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NYA LEDAMÖTER I STYRELSEN
Invalda på årsmötet i maj 2020

KARIN HVIT 
Bor i Furulund, Partille kommun.
Trädgårdsmästare och samordnare för Växtrum i Lerums 
kommun. Hon är speciellt engagerad i lokalodling och 
natur- och trädgårdsturism. Hon har flerårig erfarenhet 
från design, anläggning, odling och projektledning. 
Civilingeniör i kemiteknik, erfarenhet som teknisk 
projektledare på Volvo Car Group.

GUNILLA ALMERED OLSSON
Bor i Lycke, Kungälvs kommun.
Professor i humanekologi vid Göteborgs universitet.  
Hon är också professor i miljövetenskap och doktor i 
växtekologi. Hennes forskning handlar om brukande 
och förvaltning av naturresurser och biodiversitet i 
landsbygdslandskap och lokalsamhällen i Europa och 
Afrika. Nuvarande forskning och aktivism är inriktad på 
hållbara matsystem som länkar stad och landsbygd och 
som leder vägen till samhällsomställning. Hon har ett 
särskilt intresse för människa-natur-relationen och länken 
till lokal och traditionell kunskap.

Foto: elmrin-thanner.comFoto: Eget

E-POST karin@hvitstradgard.se
MOBIL 0702 89 19 01

E-POST almered.gunilla@gmail.com
MOBIL 0730 91 49 17

Foto: Tony  Balogh, 
Lokaltidningen Stenungsund, 

Tjörn, Orust 

”Ingenting är längre som förut - Alla gamla sanningar är slut”

Så lät det i visan för länge sedan och visst kan vi konstatera att så känns det nu vid ett annorlunda årsskifte. 
För ett år sedan visste vi inte vad Corona-viruset skulle bära med sig men nu har vi upplevt dess verkningar i 
Hela Sverige ska leva, i Sverige och i en hel värld. Som för många andra organisationer och föreningar har vi fått 
ställa in och ställa om. Inom Göteborgsregionen har vi dock kunnat genomföra våra styrelsemöten och deltagit i 
riksorganisationens möten tack vare digitala mötesformer men mycket går vi ju miste om när vi inte kan träffas 
fysiskt. Vårt årsmöte som skulle ha ägt rum i Lilla Edets kommun där också priset till ”årets utvecklingsgrupp” 
Åsbräcka Bygdegård skulle ha delats ut, fick ske ”per capsulam”.
Axplock från året som gått: Några av våra styrelsemedlemmar har arbetat med våra två profilfrågor ”Lokalt 
inflytande” och ”Hållbara matsystem”.  Mycket av vårt arbete i styrelsen har koncentrerats på remissvar till 
bland annat kommunutredningen, Riksorganisationens ”Strategi 2020-2025” och ”Regional Utvecklingsstrategi 
för Västra Götaland 2021-2030”. Vi ser nu framåt mot 2021 års arbete inom HSSL Göteborgsregionen även om 
pandemin fortfarande är en verklighet. Vår verksamhetsplan skall realiseras, ett mycket viktigt arbete.

Från styrelsen önskar vi en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Bert Olsson, ordförande i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen 



PROFILFRÅGA 
HÅLLBARA MATSYSTEM

Hållbar Matproduktion är mer än mat! 
Coronapandemin har visat på olika aspekter av sam-
hällets sårbarhet. För vår gemensamma överlevnad 
måste en omställning till hållbart samhälle ske. Alla 
samhällsaktiviteter måste förhålla sig till FNs Globala 
hållbarhetsmål. 

Förutsättningar att klara upprepade ekologiska och 
sociala kriser är större hos lokalsamhällen med inbyggd 
flexibilitet anpassad till lokala förhållanden. Minskad 
sårbarhet vad gäller matförsörjning innebär en större 
grad av lokal matproduktion och mindre beroende av det 
globala matsystemet. Detta innebär kortare transporter 
och produktionsmetoder som bygger på lokala förutsätt-
ningar och kretsloppsystem. Det ger variationsrika (mat)
landskap, hög biologisk mångfald och fler arbetstillfällen 
i matsystemet. I ett nödvändigt hållbarhetsperspektiv 
måste städer återknytas till omgivande landskap för sin 
matförsörjning. Detta medverkar till att klyftan mellan 
stad och land kan överbryggas. Den minskade reseaktivi-
teten under coronatiden har lett till en uppvärdering av 
när-natur där matlandskap ingår.

