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Kan hållbarhet samsas med ett bra
företagsklimat i Örebro län?
Kent Kaufeldt
Ordförande i
Länsbygderådet Örebro län
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Vad önskar sig
ditt byalag av 2017?
Strategi och verksamhetsplan
diskuterades på mötet som Hela Sverige
ska leva arrangerade den 1 december. Det
traditionseliga höstmötet hölls i Uppsala och
samlade ett hundratal representanter från
länsbygderåden i Sverige.

Den regionala utvecklingsstrategin är på turné i länet

Nu har organisationen en långsiktig plan
för förnyelse av rörelsen. Ökad kommunikation och tydlig profil ska utgöra vägen
mot balans mellan stad och land.

Region Örebro län håller på att ta fram en ny utvecklingsstrategi. Det ska
vara en strategi för regionens gemensamma arbete fram till 2030. Strategiarbetet
genomsyras av dialog och samhandling och Länsbygderådet deltar.

Utmärkelser till Årets kommun och Årets
lokala Utvecklingsgrupp delades ut under
mötet.

Text: Ewa Overmeer

På väg in i ett nytt år vill vi gärna veta vad
våra byalag önskar sig av Länsbygderådet i
Örebr0 län. Hör gärna av er och berätta!
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Representanter från Länsbygderådet har
deltagit vid flera dialogtillfällen. Vi har då
betonat att hållbarhetsperspektivet, där
social hållbarhet är målet, ekonomin medlet
och ekologin sätter ramarna är en viktig
utgångspunkt. Nätverket ROS – Regional
Omställning i Samverkan – har fått ta del av
första utkastet till remiss med möjlighet att
kommentera.

Övergripande mål
• Livskvalitet för alla
• En klimatneutral och mer resurseffektiv
region
• Fler innovationer och konkurrenskraftiga
företag
De övergripande målen följs av samhandlingsområden. Med samhandling avses en
organiserad form av samverkan där intressenter, till exempel Länsbygderådet, tar fram
handlingsplaner och genomför aktiviteter
som bidrar till de övergripande målen. Samarbetet förtydligas genom samhandlingsavtal
med Region Örebro län.

Samhandlingsområden
1. Hälso- och sjukvård av hög kvalitet
2. Bostadsbyggande och transporter för en
hållbar region

3. Attraktiva livsmiljöer för invånare och
besökare
4. Effektivare kompetensförsörjning
5. Goda förutsättningar för innovationer
och entreprenörskap
Vid vårt dialogtillfälle har Länsbygderådet
uppmärksammat landsbygdsperspektivet,
som till exempel behovet av fungerande
transporter och att kollektivtrafiken når
även glesare bygd. Vi har även betonat
behovet av ökat bostadsbyggande för att
möjliggöra flyttkedjor.
Vi påminner om vikten av rent vatten,
livsmedelsförsörjning och behovet av
åkermark för matproduktion. Attraktiva
livsmiljöer måste se till hela ekosystemet,
även natur, djur och vatten.

Tag gärna tillfället i akt och
påverka vår regionala framtid
Gröna näringar, odling och förädling saknade vi och tycker att utvecklingsstrategin
mest lyfter fram teknik, globaliseringen och
digitalisering.
Våra synpunkter och andras sammanställs
och remissen kommer att uppdateras. Följ
gärna arbetet på regionorebrolan.se/rus. Där
kan du även prenumerera på nyhetsbrev och få
information fortlöpande.
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KONTANTHANTERING

Alla ska ha tillgång till
grundläggande betaltjänster
De flesta banker har slutat med kontanthantering. Det medför problem och
kostnader för privatpersoner, företag och föreningar. Digitala lösningar finns
men de passar inte för alla och fungerar inte heller överallt.

Vill du jobba i en
galet trevlig styrelse?

Text: Sivert Gustafsson

Med grundläggande betaltjänster avses
• Sköta betalningsförmedling, att betala
och att ta betalt
• Ta ut kontanter
• Sätta in dagskassor för företag och
föreningar

Vid val till styrelsen är ambitionen att ha
en ledamot från ett byalag från var och en
av länets kommuner.
Valberedning
Håkan Lindstedt 070-607 33 47
Kerstin Leijonborg 070-340 53 82
Bosse Grimsell 073-092 01 47
bo.grimsell@telia.com

Behövs särskilda
informationsinsatser?

