
 

Välkomna till de 29e Lokalekonomidagarna! Årets tema är ”Kommunen som motor för 
lokalekonomisk utveckling”. Till Järvsö reser du enklast med tåg eller buss eller hitta samåkare via 
konferensens Facebook-evenemang. Läs mer på www.lokalekonomidagarna.se  

Torsdag den 5 december
11.00-13.00 Incheckning 
12.00-13.00 Lunch på Järvsöbaden  
13.00-13.15 Välkomna hälsar Jenny Breslin, Hela Sverige ska leva Gävleborg X-ing, My Fransson, 
Järvsörådet och Markus Evensson, kommunalråd Ljusdal 

    
Markus Evensson, Jenny Breslin, Serena Bonato och Jonty Leibowitz. 

https://www.facebook.com/events/1847619768671460/
http://www.lokalekonomidagarna.se/


13.15-13.30 Utmaningar för Sveriges landsbygdskommuner, Serena Bonato, Tillväxtverket 
13.30-14.30 Preston-modellen för lokalt gemensamt välstånd, Jonty Leibowitz, Centre for Local 
Economic Strategies (på engelska, möjlighet till visk-tolkning till svenska kommer att finnas) 
14.30-15.00 Fika

 
En illustration av Preston-modellen från The Democracy Collaborative, CC BY-NC-SA 2.0. 
 
15.00 – 17.00 Möjligheter för svenska kommuner att bli motorer för lokalekonomisk utveckling 
15.00-15.15 Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), Ludvig Sandberg, Forum – idéburna 
organisationer med social inriktning 
15.15-15.30 Lokal upphandling inom ramen för LOU, Kerstin Angberg-Morgården, 
Upphandlingsdialog Dalarna och Gunnar Lyckhage , expert på socialt hållbar upphandling 
15.30-15.45 Så fixar vi kompetensförsörjningen, Thomas Lundberg, kompetensstrateg Region 
Gävleborg 
15.45-16.00 Mindre många – framtiden för krympande kommuner, Jens Öst, Studieförbundet 
vuxenskolan 
16.00-17.00 Två valbara fördjupningspass med de föregående talarna 
17.00-19.00 Paus/spa 

     
Ludvig Sandberg, Kerstin Angberg-Morgården, Gunnar Lyckhage och Jens Öst. 



 
19.00 Lokalproducerad middag samt underhållning med Samantha Ohlanders & Staffan Jonsson. 

 

Fredag 6 december 
08.30-8.45 Sammanfattning av dag ett – vad har vi lärt oss? 
8.45-9.15 Vägar till finansiering efter att bankkontoret lagt ner, Kristoffer Lüthi, Ekobanken, Ylva 
Lundkvist Fridh, Mikrofonden, mfl. 

     
Kristoffer Lüthi (Ekobanken), Ronney Olsson, Roland Hamlin och Maria Rosén. 
 
Lokalekonomisk intressanta verksamheter i Järvsö och Gävleborg. 
9.15-9.30 Utveckla socialt företagande, Ronney Olsson, Samordningsförbund Gävleborg 
9.30-9.45 Den goda byråkraten – så kan kommunen stötta förenings- och näringslivet, Roland 
Hamlin, Ljusdals kommun 
9.45-10.00 Destination Järvsö – ett lokalt utvecklingsbolag, Maria Rosén, marknadschef 
10.00-10.15 Vindkraft – mer lokal utveckling än bygdepeng, Jenny Breslin, Loos- Kårböle 
vindkraftsgrupp 
10.15-10.45 Kaffe 

 

Om Samantha Ohlanders & Staffan Jonsson 
Staffan och Samantha är två av Hälsinglands bästa musiker 
inom genren folkmusik. Järvsöbördiga Samantha 
Ohlanders är folkmusiker, folkbildare, kompositör och 
aktivist. Hon har arbetat tillsammans med Riksteatern med 
succéföreställningarna Fäboland och Nationalparken och 
sitter med i styrelsen för föreningen Unga på landsbygden. 
Känd från bland annat Sommar i P1. Staffan Jonsson är 
riksspelmannen, musiker och kulturkonsulent. Har spelat 
med bland annat Ulf Stureson och Ola Salo samt medlem i 
det kritikerrosade folkrockbandet Skenet. Dessa två proffs 
har nu slagit sina musikaliska huvuden ihop! Det blir 
gammalt och nytt samt svenskt och osvenskt som sig bör när 
en ska plocka fram pärlorna ur folkmusikskatten. 
 



    
Jonathan Korsar, Ylva Lundkvist Fridh, Ingrid Engelsbrekts och Stefan Barenfeld. 
 
10.45-11.00 Att täppa till det lokalekonomiska läckaget, Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska leva 
och Jonathan Korsar, Färnebo folkhögskola 
11.00-11.15 Lokalekonomisk analys som ett kommunalt planeringsverktyg, Ingrid Engelbrekts, 
Coompanion Gävleborg och Stefan Barenfeld, Hudiksvalls kommun. 
11.15-12.00 Interaktiv process med alla deltagare samt panelsamtal med några av konferensens talare: 
Hur kan kommuner bli motorer för lokalekonomisk utveckling? Nästa steg? 
12.00-13.00 Avslutande lunch 

  

Illustration av hur en geografiskt cirkulär ekonomi kan skapas underifrån. 

 

 

 



Ordlista för Jonty Leibowitz föreläsning: 

Community wealth building = Lokal gemensam välståndsutveckling 

Procurement = upphandling 

Real living wage = en minimilön som det går att leva på 

Credit union = kreditförening, medlemsbank 

Council = kommun (som politisk organisation)/kommunfullmäktige 

Municipality = kommun (som geografiskt område) 

 

Så vad innebär egentligen utveckling av gemensamt välstånd?  

Så här beskriver Center for Local Economic Strategies (CLES) konceptet: 

”Med gemensam välståndsutveckling menar vi aktiviteter som gör det möjligt för platser att växa 
och utvecklas inifrån, genom att utnyttja befintliga resurser på ett mer progressivt och fördelaktigt 
sätt för lokalsamhället, vilket leder till en rad lokala ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar.  

Vi fokuserar inte främst på de stora företagen eller den nya industrins ställning, utan erkänner 
kraften i småföretag, socialt företagande och folks vardagliga ekonomi. Vi är inte bara intresserade 
av produktionstillväxt, utan av välbefinnande och lyckliga liv. 

I den sociala sektorn har vi många organisationer som utvecklar kooperativ och ekonomiska 
alternativ som säkerställer att välstånd är mer fördelat och ägs av de människor som producerar 
rikedom.”   

(Översatt från “Community Wealth Building through Anchor Institutions” (2017), Centre for Local 
Economic Strategies (CLES). https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/Community-Wealth-
Building-through-Anchor-Institutions_01_02_17.pdf  ) 

  

 

https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/Community-Wealth-Building-through-Anchor-Institutions_01_02_17.pdf
https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/Community-Wealth-Building-through-Anchor-Institutions_01_02_17.pdf

