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Kommunerna har testat nya 
arbetssätt, samverkansformer 
och servicelösningar för att 
öka tillgängligheten till service. 
Resultaten blev mycket bra och 
fler kommuner kan inspireras 
och lära sig mer.
Malin Fjellgren är landsbygds-
utvecklare och före detta pro-
cessledare för Härjedalens 
kommun.

– Vi kommuner måste ges 
möjlighet att ”labba” i verklig-
heten. Med våra olika struktu-
rer finns inga standardlösningar 
utan vi behöver ofta testa, se 
resultat och justera lösningen. 
Då blir det bra! säger Malin.

Lärandet har varit centralt 
under programmets tid och 
en mängd olika aktiviteter 
inom respektive kommun har 
genomförts. Genom lärandet 
kommer också en förståelse för 
nätverkande och betydelsen av 
omvärldsspaning. Det har gett 
resultat och Jan Erik Larsson, 
processledare i Munkedals 
kommun är nöjd.

Pilotkommuner för serviceutveckling
De kommuner som medverkat i Tillväxtverkets program Pilotkommuner för serviceutveckling är spridda över landet 
men gemensamt var ambitionen att arbeta med attraktiva miljöer och service som utgångspunkt.

– Det är nyttigt med insik-
ten att vi gjort ganska bra saker 
även i Munkedals kommun där 
andra tagit efter, förklarar han.

En bredd av satsningar

För att öka tillgängligheten till 
service har deltagande kom-
muner tagit fram ett antal 
nya servicelösningar som kan 
användas i olika faser och sam-
manhang. För att nämna några 
exempel, E-galleria i Arjeplog, 
samverkan över kommungrän-

ser i Skellefteåregionen, ser-
vicepunkter i Värmland och 
Lindesberg. Även utvecklade 
arbetssätt med hemsändning, 
medborgardialoger och kom-
munala kompletteringsinköp i 
lanthandel kan nämnas. 

Programmets resultat visar 
på samordningens betydelse, 
nationella resurser och ökat 
strategiarbete när det handlar 
om att öka tillgängligheten till 
kommersiell service i gles- och 
landsbygd.

– Samordning mellan närings-
liv och kommunen kräver sam-

arbete och en dos god vilja. Små 
steg leder också framåt, säger 
Malin Fjellgren.

Aktiva kommuner krävs

Tillväxtverket konstaterar att 
förutsättningarna ökar när 
kommunerna tar en aktiv roll 
och arbetar med servicefräm-
jande insatser. Det är inte alltid 
enkelt men genom att ta ett 
helhetsgrepp med både riktade 

Text: Tiilväxtverket

Tillväxtverket har under 2012–2015 
stöttat 15 kommuner med att ef-
fektivisera och samordna olika typer 
av service i gles- och landsbygd. 
Slutrapporten finns att läsa här
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Jan Erik Larsson

"Samordning mellan näringsliv 
och kommunen kräver samar-
bete och en dos god vilja."

insatser och strategiarbete 
kommer resultaten. Lite som att 
ett plus ett är lika med tre.

Nu pågår arbetet med att 
sprida erfarenheterna från 
programmet samtidigt som 
Tillväxtverket blickar framåt. 
En av slutsatserna från pilot-
kommunerna är att ett metod-
stöd för fortsatt arbete med 
kommersiell service på kom-
munal nivå behöver tas fram. 
Ett metodstöd kan utgöra ett 
verktyg som ytterligare bidrar 
till välgrundade beslut och 
långsiktig planering. 

Li Zakrisson, Tillväxtverket 
säger att arbetet med att öka 
kunskapen inom serviceom-
rådet är oerhört viktigt och 
den processen får inte stanna 
av. För i takt med att samhäl-
let förändras måste också våra 
metoder göra det. Därför är 
också Tillväxtverkets arbete 
med kunskap och nätverk 
viktigt för att främja tillgången 
till kommersiell och offentlig 
service i Sverige.

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=2073
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”Den största faran för de flesta av oss är inte att vi sätter för höga mål 

och misslyckas, utan  det är att vi sätter dem för lågt och lyckas.”

