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Omställningens tid är nu

1. Omställningens utgångspunkter
Varför behövs en omställningsplan?

Meningen med det här dokumentet är att visa hur en omställning av en stadsdel – bostadsområdet 
Norrskenet – kan vara möjlig. Omställningen innebär att man stegvis går från att vara beroende av 
importerade livsmedel och fossil energi till att det mesta av den mat och de bränslen som behövs 
istället är närproducerade och förnyelsebara. Målet är att Norrskenet senast till år 2030 ska vara en 
stadsdel som lyckats ställa om till att vara långsiktigt hållbar. Här har man då minskat det 
ekologiska ”fotavtrycket” till en nivå som en rättvis fördelning av Jordens begränsade resurser och 
utrymmet för klimatpåverkande utsläpp tillåter.

Omställningsplanen är ett idédokument som beskriver och visualiserar en tänkbar utveckling, en 



vision om ett önskvärt framtida samhälle. Visionens förverkligande förutsätter en inkluderande 
demokrati och en livskraftig lokal ekonomi. Det som presenteras här är alltså endast ett förslag till 
en plan – vår avsikt och förhoppning är att planen ska diskuteras, vidareutvecklas och användas av 
de som bor i Norrskenet.

Vi tror att omställningsplanen behövs av framför allt två skäl:

(1) För att på ett så konkret och tydligt sätt som möjligt visa vad omställningen till ett hållbart 
samhälle innebär. Omställningen behöver bli begriplig, hanterbar och genomförbar genom att 
komma närmare människors vardagliga liv. De som bor i Norrskenet ska kunna se vad som går att 
förändra här och nu.

(2) För att kunna sätta igång en sammanhållen och tillräckligt kraftfull förändringsprocess. 
Eftersom omställningen är ett omfattande, komplicerat och långsiktigt arbete kan det bara lyckas 
ifall det finns ett gemensamt mål och en helhetssyn på vad som ska göras.

Till skillnad från många andra visioner om en hållbar samhällsutveckling utgår omställningsplanen 
från de lokala förutsättningarna. Utgångspunkten är de idéer, verksamheter och tillgångar som 
faktiskt finns i stadsdelen. Den viktigaste resursen är människorna. Det är var och ens kunskaper, 
positiva drivkrafter och vilja att ta ansvar för en hållbar framtid som ska bära omställningen.

Varför måste vi ställa om?

De flesta är idag medvetna om hur allvarlig situationen är med tilltagande klimatförändringar och 
överbelastade eller i värsta fall kollapsande ekosystem. Det är också allmänt känt hur bråttom det är
att göra något åt problemen. Inte minst har vi i vår del av världen och som lever i en tid när de 
avgörande stegen mot en hållbar framtid ska tas ett särskilt stort ansvar.

Vetskapen om problemen är inte ny. Trots det görs inte vad som behövs. Utsläppen av koldioxid och
vårt ekologiska fotavtryck minskar inte alls i den omfattning som måste till för att problemen ska 
lösas, utan har tvärtom under lång tid tenderat att bli större. För den enskilda individen framstår det 
också som svårt att kunna göra en positiv skillnad eftersom de lösningar som diskuteras oftast 
förknippas med vad nationer, större företag eller ledande politiker kan (eller inte kan) åstadkomma.

Vi menar att vi inte längre kan vänta på att samhällets makthavare tar de beslut som krävs. Det finns
alltför starka krafter och intressen som motverkar omställningen. För att omställningen ska kunna 
lyckas och bli verklighet måste vi börja göra den själva, gemensamt med andra och lokalt där vi bor.
Det är den möjlighet som finns inom räckhåll.

Vi är inte heller ensamma om den insikten. Det finns idag en global rörelse av lokala omställare och
exempel på att omställningen är möjlig. I Sverige har omställningsrörelsen enats kring en plattform 
för omställning (se nedan), som kortfattat sammanfattar skälen till varför vi måste ställa om.

Där rörelsen för omställning kommit längst har det just börjat med att man tagit fram långsiktiga 
planer med konkreta, lokalt förankrade förslag. Och med att man därefter gemensamt kan ta tag i 
t.ex. energi- och livsmedelsförsörjningsfrågorna. Börjar odla närproducerade grönsaker. Börjar 
bygga en lokal ekonomi. Bildar föreningar och skapar nya mötesplatser.

Att göra den resan är att gå från vanmakt till egenmakt, s.k. empowerment. Det är att våga ta 
initiativ och vilja vara ett föredöme. Det är att på en och samma gång kunna se hur allvarlig 
situationen är och att börja vända den till något hanterbart och hoppingivande.

Sett till den situation vi befinner oss i har vi egentligen inte något val. Vi lever redan i en värld som 
präglas av omfattande kriser och planetära begränsningar. På många håll märks 
klimatförändringarna tydligt. Men det finns också en tilltagande brist på ändliga resurser och ett 
alltmer påtagligt vatten- och livsmedelsförsörjningsproblem i stora delar av världen, som även 
kommer att beröra oss, både lokalt i Söderhamn och mer allmänt i regionen och i Sverige.

Utgångspunkten för denna plan är att vi samtidigt har att göra med flera sammanlänkade kriser. 



Sammantaget står samhället inför en ekologisk kris, en energikris och en ekonomisk kris, en 
”trippel-e-kris”. Denna trippelkris är också till stor del en demokratisk, social och humanitär kris. 
Här har vi valt att lägga särskilt stor vikt vid tre kris- eller problemområden som redan påverkar oss 
eller med största sannolikhet kommer att göra det i en näraliggande tid: klimatförändringarna, peak 
oil och livsmedelsförsörjningen. Utan snabba och kraftfulla insatser inom dessa områden riskerar vi 
att försätta oss i en situation där följdverkningarna är oåterkalleliga och katastrofala. Det främsta 
syftet med omställningen är också just att börja ta tag i problemen innan det är för sent.

För att vi i Sverige ska komma fram till en långsiktigt hållbar nivå av utsläpp och annan 
miljöbelastning måste vi generellt minska det ekologiska fotavtrycket till högst en fjärdedel av det 
avtryck vi gör idag. De beräkningar som gjorts visar entydigt att det innebär långtgående 
förändringar av såväl levnadssätt som hela samhällets och näringslivets sätt att använda, förbruka 
och hushålla med naturresurserna.

