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I en mörk värld i en mörk 

årstid – låt oss ta vara på 

de ljuspunkter som finns 

och önska varandra en 

God Jul och Gott Nytt År 

 

 

Enkät 
Landsbygdsnätverket vill ha in fler svar på sin 

enkät om vad som görs på lokal nivå för 

integration. I den här länken kan ni svara och 

hittar dessutom svaren från andra: 

http://www.landsbygdsnatverket.se/integration

senkat  

Linn Hjort  
Kommunikatör 
08-24 13 50, 070 233 21 07 

linn.hjort@helasverige.se 
www.helasverige.se 
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Ordförande har ordet 

Året lider mot sitt slut – som vanligt ett fullmatat och innehållsrikt år för HSSL Länsbygderådet 

Stockholms län.  

Hösten har visat vikten av ett aktivt och handlingskraftigt civilsamhälle i flyktingsituationen. 

Föreningar, organisationer och frivilliga har slitit som djur för att göra tillvaron något så när uthärdlig 

för dem som söker skydd i vårt land – där vi har förmånen att tänka som vi vill, uttrycka våra åsikter 

och har rätt att bilda föreningar! Det är inte alla förunnat – det närmsta exemplet är Belarus (fd 

Vitryssland) där Länsbygderådet sedan ett år tillbaka driver ett projekt i demokratiskt utvecklings-

arbete med våra systerorganisationer, vars verksamheter närsomhelst riskerar att stängas av regimen. 

Flyktingsituationen har accentuerat vikten av samverkan mellan det offentliga och civilsamhället, ett 

arbete som sker bland annat inom ramen för Överenskommelserna; de nationella, regionala och lokala. 

Vem ringer socialförvaltningen och Migrationsverket när flyktingarna strömmar in över landets 

gränser – jo de organisationer som kan hantera det! Formerna för denna samverkan har inte minst 

uppmärksammats av Anna Mattsson, sekreterare i den statliga utredningen för Nationell samordning 

för utsatta EU-medborgare (http://www.sou.gov.se/utsatta-eu-medborgare/ )  

En arbetsgrupp, utsedd för att arbeta för en regional överenskommelse inom integrationsområdet, har i 

år träffat Länsstyrelsen, Landstingsorgan och länets kommunalråd för att informera. Förhoppningsvis 

kan nästa år någon form av processdialog med den idéburna sektorn komma igång. I detta arbete ingår 

Länsbygderådet. 

Vi har många spännande saker att se fram emot under det nya året. Den 29 februari presenteras 

utredningen om Ett stärkt civilsamhälle, (http://www.sou.gov.se/civilsamhalle/uppdrag-och-direktiv/ ). 

Uppdraget är bl. a. att identifiera och analysera hinder för civilsamhällets verksamhet, samt föreslå 

åtgärder. HSSL sitter med i expert och referensgruppen – vi väntar med spänning på resultatet! 

För bara några dagar sedan blev sjunde december en historisk dag. För första gången någonsin har 

Europeiska rådet, har de 28 regeringarna antagit slutsatser om den sociala ekonomins potential för att 

skapa jobb och tillväxt. Rådet erkänner sektorns betydelse och ställer krav på medlemsländerna och på 

kommissionen att vidta åtgärder för att stödja sektorn (http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/articles-

actualite/2015/12/04-declaration-luxembourg-economie-sociale/index.html ) 

Vi har jobbat hårt med skrivningar, synpunkter och dialoger kring EU:s strukturfonder och nu under 

2016 rullar programmen igång med många möjligheter till projekt för lokalt utvecklingsarbete. Leader 

Stockholmsbygd hoppas vi drar igång i mars. Sedan kommer utlysningar i Socialfonden, 

Regionalfonden och Landsbygdsprogrammet. Letar ni efter samverkanspartner eller har funderingar 

och går i projekttankar – hör gärna av er så ser vi om vi kan hjälpas åt! 