– Michaelangelo

Jag pratar i telefon med en lant-
handlare i västra Dalarna. Vi 
diskuterar det nya driftsstödet 
till dagligvarubutiker i glesbygd, 
köptrohet hos bybor och vad som 
kan få skidturisterna på väg mot 
Sälen att stanna och handla.

– Nej, nu måste jag avsluta, 
säger handlaren. Jag ska prata 
med våra invandrare i byn. Vi 
har språkcafé idag.

Allt hänger ihop, tänker jag. 
Lanthandeln – som ofta är 
navet i byn - är beroende av att 
byborna handlar regelbundet 
och att turister stannar till, att 
det finns ekonomiskt stöd som 
kan underlätta när frysar och pantmaskiner går sönder, och att 
handlaren får vara ombud för paket och spel, medicin och vin.

Lika viktigt är att det finns bredband med hög kapacitet, att folk 
kan driva företag, bo kvar eller flytta in i byn. För bara ett par år 
sedan utgjorde en åldrande befolkning den största demografiska 
utmaningen för Dalarnas landsbygd. Det är fortfarande en viktig 
fråga. Samtidigt har den ökade asylmottagningen förändrat länets 
demografi drastiskt den senaste tiden. I vissa byar har befolkningen 
ökat med nästan 100 procent, och för byarnas utvecklingsgrupper 
är den stora frågan: vad gör vi för att ni ska vilja bo kvar i byn om 
ni får permanent uppehållstillstånd i Sverige?

Därför är språkcaféet lika viktigt som det ekonomiska stödet, 
för att byn ska kunna behålla sin service. Därför är det viktigt att 
arbeta med frågor om service i landsbygder på bred front. Ekono-
miska stöd är ett viktigt verktyg. Politisk vilja nationellt, regionalt 
och lokalt är minst lika viktigt. Däremellan riskerar vi ett glapp om 
inte myndigheter, kommuner, föreningar, organisationer, byalag 
och företag samverkar. 

I Dalarna har Länsstyrelsen uppdraget att arbeta strategiskt inom 
länets regionala serviceprogram. Målet är att skapa plattformar 
för samverkan på alla nivåer, bidra till kunskapsutbyte och stöd 
i arbetet med att ta fram serviceplaner och utvecklingsmodeller. 
Modellerna kan handla om lösningar för paketutlämning, samver-
kan mellan lanthandlare eller att involvera asylsökande i byutveck-
lingen. Finansieringen kan ske genom Landsbygdsprogrammet, 
lokalt ledd utveckling eller på annat sätt. Men samverkan är helt 
avgörande för att arbetet ska bli framgångsrikt. 

Allt hänger ihop. Därför behövs Landsbygdsnätverket.

Birgitta Laszlo
Dalarnas regionala serviceprogram

Länsstyrelsen Dalarna

MEDLEM HAR ORDET

Allt hänger ihopEn idérik landsbygd
Den årstid som vi just nu är inne i, då naturen åter har vaknat 
och spirar av liv, är fantastisk. Många vill nu dra ut på den 
vackra landsbygden och njuta av allt den har att erbjuda. Men 
det som är självklart i staden är inte alltid lika självklart på 
landet.  Jag tänker då på den service som erbjuds.

 Konkurrenskraft och sysselsättning är två begrepp som 
vi ofta stöter på i landsbygdsprogrammet samt i havs- och 
fiskeriprogrammet.  För att jobb och tillväxt ska ske i alla 
delar av vårt land så krävs det att det finns ett utbud av 
grundläggande service där människor verkar och bor. 

Ofta är det lokala initiativ som ligger bakom 
mycket av den utveckling som sker på 
landsbygden. Det är glädjande att se 
alla de initiativ till servicelösningar på 
landsbygden som många eldsjälar driver. 
Titta bara på alla de idéer om samordning 

inom och mellan kommersiell och icke 
kommersiell service som finns på vår 

svenska landsbygd.  Att spänna bågen för att 
hitta innovativa lösningar på hur vi ska 

hantera servicen på landsbygden 
är avgörande för om vi ska 

lyckas med utmaningen att 
få hela landsbygden att 

blomstra och leva.