Klimatförändringarna är globala och orsakade av människans påverkan genom framför allt 
förbränning av fossila bränslen.1 För att undvika katastrofala förändringar fordras drastiska 
minskningar av koldioxidutsläppen inom en förhållandevis kort tid. Faktum är att en liknande 
samhällsomställning som den som måste till på grund av klimathotet aldrig tidigare har ägt rum. 
Lokala prognoser visar att vi på det norra halvklotet får en snabbare klimatförändring än resten av 
världen med bl.a. mer nederbörd som en konsekvens. Att ett alltmer extremt klimat leder till fler s.k.
klimatflyktingar är en annan konsekvens som måste hanteras framöver.

Peak oil eller oljeproduktionstoppen innebär kortfattat att vi globalt har passerat toppen för hur 
mycket olja som kan utvinnas och inom snart kommer att leva i en värld där olja utgör en bristvara.2

Eftersom vi fortfarande har en oljeberoende ekonomi och transportsystem blir följderna både 
drastiska och mycket omfattande. Ett problem är emellertid att det idag endast finns grova 
beräkningar och en stor osäkerhet om vad peak oil faktiskt kommer att innebära konkret och lokalt 
– t.ex. i Söderhamn. Som en del i omställningen behövs därför, till att börja med, bättre omvärlds- 
och konsekvensanalyser.

Livsmedelsförsörjningen hänger nära ihop med både klimatförändringarna och peak oil. Flera 
rapporter och aktuell forskning visar att det finns stora risker för en nära förestående livsmedelskris 
på grund av minskad tillgång till olja, en låg självförsörjningsgrad och de pågående 
klimatförändringarna.3 Sverige och Gävleborgs län är sårbart och tillhör de sämst rustade områdena 
i världen.

Varför Norrskenet?

En viktig anledning till valet av Norrskenet som område för omställningen är att stora delar av 
området kännetecknas som ett socialt utsatt s.k. ”problemområde”. Här finns kända problem med ett
segregerat boende och bristfällig integration som vi tror skulle kunna hanteras bättre om de ses ur 
ett omställningsperspektiv. Vi kan se att många unga och nysvenskar har en stark vilja att engagera 
sig för en bättre framtid i området bara de får chansen och rätt förutsättningar. Norrskenet är också 
ett av många bostadsområden eller stadsdelar där mycket av samhället dragit sig undan, dvs. där 
tillgången till och utbudet av samhällsservice och affärer minskat markant under en längre tid. Vi 
menar att området därför har ett jämförelsevis stort behov av en omställning som tvärtom kan 
förbättra samhällsservicen och utbudet.

En annan anledning är Stenbackens boende- och arbetskooperativ, som funnits i området sedan 
2006. Kooperativet har lång erfarenhet av att arbeta inkluderande och i en organisationsform som vi

1För en aktuell redogörelse för klimatförändringarnas konsekvenser i Sverige, se SMHI, Uppdatering av 
det klimatvetenskapliga kunskapsläget (2014). 
2Se t.ex. Kjell Aleklett, En värld drogad av olja (2015), och Roberth Hansson & Johan Landgren, Olja för 
blåbär. Energi, makt och hållbarhet (2015).
3Se t.ex. Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel – möjliga konsekvenser vid en brist på 
fossil energi. JTI-rapport 2013, Lantbruk & Industri nr 410. Uppsala.



tror kan utvecklas och bli en viktig del i omställningen. Vid Stenbacken finns ett produktionskök, 
serverings- och möteslokaler, där vi har kunnat hyra in oss och påbörjat byggandet av ett 
omställningscentrum (vi återkommer till det längre fram i planen).

Med omställningsplanen vill vi också bygga vidare på och utveckla de satsningar som gjorts genom 
Söderhamns kommuns projekt Norrskenet.4 Tack vare projektet finns bl.a. stadsodlingar med bänkar
och frilandsodling, ett större växthus och en aktivitetspark. Man har även förbättrat 
bussförbindelserna och arbetat för en tryggare boendemiljö. Vi menar att satsningarna kan ses som 
en början till en förändrad syn på hur en stadsdel ska se ut och fungera i framtiden, och tänker oss 
att kommunen även fortsättningsvis kan vara med och utveckla Norrskenet i dialog med de som bor 
här.

Det bor idag ca 2 600 personer i Norrskenet. Av dem är 200 personer mellan 0–7 år, 400 personer 
mellan 8–20 år, 1 350 personer mellan 21–65 år och 650 personer över 66 år. Ifråga om boendet 
finns en mix av flerbostadsområden och traditionella villaområden. Ca 1 600 personer bor i 
flerbostadsområden (varav Faxeholmen äger 95 %) och ca 1 000 personer i villaområden (i ca 300 
villor och radhus). Inkomst- och utbildningsnivån är jämförelsevis låg. Det finns förhållandevis 
många utrikesfödda. Med andra ord finns här alla samhällsklasser, men en stor del har 
arbetarklassbakgrund eller kan räknas till det som numera brukar kallas ”prekariatet”, och som 
troligen kommer att drabbas hårdast av kriserna.

Omställningens nycklar

Vi menar att det finns tre särskilt viktiga nycklar till omställningen av Norrskenet:

Social ekonomi. Mycket talar för att vi behöver utveckla en annan ekonomi än den globala 
tillväxtekonomi som idag dominerar och styr det mesta av såväl produktionen som konsumtionen 
av varor och tjänster i världen. Den sociala ekonomin är tvärtom en väsentligen lokal ekonomi, utan
vinstsyfte. Den kan lättare utvecklas till att vara hushållande och inriktad mot återanvändning och 
delning, till en s.k. cirkulär och kollaborativ ekonomi. Det överordnade syftet blir då långsiktig 
hållbarhet. Ett annat syfte är just socialt, eftersom det är en ekonomi som bygger på delaktighet, 
medskapande och demokratiska värderingar.

Inkludering. Ingen omställning kan lyckas utan ett inkluderande samhälle. Alla behövs och alla kan 
bidra. Ett samhälle som är exkluderande leder däremot lätt till motsättningar, konflikter och 
utanförskap. Av erfarenhet vet vi också att nytänkande och demokratiska förändringar gynnas bäst 
av ett klimat präglat av mångfald och förtroendebyggande över sociala och kulturella gränser. I 
praktiken betyder det att framför allt unga och nysvenskar – som idag är de som oftast hamnar i 
utanförskap – ska ses som en viktig resurs i omställningsarbetet och bör få möjligheter att påverka 
hur planen utformas och genomförs.

