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Ordförandespalt 

I detta nyhetsbrev i år gör vi en tillbakablick på 

aktiviteter som vi gjort förra året och aktivitet i en 

lokal utvecklingsgrupp. Med detta vill vi visa på 

några av de inriktningar som kommer vara 

betydelsefulla nästa år hos oss och i vårt 

samarbete med andra organisationer. Det lokala 

demokratiska utvecklingsarbetets betydelse, vår 

roll i detta storstadslän som brygga mot och för 

landsbygden, vårt arbete för att öka det sociala 

företagandet, vårt arbete med att med de 

överenskommelser som träffats inom det sociala 

och inom integrationsområdet. 

Vi strävar som organisation alltid mot ett ökat 

samarbete med våra medlemsorganisationer och 

andra i våra nätverk. Det kan vara i 

studieverksamhet, företagsrådgivning, 

omställning för ett hållbart samhälle och lokala 

finansiering. I detta nummer får ni inblick i en del 

av detta. Vi vill samtidigt tacka alla som deltog 

och gjorde förra årets verksamhet möjlig och 

samtidigt passa på att bjuda in alla som vill med 

att skriva i vårt nästa nummer som beräknas 

utkomma i april/maj. 

Jan Runfors 

Innehåll 
1 Ordförandespalt 

1 Inför årsmöte 29 april  

1 Ideell kulturallians årsmöte 

2 Överenskommelsen, nyhetsbrev 

2 Kompetent social ekonomi, inbjudan 

3 Mikrofonder 

3 Omställning, ny tidning 

4 Protester mot romska register 

5 Konferensen 17 oktober 

6 Kista 26 oktober 

8 Rågsved 28 november 

 

Inför årsmöte 29 april 

Dags att nominera till vår styrelse. Vi 
har kommit fram till att det vore bra 
att öka antalet ledamöter med ett par 
personer. 

Vill du vara med i styrelsen?  
Har du förslag på andra personer 
som du tycker borde vara med? 

Ta kontakt med valberedningens 
sammankallande Marianne Pihl 
marianne.pihl@sv.se,  
070-716 12 01 

 

Ideell kuturallians, årsmöte 

Måndagen 31 mars 18.30 2014 

Årsmötet är mellan kl. 18.30 och 20.30 (vi bjuder 

på smörgåstårta) 

Hembygdsförbundet, Sabbatsbergsvägen 6 

Anna-Karin från Ideell kulturallians medverkar 

och ger oss en rapport av utvecklingen av IKA i 

landet.  

Vi samtalar också med ledamöter från 

Kulturutskottet om utveckling av kulturplaner i 

landet och vad det betyder för civilsamhällets röst 

i kulturutvecklingen inom ett länen. 

ANMÄLAN; fredag 28 mars 

till johan.allerbäck-degerheim@sv.se    

ange Namn och Organisation 

Mer Info: www.ideellkultur.se 

 

Kontakta oss 
Länsbygderådet i Stockholms län,  

e-post: stockholm@helasverige.se  

Hemsida: www.helasverige.se 

mailto:marianne.pihl@sv.se
mailto:johan.allerbäck-degerheim@sv.se
http://www.ideellkultur.se/
javascript:var%20win%20=%20top.openWin('/WorldClient.dll?Session=CSRMRMK&View=Compose&New=Yes&To=stockholm@helasverige.se','Compose',800,600,'yes');


 
Länsbygderådet i Stockholms län  Medlemsbrev 2014:2 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

2 
 

 
Nyhetsbrev för Överenskommelsen 

på det sociala området 

 

Medel att söka för lokala/regionala processer 
Nu finns det möjlighet för lokala dialogprocesser 

att söka medel från Ungdomsstyrelsen. Bidraget 

syftar till att stödja nya och fördjupa påbörjade 

dialoger för att dessa ska kunna få fram en lokal 

eller regional överenskommelse. Bidrag kan sökas 

för att täcka kostnader för exempelvis 

processledare, konferenser och möten, trycksaker, 

web eller dokumentation. 

Mer information finns på Ungdomsstyrelsens 

hemsida. 

 

Frukostsamtal 28/3 - Överenskommelsen 5 år, 

vad händer nu? 
Under 2013 följdes Överenskommelsen inom det 

sociala området upp. Med anledning av att 

rapporten över uppföljningen publiceras hålls 

detta samtal. Vilka slutsatser kan man dra av de 

fem åren som gått? Hur går vi vidare med 

Överenskommelsen de kommande fem åren? 

