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Hindås station

Bygdegårdsföreningen 
Hindås station

Det ursprungliga stationshuset stod klart redan 1894 i 
samband med att järnvägen kom till Hindås. Stationshuset 
blev snabbt för litet och en större tillbyggnad tillkom 
1907. Stationshuset är en välkänd ståtlig byggnad i 
nationalromantisk stil av stort kulturhistoriskt värde, 
starkt förknippat med Hindås samhälle.

2012 köpte Härryda kommun 
stationshuset av Trafikverket 
och byggnaden är numera 
Q-märkt. 

En kommundialog om stationshuset ägde rum 2014 och 
året därpå bildades bygdegårdsföreningen Hindås station. 
En omfattande yttre och inre varsam renovering har 
sedan dess ägt rum i kommunens regi. Numera är Hindås 
station ett föreningsdrivet kulturhus genom ett IOP-avtal 
med Härryda kommun. Bygdegårdsföreningen ansvarar 
för drift, uthyrning, marknadsföring och samordning 
av verksamheten i samråd med kulturverksamheten i 
kommunen. Styrelsen bildar ett värdefullt nätverk och 
består av representanter från olika Hindåsföreningar- 
och organisationer. ’Hindås Dåtid och Framtid’ är ett 
leaderprojekt som just nu pågår, föreningen är projektägare.

Stationshuset är en lättillgänglig mötesplats mitt i samhället 
och en naturlig plattform för det lokala föreningslivet. 
Bland samarbeten kan nämnas de mycket uppskattade vår- 
och julmarknaderna.

IOP 
’Idéburet Offentligt Partnerskap’

IOP är en samverkansmodell mellan det offentliga och 
en idéburen organisation och är ett mellanting mellan 
traditionellt  föreningsbidrag och upphandling av tjänster. 

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs 
av den idéburna organisationen, men som den offentliga 
sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet 
gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur 
länge avtalet ska gälla med mera.

Hur fungerar IOP?

• Styrningen sker genom samverkan. Det kräver att 
de idéburna organisationerna inte enbart betraktas 
som utförare, utan även engageras i framtagandet av 
exempelvis innehåll och verktyg, normer, finansiella 
instrument och rutiner.

• De idéburna organisationerna kan och får bevara 
sin särart och sitt oberoende. Det kräver att de har 
möjlighet att vara en kritisk röst och att de kan inta en 
opinionsbildande roll samt vara en röst för målgruppen 
och dess behov.

• De offentliga aktörerna anpassar styrning och 
samverkansmetoder för att tillvarata den idéburna 
aktörens särart och de mervärden den kan erbjuda. 
Det förutsätter att den offentliga aktören finner andra 
sätt att styra verksamheten mot önskad kvalitet än 
genom kontroll och detaljstyrning.

Källa: https://www.mucf.se

kallelse till årsmöte 
PÅ DAGORDNINGEN 
• Projektet Hållbara platser, Björn Ohlén, VGR/Västarvet 
 -    Kort fikapaus med kaffe och smörgås 
• IOP - ett mervärde för kommunerna 
• Prisutdelning till årets lokala utvecklingsgrupp, 
       bygdegårdsföreningen HINDÅS STATION
• Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar

Anmälan:  goteborgsregionen@helasverige.se

Vi ser fram emot att få träffa många representanter från våra lokala föreningar. Kom gärna två från varje styrelse! 



www.helasverige.se/goteborgsregionen       facebook.com/helasverigeskalevagoteborgsregionen
(0707 32 99 77       *goteborgsregionen@helasverige.se

Våra kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

nya kommunutredningen
’Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta Samhällsutvecklingen’

Halvdagsseminarium 7 maj kl 13-16 
med utredningens huvudsekreterare Sverker Lindblad mfl

Mötesplats Göteborg (Göteborgs Föreningscenter) 
Södra Allégatan 1B, Spårvagnshållplats Järntorget/Göteborg