Ett hållbart matsystem innefattar alla FNs 17 globala 
hållbarhetmål

Hållbara matsystem och lokal matförsörjning är en verk-
samhet som i Göteborgsregionen och alla andra regioner 

I VERKSAMHETSPLANEN FÖR 2021 
SKA VI JOBBA MED TVÅ PROFILFRÅGOR

har en mycket stor potential och ekologisk, geografisk 
och historisk förankring.  Denna verksamhet kommer att 
ha stor betydelse för omställning till en hållbar framtid 
och samtidigt ha positiv inverkan på regional- ekonomisk 
utveckling. 

För Göteborgsregionen gäller:
• Matproduktion har en lång historia.  Landsbygd-

skommunerna i GR är alla präglade av små och 
mellan-stora jordbruksenheter och Göteborgs kom-
mun har ett stort innehav av jordbruksmark

• Självförsörjning för regionen är möjlig för grönsaker, 
kött, ägg, mejeriprodukter

• Stort behov av arbetskraft för olika led i det regionala 
matsystemet:  Teknikutveckling  för skörd av grönsa-
ker, lokal vidareförädling och distribution;  

• Integration och kulturell mångfald i samband med 
matproduktion

• Kunskap - kombinerad: akademisk och erfarenhetsba-
serad i lokala-regionala matsystem

• Matlandskap, Foodshed, kan utvecklas för denna 
storstadsregion  med närnatur – stor potential för 
besöksverksamhet i nära matlandskap 

Vi vill från 2021 arbeta för utveckling av lokala och regio-
nala matsystem i Göteborgs-regionen genom: samarbete 
med alla regionens kommuner, lokalsamhällets grupper 
och branchorganisationer som lokala producentfören-
ingar, LRF och Hushållningssällskapet

Text: Gunilla Almered Olsson



PROFILFRÅGA
LOKALT INFLYTANDE 

Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet 
utvecklas. En förutsättning för detta är att lokalsam-
hället involveras i utvecklingsprocesserna, erbjuds 
möjligheter till inflytande och handlingsutrymme. Vi i 
Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen vill vara med 
och utveckla metoder och sprida kunskap för ett stärkt 
lokalt inflytande. Vi vill att den lokala nivån beaktas och 
tas med i planerings- och genomförandeprocesser på alla 
nivåer som påverkar lokalsamhället. 

Det behövs också en lokal organisation 
Kommunsammanslagningarna 1952 och 1974 innebar att 
kommunhus med lokala politiker och tjänstepersoner 
lades ner på tusentals platser runt om i landet. I sviterna 
av detta, i avsaknaden av en organisation som såg till 
områdets utveckling och förvaltning, växte sig byarörelsen 
stark. Inte konstigt alls, ett samhälle behöver också en 
lokal organisation. 

Med utgångspunkt i 
idéskriften ”Den första 
samhällsnivån” (Herlitz, 
Arén; Hela Sverige ska leva, 
2017) ser vi behovet av en 
ny lokal organisering där 
det offentliga, privata och 
civila samhället samverkar 
kring demokrati, finansie-
ring och fördjupad översiktsplanering. Vi vill stimulera 
en ”vardagsdemokrati” med en hållbar lokal organisation 
där man har klara regler för makt och ansvar och till 

vilken storkommunen kan delegera passande delar av 
sina kommunala åtaganden. Kommunutredningen ”Star-
kare kommuner” (SOU 2020:8) öppnar för experiment 
där ”försöksverksamheten ska syfta till att pröva sätt att 
stärka kommuners kapacitet, möjliggöra anpassning av 
verksamhet till lokala förhållanden…” 

Svågadalen – en väl fungerande förebild 
I mars 2020 – strax innan Corona restriktionerna – var vi 
tillsammans med intresserade från Västra Götaland och 
Skåne på studiebesök hos Svågadalsnämnden i Svågadalen 
med 7 byar och 450 röstberättigade invånare. Verksam-
heten har fungerat väl i mer än 25 år. Den är unik så till 
vida att medborgarna väljer ledamöter från bygden till 
nämnden i allmänna val. Man röstar inte på politiska 
partier utan att det är kandidaternas renommé som goda 
medborgare i kommundelen som räknas. 