NÄR Fredag den 28 mars kl. 08.00-09.30 

VAR Grillska Huset, Stortorget 3, Gamla stan, 

Stockholm 

Se program och inbjudan här. 

 

Internationell konferens 4e november 
Varje år håller den nationella Överenskommelsen 

konferens. Den senaste konferensen hölls den 4e 

december 2013 på temat Överenskommelsen 5 år. 

Detta års konferens kommer ha temat 

internationell utblick och kommer att titta närmare 

på hur överenskommelser mellan offentligt och 

idéburet ser ut på andra håll i Europa. Vik datumet 

redan nu. Mer information kommer! 

http://overenskommelsen.us2.list-

manage.com/track/click?u=8971e029990f4e

4d526f0a573&id=84dccb7bc9&e=0a8a1bc2

d3 

 

 

 

Kompetensnätverket för social 

ekonomi KSE  
Bakgrund  
Under projektet ”Dubbelt Så Bra” har vissa kurser 

varit särskilt efterfrågade av de sociala företagen.  

 

Varför gå med i KSE  
Vi har sett att den sociala ekonomin efterfrågar nya 

kunskaper men har inte alltid resurser att bekosta 

detta. Genom att gå med i kompetensnätverket KSE 

kan vi påverka kostnaderna!  

 

KSE erbjuder följande:  
- Att upphandla 2-6 utbildningar per år till ett 

förmånligt pris.  

- Att samordna resurser inom nätverket.  

- Att förmedla förmånliga erbjudande från 

utbildningsanordnare.  

 

Syfte med nätverket.  

KSE är ett kompetensnätverk för att pressa 

kostnader för utbildningar för den sociala ekonomins 

aktörer i Stockholms län. Det gäller alla i 

organisationen, både anställda och icke anställda.  

 

Start 2014 -hur går det till.  
Nätverket bygger på ett solidarisk deltagande. Det 

betyder att det inte är säkert att just era önskemål på 

kurser kommer upp under detta år. När vi fått minst 

15 deltagare till en utbildning så är vår avsikt att 

köpa upp den till ett förmånligt pris.  

 

Vilka kan vara med  
För att bli medlem i KSE krävs att man är verksam 

inom den social ekonomi i Stockholms län.  

 

Att ansöka om medlemskap:  
1. Skicka ett mail till 

mauricio.chacana@coompanion.se med följande 

information:  

Organisation, kontaktperson ,mail ,telefon, adress 

samt vilket år medlemskapet gäller.  

2. Vi skickar en faktura på en serviceavgift på 

1000kr plus moms för 2014.  

http://overenskommelsen.us2.list-manage1.com/track/click?u=8971e029990f4e4d526f0a573&id=2a29d33e92&e=0a8a1bc2d3
http://overenskommelsen.us2.list-manage.com/track/click?u=8971e029990f4e4d526f0a573&id=2ffe613b6c&e=0a8a1bc2d3
http://overenskommelsen.us2.list-manage.com/track/click?u=8971e029990f4e4d526f0a573&id=84dccb7bc9&e=0a8a1bc2d3
http://overenskommelsen.us2.list-manage.com/track/click?u=8971e029990f4e4d526f0a573&id=84dccb7bc9&e=0a8a1bc2d3
http://overenskommelsen.us2.list-manage.com/track/click?u=8971e029990f4e4d526f0a573&id=84dccb7bc9&e=0a8a1bc2d3
http://overenskommelsen.us2.list-manage.com/track/click?u=8971e029990f4e4d526f0a573&id=84dccb7bc9&e=0a8a1bc2d3
mailto:mauricio.chacana@coompanion.se
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Mikrofonder 

Kreditgarantiföreningar i hela 

landet håller på att ombildas.  

I stället bildas Mikrofonder.  
 

 
 

Information: Ulla Herlitz/Hela Sverige ska 
leva 
 

 

Bakom står: 

 
 

Om Mikrofonden Väst 

Erbjuder garantier och finansiering till 

föreningar, kooperativ, samfund, sociala 

företag, stiftelser, byalag och 

utvecklingsgrupper i Västra Götaland 

Mikrofonden Väst (tidigare KGF Social Ekonomi VG ) 

stödjer den finansiella utvecklingen av 

föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, samfund, lokala 

utvecklingsgrupper, sociala företag (dvs den sociala 

ekonomins organisationer) i Västra Götaland. 

Vi erbjuder bland annat borgen då er organisation behöver 

banklån för till exempel investeringar mm. På så sätt behöver 

till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta 
personlig borgen. 