Positiva synergier (samordningsfördelar). Att samla olika verksamheter och individer kring ett 
gemensamt åtagande öppnar upp för kreativa, idérika och nyskapande möten. Det underlättar också 
ifrågasättandet av konventionella lösningar och organisationsformer som inte längre är 
ändamålsenliga.

Dessa nycklar finns redan. De kan skapas och användas här och nu av oss alla. Det handlar om vad 
man kan göra i lokalsamhället och tillsammans med andra, som en del i en social rörelse.

Men nycklarna är i sig inte tillräckliga för att åstadkomma hela omställningen, poängen är att de 
kan sätta igång en demokratisk förändringsprocess. Norrskenet är ju inte heller en isolerad ö. En 
stor del av varje invånares ekologiska fotavtryck beror på större system, t.ex. energi- och 
transportsystem, infrastruktur, produktionssätt, storskaligt bostadsbyggande, osv. Här behövs 
systemförändringar – och därmed politiska beslut. Det är också dit omställningsarbetet måste 

4Det är också därifrån vi hämtat namnet Norrskenet. För mer information om projektet, se 
www.soderhamn.se.



komma: att genom det som påbörjas lokalt, i det lilla, slutligen kunna påverka samhällets 
makthavare och beslutsfattare.

Omställningsplanen har därför inriktats mot sådana områden som kan påverkas lokalt, relativt 
oberoende av politiska beslut och svängningar i den globala ekonomin. Inom dessa områden finns 
ett direkt handlingsutrymme. De utgör också områden för samverkan och samarbete. Till 
systemförändringarna återkommer vi i den sista delen av planen (sidan 18–21).

År 2030 är också den tidpunkt då många av de politiskt satta hållbarhets- och miljömålen ska vara 
uppfyllda. Genom att omställningsplanen utgår från samma tidsramar anknyter den direkt till den 
politiska agendan och kan ses som en del av den, men är samtidigt även ett sätt att försöka påskynda
genomförandet av den omställning man faktiskt beslutat om.

Omställningen har redan börjat!

Vi som har tagit fram det här förslaget till omställningsplan bildade i november 2014 en ideell 
förening som arbetar för att etablera ett lokalt och regionalt centrum för omställning, Södra 
Norrlands omställningscentrum (Snoc), i Söderhamn. Vi såg då att det finns ett behov av en 
samlingspunkt, en mötesplats och ”verkstad” för alla som är engagerade och vill ställa om 
samhället. Vår erfarenhet är också att arbetet med omställningen ofta är ideellt och beroende av 
enskilda eldsjälar, men att det inte är tillräckligt. Det behövs därför en gemensam organisation, 
långsiktiga satsningar, kraftsamling och mer av samarbeten mellan olika parter.

Vi ser oss också som en del av omställningsrörelsen, som internationellt är känd som transition 
towns, med småstaden Totnes i Storbritannien som rörelsens ursprungs- och födelseort. Det är 
främst därifrån vi fått idén att ta fram en lokal omställningsplan, till hur den kan utformas och 
genomföras. En lokal förebild finns också i Trönö, där omställningsplanen Trönöbygdens framtid i 
egna händer togs fram 2012. I och med rörelsens spridning finns även flera andra exempel, 
erfarenheter och lärdomar som kan komma till direkt användning och nytta när idéerna ska 
tillämpas i Söderhamn.

Byggandet av omställningscentret började vid Stenbacken, till en början eftersom vi kunde få 
tillgång till lämpliga lokaler. Men vi kan också se att Stenbackens boende- och arbetskooperativ 
erbjuder bra förutsättningar för utveckling och nytänkande. Vi hoppas därför på ett samarbete som 
så småningom ska kunna leda till en ny modell, ”Stenbackenmodellen”, för hur en kooperativ 
boendeform och arbetet med omställningen kan gå hand i hand. 

Snoc har funnits på Stenbacken sedan januari 2015 och kunnat påbörja ett långsiktigt 
omställningsarbete, om än i blygsam skala. Hittills har det mest handlat om att bjuda in till samtal 
kring olika idéer, väcka intresse och ta fram förslag till konkreta lösningar av de aktuella 
problemen. Det finns numera också flera som tagit kontakt med oss och vill bidra aktivt till 
förverkligandet av omställningen.

Föreningen har fått projektmedel och stöd från flera håll. Det statliga verket för innovationssystem, 
VINNOVA, finansierar en del av arbetet med omställningsplanen och med att etablera ett 
omställningscentrum. Söderhamns lärcentrum CFL och Hälsinglands utbildningsförbund har i år 
avsatt resurser för en ny utbildning, Småbruk och ekologisk odling, som kommer att vara förlagd 
till Söderhamn och ska bidra till omställningen av jordbruket. Nyligen beviljade också Region 
Gävleborg medel för utvecklingen av ett mindre lärcenter för barn och unga vid Tjärnvik gård, 
genom samarbete mellan Snoc och Söderhamns kommun.

Vi har även tillsammans med en grupp nytillkomna omställare bildat en ekonomisk förening, 
Gemenskapsföretaget Närjord, som ska verka för organiseringen av en lokal livsmedelskedja och 
arbeta med förädling, distribution och försäljning av närproducerade livsmedel. Verksamheten 
kommer att vara förlagd till Stenbacken. Meningen är också att vi genom företaget ska kunna 
erbjuda arbete särskilt åt unga och nysvenskar. Företaget ska även verka för att det startas fler 



sociala företag i området, som en del i byggandet av den lokala ekonomin.

Som vi ser det har omställningen redan börjat! Det finns en tolvstegsmodell för omställning som är 
hämtad från Totnes och används inom omställningsrörelsen, och som vi har följt utan att egentligen 
göra det medvetet. Det bara blev så, och kanske inte precis i ”rätt” ordning. I modellen utgör denna 
plan det tolfte steget:

1. Sätt igång, även om ni bara är två personer.

2. Skapa goda relationer – samarbeta med alla tänkbara.

3. Öka medvetenheten i gruppen och hos allmänheten.

