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AGENDA

Vad är komplementärvaluta och varför har den förknippats med 
hållbar utveckling (exempel Bristol Pound, Totnes Pound, med mera)
Utveckling av landsbygden – var kommer lokalekonomin in?

Om komplementärvaluta som drivkraft i lokalt engagemang
Oväntade resultat från piloten i Sigtuna och andra ställen – finns det 
något positivt med pengar och vår relation till det?något positivt med pengar och vår relation till det?

Hur införs volontärvaluta för att få bestående resultat?
Regler kring komplementär valuta, skatter, redovisning med mera
Hur används ITK som medfinansieringsmått i projekt som stöds av 
Leader och liknande fonder?

Verktygslådan för ITK och handböcker mm



Om Powerpoints

• Tillgängliga efter workshop

• Innehåller text med citat och beskrivningar 
som ni kan återanvända 



Pengar har flera funktioner:

• som värderingssystem,

• betalningsmedel

• och värdelagring.

komplementärvaluta och hållbar utveckling 



- Säg att jag går till en bank och vill låna en miljon 
dollar. Den felaktiga versionen låter så här: Igår satte 
några kunder in 1,2 miljoner dollar, alltså har banken 
1 miljon dollar som den kan låna ut till mig. 

Så funkar det inte. Det som händer, och jag vet det 
eftersom jag själv jobbade på bank i fem år, är att 
banken först bedömer mig som kund och det avgör 
om de beviljar lånet. Lånet skapas sedan som en 
tillgång i bankens balansräkning, och i precis samma 

komplementärvaluta och hållbar utveckling 

tillgång i bankens balansräkning, och i precis samma 
ögonblick som en skuld i balansräkningen i form av 
pengar på mitt konto. Ur tomma intet. Det är bara 
tryckningar på tangenter. Men dessa helt nya pengar 
på kontot motsvarar köpkraft. Jag kan använda dem 
för att köpa saker.

… om politikerna förstod hur 
systemet fungerade skulle 
kanske lagarna skrivas om.



Source: BofA Merrill Lynch Global Investment 
Strategy, Haver





Kontinuitets risker

• Extrem väder

– Mat försörjning, el brist

• Fossila bränslen

– Mat, akut reparationer, vatten, värme  och avlopp– Mat, akut reparationer, vatten, värme  och avlopp

• Fosfor och kväve brist

– Mat försörjning

• Ekonomisk tillbakagång

– Oro och fattigdom



Resiliens är ett samhälles förmåga till  återhämtning 
efter till exempel en naturkatastrof, ett strömavbrott, 
en brand, politiska oroligheter eller rentav en 
ekonomisk kollaps.



Gunilla A. Olsson

Sverige har inte mycket jordbruk för 
matproduktion kvar efterson det just nu är så 
mycket billigare att importera mat.

Hälften av all mat importeras. Det är farligt att 
vara beroende av import när det gäller något 
så basalt som mat. 

”

”
Gunilla A. Olsson
Professor i humanekologi, 
Göteborgs universitet sedan 
2007

Sedan beredskapsförordningen upphörde  2002 har det gjorts väldigt lite för 
krisberedskapen för livsmedelsförsörjning

Utveckling av lansbygden





Läckage är ett problem men också en möjlighet

komplementärvaluta och hållbar utveckling 

Länk till youtube film om läckage
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VAROR och TJÄNSTER

FÖRORENINGS KÄLLOR
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Bra för miljön: 
återanvändnings, reparationer, korta transporter, 

Inkluderar folk: 
gemenskap, involvera arbetslösa, pensionärer, ungdom med 
mera

Ej proffs tjänster:Ej proffs tjänster:
Grannar hjälper grannar omfattning,

Bygger resiliens: 
kompetensbank, kännedom om varandra, bygga tillit, förnybart, 
lokal ekonomi



Man kan hålla en bred tolkning av vad 
det är att bete sig miljöriktigt:

• Att använda det mest miljöriktigt alternativ

• Att utveckla naturturismen 

• Att utbilda i miljö och natur

• Att arbetar med levande landsbygd • Att arbetar med levande landsbygd 

• Att producera hållbart

• Att återanvända, reparera och återvinna

Att producera och köpa kultur och tjänster



Omfattning: a community currency

Community:
Voluntary, as a gift
Max 400 hrs/year
Complementary

Currency

Family and friends 
No currency

Work;
Based on employment/
entrepreneur contract

National Currency
1680- 1800 hrs/year



När behövs en volontär valuta?

