Elva personer arbetar
med projektet i elva olika kommuner från norr till söder. I varje kommun har vi:
-kartlagt hur kommunerna arbetar med serviceutveckling och vilka lokala
utvecklingsgrupper som är aktiva.
-undersökt regionernas serviceprojekt, serviceplaner och strategier.
-tittat på vilka andra serviceprojekt som pågår i kommunerna, som till exempel Leader
projekt, för att samordna dem med vårt projekt Service i samverkan.
-en plan för det lokala arbetet har tagits fram i samverkan med länsavdelningarna i Hela
Sverige ska leva, kommunernas tjänstepersoner och politiker.
-påbörjat genomförandet av medskapande möten med de lokala utvecklingsgrupperna och
de lokala företagarna. Vi vill utforska hur det ser ut idag med service på landsbygden, hur vi
vill att det ska se ut framöver och hur vi vill bli inkluderade i den processen.
I nästa fas under hösten kommer vi att börja bygga eller
stärka en befintlig ”plattform” i varje kommun där den
lokala nivån, de lokala företagarna och kommunen
gemensamt kan göra en serviceplan för landsbygderna.
Processledarna har också vid två tillfällen utbildats i hur
man genomför medskapande möten och även träffats
för att utbyta erfarenheter i det gemensamma nätverket.
Nu siktar vi mot vårt seminarium på
Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik 18 – 20 maj och
mot många bra möten med lokala grupper ute i
kommunerna.
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Claes Becklin, projektkoordinator Service i samverkan.

Projektägare Hela Sverige ska leva.
Projekttid September 2017 –
februari 2020.
Projektbudget 16 095 000 kr.
Likvid medfinansiering 4 000 000 kr.
Antal projektmedarbetare Nio lokala
processledare, projektekonom och
projektkoordinator.

Projektet finansieras av medel från
Landsbygdsprogrammet 2014–2020.
Stödmyndighet är Tillväxtverket.
Länsavdelningar Hela Sverige ska leva
Norrbotten, Västerbotten, Dalarna,
Sörmland, Östergötland, Kronoberg.

Kommuner Arvidsjaur, Storuman,
Skellefteå, Älvdalen, Ludvika, Flen, Vingåker,
Norrköping, Motala, Ljungby, Älmhult.
Regional nivå Region Norrbotten,
Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen
Dalarna, Länsstyrelsen Södermanland,
Region Östergötland, Region Kronoberg.
Nationell nivå Sveriges kommuner och
landsting (SKL)

I två av de medverkande kommunerna har vi frågat ansvarig kommunal tjänsteperson
om hur de ser på Service i samverkan i just deras kommun.
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Simon Markusson, samhällsstrateg
Skellefteå kommun, Foto: Emilie Sjölund

Skellefteå kommun: 72 723 innevånare varav cirka hälften bor på landsbygden (SCB 2017)
Befolkningstäthet: 10,7 invånare/km2
Politisk majoritet: Socialdemokraterna