Flera av organisationerna 
och myndigheterna i 
nätverket spelar en 
viktig roll i att utveckla 
servicen. Därför har 
Landsbygdsnätverket 
tagit denna 
viktiga fråga på 

allvar. Genom 
nätverkets arbetsgrupp 

”Service i landsbygder” 
har arbetsgruppen nu antagit 
utmaningen att på bred front 
arbeta för att uppmärksamma 
behovet av service på 
landsbygden samt att stimulera 
till projekt som syftar till hållbara 
servicelösningar. 

Detta nyhetsbrev handlar 
just om service. Hoppas de 

olika artiklarna kommer att ge er 
inspiration.

Peter Melin, Jordbruksverket 
Ordförande i Landsbygdsnätverkets 
styrgrupp
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STÖD TILL DAGLIGVARUBUTIKER OCH DRIVMEDELSTATIONER

BEHOV TYP AV STÖD VART VÄNDER JAG MIG?

STÖD TILL TRANSPORT FÖR ATT TILLGODOSE BEHOVET AV DAGLIGVAROR

BEHOV TYP AV STÖD VART VÄNDER JAG MIG?

PROJEKTMEDEL FÖR UTVECKLING AV SERVICE

BEHOV TYP AV STÖD VART VÄNDER JAG MIG?

Stöd till kommersiell service och  
till servicelösningar på landsbygden

Avstånden till service är längre på lands-
bygden än i städerna. Behovet av att handla 
mat, låna böcker, använda internet och 
inte minst att tanka bilen är dock lika stort 
på landet som i staden. Men där problem 
uppstår finns ofta människor med kreativa 
idéer och därför ser vi nu nya servicelös-
ningar växa fram på många håll. 

Arbetsgruppen Service i landsbygder 
har antagit utmaningen att på bred front 
arbeta för att uppmärksamma behovet av 
service på landsbygden samt att stimulera 
till projekt som syftar till hållbara service-
lösningar. 

Gruppen kommer att arbeta på flera sätt:

• Vi ska verka för att de nya leaderområ-
dena samt de områden som inte omfattas 
av Leader ska bli aktiva med att stimu-
lera lokala aktörer till att initiera och ge 
dem förutsättningar att utveckla lokala 
service lösningar.

• Landsbygdsutvecklare vid bland annat 
kommuner ska via riktade insatser ges 
ökad kunskap om hur lokala servicelös-
ningar kan utvecklas och finansieras.

• Arbetsgruppen ska bidra till att efter-
frågan på det nu tillgängliga stödet till 

service lösningar blir stor samt att kvali-
tén på dessa projekt är hög.

Arbetsgruppen kommer att delta vid kon-
ferenser och seminarier samt ta fram infor-
mationsmaterial och sprida goda exempel. 
Gruppens medlemmar kommer även i sina 
ordinarie uppdrag i det dagliga arbetet 
att informera om servicefrågorna och då 
försöka nå potentiella stödmottagare. 

Sammanfattningsvis vill arbetsgruppen 
Service i landsbygder medverka till samord-
ning av insatser för att skapa ett mervärde 
kring dessa. 

Arbetsgruppen som pekar på stöd till service
Arbetsgruppens uppgift är att nå ut med kunskap och information till alla offentliga, privata och ideella aktörer som 
arbetar inom landsbygds- och serviceutveckling för att uppnå en stor efterfrågan på stöd till servicelösningar. Infor-
mationen ska också bidra till hög kvalitet på ansökningarna till landsbygdsprogrammet.