A B C D E
ANTAL 
INVÅNARE

100 500 1000 10000 50000

IDENTITET Låg Bra Låg Grund finns lågtIDENTITET Låg Bra Låg Grund finns lågt

SAMMAN-
HÅLLNING

Lågt Bra Låg obefintlig något

SAMVERKAN mini
mal

Börjat minimal Några
grupper

börjat



Ideell verksamhet leder till bättre 
ekonomi hos affärsidkare

• Vandringsleder > fler B&B övernattningar

• Lokalskola > fler som flyttar in >bättre 
omsättning i lokala mathandeln

• Lokal utvecklingsgrupp > bygdebolag som • Lokal utvecklingsgrupp > bygdebolag som 
investerar i nya verksamheter

• Bredbandsprojekt > fler företagsmöjligheter



Då Volontärverksamhet leder till 
ekonomisk verksamhet 

Svartådalen: 

• Vandringsleder genom våtmärk

• Bed and breakfast

• Bygdecentrets kampagn för att bibehålla 
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• Bygdecentrets kampagn för att bibehålla 
skolorna

• Inflyttning   



SKAPA PROFIL

• NAMN

• VAD JAG ÄR BRA PÅ

• VAD JAG VILL ENGAGERA MIG I



ATT OMVANDLA ENGAGEMANG TILL TID

• Värdet = tid att marknadsföra det + tid att utveckla det 
+ tid att förbereda + tid att leverera

• Tänk på att du kan vara volontär 400 timmar per år 
max mot din 1600 timmar som du ska stå till 
arbetsmarknadens förfogande

Exempel:Exempel:
• STAVGÅNGSLEDARE
• Antal lektioner du klara av per år = 186 timmar
• Tid att förbereda, ordna, etc = 93 timmar
• En timme = (186 +93) / 186 = 1,5 timme eller 90 ITK 
• Eller 10 ITK per person



ÖVNING:SKAPA PROFIL

• NAMN

• VAD JAG ÄR BRA PÅ

• VAD JAG VILL ENGAGERA MIG I

• Vad jag erbjuder• Vad jag erbjuder

• Tjänst/produkt

• ITK åtgång



1. En ITK representerar en minut 
volontär tid.

2. Skriv in näst nästa år.
3. Skriv inom vilken kommun det 

gäller.
4. Här använder du din stämpel, 

och du skriver din omställnings 
id med en framåtlutande streck 
först t-ex-/Stevehinton.

5. Din signatur.5. Din signatur.
6. Stämpel, Omställare ID och 

underskrift av din kvinnlig 
garant.

7. Stämpel, Omställare ID och 
underskrift av din manlig 
garant.

8. Websidan anges längst ned på 
kupongen.



Övning: Prova att ”handla”

• Titta på ”annonserna” på väggen, kontakta 
vederbörande och prova att byta ITK mot det 
som erbjuds.



Roller

● Identiteten – projektet eller sammanhänget där
ITK används

● Dem som utfärdar ITK

● Garanter. Två som känner personen och litar på
att dem kommer att följfölja åtagandet.
Garanter. Två som känner personen och litar på
att dem kommer att följfölja åtagandet.

● En kärngrupp som startar

● En grupp som provar det, gärna i sambadn med 
utvecklingsprojekt
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Projekt metodik: enkla formatet

• Klar början och slut

– Leverenser

– Mätbara kapabilitets ökning

– Börja gärna med identitet och strategi– Börja gärna med identitet och strategi

• Max 9 månader

• En styrgrupp och referensgrupp

• Bryts ned i max. fem minimum tre paket

• En betald projektledare



CASE STUDY: HÄLLÅ BYGDEFÖRENING

SAKNAS

– Mataffär (10 km)

– Förskola

– Bra bussförbindelser

– Sammanhållning. Tack vare 

FINNS

– 600 hushåll

– ekoby inom gångavstånd

– En grupp som spelar rock 
någorlunda OK– Sammanhållning. Tack vare 

söndags café och en väv 
förening finns det en början 
till gemenskap

någorlunda OK

– Några ekologiska odlare som 
har svårt att sälja

– Bygdegården som köpts in av 
föreningen för 6 år sedan med 
hjälp av Leader Stöd.  Har 
matsal, kök, loppis och 
övernattning samt möteslokal.

– Söndagscafé



Övning: skapa roller i projektet

ROLL Beskrivning Antal timmar



Skatt och redovisning

När en kommersiell verksamhet accepterar  ITK

• Ses som presentkort

• Kan accepteras av näringsidkare som CSR eller 
reklam (t.ex. första 10 med  en ITK tio får gratis 
kaffe)
reklam (t.ex. första 10 med  en ITK tio får gratis 
kaffe)

• När näringsidkaren byte ITK för något skall den 
redovisas

• Kupong ses som förköp och redovisas så

• Ideella föreningen är inte redovisning skyldiga







NÄSTA STEG

• RESURSER OCH NÄTVERK
HTTP://ISSS.SE

• Omställningsrörelsen och Hela Sverige Skall 
LevaLeva

http://transitionsweden.se