4. Skapa delaktighet så att alla får bidra med sina tankar och erfarenheter.

5. Fira att omställningen kan börja, lite fest alltså.

6. Bjud in till visionsarbete, väck tankar om hur vi vill att samhället ska se ut i framtiden.

7. Starta arbetsgrupper, gör det ni är intresserade av och bilda en grupp.

8. Visa vad som händer genom artiklar i lokalpressen samt på Omställning Sveriges webbsida 
och Facebooksida.

9. Lär av fram- och motgångar genom att kontakta omställningsgrannarna eller Omställning 
Sverige.

10. Återta förlorad kunskap genom att inventera lokala resurser och kompetenser.

11. Bygg på människors lust. Det ska vara kul samtidigt i denna vår stora utmaning.

12. Gör en lokal omställningsplan. På sikt behöver lokalsamhället genomsyras av andra 
grundfakta och lösningar på de utmaningar vi står inför.5

2. Visionen Norrskenet 2030
En vision för hela stadsdelen

Ett förverkligande av ovanstående vision – som vi vill ska väcka tankar om hur lokalsamhället kan 
se ut i framtiden – skulle innebära att det fram till år 2030 skapas ett stort antal nya arbetstillfällen i 
närområdet. Den lokala ekonomin präglas då av ett kluster av sociala företag som samarbetar, tar 
fram nya lösningar och återinvesterar alla intäkter lokalt. Offentlig verksamhet har kommit närmare 
medborgarna och styrs utifrån vad som är långsiktigt hållbart. Folkhälsan är betydligt förbättrad. 
Stadsdelen har ett bekräftat nollutsläpp av koldioxid, det ekologiska fotavtrycket har minskat till en 
globalt sett hållbar nivå.

I det följande konkretiseras visionen inom en rad områden som alla bidrar till omställningen av 
stadsdelen. Här presenteras också en rad idéer och konkreta förslag. För att förverkliga visionen 
krävs fördjupade kunskaper, tid för att kunna pröva sig fram och mångas engagemang. Poängen är 
här att idéerna och förslagen idag ger oss en tydlig och samlad bild av vad som behöver göras och 
faktiskt kan vara möjligt att åstadkomma förhållandevis snart.

Närproducerad mat och säkrad livsmedelsförsörjning

Frågorna kring hur maten produceras och samhällets säkrade och långsiktiga livsmedelsförsörjning 
framstår idag som allt viktigare frågor. Vad som står klart är att livsmedelsproduktionens och 
distributionens beroende av fossila bränslen måste brytas, och att vi behöver bli betydligt mer 
självförsörjande. I arbetet med att ta fram omställningsplanen har vi också valt att lägga stor vikt 

5Citerat ur boken Sverige ställer om (2012), s. 23.



vid att hitta lösningar på livsmedelsfrågorna – i nästa del av planen presenteras en modell, Den 
lokala livsmedelskedjan, för hur man skulle kunna ta ett helhetsgrepp som involverar såväl lokal 
produktion som förädling, distribution och försäljning. Visionen är att Norrskenet och Söderhamns 
kommun år 2030 är självförsörjande på livsmedel och har säkrat sin livsmedelsförsörjning på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Det skulle innebära minskade transporter – och därmed minskade 
koldioxidutsläpp – och minskad användning av konstgödsel. Här stöder vi oss också på att 
kommunen tidigare beslutat att arbeta för att öka andelen närproducerade livsmedel.

Idéer och förslag:

 En lokalt förankrad organisation för produktion, förädling och distribution av närproducerad
mat.

 Odlingsbar kommunal mark brukas av boende, föreningar och/eller sociala företag.

 Stadsodlingar och växthus. Bygger vidare på kommunens projekt, sköts och drivs i 
fortsättningen av lokala föreningar.

 ”Folkets skog och trädgård” – skogsträdgård, skogsbete och djurhållning.

 ”Social supermarket” – mataffär för minskat matsvinn och med låga priser för socialt utsatta
grupper.

 ”Bazaar” – en lokal handels- och marknadsplats.

 Leveranser av närproducerad skolmat.

 ”Gröna” måltider för äldre.

En lokal, cirkulär och resilient ekonomi

En annan huvudfråga är hur beroendet av den globala tillväxtekonomin kan minskas till förmån för 
byggandet av en lokal, cirkulär och resilient ekonomi. Generellt sett handlar det om en omställning 
av hela ekonomin. Lokalt i Norrskenet blir det en fråga om att komma fram till lösningar som är 
småskaliga och kan genomföras av lokala företag och entreprenörer i samverkan med det 
omgivande samhället.

Idéer och förslag:

 Lokala omställningsfonder (se även del 4, sidan 18–19).

 Lokal ekonomisk analys (LEA).

 Uthyrningsföretag inom en s.k. delnings- eller kollaborativ ekonomi, liknande t.ex. 
SportHyra, Rent-a-plagg, ToolPool, FlexiDrive.

 Smarta produkter designade och byggda enligt den cirkulära ekonomins princip ”cradle to 
cradle” (t.ex. Greens-on-Wheels).

 Textil återvinning genom t.ex. ny design av insamlade kläder och textilt produktionsspill.

 Återbruksverkstad som återvinner och återanvänder gamla och begagnade föremål (t.ex. 
Kreativboden, Återbruksverkstaden i Jordbro, Macken i Växjö).

 Skötsel av trädgårdar, odlingar och grönområden (både kommunala och privata).

 Företagsservice för att förenkla entreprenörskap, skapande av egenanställningar, möjligheter
att fakturera utan eget företag, m.m. (t.ex. Bolagsbolaget).

 Hemservice för en åldrande befolkning. T.ex. mobila frisörer, städning, matlagning m.m.



 Reparationer – t.ex. cykelverkstad, möbelrenovering.

