
hela sverige ska leva
Göteborgsregionen

NYHETSBREV NR 2 
juni 2019

REDAKTÖR: Mette Waldrop
E-POST: goteborgsregionen@helasverige.se

Årets lokala utvecklingsgrupp

bygdegårdsföreningen
Hindås station

På vårt årsmöte i Hindås 13 mars hade vi den stora glädjen 
att dela få ut priset till Årets Lokala Utvecklingsgrupp 
Bygdegårdsföreningen Hindås station.

Motiveringen löd:
Bygdegårdsföreningen Hindås station bildades år 2015.
Föreningen har arbetet enligt IOP-modellen1 och 
utifrån perspektivet att tillvarata lokalsamhällets 
intressen. Samarbetet med Härryda kommun med bl.a. 
medborgardialog och möten har gett ett gott resultat.

Ett bra underlag med medverkan vid planering och 
genomförande av restaureringen av det anrika stationshuset 
har resulterat i en varsam renovering.

Hindås station är numera ett föreningsdrivet kulturhus där 
föreningen ansvarar för drift , uthyrning, marknadsföring 
och samordning.

1 IOP - ’Idéburet Off entligt Partnerskap’ är en 
samverkansmodell mellan det off entliga och en idéburen organisation 
och är ett mellanting mellan traditionellt  föreningsbidrag och 
upphandling av tjänster. 

IOP-avtal skrivs o� a runt en speciell verksamhet, som ägs av den 
idéburna organisationen, men som den off entliga sektorn vill medverka 
i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive 
part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Källa: https://www.mucf.se
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KOMMUNORGANISERING
UR LOKALT PERSPEKTIV

Den 7 maj bjöd vi in Kommunutredningen med 
huvudsekreterare Sverker Lindblad till seminarium med 
paneldebatt för att diskutera kommunorganisering utifrån 
det lokala perspektivet. Ett av exemplen på seminariet 
var Svågadalsnämnden1 som visar hur lokal förvaltning av 
skola, äldreomsorg med mera, kan fungera.

Nu har Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen skrivit 
ett brev till utredningen som utmynnar i ett förslag om 
försöksverksamhet av typen ”Svågadalsnämnder” som ett 
incitament för kommuner som planerar att gå samman, 
eller för kommun som vill fördela verksamheter på olika 
nivåer för bästa möjliga utfall.

Mer information och dokumentation från seminariet:
https://helasverige.se/goeteborgsregionen/kampanjer/
seminarium-om-kommunutredningen-7-maj-2019/

1 Svågadalsnämnden är en demokratisk församling där 
medlemmarna saknar partitpolitisk tillhörighet och har i uppdrag 
att förvalta förskola, skola, äldreomsorg samt kultur och fritid inom 
Svågadalen. Dessutom har Svågadalsnämnden ansvar för den lokala 
landsbygdsutvecklingen.
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BOKA IN 8-10 MAJ 2020! 
”– Vi är otroligt glada över att välkomna Landsbygds-

riksdagen till Jönköping 2020. Det är ett viktigt och stort 
möte som många av landets städer vill vara med och 
arrangera. Det är också mycket betydelsefullt och ett 
fantastiskt tillfälle för regionen att visa upp vår levande 
landsbygd och utvecklingen av den”, säger Ante Jankovic, 
Chef Möten & Event, Destination Jönköping.

DELTAGARE FRÅN HELA LANDET.
Under Landsbygdsriksdagen utmanar, utvecklar och 
utbildar vi varandra genom seminarier, paneldebatter och 
personliga möten. Träff a fl er än 700 personer från hela 
Sverige och räkna med stimulerande och inspirerande 
dagar!

Anmälan till Landsbygdsriksdagen öppnar i januari 2020.

Landsbygdsriksdagen 2020 äger huvudsakligen rum på 
Elmia Konsert- och Kongress. Invigningen på fredag 
kväll hålls på Spira kulturhus. Till och från Jönköping 
reser du enkelt med tåg, buss eller fl yg. Alla deltagare på 
Landsbygdsriksdagen kommer att kunna åka gratis på 
lokalbussarna i Jönköping.

https://www.landsbygdsriksdagen.se/

Den nationella konferensen Lokalekonomidagarna startades 
som ett projekt 2003, initiativtagare var Hela Sverige ska 
leva, Coopanion Sverige, Ekobanken Medlemsbank och JAK 
Medlemsbank. Målet för konferensen var att skapa en arena 
för kunskap, erfarenhet och debatt om lokal ekonomi och 
kapitalförsäljning. 

Lokalekonomidagarna har sedan dess arrangerats på ett 
fl ertal platser i Sverige med syft et att medvetandegöra 
deltagarna om vilka problem och lösningar som fi nns 
inom ämnet lokal ekonomi.

Webinarier
LEK ́s verksamhet har utvecklats under åren och den 
första tisdagen varje månad kan man medverka på deras 
webinarier. Vid varje tillfälle behandlas olika ämnen och 
frågeställningar inom lokal ekonomi. 

Alla tidigare webinarier hittar du på hemsidan:
http://lokalekonomi.helasverige.se/

Vill du veta mer om Lokalekonomidagarna? Besök hem-
sidan http://lokalekonomi.helasverige.se/ eller kontakta 
Ylva Lundkvist Fridh ylva.lundkvist@helasverige.se

Nästa fysiska konferens planeras till 
den 5-6 december 2019 i Järvsö, Ljusdals kommun.


