare, företagare och kommunpolitiker i Knivsta
Varifrån kommer statistiken till Lokalekonomiska analyser Tina Hodell och Claes
Lindblom SCB

Fikapaus och möjlighet att se på utställningen 45 min
•
•
•
•
•

Vad kan Leader hjälpa till med? Krister Olsson, Leader Bohuskust och Gränsbygd
Sparbanken Tanum Magnus Widengård
Mikrofonder Ulla Herlitz med Ekobanken och JAK via länk
Utvecklingsbolaget Röstånga i Skåne Nils Phillips, RuAB (svb)
Gruppdiskussion om hur man kan få kapital till angelägna projekt

18.00 Tillfälle att besöka utställningen använda hotellets SPA som ingår för konferensdeltagare,
gå en promenad i motionsspåret samt att umgås med varandra.
20.00 Middag och tid för samtal

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Fredagen den 13 oktober
07.00-09.00 Frukost och tid för samtal
09.00 Lokal ekonomi- kräver resurser
• Unga på Landsbygden en förutsättning för lokal ekonomi Julia Löf, Unga på
•
•
•

landsbygden

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och social ekonomi?

Anna Lena Holberg (M), Ordförande i beredningsgruppen
Idéburen vård och omsorg Helene Mellström, Bräcke Diakoni representant för social
ekonomi

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och andra samverkansmodeller mellan
social ekonomi och det offentliga Camilla Olsson, Coompanien

Fikapaus och utcheckning
•

Andelsjordbruk – säkrad avsättning för lokalproducerade livsmedel Lina Morin,

•
•

Samverkan för regional serviceutveckling Eva Bamberg, Västra Götalandsregionen
Årets kommun: Värnamo utsedd av Hela Sverige ska leva 2016 Utvecklingschef

•
•
•

Länsstyrelsen i VG

Stina Gof och Kommunchef Ulf Svensson

Lysekils kommun ett intressant kustsamhälle Jan-Erik Larsson, Lena Mossberg
Gruppdiskussion om hur man kan få resurser till angelägna projekt
Summering och avslutning Moderator Staffan Nilsson samlar ihop tankar och resultat
från Lokalekonomidagarna. – Vad har vi lärt oss? Har vi gjort det vi ska? Vad händer nu?

13.00 Lunch

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Praktisk information

Anmälan: http://lokalekonomi.helasverige.se/anmalan

Rabatt vid tidig anmälan förlängd till den 31 augusti: Deltagaravgiften (lunchtill-lunch) inkluderar konferens, kost, logi och SPA. Unga under 30 år 300 kr,
Lokala utvecklingsgrupper (LUG) 1 000 kr, övriga 2 800 kr.
Vid anmälan senare: Unga 500 kr, LUG 1 200 kr övriga 3 500kr
Meddela i anmälan om du har allergi som vi behöver känna till.
Sista dag att anmäla sig är 15 september.
Antalet deltagare är begränsat till 80 personer.

Frågor besvaras av:

Jan Hognert 073-1409395 hognert@telia.com
Kjell Fogelberg 0709-582840 kjell@lomudden.se

Plats: VANN SPA, hotell och konferens, 45480 Brastad, 0523-44200

Vägbeskrivning samt vilket utbud som hotellet erbjuder finns på www.vann.se

Utställare: Möjlighet finns att vara utställare under konferensen: Hittills har

unga på Landsbygden bokat plats för att vissa sin konstutställning, Coompanion,
Studieförbundet Vuxenskolan, Bohusläns Skärgårdsråd

Väst