Boende på mindre ytor och mer resurssnålt

Utsläppen av koldioxid från byggandet av hus och infrastruktur är idag ungefär lika stort som 
utsläppen från alla personbilar i Sverige per år. Det behövs därför en omställning till ett annat, mer 
hållbart byggande, men som också innebär att vi slutar riva funktionella bostäder och på bästa sätt 
använder de byggnader, lägenheter och hus som finns. Visionen om det hållbara boendet är att vi år 
2030 har blivit mycket bättre på att dela på befintliga boendeytor och på att ett resurssnålt sätt 
renovera, underhålla och reparera bostäderna. Den genomsnittliga boendeytan har krympt betydligt,
i gengäld bor färre ensamma och med stora, outnyttjade utrymmen. Det är mindre vanligt att bygga 
nytt, däremot står inga hus eller byggnader tomma och oanvända. Allt byggmaterial återanvänds i så
stor utsträckning som möjligt. På så vis har också boendekostnaderna minskat.

Idéer och förslag:

 ”Stenbackenmodellen” – bostäder som ägs och sköts av de boende ger låga 
boendekostnader. I modellen ingår ett kooperativt äldreboende.

 För alla större fastigheter finns en långsiktig plan för åtgärder, underhåll och hållbara 
lösningar (återbruk, optimerad användning av miljövänligt, närproducerat byggmaterial, 
etc.).

 Ungdomsboende – billigt och energisnålt.

 Gemensamt råd och samverkan för hållbart boende där alla parter ingår (dvs. de boende, 
hyresgästföreningar, offentliga och privata fastighetsägare, m.fl.)

Fördjupad demokrati och inkludering av unga och nyanlända

Att kunna hitta lösningar på aktuella demokratifrågor och problem med socialt och ekonomiskt 
utanförskap är av central betydelse när det gäller att komma vidare i omställningsarbetet. Visionen 
är att de som bor i Norrskenet ska ha goda möjligheter att påverka utvecklingen av området genom 
nya forum och mer direktdemokratiska och/eller deliberativa (överläggande) former för 
demokratiskt inflytande. Ett inkluderande förhållningssätt ska genomsyra den lokala ekonomin, 
föreningslivet och offentlig verksamhet i området.

Idéer och förslag:

 Lokal självförvaltning liknande Svågadalsnämnden.

 Lokala deliberativa (överläggande) forum.

 Rådslag för omställning.

 Nya, lokalt förankrade samverkansforum för inkludering och integration.

 Nya, plattare organisationer och institutioner (se även del 4, s. 19–20).

Nya utbildningar och arenor för kultur

I dagsläget saknas mycket av de kunskaper och kompetenser som behövs för att kunna ställa om 
samhället. Det saknas också lokala arenor för kultur, som kan leda till kreativa möten och 
nytänkande. Och för att omställningen också ska vara något lustfyllt och tilltalande. Visionen är 
därför att etablera ett regionalt kompetens- och kulturcentrum i Norrskenet.

Idéer och förslag:

 Utbildningen Småbruk och ekologisk odling blir en yrkesutbildning (YH) förlagd till 



Söderhamn.

 Lärcenter för unga (Tjärnvik gård).

 ”Djupviks utbildningscentrum” (med vandrarhem och sommarkollo).

 Utbildningar i permakultur i samarbete med Växhuset i Mobodarne.

 Inventeringar och validering av värdefulla kunskaper.

 Öppen kulturverkstad.

 Aktivitetsparken utvecklas, drivs och sköts av ungdomar i området.

* * *

Det finns flera andra områden där det behövs en djupare analys av vilka problem vi står inför och 
konkreta förslag anpassade till lokalsamhället. Här nedan följer en kort beskrivning av vilka dessa 
områden skulle kunna vara och några förslag som illustrerar hur arbetet kan gå vidare.

Energi och transporter

Den övergripande visionen är ett radikalt minskat beroende av fossila bränslen (olja, kol, naturgas) 
och en mycket större andel lokal, småskalig energiförsörjning, byggd på förnyelsebar energi, samt 
överhuvudtaget minskad energiförbrukning. En del i omställningen blir då exempelvis att minimera 
transporterna. En annan del är att spara energi i uppvärmningen av husen – t.ex. genom att isolera, 
sänkt inomhustemperatur, byta från direktverkande el till mer energisnål uppvärmning. Här hänvisar
vi också till tidigare beslut i kommunen om att prioritera och satsa på förnyelsebar och småskalig 
energiproduktion.

Idéer och förslag:

 Solcells- och vindpark – med möjligheter att köpa andelar (jfr lokalt exempel i Trönö).

 Lokala slutna energilösningar för ökad säkerhet och resiliens.

 Överskottsenergi används till växthus.

 Utvecklat kollektivt resande.

 Bilpool (elbilar) för boende i Norrskenet.

Konsumtion

Området konsumtion handlar om hur vi ska kunna komma ifrån en ohållbar livsstil och istället 
åstadkomma långsiktiga livsstilsförändringar, med stora minskningar av konsumtionen av framför 
allt resurs- och transportkrävande produkter. I praktiken innebär det t.ex. att vi bör äta mer 
grönsaker och halvera köttintaget, att välja säsongsanpassad istället för flygimporterad mat, att välja
semesterresor med liten klimatpåverkan, och att välja resurssnåla och effektiva kvalitetsprodukter. 
Det innebär också att hellre köpa begagnat, att reparera, bygga om, sälja vidare och samäga än att 
köpa nya saker (”reduce, reuse, recycle”).

Idéer och förslag:

 Delade varor och tjänster – t.ex. genom bilpooler, andelsägande, bytardagar, etc.

 Gynna lokal/bostadsnära näringsverksamhet för lokal konsumtion, t.ex. lanthandel.

 Ge stöd och möjligheter för invånarna att skaffa sig kunskaper om hur man kan leva på ett 



mer energi- och koldioxidsnålt sätt – skapar också lokala ”klimatambassadörer”.

Hälsa, vård och omsorg

Inom området vård och omsorg kommer mycket att förändras inte minst på grund av peak oil och 
överhuvudtaget behovet av att göra sig oberoende av fossila bränslen. Eftersom förebyggande vård 
är den mest resurssnåla bör den också prioriteras i omställningen, exempelvis genom satsningar på 
att främja konsumtionen av hälsosammare livsmedel och på bättre promenad- och 
motionsmöjligheter i närområdet. 

Idéer och förslag:

 ”Grön omsorg”/”grön rehabilitering”. Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för
människor med behov av särskilt stöd.

 Nya mötesplatser (t.ex. odlingar) för gemenskap och socialt umgänge.

 Kooperativt/kollektivt äldreboende.