Varför är ni med i pilotprojektet Service i samverkan? – Vi har tidigare drivit ett projekt där vi undersökte
servicebehovet på vår stora och varierade landsbygd i kommunen. Genom det här projektet tror vi att det kan
komma fram bra idéer och förslag för serviceutveckling som vi kan hjälpa och stötta på olika sätt.
Hur arbetar ni idag med service på landsbygden i Skellefteå kommun? – Service är ett brett begrepp med offentlig
service, kommersiell service och den övriga servicen som finns. Alla frågor ”äger” inte kommunen själva men vi
arbetar förvaltningsövergripande med frågan. Det är nödvändigt då kommunen består av olika typer av
landsbygder och kommun är lika stor som Skåne till ytan. Vi arbetar till exempel med hemsändning av
dagligvaror till en åldrande befolkning där avstånden ofta är stora. Viktigt är också stödet till de lokala krafter
som finns på landsbygden. Vi har olika stöd till bra idéer som kommer från civilsamhället. Förutom olika typer
av föreningsbidrag finns det finns ”bygdeavgiftsmedel” och ”stöd till lokala utvecklingsinsatser” för byagrupper
eller företag som vill jobba med bygdens utveckling. Stöden kan sökas ganska obyråkratiskt. Sen finns ju
Landsbygdsprogrammet, Leader och andra utlysningar där stöd kan sökas. Vi vill verkligen stötta bra lokala
idéer.
Vilka har ni dialog med när det gäller service på landsbygden? – Vi har dialog med Skellefteå byautvecklingsråd, som
representerar många medlemsbyar, Hela Sverige ska leva Västerbotten, de tidigare nätverken med företagare som
idag ombildats till temaområden och direktdialog byaföreningar.
Hur ser era förväntningar ut när det gäller er medverkan i projektet? – Att det kommer fram olika intressanta idéer
som vi kan gå vidare med och koppla till de olika medel förservice- och landsbygdsutveckling som finns i
systemen, samt att Hela Sverige ska leva kan fortsätta sin roll som ”budbärare mellan civilsamhället och det
offentliga, kommunen och regionen.

Carla Swenson, enhetschef fritid, Flens kommun.
Foto: Flens kommun hemsida.

Foto: Flens kommun hemsida

Flen kommun: 16 380 innevånare varav 6 739 bor i tätorten Flen
Befolkningstäthet: 23,4 invånare/km2
Politisk majoritet: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.
Orter i ortutvecklingsarbetet: Bettna, Flen, Hälleforsnäs, Malmköping, Mellösa, Skebokvarn, Sparreholm, Vadsbro-Blacksta & Årdala

Varför är ni med i pilotprojektet Service i samverkan? – Att vi i Flen kommun nappade på att vara med i Service i
samverkan berodde på det ortsutvecklingsarbete vi hållit på med sedan 2009 i Flen kommun. Arbetet med
ortsutveckling som pågått i åtta orter i kommunen har mest varit inriktat på fysiska åtgärder i de olika orterna
som kommunikation, gator, vägar och mötesplatser. I sju orter har vi genom stormöten och arbetsgrupper tagit
fram handlingsplaner med aktiviteter. Genom en enkät som nu skickats ut nu till orterna så har vi underlag att ta
itu med beslutade aktiviteter utifrån handlingsplanerna. Ortutvecklingsarbetet var inte speciellt inriktat på service,
så projektet Service i samverkan var en bra ingång för att också lyfta servicefrågorna som en ny infallsvinkel i vårt
arbete. Beslutet att delta togs av dåvarande kommunchef och dåvarande förvaltningschef tillsammans med mig.
Hur arbetar ni idag med service på landsbygden i Flen kommun? – Hittills har vi inte fokuserat så mycket på just
servicefrågorna på landsbygden. Genom bygderådet i en av orterna i vårt arbete, Sparreholm, så har vi arbetat
med att ordna persontransporter för äldre personer som har svårt att själva ta sig till den nya mataffären som
finns i Sparreholm. Enligt gällande definition så har vi inga lanthandlare på något ställe i kommunen även om det
finns livsmedelsaffärer på flera orter. Vi har också turistinformation för besökare i Hälleforsnäs och i
Malmköping. Kommunens slogan är ”Sörmlands hjärta” och vi har många fritidsboende och turister i
kommunen. 37 % av fastigheterna i kommunen är fritidsfastigheter
Vilka har ni dialog med när det gäller service på landsbygden? – Vi har mest haft dialog med de bygderåd som
bildats utifrån ortsutvecklingsarbete och tagit fram gemensamma handlingsplaner. Bygderåden har också bildat
ett nätverk som vi har viss dialog med.
Hur ser era förväntningar ut när det gäller er medverkan i projektet? – Genom att delta aktivt i projektet Service i
samverkan så hoppas vi att vi kan få underlag för att ta fram en kommunal serviceplan för landsbygden. Vi ser
också fram emot en nyskapande servicelösning någonstans i kommunen och att vi hittar en bra samverkansform
som finns med i projektets mål.
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