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”Kap-Design är en arbetsplats i Uppsala som erbjuder
kreativ sysselsättning inom textilt skapande till människor
med viss funktionsnedsättning.
Denna matta var ett samarbetsprojekt där några klippte
trasor, andra vävde o en tredje knöt knutarna. Trasmattan
är 16 m lång och köptes in när Kap hade utställning här
hösten 2015. Den ligger periodvis i kapellet så att vägen
fram till altaret ska vara mjuk att gå.”

Den långa mattan i Sigtunastiftelsens kapell får symbolisera både den inspirerande miljö som
Sigtunastiftelsen erbjuder och den kreativitet och omtanke som finns i många grupper som
brottas med problemet att finansiera sitt projekt.

23 februari efter lunch
Lotta Johansson hälsade välkommen till Lokalekonomidagarna – en arena för kunskap, erfarenhet och debatt om
lokal ekonomi. Tillsammans med Birgitta ledde hon programmet under två intensiva dagar. Vad väntade de sig?

Birgitta

Lotta

Mikrofonder

Jan Svensson, Mikrofonden Sverige, Mikrofonden Väst och Coompanion Göteborgsregionen
Varför behövs Mikrofonder? - Det är svårt att starta…
Ofta har man en bra idé men har inte tillräcklig säkerhet för ett banklån.
Kanske har hittat en fin lokal men hyresvärden vill ha hyresgaranti för ett år.
Eller föreningens EU finansierade projekt behöver låna för att kunna betala löner innan projektmedlen kommer.
Här kan Mikrofonderna gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter eller medlemmars personliga
borgen.
Vår organisation ”Konsortiet Mikrofonden Sverige” är uppbyggd med Mikrofonden Sverige som ett nationellt nav
med regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt
institut registrerat hos Finansinspektionen. Genom ett samarbetsavtal med de regionala Mikrofonderna erbjuds
garantier och investeringar till medlemmar i de regionala Mikrofonderna. Det är Mikrofonden Sverige som ställer ut
garantierna där antingen den regionala Mikrofonden eller Mikrofonden Sverige pantsätter motsvarande belopp som
säkerhet mot långivande bank.
Regionala Mikrofonder
De regionala Mikrofonderna erbjuder också ägarkapital i form av förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska
föreningar eller aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag (så kallade Bygdebolag). När ett företag,
förening, kooperativ, verksamhet eller projekt önskar en garanti eller ägarkapital görs ansökan hos den regionala
Mikrofonden. Regionala Mikrofonder finns nu i Halland, Kronoberg, Skåne, Småland, Västsverige, Västmanland,
Östsverige och Östergötland.

Ulla Herlitz, Mikrofonden Sverige, Ekobanken och Hela Sverige ska leva
- Fördelar med Mikrofondera är att vi har kunskap, kompetens och erfarenhet där andra finansiärer inte har det.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta
som främsta drivkraft.
Bakom Mikrofonden Sverige står Coopanion, Ekobanken, Hela Sverige ska leva och JAK medlemsbank. Tillväxtverket
har gett stöd.
Exempel:
Cum Pane – ekologisk bakverkstad http://cumpane.coop/
Vägen ut http://www.vagenut.coop/
Karins döttrar - Väv- och konsthantverkskooperativ som välkomnar kvinnor på arbetsträning och
arbetsrehabilitering. http://vagenut.coop/vara-foretag/karins-dottrar

http://mikrofonden.se/regionala-mikrofonder/

Ekobanken och JAK medlemsbank
Båda bankerna står bakom Mikrofonderna. Vad skiljer dem åt?

Kristoffer Lüthi, Ekobanken (via Skype) och
Medlemsbank.

Sammy Almedal, JAK

Ekobanken är Sveriges mest transparenta bank, har ca 2000 medlemmar. Ekobankens ränta varierar med säkerheten
men garantin från Mikrofonden sänker räntan.
JAK har inte samma transparens utan håller på banksekretessen, har en stor tydlig värdegrund – 1 medlem – 1 röst.
Hållbar ekonomi för människa och miljö
JAK är en räntefri bank, schysst mot människor och miljö – en annorlunda bank helt enkelt! JAK Medlemsbank är ett
alternativ för dig som vill se en hållbar ekonomisk utveckling, grundad på medlemmarnas in- och utlåning. I JAK har
alla medlemmar samma förmåner och villkor. Oavsett om du har 1 miljon eller 1 krona på kontot.
Jämför räntor från olika långivare! Mikrofonden 3,5%. ALMI 8 – 9%.