 Återskapa lokala vårdinrättningar.

Mark, vatten, avlopp och avfall

Hur den mark och det vatten som finns i området används och förvaltas har stor betydelse ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Från och med 2018 ska också en ny kommunal översiktsplan gälla inom 
stadsdelen, med fokus på långsiktig mark- och vattenanvändning och med hänsyn till riskscenarion. 
Visionen är att kunna säkra all brukbar mark och rent vatten åt alla.

 Samordning av översikts- och omställningsplanen.

 ”Returen” – lokal återvinningsstation.

 Stora komposter, gemensamma för boende i området.

 Lokala vattenreservoarer (borrade brunnar) nära bostadsområden.

 Lokala, småskaliga biogasanläggningar.

3. En modell för närproducerad mat och säkrad
livsmedelsförsörjning

Den lokala livsmedelskedjan

Den lokala livsmedelskedjan är ett exempel på en helhetslösning som bygger på social ekonomi, 
inkludering och positiva synergier. Förutom att vara en möjlig lösning på livsmedelsfrågorna och 
problemen med utanförskap berör den även områden som konsumtion, hälsa och utbildning. Det är 
idag ett projekt som kommer att finansieras av Arbetsförmedlingen och Söderhamns kommun för 
att skapa nya arbetstillfällen genom utvecklingen av den sociala ekonomin, men också för att bli en 
modell som kan spridas och användas mer allmänt. På längre sikt ska verksamheten stå på egna ben 
och fortsätta utvecklas till en central del i arbetet med omställningen.  

Syftet med modellen är att inkludera individer i socioekonomiskt utanförskap genom att etablera 
och utveckla ett socialt företag – gemenskapsföretaget Närjord – som verkar för omställning. 
Företaget ska organisera och driva verksamhet inom en lokal livsmedelskedja för närproducerade, 
ekologiska livsmedel. All vinst från verksamheten ska återinvesteras i verksamhetsutveckling och 
anställningar av personal. Genom utvecklingen av den sociala ekonomin och de nya 



verksamheterna skapas nya arbetstillfällen särskilt för nysvenskar, unga och personer som har svårt 
att få anställning i den ordinarie arbetsmarknaden.

Det sociala företaget ingår som en viktig del i verksamheten vid Snoc. Meningen är också att 
Närjord tillsammans med Stenbackens boende- och arbetskooperativ ska medverka till att utveckla 
ett lokalt centrum för social ekonomi som fungerar som ett innovationscentrum där det kan bildas 
ett kluster av sociala företag inom den lokala ekonomin. På så vis skapas förutsättningar för 
synergier som möjliggör en breddad verksamhet och nystart av ett flertal företag inom området. På 
individnivån görs fler delaktiga i medskapande processer, fler får också nya kompetenser och 
stärkta språkkunskaper.

De lösningar som prövas ska leda till ökad produktion, förädling och försäljning av lokala och 
ekologiska livsmedel. För att öka produktionen stöttas lokala producenter genom bl.a. samordning 
av logistik för försäljning och distribution och effektivare marknadsföring. För att få fram mer 
förädlade produkter (livsmedel) används produktionsköket vid Stenbacken som en resurs för 
produktutveckling, tillgänglig för alla lokala producenter och privatpersoner med intresse för lokal 
mat. För att öka försäljningen erbjuds leveranser av matlådor och ”fikalådor” till offentliganställda, 
företag och enskilda. Närjord ska även arbeta med torgförsäljning och catering-, kafé- och 
restaurangverksamhet både i Norrskenet och i centrala Söderhamn.

Som en av sex platser i Sverige kommer projektet att vara först med att pröva modellen ”Bygdens 
saluhall”, som är ett sätt att tillgängliggöra närproducerad mat helt utan mellanhänder, via lokalt 
organiserade utlämningsplatser. Tjänsten är digital, dvs. den som vill kan enkelt förboka de 
livsmedel hen behöver och sedan betala direkt till producenten. Lösningen bygger på det som 
brukar kallas konsumentstödd matproduktion, på engelska Community Supported Agriculture 
(CSA).

* * *

År 2017 finns en utvecklad verksamhet som har tillräcklig omsättning för att kunna ha anställd 
personal och deltagare i grupper inriktade mot olika verksamhetsområden, t.ex. odling, förädling, 
distribution och försäljning. Därefter breddas verksamheten successivt. Några utvecklingsområden 
(idéer och konkreta förslag) har redan identifierats och kommer att ingå i en långsiktig plan för de 
närmaste åren.

 Anbud i offentlig upphandling av livsmedel.

 Rådgivning och stöd till lokala livsmedelsproducenter. Både för etablering av nya 
producenter och för befintliga, t.ex. genom kompetensutveckling.

 Kurs- och utbildningsverksamhet. T.ex. kurs för ungdomar 15–20 år i mathantverk och 
drift av kaféverksamhet, samt organisering av sommarjobb i samverkan med lokala 
föreningar.

 Mikrobryggerier.

 Lokala mejerier och slakterier.

 Ekologisk gödsel. T.ex. värmekompostering med hjälp av maskar.

 Trädgårds-, skogsbruks- och jordbruksservice. Skötsel av trädgårdar, odlingar och 
grönområden i kommunen. Arbeten med skogsvård.

 Mat- och kulturvandringar.

 ”Grön omsorg”.



Tidsplan, målbild och nulägesanalys

Att göra en konkret omställningsplan för ett så stort och omfattande område som 
livsmedelsförsörjningen innefattar en rad svårigheter. En betydande orsak är det faktum att den 
framtid som vi arbetar för till stora delar ligger utanför synfältet. Inför omställningen till ett 
efterfossilt samhälle har många svårt att föreställa sig alltför stora förändringar och ännu svårare att 
tro på att den är möjlig. En användbar metod för att hitta vägen kan då vara backcasting, det vill 
säga att utgå från en framtida målbild och sedan jobba bakåt mot nuet. Den kan i sin tur bli underlag
för att formulera mer specifika mål och planera aktiviteter. 