Ett stort nationellt ESF-projekt startade 26 november; Partnerskap för integration och arbetsmarknad 

genom det civila samhället/social ekonomi, med 36 nationella organisationer som partners. Här finns 

det också möjligheter att samverka – ta en titt på hemsidan www.piacs.se – där finns mer information. 

Så kort sagt – vi har mycket att se fram emot – och ett stort tack för året som gått – och en varm 

önskan om goda helger kring årets slut! 

Lotta & Janne 

  

http://www.sou.gov.se/utsatta-eu-medborgare/
http://www.sou.gov.se/civilsamhalle/uppdrag-och-direktiv/
http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/articles-actualite/2015/12/04-declaration-luxembourg-economie-sociale/index.html
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Öppettider under jul 

Söndag 27.12, 12:00–17:00 

Onsdag 30.12, 12:00–18:00 

Lördag 2.1, 12:00–17:00 

Söndag 3.1, 12:00–17:00 

Onsdag 6.1, 12:00–18:00 

 

Överenskommelsens film -  

tematiska studien 2015, Officiell! 

 

I Överenskommelsens uppdrag ingår att varje 

år producera en tematisk studie, som på ett 

eller annat sätt synliggör temat för aktuellt år. 

Årets tema är mötesplatser. Tidigare år har den 

tematiska studien varit i bokform. I år är det en 

film. Den tematiska studien syftar till att 

tydliggöra och skapa djupare förståelse kring 

vad en överenskommelse kan bidra till. 

 

Morgonforum fortsätter 2016! 

De tre första seminarierna för 2016 är nu 

klara. Boka in i kalendern redan nu!  

14 januari - Adhocnätverk eller 

organisation  
Ett frukostseminarium om organisering för att 

lösa akuta samhällsproblem tillsammans med 

tidskriften Kurage. 

Anmäl dig och läs mer här 

 

26 januari - Tid att tänka om kring 

företagens roll för civilsamhället?  

Ett förmddagsseminarium om vad företag kan 

erbjuda organisationer utöver pengar 

tillsammans med 180Degrees. 

Anmäl dig och läs mer här 

 

15 februari - Civilsamhället möjligheter att 

motverka radikalisering och 

våldsbejakande extremism 

Lunchseminarium enbart för medlemmar, 

separat inbjudan kommer till er! 

 

 

Se filmen här 

 

Filmen visar ett smakprov av vad jämlik dialog 

mellan olika parter med olika förutsättningar 

kan innebära och hur den kan göra nytta för 

samhället. Filmaren Kalle Folke har producerat 

filmen på uppdrag av Överenskommelsens 

kansli. 

www.overenskommelsen.se  

 

 

Ekobanken bäst i Sverige i ny 

rapport! 
I FairFinanceGuide senaste rapport hamnar 

Ekobanken i topp. Rapporten är en uppföljning 

av förra årets granskning av de sju största 

bankernas riktlinjer för hållbarhet och socialt 

ansvar när de investerar. Nytt för i år är att 

Ekobanken och JAK Medlemsbank också har 

granskats.  

Nu vill man kunna erbjuda fler banktjänster! 

www.ekobanken.se 

 

http://socialforum.us4.list-manage1.com/track/click?u=faaf7b48f0a57d0c77e7c53af&id=4b17d2927e&e=23401be108
http://socialforum.us4.list-manage.com/track/click?u=faaf7b48f0a57d0c77e7c53af&id=fcd719955a&e=23401be108
http://socialforum.us4.list-manage.com/track/click?u=faaf7b48f0a57d0c77e7c53af&id=75c7e69c62&e=23401be108
http://socialforum.us4.list-manage2.com/track/click?u=faaf7b48f0a57d0c77e7c53af&id=debf0d657c&e=23401be108
http://overenskommelsen.us2.list-manage1.com/track/click?u=8971e029990f4e4d526f0a573&id=6f5c412bab&e=0a8a1bc2d3
http://www.overenskommelsen.se/
https://www.ekobanken.se/ekobanken-bast-i-sverige-i-ny-rapport/
https://www.ekobanken.se/ekobanken-bast-i-sverige-i-ny-rapport/
http://www.ekobanken.se/
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Julhälsning från: 
Stockholms läns Bildningsförbund! 