Vad är Landsbygdsnätverket?
Jan Runfors, Landsbygdsnätverkets Integrationsgrupp
och Hela Sverige ska leva
Landsbygdsnätverket samlar och engagerar Landsbygdssverige.
Vi är ett nätverk som består av organisationer och myndigheter som
på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och
företag som finns på landsbygden och i kustsamhällen.
Alla länder som är medlemmar i EU och har ett landsbygdsprogram
ska ha ett landsbygdsnätverk. Förutom att vara en del av landsbygdsprogrammet är det svenska landsbygdsnätverket även en del av havsoch fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling.
Därför finansieras vårt nätverk med pengar från dessa EU-program.

Mångfald och lokal ekonomi
Asha Ismail, Somaliska Riksförbundet, SIOS
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige,
Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp och Hela
Sverige ska leva
Möjligheter för utlandsfödda att vara företagare på
svensk landsbygd

- Våga testa människor!
Det är en utmaning för nya att arbeta på landsbygden. Men det behövs arbetskraft på landsbygden. Alla behövs på
landsbygden. I offentlig sektor ropar man efter lärare, läkare och annan sjukvårdspersonal. I företag finns det inte
alltid barn som kan eller vill ta över, när föräldrarna vill dra sig tillbaka. I högsäsong krävs folk i skogsplantering, för
bär och fruktplockning i trädgårdar.
Vid export av svenska produkter – vem kan språken? Vid import – vem vet något om främmande varor?
Våga testa människor!
Filmen Orust Mirakel ek. för.
Asylsökande startar företag.
Yallatrappan – en studiecirkel

Diskussion: Mångfald Integration
HUR KAN CIVILSAMHÄLLETS ORGANISATIONER GÖRA
NYANLÄNDA DELAKTIGA I LOKALT UTVECKLINGSARBETE?
HUR KAN VI FÅ DEN LOKALA BYGDEN ATT FÖRSTÅ NYTTAN
MED NYANLÄNDAS KOMPETENS OCH ENTREPRENÖRSKAP?

Diskussion: Mikrofonder
VAD SER NI FÖR NYTTA MED MIKROFONDER?
KAN NI ANVÄNDA ER AV MIKROFONDER OCH
ISÅFALL VARFÖR?
VAD SER NI FÖR UTVECKLINGSMÖJLIGHETER?

Från gruppdiskussionerna

Morgon 24 februari
Lotta Johansson, Hela Sverige ska leva,
Länsbygderådet Stockholms län

Den sociala ekonomins entreprenörskap
- Vi använder många olika termer för att beskriva samarbete mellan social ekonomi, offentlig sektor och privat
sektor: tredje sektorn, civilsamhället, social ekonomi.
Officiell definitionen Social ekonomi, antagen av riksdagen och regeringen 1998 lyder:
”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på
demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn.
Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande
sammanslutningar.
Verksamheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta
drivkraft.”

Vilka föreningar kan ingå i den sociala
ekonomin?
Och vad kan de syssla med?
Lotta Johansson bild beskriver variationen.

LEA – Lokalekonomiska analyser

Pia Tingvall, Hela Sverige ska leva
Östergötland och Coompanion
Östergötland

Pia Tingvall började med att be oss fundera över hur en
arbetsgrupp fungerar. Hon såg tre modeller:
Exkluderingsbyn: Kvinnor exkuderas och deras kunskaper
åsidosätts (fåtal byar).
Ögonöppnarsamhället: Analysen ger nya insikter om
jämställdhet (De flesta byarna).
Likavillkorbyn: Samhället jobbar aktivt för jämställdhet och
tillvaratagande av kompetens (Fåtal byar).
För långsiktigt hållbar utveckling behöver alla resurser tas
tillvara, hela landet brukas. LEA är ett verktyg.
Bygden själv gör en ”ekonomisk marknadsundersökning”, tar
fram befolkningsstruktur (med hjälp av SCB), näringsgrenar,
boende osv. Det blir en en bra grund för lokala
handlingsplaner, Leaderprojekt, start av kooperativ. Ger betalt
för lokala kunskaper.

Läs mer:
LEA - Lokalekonomisk analys lokalekonomi.helasverige.se

Varifrån kommer statistiken till Lokal Ekonomiska analyser?
Claes Lindblom och Tina Hodell,
Statistiska Centralbyrån (SCB)
Statistik som kan köpas från SCB:
www.scb.se/.../Regionalastatistikprodukter/Lokalekonomisk-analys-LEA

Demografi (åldersstruktur), •
Disponibel inkomst•
Arbete näringsgren och sektor•
Pendling•
Boende•
Köpkraft

LEA Långhundra blev Lera
Husby-Långhundra arbetade med LINN (Lokalekonomi i Nya Nätverk), LEA (Lokal Ekonomisk Analys)
och LERA (Lokal Ekonomisk Resurs Analys).