Vi erbjuder även annat finansiellt stöd, såsom placering i 

förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowfunding, finna 

externa kapital mm. Vi samarbetar bland annat med 
Coompanion, Ekobanken och Almi. 
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Omställning 

En ny tidning har sett dagens ljus. 
 

 

 

 

Nu är NR 1 2014 av OM ute! 

Temat i NR 1 är ”Vinter i lågenergilandet” – Hur 

påverkas vi och vad kan vi göra när oljetillgången 

minskar? Läs till exempel om hur du planerar din 

trädgård för att spara energi i huset och hur du 

enkelt kan skapa extra värme med hjälp av vanliga 

lerkrukor och värmeljus. 

Allt handlar inte allt om energi – läs om nyttiga 
förkylningsväxter, att hålla höns, cirkulär 
ekonomi och 

Besök Omställning Sverige vid: 

http://transitionsweden.ning.com/?xg_source=msg
_mes_network 

http://transitionsweden.ning.com/?xg_source=msg_mes_network
http://transitionsweden.ning.com/?xg_source=msg_mes_network
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Händelserik höst 
Register över romer 

Pressen rapporterade i höstas att polisen 

förde omfattande och omotiverade 

register över romer. Både barn och sedan 

länge avlidna personer fanns med. 

Hela Sverige ska leva Stockholm protesterade  

mot registreringen av romer: 

 

”Vi kräver  

- att registren omedelbart förstörs 

- att oberoende instanser utreder hur registren har 

kommit till 

- att oberoende instanser granskar även andra 

regioner inom polisen 

- att ansvariga polischefer avgår 

- att polismyndigheter, justitieminister och 

samtliga partiledare i riksdagen framför trovärdiga 

ursäkter till alla romer och särskilt till de 5000 

romer som registrerats. 

att de också utfärdar trovärdiga garantier för att 

ingen registrering av romer finns kvar hos 

polismyndighet, kommuner m. fl. 

att de också garanterar att ingen ny registrering av 

romer kommer att ske” 

 

Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och 

Rikspolischefen svarade oss. 

 

DN kommenterar sedan: 

 

”DN:s avslöjande satte i gång flera rättsliga 

utredningar. En av dem handlade om registrets 

laglighet, och den bedrev Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden. Efter en dryg månads 

granskning slog SIN fast att registret var olagligt 

på flera punkter. I praktiken hade 

integritetsskyddet satts ur spel. Massiv kritik 

riktades mot Skånepolisen.” 

H 

 

Första europeiska 

Landsbygdsriksdagen 

Länsbygderådet skickade in två motioner: 

1. Om integration 

“Our proposal to the European Rural Parliament 

in 2013 is to rule that this is an important issue for 

the European rural movement, and to instruct the 

interested participating organizations to work with 

All Sweden Shall Live drafting practices and 

guidelines, based on the completed projects, to 

promote integration between town and country.” 

2. Om Sociala företag 

“Our proposal is for the European Rural 

Parliament to say that social enterprises is a 

priority area and to work for a European Network 

within the rural movement in order to strengthen 

growth and welfare. An to use the embryos that is 

forming now through projects that All Sweden 

Shall Live are involved in with for example 

Estonia, Poland, Lithuania.”  

 

De flesta förslagen accepterades t.ex. 

 Ett europeiskt IT-verktyg skulle utvecklas för 

att möjliggöra feedback på landsbygdspolitik. 

En av administratörerna för ett sådant 

verktyg kunde vara EU Contact Point. 

 Grupper bestående av både representanter för 

grupper och myndigheter borde utvärdera 

lagar, projekt m.m. 

 Föreningar och civilsamhälle som arbetar 

med landsbygdsutveckling måste sätta tryck 

på myndigheter för att garantera CLLD-

modellen (Lokal utveckling ledd av 

civilsamhället) under programperioden 2014-

20. 

 Uppmuntra och stödja landsbygds-

befolkningen att starta lokala, sociala företag. 

 ERP borde slå fast att socialt företagande är 

ett prioriterat område. 

 Etablera ett initiativ med titeln 

Landsbygdsutveckling för jämlikhet och 

ekonomisk tillväxt.  
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Sociala företag – En världsbra idé 

Konferens 17 oktober 
Mer än 25 personer hade lovat att ställa upp och berätta – en vardag kl. 

9 med program en hel dag. Men skulle vi få några åhörare?  
Jo, de kom nära 100 personer. 
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Kista den 26 oktober 

Länsbygderådet ordnade tillsammans med Somaliska Riksförbundet i Sverige, SIOS, 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Järva Bygdekontor och Landsbygds-

nätverkets arbetsgrupp för integration en informationsträff i Stockholm riktat till 

utrikesfödda svenskar. Informationen handlade om landsbygdens möjligheter till 

arbete och boende och hölls i Kista. 