1 april

Fungerar det inte redan bra och vet inte
alla allt om detta ämne? Nej så är det inte
alls. Om vi tar det tekniska först. Alla har
inte datorer. En del vet inte hur man ska
göra och det kan gälla människor från
andra länder, äldre personer, personer med
funktionsnedsättning etcetera. De är helt
beroende av stöd från andra.
Hur ska föreningar och affärsidkare kunna sätta in kontanter från sina aktiviteter?
Och om det skulle gå så kostar det ganska
mycket pengar att hantera pengar, både att
hämta ut och att lämna in.

Årsmöte och jubiléumsfest på Axbergs Folkets
hus, norr om Örebro
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Minimässor under hösten

Thage avtackades
2016 är det sista året som Thage G Peterson,
före detta industriminister och talman, är
medlem i utmärkelsekommittén för Årets
lokala utvecklingsgrupp och Årets kommun.
Thage brinner för byarörelsen och har
varit en mycket engagerad och kunnig
ledamot i utmärkelsekommittén. Han har
dessutom varit med länge – Thage hade
regeringens uppdrag att leda kampanjen
Hela Sverige ska leva som var ett samarbete
mellan regeringen och folkrörelseorganisationerna.
UR HELA SVERIGEBLADET

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att
kartlägga och analysera hur förändringarna påverkar tillvaron och att genomföra
informationsinsatser. I vårt län bildades en
arbetsgrupp med länsstyrelsen (sammankallande) pensionärsorganisationerna och
länsbygderådet för att planera information
och aktiviteter.
Genomförandet var i två steg under hösten, information på marknader och sedan
på mässorna och orterna var Askersund,
Örebro, Karlskoga och Lindesberg.
Det var olika utställare på fyra orterna.
Några exempel: affärsbanker, lokala banker
med kontanthantering (jo, det finns sådana), konsumentvägledare, Brottsofferjouren, Polisen, Länsstyrelsen, Länsbygderådet,
butiker som fungerar som minibank,
pensionärsföreningar, valutaväxlingskontor, lokala tidningar, med flera.

Undervisning i digitala lösningar
Pensionärsföreningarna hade ordnat med
datastugor där man fick hjälp med att
hantera smarta telefoner, datorer och surfplattor. Samma tema hade IT-guiden, som
bemannades av mycket kunniga ungdomar
med utländsk bakgrund.
På marknaden i Askersund blev det
problem med den digitala världen. Många
kunder betalade med Swish eller med kort.
Men överföringskapaciteten i nätet var för
låg. Det hände att kunder gick ur kön och
lade tillbaka varorna. Detta är något att
tänka på för marknadsarrangörer.

Fler informationstillfällen
kommer
Länsstyrelsen planerar att hösten 2017
genomföra ytterligare två arrangemang, då
på andra orter än 2016.
Årets bevakningsrapport finns snart på
på www.lansstyrelsen.se/orebro/betaltjanster
Frågor och funderingar? Kontakta gärna
Länsbygderådet. Sivert Gustafsson,
gsns@telia.com eller Åsa Lindin, och
Josefine Eklund på länsstyrelsen,
asa.lindin@lansstyrelsen.se,
josefine.eklund@lansstyrelsen.se
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Riksdagen har bestämt att staten ska arbeta
för att alla ska kunna använda grundläggande betaltjänster. Post- och telestyrelsen
har fått ansvar för detta område.

Det är dags att tänka på nomineringar till uppdrag i Länsbygderådet
Örebro läns styrelse.

Kapitalplacering eller
finansiering...

TIA – TIDIGA INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE

Foto: Adobe Stock

Är mikrofonden
lösningen?

Nya möjligheter till möten!

Det är i mötet med en annan människa som utveckling sker. Därför blir
mötet med våra asylsökande viktigt, ett sätt att lära sig något om andra delar
av världen och om oss själva.

Text: Kersti Beck Larsson, integrationsstrateg i Askersunds kommun

Många har engagerat sig i olika projekt
riktade mot asylsökande tidigare men
nu kommer ytterligare möjligheter att få
ekonomiskt stöd till detta. Från årsskiftet
får Länsstyrelserna ett utökat uppdrag där
även asylsökande ingår. Tidigare har man
bara arbetat med frågor som berört personer med uppehållstillstånd och ensamkommande barn.