Man utgick från
 Statistikpaket SCB
 Demografi
 Sysselsättning
 In- och utpendling
 Företag
 Hushållens inkomster och utgifter
(schablon)

Men fann att man behövde mer detaljer
 Utökad statistik
 Region/bygd/zon
 Ytor
 Odlingsarealer
 Detaljerat jordbruk
 In- och utflöde av näring och energi
(schablon)

LEA som kommunal strategi

Bo Östberg,
Husby-Långhundra LINN-grupp

Knivsta kommun:

LEA i alla socknar
Övergripande bild – lokalt olika
Kommunal planering - ÖP
sårbarhetsanalys
Lokalt anpassade strategier –
träffsäker
Resurs- och sårbarhetsanalys
Planering krisberedskap träffsäkerhet
LEA som kommunal strategi
LEAF-märkning

”Sigtunahalvöns LEA”
Lasse Hellquist, Hagha hembygdsförening och Sigtuna
kommuns landsbygdsråd
Gruppen arbetade med ett område norr om Sigtuna. Det
enda som var möjligt att bebygga eftersom Arlandas
expansion annars satte stopp. Marken är eftersökt och
markpriserna därmed höga.
81% av arbetstagarna pendlar ut från området. Det finns
250 företag.
Vilka företag skulle kunna startas?
En företagsgrupp bildades och fann att det saknas
samlingslokaler för företag.
Genom ett Leaderprojekt har ett musteri med fem
anställda startat.

- Resan är det viktiga inte slutresultatet.

”Sociala företag:

Inspireras av goda exempel i närområdet!”
Stefan Skoglund, Naturjouren i Uppsala
visade en lyrisk film om att bevara
naturresurser.
Naturjouren är ett Arbetsintegrerande
Socialt Företag (ASF) som bygger
verksamheten på vistelse utomhus för
rehabilitering och arbetsintegrering.
Vår verksamhet ska gynna den biologiska
mångfalden och skogens sociala värde.

Vad är Arbetsintegrerande sociala
företag (ASF)?
● Driver näringsverksamhet med målsättning
att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
● Återinvesterar vinsten i det egna eller i
liknade verksamheter.
● Skapar delaktighet för medarbetarna.
● Är fristående från offentlig sektor
(källa Sofisam.se)

Spånga Blå Band – Blå Vägen
Ulla-Mai Ceder Lindberg berättade hur Blå Vägen
växt fram under 10 år och gått från bidrag till uppdrag!
Blå vägens program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kompetenshöjande studier
Yrkesintroduktion
Arbetsträning/utbildning
Matchning mot arbete och studier
Rehabåtgärder och arbetsförmågebedömningar

“Till ömsesidig nytta för
människa och natur” är vår korta
beskrivning.
www.naturjouren.se

Ting & Kaka i Uppsala och Tierp.
Vi är/borde vara ansvarstagande världsmedborgare.
Fråga dig vad du själv kan göra!
Sara Jonsson läste sin uppsats ”Vi och dom”
om människovärde, publicerad i Helhjärtat”
och fick dagens största applåd.

”Att arbeta vid Ting och Kaka har fått mig att fundera mycket
kring begreppet ”Vi och dom”. Vår vision är att alla ska få
uppleva sig som ansvarstagande världsmedborgare. Vad innebär
det egentligen att vara en ansvarstagande världsmedborgare?
Alltså, att inte tänka att jag i första hand är svensk, eller att jag
kommer från en speciell stad eller en speciell släkt, eller är del
av en samhällsklass, utan att jag vågar tänka att jag har en
samhörighet med alla människor på den här jorden. Att jag
tänker att alla människor är viktiga, har något att bidra med, och
är kapabla att vara med och ta ansvar för vår gemensamma
värld.”
Läs vidare:
http://www.sesamuppsala.se/wpcontent/uploads/2017/01/Helhjartat_DEC_2016_WEBB.pdf

Bygdekonton, Bygdebolag och Lokala servicecentra, Bygdekonton

Åse Classon berättade om platsen där hon föddes. Då
fanns all möjlig service där. Idag finns ingenting kvar.
Nu gäller det att ta fram nya processer om vad som
behövs.
Hela Sverige ska leva startar ett projekt tillsammans
med sex länsavdelningar för att ta fram nya modeller.
En svårighet är att samhället är så uppspaltat på många
händer.

Summering och avslutning
Moderator Lotta Johansson samlar ihop tankar och resultat från Lokalekonomidagarna.
– Vad har vi lärt oss? Har vi gjort det vi ska? Vad händer nu?
”Vi har fått ny kunskap. Vi har hunnit prata med varandra och utbyta idéer och erfarenheter.
Vi har funnit att vi behöver träffas oftare och att vi måste fördjupa oss i de ämnen vi nu har behandlat under
två dagar.
Vi ska försöka hitta möjligheter kanske för en seminarieserie kring Mikrofonder och LEA för att lära oss
mer och som en naturlig del tala om integration, mångfald och den sociala ekonomins entreprenörskap.”