Allt fler människor flyr till Sverige från krig 

och förtryck, och fler och mer effektiva 

insatser för etableringen av nyanlända behövs. 

Språket är en mycket viktig väg in i samhället 

och arbetslivet. Och här har regeringen sett 

folkbildningens möjlighet att snabbt, effektivt 

och med hög kvalitet bistå med detta.  

 

Regeringen har beslutat att ge extra anslag till 

studieförbunden. Syftet med satsningen är att 

ge asylsökande en meningsfull sysselsättning 

under asyltiden, och att underlätta en framtida 

etablering på arbetsmarknaden och i 

samhällslivet. Även personer som fått 

uppehållstillstånd men bor kvar på 

flyktingboende omfattas av denna satsning. 

Folkbildningen samverkar här med 

Migrationsverket. Studieförbunden erbjuder 

verksamhet för nyanlända och för personer 

med uppehållstillstånd som bor i 

Migrationsverkets boenden, och asylsökande 

som bor hos anhörig.  

Verksamheten bedrivs i studiecirklar och 

ämnena är svenskundervisning och 

samhällsintroduktion, men kan även vara t.ex. 

matlagning, måleri eller dans. 

http://www.stockholmslansbildningsforbund.se/ 

 

 

Rapport från en utbildning 

Philip Lönegren 

”Jag gick denna utbildning för en tid 

sedan. Vi var ett antal personer med mer 

eller mindre insikt om Hela Sverige skall 

leva, från olika delar av Sverige.  

 

Det var första gången man hade denna kurs 

varför man kommer att utvärdera innehåll 

och intresse.  

Det blev två intensiva dagar, inkl några 

power point som jag nu vill dela med mig 

av.” 

 

 

 

 

En ros till HSSL för en inspirerande 

kurs och en ros till Philip som 

berättade om den! 

http://www.stockholmslansbildningsforbund.se/
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Höstmöte 2015 
Hölls 14 november i Jakobsbergs Gård, 

Bredäng 

På programmet stod bl.a. ”Vad händer med 

samlingslokalerna?” och ”Grannskapskontor i 

Hökarängen”. 

 

Husfrun Elisabeth Ineheim berättade hur 

stadens politik varierat sedan Gården blev 

allmän samlingslokal på 1980-talet. 

- Det har gått från 0-taxa till krav på mer 

kommersiella aktiviteter. Hyreskraven 

ökar hela tiden.  

De politiska partierna i Stadshuset hade 

inbjudits att komma och berätta om sin syn på 

föreningsliv och samlingslokaler. Tre partier 

hörsammade inbjudan: Richard Bengtsson, 

och Cecilia Carpelan, Folkpartiet, Thomas 

Flank, Kristdemokraterna och Michael Öhman, 

Centerpartiet. 

Folkpartiet har i sin budget föreslagit att 

kulturgårdarna flyttas från Stadsholmen AB till 

Fastighetskontoret. Bra idé tyckte övriga. 

- De rödgrönrosa visioner om grandiosa 

kulturhus som har presenterats i stället för 

att bygga på det som finns, väcker oro.  

FP tryckte på att de skulle fortsätta kriga i 

stadsdelsnämnden. Jag hoppas att vi i C gör 

detsamma, sa Michael. 

- Smått i chock som antagligen de flesta 

andra.  

