SERVICE I SAMVERKAN – ETT PROJEKT FÖR HELA SVERIGE.

Landskapsbild av Ludvika, Region Dalarna

LUDVIKA

Så har vi arbetat i Ludvika med
service och samverkan på landsbygden!

Projektets viktigaste
framgång är att nya, vitala
processer har startats, vilka
vi kommer att kunna se
resultatet av under en lång tid
framöver. Exempelvis så har vi
genom projektet kunnat skapa ett formaliserat samarbete
i form av en referensgrupp,
där lokalsamhälle, kommun
och näringsliv träffas under
fortlöpande och fasta former.

DET HÄR ÄR
LUDVIKA.

426 911 invånare
4Yta: 1648 km2
4Befolkningstäthet:
16,3 invånare/km2
4Andel som bor på landsbygden: Ungefär en
tredjedel bor utanför
Ludvika och Grängesberg.
4Politisk majoritet:
(S) + (M) + (L) + (KD)

en aktiv roll i genomförandet.
De många mötena med ideellt
engagerade har präglats av
medskapande metoder och
genererat i konkreta förslag,
reflektioner kring svårigheter
och samtal om visionära idéer. Genom en dialogprocess
har projektet kunnat utreda
och konkretisera vilka lokala
servicebehov som förekommer i samhällena samt koordinera sammankopplingen av
olika aktörer.

Inom ramen för referensgruppen har näringslivsbolaget
Samarkand AB funnits med
som en central stöttepelare
och brygga
”Projektet Service i samverkan
till det lokala
näringslivet. går mot sitt slut, men arbetet i
Ansvariga för Ludvika kommun kring serlandsbygdsvicefrågor och deras lösningar
och planeringsfrågor
kommer att leva vidare.”
inom Ludvika
kommun har
kunnat bidra till att förankra
projektet inom den kommunala organisationen. Referensgruppens främsta syfte är att
även fortsättningsvis utgöra
ett kommunikationsnav och
samtalsforum för dessa tre
parter, med målet att utforma
en långsiktig och gemensam
linje kring servicefrågor och
landsbygdsutveckling.
Projektet har kännetecknats
av goda samarbeten med det
lokala föreningslivet, där ett
tiotal organisationer har tagit
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SÅ HAR DET GÅTT FÖR OSS.
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REGIONALT
SERVICEPROGRAM.

Fokus i projektet har varit att
genomföra servicelösningar.
Bland annat så har vi lokaliserat var det finns etablerade
servicepunkter i kommunen
och var det finns behov av
nya. I Saxdalen existerar det
numera en servicepunkt i
form av en mötesplats i den
gamla skolbyggnaden. Här har
föreningslivet fått möjlighet
till utökad verksamhet och
bättre samarbete. Lokalen inhyser även ett föreningsdrivet
bibliotek och det finns planer
på att starta upp gymverksamhet.
En servicelösning kopplad
till drivmedel har påbörjats,
där vi just nu genomför en
förstudie som undersöker förutsättningarna för utplacering
av laddstolpar på flera platser
i kommunen.
Ett exempel på ett framsteg
knutet till utvecklingen av

kommersiell service är den
föreningsdrivna lokalekonomiska analysen som har
påbörjats i en av kommunens
bygder.
Projektet har också deltagit
i det Regionala serviceprogrammet, vilket har skapat
en större förståelse för dess
innehåll och hur man kan
arbeta med det i lokalsamhällena. Därtill har projektet
haft ett nära samarbete med
HSSL Dalarna och därigenom
kunna bygga broar mellan
länsorganisationen och den
lokala nivån.
Ytterligare ett framsteg är
att projektet har kunnat
främja samverkan kring den
årliga aktivitetsveckan. Detta
evenemang svetsar samman
bygderna i kommunen och
stödjer den lokala barn- och
ungdomsverksamheten genom
organiseringen av Barnens dag.

Inom ramen för RSP
bedrivs strategiskt arbete
för att stödja processer
för utveckling av service
i landsbygder. Målet med
serviceprogrammet är att
det ska finnas förutsättningar att driva företag,
handla mat, tanka bilen,
ta ut kontanter, skicka
och hämta paket och
använda internettjänster
på landsbygden. Arbetet
sker genom samverkan och
regelbundet samlas ett 30tal aktörer från kommuner,
föreningar, organisationer
och myndigheter i arbetsgruppen för serviceprogrammet. Samverkan
och det processinriktade
arbetet har genererat
flera projekt för att stärka
och utveckla kommersiell
service i Dalarna.

Det här är VÅR
region.
4281 046 invånare
4Yta: 28 183 km2
4Befolkningstäthet: 10 		
invånare/km2
4Region Dalarna är landets
fjärde största landsting/
region till ytan (6 procent 		
av Sveriges yta, i storlek
med Belgien).

MÖJLIGHETER.
En möjlighet framöver är att
undersöka hur de lokala samhällena kan få stöd i sitt ideella
arbete även fortsättningsvis.
Detta kan ske genom inrättandet av en permanent resurs
inom ramen för exempelvis ett
bygdebolag eller en kommunal landsbygdsgrupp, med
funktionen att samordna och
växla upp kraften hos de lokala
initiativen.
I linje med de mål som framhålls inom Agenda 2030 så
behöver vi framöver påskynda
de processer som främjar en

hållbar samhällutveckling.
En möjlighet kan vara att
understödja entreprenörer
som vill starta samhällsnyttiga
företag inom exempelvis lokal
matproduktion, förnyelsebara
energilösningar och social
verksamhet.
Vid Bysjön, cirka två mil
utanför Ludvika, planeras för
uppbyggnaden av Bysjöstrand
Ekoby. Där kommer ett 40-tal
familjer att kunna bo i social
samhörighet och med gemensamma anläggningar. Projektet
är ett samarbete mellan
lokala föreningar, Högskolan i
Dalarna, Ludvika kommun och
näringslivet. Förverkligandet av
Bysjöstrand kommer att skapa
nya möjligheter kring hur vi
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Nu påbörjas arbetet med att
bygga på de processer som har
startats i syfte att förverkliga
projektets fulla potential.

kan förhålla oss till service och
samverkan i Ludvika!
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