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Att samverkan
fungerar mellan
kommunen och de
som bor och verkar
på landsbygden
är nyckeln till att
rätt service finns
på rätt ställe.

Att service finns där man bor eller verkar är en förutsättning
för en god livskvalité. Om du är pensionär, barnfamilj eller

Det här ska vi göra.

företagare så måste samhällsservice finnas inom räckhåll och vara
av den typ som just du behöver i din livssituation. Att samverkan
runt service fungerar mellan kommunen och de som bor och verkar
på landsbygden är nyckeln till att rätt service finns på rätt ställe.
Hela Sverige ska leva har under lång tid bidragit till att servicen
på landsbygden utvecklas. Genom bildande av servicepunkter,
bymackar och stöd till lanthandlare. Nu vill vi utveckla
samverkan runt servicen på landsbygden.

i varje kommun

PROJEKTET 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.

Projektpartners och medfinansiärer

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).

• Möta den första samhällsnivån, de lokala utvecklingsgrupperna,
det lokala näringslivet och kommunen för att utforska:
– Hur ser det ut idag med servicen där vi bor och verkar?
– Hur skulle vi vilja att det ska se ut i framtiden?
– Hur vill vi bli delaktiga och vara med och påverka serviceplaneringen
i kommunen och hur kan vi själva bidra?
• Etablera en hållbar struktur för samverkan mellan de lokala
utvecklingsgrupperna, de lokala näringslivet och kommunen för att
tillsammans utforma kommunernas serviceplanering.
• Etablera en lokal servicelösning/servicepunkt i varje kommun.
• Stärka den lokala kapaciteten hos de lokala utvecklingsgrupperna och
länsavdelningarna inom Hela Sverige ska leva.

Nationellt
• Visa elva goda exempel på samverkan mellan lokal nivå och kommun.
• Ta fram minst tre olika modeller för samverkan som kan spridas och
inspirera andra kommuner och andra lokala utvecklingsgrupper.
• Bilda ett servicenätverk inom Hela Sverige ska leva som tar ansvar för
spridning av resultat och implementering.
• Genom enkäter till deltagarna i de elva kommunerna kunna påvisa
att samverkan utvecklats under projektettiden.
• En spridningskonferens för att sprida vidare resultat och modeller.

Balans mellan stad och land.