Vi behöver också skaffa oss en överblick över hur resurser flödar ut och in ur lokalsamhället idag. 
Det kan ske med hjälp av bl.a. en lokal ekonomisk analys (LEA).I vårt visionsarbete för den lokala 
livsmedelsproduktionen utgår vi från en grundlig genomgång av nuläget samt bygger vidare på de 
scenarion som pekas ut av många myndigheter, inte minst Livsmedelsverket och Statens 
Jordbrukstekniska Institut. Myndigheterna menar att vi inom en femtonårsperiod måste öka vår 
självförsörjningsgrad med upp till minst 75 % från dagens ca 45–50 %. Det innebär en mängd nya 
arbetstillfällen inom livsmedelssektorn. Idag arbetar endast ca 3 % av befolkningen med 
livsmedelsproduktion. För 70–80 år sedan var motsvarande siffra drygt 70 %. Ett resilient och 
hållbart samhälle fordrar att vi återigen närmar oss dessa siffror. 

Vårt mål till 2030 är därför att den lokala livsmedelssektorn i Söderhamn till 75 % ska täckas med 
lokal produktion och förädling. Det innebär samtidigt att antalet arbetstillfällen ökar i samma takt.  
Utifrån denna vision återgår vi till nuläget och påbörjar sedan arbetet med att konkretisera målbilder
och delmål.

Denna process är nu påbörjad och kommer att inkludera många olika aktörer i lokalsamhället. 
Visionsarbetet behöver pågå över en längre tid och återupptas vid många tillfällen så att många 
människor ges tillfälle att hitta sina egna visioner och mötas i dem. Visioner utvecklas och förändras
dessutom i takt med att vi lär och skaffar oss erfarenheter.

4. Systemförändringar
Större samhällsproblem och generella lösningar

Som vi poängterade inledningsvis så förutsätter genomförandet av omställningsplanen att det 
samtidigt sker förändringar på systemnivån lokalt (i kommunen), regionalt, nationellt och globalt. 
Vi tror också på det goda exemplets kraft – dvs. att man genom att konkret visa hur omställningen 
kan göras även kan påverka samhället i stort. Det betyder i sin tur att tro på demokratins 
möjligheter.

I det följande diskuteras några lösningar som vi anser vara nödvändiga just för att kunna komma till
rätta med större samhällsproblem eller systemfel. Lösningarna är alltså till sin natur mindre lokala 
och mer generella. Det gäller närmare bestämt tre huvudproblem: (1) Bristen på fungerande 
finansiella system för finansiering av framför allt lokalt och småskaligt omställningsarbete. (2) 
Bristen på faktiskt genomförande av demokratiska beslut om att ställa om till ett fossilfritt samhälle 
och överhuvudtaget problemet med att demokratin inte fungerar på ett adekvat sätt. (3) Bristen på 
samhälleliga institutioner och organisationer som är anpassade för och kan driva omställningen. För
att lyckas med omställningen behövs, menar vi, systemförändringar som leder till en annan 
ekonomi, en bättre fungerande demokrati och nya organisationsformer.

De förslag som presenteras här har sin grund i de erfarenheter vi gjort hittills. Det går naturligtvis 
att tänka sig en rad andra lösningar; det väsentliga är att påbörja en diskussion kring den här typen 
av problem och att hitta lösningar som det finns förutsättningar för att börja pröva. Ett exempel på 
en annan lösning som diskuteras och ska prövas på andra platser är införandet av en basinkomst för 



alla medborgare, i stället för de nuvarande försäkrings- och bidragssystemen. Som vi ser det skulle 
basinkomsten med fördel kunna kopplas till omställningsarbetet genom att göra det möjligt för fler 
att frivilligt ägna sig åt omställningen, utan att för den skull behöva göra det ideellt eller på sin 
fritid.

Regionala och lokala omställningsfonder

Det omställningsarbete som drivs av ideella krafter, lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska 
föreningar och entreprenörer har ofta svårt att få finansiering för sina verksamheter eller för att 
starta nya sociala företag. Det rör sig med andra ord om ett generellt finansieringsproblem. 
Problemet kan härledas till att samhällets bank- och finanssystem under en lång tid dragit sig undan 
från det lokala och istället blivit alltmer globaliserat. Det gör också att det har blivit allt svårare att 
utveckla bärkraftiga lokala ekonomier, som dessutom blivit utsatta för en stark press och 
konkurrens från s.k. låglöneländer.

Den lösning som föreslås här är att skapa regionala och lokala fonder för omställning – 
omställningsfonder. Dessa fonder bör ha förhållandevis fria, lättillgängliga medel, som ska vara 
tillgängliga för mindre, lokala aktörer. För att komma fram till en fungerande lösning vill vi 
undersöka behoven av och förutsättningarna för att skapa sådana fonder i Gävleborg. Vi behöver 
veta vilka det är som behöver fonden, hur stort behovet är och vilka som skulle kunna bidra till 
fonden. Genom att samla alla aktörer och möjliga resurser skulle nästa steg vara att ta fram och 
sjösätta en lösning som är anpassad till regionens förutsättningar och samtidigt kunde bli början till 
en ekonomisk synvända.

Omställningsplaner som demokratiska verktyg

Ett av de största problemen när det gäller att åstadkomma en större samhällsomställning är att de 
demokratiska beslut som tas inte genomförs. Det talas därför ibland om ett 
”genomförandeunderskott”. Studier visar också att det är ett återkommande problem som finns på 
såväl den lokala (kommunala) som regionala, nationella och globala nivån. Andra studier pekar på 
att det saknas möjligheter att påverka ”underifrån”, att många tycker sig vara maktlösa och att det 
överhuvudtaget finns en stor misstro mot det demokratiska och politiska systemet.

Mot den bakgrunden menar vi att det behövs en stärkt lokal demokrati för att målet Norrskenet 
2030 ska kunna nås. I en sådan demokrati är det avgörande att människor kan märka att deras 
engagemang gör skillnad och att det finns faktiska möjligheter att påverka och förändra saker och 
ting. För att kunna åstadkomma det behövs en lokal mobilisering, ett vitaliserat föreningsliv och nya
demokratiska forum och institutioner.