Skapa meningsfull väntetid
Uppdraget kallas för Tidiga insatser för
asylsökande (TIA) och har till syfte att
göra väntetiden på asylprövning meningsfull. Länsstyrelsen ska inte skapa egna
aktiviteter utan stödja de som redan finns
eller planeras för i lokalsamhället samt
koordinera olika insatser.
De insatser som man kommer att stödja
bygger på vikten av egenmakt, jämställdhet och hänsyn till barnperspektivet. Det
finns fyra områden som berörs, kompetenskartläggning som arbetsförmedlingen ska
ansvara för, svenska, samhällskunskap och
övriga insatser.

Svenska och samhällskunskap ska vara
tillgängliga via www.informationsverige.se,
som är en webbportal på tio olika språk.
Redan idag finns mycket bra material
samlat på den webbplatsen, bland annat
information om våra kommuner. Parallellt
med detta skapas möjligheter till undervisning inom studieförbundens verksamheter.

Ideella sektorn kan söka pengar
Det som är mest intressant är troligen ”övriga insatser” som har en större flexibilitet
till innehåll och form, där ideella sektorn
och civilsamhället kan bli en fortsatt viktig
aktör. Många gånger handlar det om
brist på pengar för att kunna genomföra
olika evenemang eller aktiviteter men från
början av 2017 kommer länsstyrelsen att
förfoga över pengar att fördela till ideella
sektorn och civilsamhället.
Hur dessa pengar ska sökas är i skrivande stund inte helt klarlagt men vi kan
räkna med att det kommer att finnas
information om detta under januari på
länsstyrelsens webb.

Årets lokala grupp och Årets kommun 2016
Årets lokala utvecklingsgrupp blev Kila-

Årets kommun blev Värnamo kommun med

dalens Utveckling AB med motiveringen:

motiveringen: Värnamo kommun ser dialog

Kiladalens Utveckling AB har tagit ett myck-

med landsbygdsinvånarna som viktigt och

et innovativt helhetsgrepp på utvecklingen

arbetar aktivt för att skapa möjligheter till

av sin bygd. De har startat Sveriges första

medbestämmande. Skolor, bredband, när-

digitala lanthandel och är motorn bakom en

producerad mat och närtrafik är hörnstenar

servicepunkt i byn med bland annat SFI-

för landsbygdens överlevnad och detta satsar

undervisning och sjuksköterskemottagning.

kommunen på.

Läs mer om vinnarna på helasverige.se

En plan om att starta och driva ett
socialt företag faller ofta på att det
är svårt att få lån i bank. Då kan
mikrofonden vara ett alternativ.
Finansiering är viktig för att skapa hållbar
tillväxt bland sociala företag, kooperativ,
stiftelser och föreningar. De finns i hela
landet, i tätorter och på landsbygden. För
landsbygden är varje arbetstillfälle viktigt
samtidigt som man kan uppfylla de servicebehov som finns.
I Sverige talas om tre sektorer: den
offentliga, företagen och den sociala
ekonomin. Social ekonomi är ett samlingsnamn för föreningar, civilsamhället, ideell
sektor med flera.

När banken inte förstår
Social ekonomi är ofta ett okänt begrepp
hos banker. När en förening eller ett
personalkooperativ behöver finansiering
blir det oftast avslag på ansökan. Vår sektor
passar inte in i bankernas bedömningsmallar.
För finansiering inom den sociala ekonomin behövs något annat. Därför finns sedan en tid mikrofonder i Sverige, nu även
i vårt län. Mikrofonden är en ekonomisk
förening som helt fokuserar på den sociala
ekonomins behov.
Uppbyggnad av mikrofondens kapital
sker genom att privatpersoner, offentliga
institutioner och företag placerar pengar
hos mikrofonden under några år. Alla
kanske inte heller tycker om storbanker.
Då är en mikrofond är ett gott alternativ
för placering. En mikrofond måste göra
samma kontroller som bankerna när det
SOU 2016:26
gäller lagen om penningtvätt. Mikrofonden agerar inte själv bank, men utställer
bankgaranti för lån.
Exempel på utställda garantier är för
vanligt banklån då den egna säkerheten
inte räcker till, hyresgaranti i förväg för ett
år vid nystartad verksamhet, egen insats för
köp av fastighet, för EU-projekt då rörelsekapital behövs innan EU-stöd betalas ut.
Du som vill placera kapital i vår mikrofond, behöver finansiering, eller vill veta
mer är välkommen att kontakta oss. Vi
har kontoret hos Coompanion i Örebro,
Rudbecksgatan 26, 070-235 94 98.
SIVERT GUSTAFSSON
Köp eller ladda
ner från riksdagen.se.
ORDFÖRANDE
I MIKROFONDEN
ÖREBRO LÄN
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Länsbygderådet i Örebro
Fjugesta Letstig 16
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Besöksnäring
som lokal
utveckling
Text: Ewa Overmeer

Till hösten kommer konferensen,
’Hållplats för hållbara besök’, att
arrangeras i Uppsala.