Öxabäck
Ydre kommun

Stavsjö

Skråmträsk
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Multientreprenörer  
i Skråmträsk
Lanthandeln i Skråmträsk investerar lång-
siktigt i miljö och ekonomi - genom solcel-
ler på taket. Ägarna, paret Hellgren, valde 
att satsa på alternativ energikälla för den 
nyinköpta lanthandeln vilket också ger ett 
mervärde för bygden där framtidstro finns. 
Man vill att fler ska känna sig stärkta och 
våga satsa i bygden. Investeringen genom-
fördes med egna medel och företagsstöd 
och ägarna räknar med att det kommer 
löna sig om några år. I Skråmträsk driver 
samma ägare också ett kravcertifierat café 
och skoproduktion vilket gör Skråmträsk 
till något av en solskenshistoria i entre-
prenörskap.
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Ydre kommun

Digital  
lanthandel  
i Stavsjö
Vad gör man när lanthandeln 

stängt sedan länge och närmsta 
matbutik ligger två mil bort? I Stavsjö, 

en by på 320 personer, har man öppnat en 
egen digital affär. Byborna gör sina beställ-
ningar på en specialutvecklad webbplats. 
En dag i veckan levererar en stormarknad 
i Norrköping varorna till ett kylrum i 
Stavsjös föreningshus. Där hämtar by-
borna sina kassar med hjälp av en portkod. 
Tjänsten kostar 200 kronor. Man hoppas 
att lösningen ska möjliggöra för äldre att 
bo kvar samt att den ska locka nya familjer 
till byn.
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Stavsjö

Ydre kommun gör  
kompletteringsköp
Ydre kommun ville bidra i högre grad till 
underlaget för sina lokala livsmedelsbu-
tiker. Kommunens kostchef, ansvarig för 
maten inom skola och barnomsorg, såg 
en möjlighet att kunna handla lokalt vid 
behov av kompletteringsköp. Det vill säga 
när något saknas för dagen i verksamheter-
na eller där en mindre förpackningsstorlek 
är lämpligare. 

En upphandling genomfördes och alla 
tre livsmedelsbutiker i Ydre kommun har 
nu avtal med kommunen om komplette-
ringsköp. Det praktiska arbetet med upp-
handlingen gjordes av Inköpssamverkan, 
flera östgötska kommuners gemensamma 
upphandlingsenhet, genom e-avrop.

Omstart i Öxabäck
Det finns gott om idéer hos Khu-
lud Tarsahani och Ahmad al Krdi 
som driver lanthandeln i Öxabäck 
sedan cirka ett år tillbaka. De berät-
tar att investeringsstödet från Västra 
Götalandsregionen var viktigt för att de 
skulle våga satsa. Men också att det var 
ett bevis på att någon trodde på dem.

Sedan de övertagit butiken har de 
fräschat upp lokalen och kommit igång 
bra. Khulud och Ahmad berättar att de 
blev varmt mottagna då de startade verk-
samheten. Byn passeras av ca 1500 personer 
varje dag vilket gör att det finns goda för-
utsättningar för att driva verksamheten. Nu 
återstår bara för handlarparet att bestämma 
vilken idé som lämpar sig bäst för framti-
den.
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Samla och samordna ser-
vicen på landsbygden – 
privat såväl som offentlig. 
Det är handlaren Marcus 
Johanssons enkla recept 
för att bibehålla landsbyg-
dens attraktionskraft.

Marcus Johansson har i 15 år 
drivit sin ICA-butik i Påryd 
med runt 1 000 invånare. Han 
vet vad det innebär att arbeta 
med service i ett samhälle där 
kundunderlaget är litet. 

Han menar att de olika aktö-
rerna på landsbygden måste bli 
bättre på samordning.

– Kunderna på landsbygden 
vill ha sin service samlad på 
ett ställe. Det är på det sättet 
jag själv försöker jobba. Det 
senaste exemplet är att vi ska 
hjälpa till med att hålla bibliote-
ket öppet mycket längre än vad 
kommunen klarar.

Under samma tak

– Det räcker inte med att 
erbjuda bara livsmedel. Finns 
det färghandel, kafé, bloms-
teraffär, järnhandel eller andra 
butiker så måste man på något 
sätt samla allt under samma 
tak. Det är först då man kan 
få lönsamhet, menar Marcus 
Johansson som också gärna ser 
att offentliga aktörer tänker i 
samma banor. ”Varför kan vi 
inte ha kollektivtrafikens bil-

Kommunerna spelar en 
viktig roll om butiksdöden 
på landsbygden ska kunna 
stoppas. Det menar Lars 
Ove Jonsson, etablerings-
ansvarig på ICA.