Ett par dar efter höstmötet kom DN med 

rubriken ”Kulturgårdarna är räddade”. Samlad 

plan för lokaler ska snart vara klar. 

http://www.dn.se/sthlm/kulturgardarna-ar-

raddade/  

http://www.dn.se/sthlm/kulturgardarna-ar-raddade/
http://www.dn.se/sthlm/kulturgardarna-ar-raddade/


 
 
 
 
 
Länsbygderådet i Stockholms län  Nyhetsbrev 2015:2 
ggoottttnnyyttttåårrggoottttnnyyttttåårrggoottttnnyyttttåårr  ggoottttnnyyttttåårrggoottttnnyyttttåårrggoottttnnyyttttåårr  ggoottttnnyyttttåårrggoottttnnyyttttåårrggoottttnnyyttttåårr  ggoottttnnyyttttåårrggoottttnnyyttttåårrggoottttnnyytttt  

 

Grannskapskontor i Hökarängen 

Louise Modig Hall från Stadsdelsrådet i 

Hökarängen gav sedan en levande skildring av 

hur arbetet startat. 

Goda relationer till ”sitt” fastighetsbolag – 

Stockholmshem har betytt mycket. Konsthall C 

är ett resultat av samarbetet.  

Jan Runfors’ kommentar: 

- Här har vi ett embryo till det som vi i 

Länsbygderådet kallar bygdekontor. 

Strukturfonder – Landsbygdsprogram 

Lotta Johansson berättade att utlysning 

sker i mars. Om ni vill starta projekt: 

- Börja formulera idéerna nu. 

- Leta andra organisationer att samarbeta 

med. 

Idéer till Länsbygderådets arbete 2016 

Har ni synpunkter på vad Länsbygderådets 

verksamhetsplan ska innehålla – nytt eller 

särskilt viktigt? Hör av er till: 

nord.marianne@gmail.com  

 

 
Foto Lotta Johansson 

  

mailto:nord.marianne@gmail.com
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Ideell Kulturallians 

Kartläggning 

Ideell kulturallians, IKA, har genom anslag 

från Landstinget kunnat påbörja en 

kartläggning av kulturen i Stockholms län. 

Rapporten som fick namnet ”Vi tar kultur på 

största allvar” presenterades  i Rågsveds 

Folkets Hus den 18 november. 

Utredningen omfattade IKA:s regionala 

medlemsorganisationer och deras medlemmar. 

Teaterföreningar, hembygdsföreningar, 

bygdegårdar, folkets hus och några 

medlemmar i Länsbygderådet hade svarat på 

enkäten. Men kulturen är mycket bredare än 

så. Marianne Pihl: 

- Vi vill skapa relationer. Vad är det vi 

speglar i våra verksamhetsberättelser? För 

vem skriver vi?  

Den 29 januari blir det ett seminarium om 

kultur och mötesplatser. 

EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID 

IKA bjöd in till en heldagskonferens om 

Kultursamverkansmodellen – regional 

kultursamverkan. 

Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för 

att skapa ett ökat utrymme för regionala 

prioriteringar och variationer. Samtliga län 

utom Stockholm är med i modellen. 

Hur har det gått? Regionerna har skjutit till 

mer pengar än staten. Att man samarbetar ökar 

resurserna!  

Hur går det i Stockholm? Kanske ökar intresset 

nu. 

 

 

 

 

 

 
EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID 

Huvudtalare på konferensen var Robert 

Manchin från Budapest, Ungern. Han 

utnämndes nyligen till styrelseordförande 

för Culture Action Europé, den främsta 

plattformen för kulturpolitik i Europa. 

Han höll ett otroligt inspirerande tal, 

präglat av alla dramatiska händelser som 

timat under hösten. Paneldebatter följde 

upp. Här några notiser ur mitt 

anteckningsblock. 

Marianne 

 

Det är svåra tider. 

Vi kommer att klara det. 

Enkla lösningar är inga lösningar. 

Kriser är till för att lösas. 

Värna vår demokrati. 

Otrygghet hotar.  

Frankrikes sak är vår. 

Sverige är mer än myndigheter.  

Granska våra egna system  

Värna vår demokrati. 