En stor andel av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. Utrikesfödda är en potentiell resurs för 

utvecklingen av landsbygden. Men ofta bor de i storstäderna, och få av dem finns på landsbygden och kan 

därmed inte bidra till en utveckling där. Därför måste vi försöka vända på den utvecklingen och ta tillvarata 

på deras kompetenser eftersom många utrikesfödda har erfarenhet tidigare från landsbygden runt om i 

världen.  

Visst, det behövs fler människor på landsbygden och dessutom kan det vara en god framtid för invandrade 

svenskar när det gäller boende och jobb. Men det måste vara lockande att flytta till landsbygden och vi måste 

skapa ett incitament för en sådan flytt. Kommunerna kan hjälpa till, och invandrarna måste ses som närande 

till kommunen och inte som tärande. 

 

Jan Runfors Hela Sverige ska leva och Asha Ismail Somaliska Riksförbundet i Sverige 

Asha Ismail och Jan Runfors hälsade alla välkomna. Aycan Sermin Bozarslan styrelseledamot presenterade 

SIOS och Åse Blombäck Ordförande Hela Sverige ska leva presenterade sin organisation. 

Johan Vikström från Arbetsförmedlingen berättade om pågående matchningsprojekt i Jämtland och 

Västernorrland och vikten av samverkan med vår idéburna sektor i detta arbete. Bosse Ljung som är 

integrations samordnare på Länsstyrelsen gav en bild av läget i landet och berättade om Länsstyrelsernas 
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ansvar i etableringsprocessen. Inger Kraft Etzler Hela Sverige ska leva Jämtlands län och Johnny 

Torvaldsson Hela Sverige ska leva Västernorrland berättade om möjligheterna i sina län för boende och 

arbete. Sara Strömberg berättade under rubriken ”Hästjobb ger vinnare” om hur Svensk 

Travsport/Hästnäringens Nationella Stiftelse i ett lite arbetsmarknadsprojekt lyckats skapa jobb åt 

utrikesfödda ungdomar på landsbygden och hur detta projekt nu ska utvidgas i andra delar av landet. 

Hästnäringen är stor i Sverige. Ove Jansson från företagarna gav sin bild av bl.a. behovet av nya företagare 

(generationsskiftet) samt möjligheter till arbete i företag och han gav också exempel på företagare som 

anställt nya svenskar. 

Diskussionerna avrundades på eftermiddagen med behovet att stärka samarbetet mellan de etniska 

organisationerna. Mellan etniska organisationer och andra föreningar, och att myndigheterna ser mer till den 

viktiga funktionen som etniska organisationer fyller i det svenska samhället och att de därför måste se över 

sitt samarbete med oss.  

Här några av dem som deltog: 

 

 

 

Aycan Sermin Bozarslan ledamot SIOS och ordförande 

i Kurdiska Riksförbundet 

 

Ove Jansson Företagarna och Åse Blombäck Hela 

Sverige ska leva 

Jan Runfors 
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Rågsved  
25 november  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rågsvedsskolans rektor Ingalill Hägglund 

informerade om skolan, bl.a. att ryktet om att 

skolan ska läggas ner inte stämmer. Rektor 

berättar att Rågsvedsskolan likt många andra 

skolor i förorterna brottats med minskat 

elevunderlag men också med orättvisande rykten 

om hur skolan fungerar. Stor andel 

utomeuropeiskt födda ungdomar går i skolan och 

med bristande grund från skolor i det forna 

hemlandet gör detta att medelbetygen inte är så 

höga. Att då föräldrar jämför skolor utifrån betyg i 

hela staden ger en orättvis bild. Självklart spelar 

det fria skolvalet in också. Det är en bra skola 

med en mycket engagerade lärare och många har 

arbetat länge på skolan. Skolan har alltid vänt sig 

ut mot lokalsamhället och arbetat mycket med 

kultur. Detta vet vi i Rågsveds samhällsförening 

och kan ge exempel på samarbeten som 

Rågsvedsdagen och tidningen ”Rågsved om 

Rågsved” där mycket text och bild gjordes av en 

skolredaktion. 