Välkommen ut på våra vandringsleder
och väl mött vid kolmilan i L:a Kampetorp.
www.norraaspamarken.se

Norra Aspamarkens bygdelag
– var finns byn?
Har du passerat förbi eller kanske stannat en stund vid Röa Broa längs väg 503
mellan Askersund och Tived? Kanske har du undrat över vem som sköter om
den vackert belägna rastplatsen. Text och foto: Anita Karlsson
Röa Broa är navet i Norra Aspamarkens bygdelag. Röa Broa var en gång en röd träbro
över sundet mellan Långsjön och Huvudsjön. Vi träffar sällan vare sig vandrarna på
lederna eller besökare som stannar vid Röa
Broa, men anteckningarna i vår gästbok har
hälsningar på många språk från besökare
från hela Europa.

Historiestudier och kolmila
Norra Aspamarkens bygdelag är en sammanhållande länk för oss som bor utmed väg 503.
1994 bildades bygdelaget för att man skulle
lära känna varandra och utveckla bygden.
Under de första åren så träffades man i studiecirklar där man studerade traktens historia.
Resultatet blev flera vandringsleder som till
stor del följer gamla stigar och körvägar
En annan samlingsplats för bygdens folk
är den gamla kolbotten vid L:a Kampetorp,
där vi årligen har kolat en mila. I bygdelaget
finns en strävan att föra äldre tiders kunskap
vidare men också att skapa en plats att bo på
i framtiden.

Bredbandsutvecklingen
I början av 2000-talet stod bygdelaget
inför ett val – hela Sverige skulle få snabba
anslutningar till Internet. Skulle vi hänga

med i utvecklingen eller bli ett reservat för
sönderstressade människor som flydde det
uppkopplade samhället några veckor på
sommaren?
Efter många möten och med tillskyndan
av bygdelagets äldste medlem, drygt 90 år
gammal, så ansökte vi om kanalisationsbidrag hösten 2010. Länsstyrelsen beviljade vår
ansökan och 12 hushåll utmed landsvägen har
sedan 2013 tillgång till bredband via fiber.

Nya invånare
När bygdelaget startade fanns många raska
fötter och en vilja att göra något tillsammans.
Viljan finns nog kvar, men alla har blivit
äldre. Vårt största bekymmer är en åldrande
befolkning. Allt fler fönster står mörka vintertid. Det märks när lederna ska underhållas
och vid milan glesnar leden.
Bygdelaget har idag ett 70-tal medlemmar. Av dem är många sommarboende eller
medlemmar som flyttat in till stan. Det är
inte enbart människorna som blir färre utan
även tamboskapen. Hur ska markerna hålls
öppna, när traktens sista bonde har gått i
pension?
– Men kanske har vi nått vändpunkten.
2015 flyttade ett yngre par in och bosatte sig
här med sina bikupor.

Det är en konferens där småföretagare
i besöksnäringen, finansiärer och
forskare från Uppland, Gotland, Östergötland, Örebro län, Västmanland
och Södermanland möts. Konferensen ska bidra till gränsöverskridande
kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt
inspiration och nätverkande.

Uppstart i januari
Har du själv eller någon i ditt område
verksamhet som borde locka fler
besökare? Vad skulle de vilja lära sig
mer om? Den här konferensen börjar
med att deltagande småföretagare
– till exempel lokal matproducent,
naturguide, eventarrangör – träffas i
januari och framför vad de vill veta
mer om eller förmedla.

Vem ska åka?
Projektledaren arrangerar konferensen
utifrån detta för att det ska bli så
givande som möjligt.
Vem skulle du vilja erbjuda en plats
på konferensen? Kontakta
orebro@helasverige.se med förslag.

Framtidsforum

Lördagen den
11 mars 2017
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