Vårt förslag är att omställningsplanen används som ett verktyg för att sätta igång en demokratisk 
process. I det här fallet handlar det ju om en lokal omställningsplan (Loop) som tillhandahåller 
andra grundfakta och lösningar för lokalsamhället (dvs. Norrskenet). Faktum är att denna plan är 
unik och därför också är avsedd att vara en modell eller s.k. pilot, möjlig att använda i princip 
överallt där det finns förutsättningar för det. Intentionen är alltså pröva sig fram till ett fungerande 
arbetssätt som kan spridas och så småningom utvecklas till ett större nätverk med lokala 
”omställningsnoder” där man tagit fram liknande planer och börjat tillämpa dem.

De lokala omställningsplanerna kan också ligga till grund för framtagandet av en övergripande 
regional omställningsplan (Rop). Planerna, dvs. Looparna och Ropet, skulle då sammantaget kunna 
utgöra samhällets ”plan B” för lokal och regional utveckling.

I praktiken betyder det ett tillämpande av s.k. deliberativ (överläggande) demokrati och ett 
igångsättande av en process som bygger på och leder till en bred förankring och slutligen en ny 
folkrörelse.



En organisation för omställning – Södra Norrlands omställningscentrum

En viktig del i genomförandet av omställningsplanen är att skapa ett nav som kan samla, hålla ihop 
och driva på arbetet med omställningen – ett lokalt förankrat omställningscentrum. Det var också 
just för att etablera ett sådant centrum som den ideella föreningen Södra Norrlands 
omställningscentrum (Snoc) bildades i november 2014. Snoc är en helt fristående, politiskt och 
ekonomiskt självständig organisation. Bildandet av centret har gjorts utifrån en helhetssyn och 
ambitionen att ta ett helhetsgrepp – målet är hela samhällets omställning till en hållbar 
samhällsutveckling. Vidare är Snoc tänkt som en nod i regionala, nationella och globala nätverk av 
omställare och andra närbesläktade organisationer.

Snoc vill försöka skapa en ny form av organisation – en omställningsorganisation – som kan vara en
modell för hur arbetet med omställningen kan bedrivas på ett självständigt, fritt och dynamiskt sätt. 
Organisationen ska idealt sett tillvarata och förena civilsamhällets, den offentliga sektorns och 
näringslivets bästa egenskaper, dvs. det ideella engagemanget, rättvis och lika behandling av alla 
medborgare, och den innovativa drivkraften. Det ska vara en i grunden demokratisk organisation, 
buren av en bred rörelse för omställning. Därmed ska det också vara en öppen (transparent) 
organisation, präglad av jämlika förhållanden, jämställdhet, mångfald och respekt för varje individs 
rättigheter.

Meningen är att Snoc ska kunna utvecklas till att bli omställningens pådrivande och 
sammanhållande kraft. Snoc ska vara en plattform och forum för flera verksamhetsområden. I 
praktiken handlar det om att organisera och samordna omställningen, utveckla nya organisatoriska 
lösningar, skapa stödstrukturer och nätverk. Snoc ska alltså utgöra den organisatoriska ramen – en 
s.k. paraplyorganisation – för en mängd olika verksamheter. Det blir då en gemensam 
kunskapsmässig, ekonomisk och administrativ resurs. Snoc kan också vara en igångsättare av 
exempelvis sociala företag och nya utbildningar – såsom Närjord och Småbruk och ekologisk 
odling – som blir förgreningar och/eller nya delar av Snoc:s verksamhet.

Andra funktioner eller uppgifter kan vara:

 Att erbjuda en fristående mötesplats och ett öppet demokrati- och kulturforum. 

 Att verka som en tankesmedja, omvärldsbevakare och forsknings- och 
utvecklingscentrum (FoU).

 Att utgöra en fristad för arbete och ekonomisk utveckling utan vinst- och tillväxtkrav.

Det betyder att Snoc skulle kunna organisera diskussioner, arrangera konferenser eller seminarier, 
men också kunde bli en direkt pådrivande kraft för demokratiutveckling och alternativa lösningar 
vid sidan om de dominerande ekonomiska och politiska modellerna för hållbar utveckling. På så vis
skulle Norrskenet bli ett kreativt centrum för nytänkande, fördjupade kunskaper och praktisk 
tillämpning av idéerna. 

Omställningens tid är nu

Till sist mynnar allt ut i frågan om det som står i det här dokumentet verkligen kommer att äga rum. 
Är omställningen möjlig? Är den realistisk eller bara en dröm utan verklighetsförankring?

Vårt svar är att vi faktiskt inte kan veta det. Omställningen handlar om att ge sig i kast med något 
hittills helt oprövat. Det handlar om att våga prova det som många säger är omöjligt och som de 
flesta inte ens känner till som en möjlighet. Men en sak vet vi: det betyder verkligen något att 
bestämma sig för just det – för att trots allt sätta igång omställningen även om vi bara är ett fåtal 
personer och gör det i mycket liten skala. Det ger i sig energi, och det smittar. Det gör att andra 
börja tro på det omöjliga.

För vad vi faktiskt kan se och glädjas åt är att det lilla vi gjort väckt andras engagemang och hopp 
om framtiden. Därför har vi också blivit övertygade om att det är ett tillvägagångssätt som verkligen



fungerar. Det som nu återstår att göra är att börja förverkliga omställningen på en plats och därmed 
kunna visa hur den ser ut. Och det är ju just det som är huvudpoängen med idén om Norrskenet 
2030.

Samtidigt står vi vid en punkt där vi behöver åstadkomma en så inbjudande och öppen process som 
möjligt, där alla och envar kan se att de behövs och kan bidra. Under resans gång måste var och en 
få utrymme och reella möjligheter att påverka hur omställningen görs.

Påbörjandet av omställningen har också väckt ett oväntat starkt, nästan enbart positivt gensvar. Det 
verkar därför, tror vi, finnas en sorts underliggande beredskap för omställningens idéer och praktik. 
Det tycks tilltala mångas tankar kring vad som är viktigt och väsentligt i vår tid.

Vi är även väl medvetna om att det här aldrig kommer att gå utan en stark folklig rörelse. Glädjande
nog finns det också sådana spirande rörelser både lokalt och i andra delar av världen. Å andra sidan 
vet ingen precis hur dessa rörelser kommer att se ut eller vilken roll de kan spela.

Därför överlämnar vi omställningsplanen i förhoppningen och tron om att omställningens tid är nu. 
En hållbar framtid är möjlig, bara vi förmår gripa de tillfällen som ges. Vi har allt att vinna, vi har 
också allt att förlora.
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