Kommunen kan med fördel delegera
Hudiksvalls kommun delegerar verksamheter, och anslår 
pengar till kommundelskontor och drift av kommunde-
lens skolor, barn- och äldreomsorg, fritidsverksamheter, 
kultur och arbete med landsbygdsutveckling. Allt är 
samlat i byggnader som ligger nära varandra. En kom-
mundelschef – som samtidigt också är skol-, fritids-, 
omsorgs- och kulturchef – ansvarar för att genomföra 
nämndens olika beslut. Genom den rumsliga närheten till 
varandra i det dagliga livet - gemensam ”restaurang” med 
skolbarnen, lärarna, personalen, byborna och samnytt-
jande av lokaler för skola, nämndens möten, kyrka, 
bibliotek etc. – underlättas på ett radikalt sätt samord-
ning och samarbete. Allt liksom hänger ihop och bildar en 
förståelig och överblickbar helhet och mötesplats. De från 
kommunen anslagna medlen utnyttjas på ett effektivt och 
mycket ändamålsenligt sätt.  

En demokrati för platsens hållbara framtid  
Under 2021 vill vi aktivt försöka påverka kommunerna att 
inom Kommunutredningens ram lägga sig i startgroparna 
för kommunexperiment för stärkt lokalt inflytande och 
nya former för en bättre välfärdsproduktion, typ Svåga-
dalsnämnden. 

Text: Ulla Herlitz

Bild: Hans Arén
På studiebesök hos Svågadalsnämnden.  
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www.helasverige.se/goteborgsregionen       facebook.com/helasverigeskalevagoteborgsregionen
(0707 32 99 77       *goteborgsregionen@helasverige.se

Våra kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

KOMMUN LEDAMOT TELEFON
Tjörn (Klädesholmen) Bert Olsson, ordförande 0705 93 79 64
Göteborg (Styrsö) Ulla Herlitz, vice ordförande 0703 62 82 34
Härryda (Hindås) Mette Waldrop, kassör/hemsida 0708 30 31 50
Göteborg (Olofstorp) Erik Bick 0709 39 70 43
Ale (Skepplanda) Leif Andersson 0708 33 82 36
Kungälv (Lycke) Gunilla Almered Olsson NY 0730 91 49 17
Partille (Furulund) Karin Hvit NY 0702 89 19 01
Lerum (Tollered) Maria Jerenvik 0705 47 38 37

KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅR STYRELSE

På grund av situationen med covid-19 och det rådande 
förbudet mot större folksamlingar har Hela Sverige ska 
leva beslutat att återigen flytta fram Landsbygdsriksdagen. 
Nya datum blir 20-22 maj 2022 i Jönköping. 
Vi återkommer med datum när anmälan öppnar igen.

https://landsbygdsriksdagen.se

STIMULANSPENGAR TILL RETROVÄGEN
Biografen Stjärnan i Nossebro 

Vi har beviljat 5000 kr till föreningen Retrovägen som 
medfinansiering av nästa års folder med karta. 13 oktober 
medverkade vi på Biografen Stjärnan i Nossebro där Hela 
Sverige ska leva Skaraborg samtidigt delade ut sitt pris till 
Retrovägen som blev deras Årets Lokala Grupp.

VEM BLIR VÅR ”ÅRETS LOKALA GRUPP” I GÖTEBORGSREGIONEN 2021?
På vårens årsmöte delar vi ut ett pris på 5000 kr till en av våra medlemsföreningar. 
Vi tar emot nomineringar till och med februari 2021. 

KONTAKTA OSS GÄRNA MED TIPS! 

årets lokala utvecklingsgrupp 2021

5000 kr