 Samtidigt som vi befinner oss i skolans aula så 

bedrivs läxhjälp i en intilliggande lokal. En av 

flickorna säger till en av pojkarna att han måste 

vårda sitt språk. ”Gå till vårdcentralen och vårda 

ditt språk!” I Rågsvedsskolan bedrivs läxhjälp 

varje vecka med ett antal frivilliga. Dessa 

frivilliga behöver bli fler! 

 

 

Ett femtiotal besökare kom till Rågsvedsskolans 

aula måndagen den 25 november som Rågsveds 

Samhällsförening arrangerade. Mötet som varit 

väl utannonserat i både lokaltidningen Mitt i 

Söderort (Som vi tackar tidningen för!), affischer i 

området samt i de sociala medierna (Stort tack till 

bl.a. Bernard N'vila ifrån LeRec's Place i 

Rågsved, Sven Löfberg ifrån Hyresgästföreningen 

Rågstintan samt Snösätra Norra 

Fritidsträdgårdsförening) tog upp tre högaktuella 

frågor för Rågsved. Föreningens ordförande Jan 

Runfors inleder mötet med att välkomna alla samt 

berättar kort om organisationen Hela Sverige ska 

Leva (där Jan också är aktiv) och likartad 

problematik som är gemensam för Rågsved och 

landsbygden t.ex. servicesektorn, bank- och 

postväsendet och lokaltrafiksfrågor 
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Byggplaner i Rågsveds friområde 

Ronnie Kristola från stadsbyggnadskontoret 

informerade om planerna för nybyggnation i 

området (Både om nya bostäder på Bjursätragatan 

och om de nya planerna för Rågsveds Friområde). 

Ronnie lyssnade med intresse på åhörarna och 

försökte besvara på frågor så gott det gick. Lars 

Epstein ifrån DN rapporterade: Rågsvedsborna 

eniga: ”Bygg här, men inte i friområdet!” | 

Epsteins STHLM | Bloggar - DN.se 

http://blogg.dn.se/epstein/2013/11/26/ragsvedsbor

na-eniga-bygg-har-men-inte-i-friomradet /  

 

Flytt av förvaltning eller bolag till 

Rågsved  

Med anledning av detta pressmeddelande: 

http://stennordin.se/2013/01/11/alliansen-i-

stockholm-stad-flyttar-atta-forvaltningar-och-

bolag-till-ytterstaden-mitt-veckobrev-v-2/ så 

skickade föreningen ett flertal brev till Joakim 

Larsson och Sten Nordin för att få någon att 

komma ut den 25 november och berätta mer. Vi 

kan bara beklaga att ingen kom. Vi fick dock detta 

svar den 23 oktober från Tobias Holdstock Äldre- 

och Ytterstadsroteln: ”Det är moderaternas åsikt 

att kommunala bolag och förvaltningar kan göra 

större nytta för skattebetalarnas pengar genom att 

istället för dyra innerstadslokaler ha effektivare 

kontor i ytterstadens stadsdelar, där man kan 

positivt bidra till områdens liv och rörelse. Det 

togs igår beslut om att Äldreförvaltningen samt 

Socialförvaltningen ska flytta till Farsta, och vi 

har sedan tidigare beslut om flytt av både 

Kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

och Stockholm Vatten AB som ska flytta till andra 

delar av staden. Just nu har jag ingen information 

om kommunala bolag eller förvaltningar som 

skulle flytta till Rågsved, även om det självfallet 

på intet sätt skall uteslutas att så sker längre 

fram.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen kommer förstås att 

fortsätta att bevaka dessa frågor!  

Vi tycker att det är viktigt att vi boende i Rågsved 

är med i de planer som görs för Rågsved. Att vi är 

delaktiga i dessa olika processer. Att Rågsveds 

samhällsförening som lokal utvecklingsgrupp 

värnar om samarbete med alla i Rågsved med 

omnejd är den grund vår förening har för sitt 

arbete.  

Vi kommer bjuda in till nytt möte i vår i 

Rågsvedsskolan. Vi vill också passa på att berätta 

att Rågsvedsdagen 2014 är den 10 maj på torget 

som vanligt. 

Jan Runfors 

 

 

 

 

 

Höstmötet 30 november 

Open Space-övning på temat 
"Samverkan, hur då, med vem?" 
 

Höstmöte 

Tid: Söndagen den 30 november kl 

10.00-16.00. 

Plats: Blå huset, Tenstaplan 8, Tensta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Följ  

http://blogg.dn.se/epstein/2013/11/26/ragsvedsborna-eniga-bygg-har-men-inte-i-friomradet
http://blogg.dn.se/epstein/2013/11/26/ragsvedsborna-eniga-bygg-har-men-inte-i-friomradet