ICA har runt 200 landsbygds-
butiker runt om i Sverige med 
en omsättning under 15 mil-
joner kronor. Kedjan arbetar 
ständigt med sortiment, priser 
och tillgänglighet för att öka 
deras chanser till att överleva, 
men lika viktigt är att titta på 
alternativa tjänster och samar-
beten, menar Lars Ove Jonsson.

Samverkan med hemtjänst

– Det kanske främsta exem-
plet är samarbeten med hem-
tjänsten. Kommunerna har 
ju ambitionen att människor 
ska bo kvar hemma så länge 
som möjligt och här kan buti-
kerna jobba med hemsändning 
av livsmedel. Den här typen 
av samarbeten finns redan på 
många håll, många kommuner 
har insett fördelen med att låta 
en extern part ta hand om de 
här tjänsterna istället för att låta 
hemtjänsten sköta dem.

Andra exempel där butikerna 
kan bidra till servicen på orten 
är som ombud för kommunens 
besöksnäring, men också olika 
former av speltjänster samt 
givetvis försäljning av alkohol 

HUR SER FRAMTIDENS SERVICE UT? 

Samordning – för 
förbättrad service

jettautomater i affären?” frågar 
han sig.

22-åriga Sofie Skalstad, en 
av initiativtagarna till projektet 
Nytänk, är inne på samma linje. 
När de inom ramen för projek-
tet har haft workshops och dis-
kuterat med unga om landsbyg-
dens framtid har de påfallande 
ofta fått samma svar.

– Det som man ofta tycker 
saknas är mötesplatser. En plats 
där man kan utföra flera tjäns-
ter men också fika och möta 
människor från olika grupper 
och i olika åldrar. Man vill ha 
en servicepunkt där samhällets 
service är samlad. 
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Sofie Skalstad

Behovet i Vuollerim

Sofie Skalstad kommer själv 
från Vuollerim i Jokkmokks 
kommun. Det var där hon först 
såg behovet av att skapa en 
plattform för unga och deras 
idéer. Arbetet med Nytänk har 
lett till att många av de ungas 
idéer har kunnat samordnas, 
bland annat fitnessdagar, film-
läger och ungdomsråd. 
– Min bild är att många unga 
vill vara kvar på orten, men att 
de känner sig tvingade att flytta. 
Vår utgångspunkt i projektet 
har varit att det går att skapa 
möjligheter själv. Man behöver 
inte sitta och vänta på att något 
ska hända.

Text: Jakob Hydén

VAD BEHÖVER GÖRAS? 

Kommunernas 
agerande viktig för 
småbutiker

och mediciner. Dock efterfrå-
gar många handlare en ordent-
lig debatt om ersättningsni-
våerna för de butiker som är 
ombud. De upplevs ofta som 
för låga.

Lokala producenter

En annan aspekt av kommuner-
nas agerande handlar om deras 
upphandlingar. Här hoppas 
Lars Ove Jonsson framöver få 
se fler upphandlingar som inte 
bara fokuserar på priset.

– Det går att utforma upp-
handlingar som tar hänsyn till 
helheten och därmed är bra för 
lokala handlare och matpro-
ducenter utan att otillbörligt 
gynna enskilda näringsidkare. 
Ofta hänvisas ju till EU-lag-
stiftningen, men det är bara 
att konstatera att så här arbetar 
man redan på många andra håll 
runt om i Europa. Det kan vi 
också göra.

De små butikerna erbjuder 
nödvändig service till många 
boende på landsbygden, men 
spelar också en viktig roll i byns 
sociala liv, konstaterar Lars 
Ove Jonsson.

– Ofta är butiken den sista 
utposten i samhällen där alla 
andra offentliga aktörer har 
försvunnit. Det blir den sista 
mötesplatsen där folk verkligen 
kan mötas.