Större kommuner – då behövs också en ny demokratisk instans på lokal nivå!
Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen har länge engagerat sig för frågor kring lokal demokrati, alltså hur mindre 

samhällen och stadsdelar kan förvaltas och utvecklas på ett demokratiskt sätt genom större inflytande från människor som 
bor där. Till och med dagens kommuner kan vara för stora och hur blir det då när vi får nya kommunsammanslagningar 
och ännu större kommuner. Självklart behöver vissa samhällsfrågor ett större befolkningsunderlag, det är helt OK. 
Dock, medför en sådan lösning att det demokratiska landskapet uttunnas. Kontakten mellan invånare, politiker och 
tjänstepersoner blir allt längre, och invånarnas möjligheter att engagera sig och delta i lokalsamhället på ett tryggt, 
långsiktigt och demokratiskt sätt blir allt svårare. Vi menar att det finns många frågor som kan hanteras lokalt i mindre 
samhällen, byar, öar eller stadsdelar, på det vi kallar för ”den första samhällsnivån”. 

Inför direktvald första samhällsnivå!
Om det är allvar med en hållbar samhällsutveckling som politiken på alla nivåer eftersträvar, måste politiken också 

ge ansvar och makt åt invånare att sköta lokal förvaltning inom utpekade sakområden. En hållbar samhällsutveckling 
förutsätter därmed att man kompletterar den strukturella demokratiska uppbyggnaden av samhället. Till exempel göra 
det möjligt med direktvalda nämnder som i Svågadalen där man röstar fram en lokal demokratisk nämnd i allmänna 
personval, med fördjupad översiktplan som på Koster där öbefolkningens kunskaper tas tillvara och med lokal ekonomi 
som i Röstånga där lokalbefolkningen genom sitt eget utvecklingsaktiebolag kan göra efterlängtade investeringar. 
Demokrati, planering och finansiering i nya former för den lokala nivån. Samhällsutmaningen på lokal nivå är att få det 
ideella engagemanget och det offentliga att samarbeta, till exempel som det skissas i idéskriften ”Den första samhällsnivån” 
(Herlitz & Arén, Hela Sverige ska leva, 2017; helasverige.se).

Välkomna föreningsliv och politik på alla nivåer i hela Västra Götaland!
Kom och lyssna och diskutera om vad som händer med den lokala nivån vid olika lösningar på samhällsutmaningar 

som utredningen adresserar kommunerna (Dir 2017:13; regeringen.se). Man måste se detta i ljuset av att 
kommunsammanslagningar minskat antalet kommuner från 1950 talets ca 2500 till dagens 290, och att utredningen 
– frivilligt dock – diskuterar nya kommunsammanslagningar. Allt färre politiker har kommit att styra över allt fler 
medborgare. Vi vill undersöka hur demokrati och inflytande kan utvecklas på den lokala nivån - både inom dagens 
kommuner, men alldeles speciellt när de administrativa enheterna blir större och större - så att makt och ansvar kan delas 
av många fler medborgare.

Text: Ulla Herlitz

NAD   Nätverk,delaktighet och aktivitet
En metod för hur man kan skapa hälsofrämjande, språkfrämjande och nätverksbyggande föreningsaktiviteter för 
nyanlända. Genom att komma ut i föreningslivet kan nyanlända stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och 
förbättra sin hälsa. Första mars startar verksamheten som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, 
Västra Götalandsregionen och Civilsamhället. Civilsamhället i Göteborgsregionen får tillfälle att med en ekonomisk 
ersättning kunna erbjuda nyanlända deltagande i de vardagliga och speciella aktiviteter som föreningslivet erbjuder. Idén 
är inte att skapa arbete utan att få en naturlig ingång i samhället och få en större kontaktyta för livet i Sverige. Ytterligare 
information kommer efter den 1:e mars då projektledare Lars Lindfors startar upp verksamheten. 
Ansvariga för projektet är Göteborgsregionen sociala ekonomi. http://www.gfc.se/GSE/

Text: Holger Andersson