Text: Jakob HydénMarcus Johansson
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Mallu-bussen introducerades 
2010 som ett svar på ett ökat 
behov hos invånarna i Södra 
Karelen att komma närmare 
hälsovården. Stora avstånd och 
en gles befolkning samt äldre 
som är i behov av enklare sjuk-
vård nära hemmet gjorde att 
man valde att satsa på en mobil 
lösning.

– När servicen centraliseras, 
ökar avstånden. Mobila tjäns-
ter är väldigt bra för vårdta-
garna. Hälsovårdsbussar kan 
föra undersökningar och andra 
procedurer närmare invånarna, 
säger Jukka Kärkkäinen från 
nationella institutet för hälsa 
och välfärd i Finland.

Genom bussen erbjuder sjuk-
sköterskor ett flertal vårdtjäns-
ter såsom influensavaccinering, 
små operationer som att ta bort 
stygn, mäta blodtryck och lik-

Kostnadseffektiv mobil 
hälsovård i Södra Karelen
Stora avstånd och en åldrande befolkning ställde till bekymmer för regionala hälso-
vårdsmyndigheter i sydöstra Finland. Hur ska man garantera en trygg vård till alla 
samtidigt som kostnaderna hålls nere? Svaret blev en buss, Mallu, som nu åker runt 
med ett team sköterskor som ger vård till bygdens invånare.

nande tjänster. Mallu-bussen 
har också använts i speciella 
temasammanhang som att 
jobba med en kampanj för att 
lyfta kunskapen om diabetes 
hos lokalbefolkningen.

En väl planerad rutt

Tack vare en god planering där 
även ett flertal byagrupper var 
involverade tog man fram en 
rutt för bussen där man når 
åtminstone 100 000 potentiella 
patienter. Sjuksköterskorna för-
söker stanna på varje hållplats 
varannan vecka. Tiden som de 
stannar varierar från gång till 
gång beroende på patienternas 
behov. Man bokar sina besök 
via telefon eller på internet.

Ombord på bussen finns 
datorer och bredbandsupp-
koppling som knyter samman 
journalerna med ett centralise-

rat journalsystem. Det finns 
också möjlighet att komma 
i kontakt med läkare och 
annan specialiserad per-
sonal online om det skulle 
behövas. Data samlas också 
in som ett bevis på den nytta 
som bussen gör till bygdens 
invånare.

– I framtiden kan vi kanske 
se en gemensam lastbil för 
service på både det sociala 
och vårdgivande området. 
Kanske det går att komplet-
tera med röntgenutrustning 
och som kan köra på en rutt 
som betjänar gränstrakterna 
i hela östra Finland, säger vd 
Pentti Itkonen, Södra Kare-
lens hälso- och sjukvårds-
samkommun Eksote. Mer 
info på www.eksote.fi/mallu
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Text: Tommy Nilsson / ENRD

Hur gör du din bygd attraktivare 
för företag, boende och besö-
kande? Kommersiell och offent-
lig service behövs för att skapa 
miljöer där det är attraktivt att 
bo, arbeta och driva företag. Till-
växtverket arbetar för att främja 
utvecklingen av service i gles- 
och landsbygder. Service lab är 
mötesplatsen där du blir inspire-
rad av andras lokala servicelös-
ningar och får veta hur de gick 
tillväga.

Nätverk
Kom till Servicelab som samlar 
viktiga kontakter från lokal, kom-
munal, läns- och nationell nivå för 
att diskutera service i glesbygden.

Kunskap

Här får du ta del av goda exempel, 
innovativa lösningar, prata med 
dem som lyckats och bli inspirerad.

Finansiering

Tillväxtverket berättar om de 
finansieringsmöjligheter som finns 
för att komma igång. Mer informa-
tion kommer på www.tillvaxtver-
ket.se/service

Service lab  
– den 26 oktober – 

en kickstart

I sydöstra Finland är avstånden långa mellan byarna. En mobil vårdcentral för invånarna närmare vården.
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