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Förord
Insatser som syftar till en god tillgänglighet till kommersiell och
offentlig service har stor betydelse för att skapa miljöer där det är
attraktivt att bo och arbeta samt starta och driva företag. En väl
fungerande service är därför en viktig faktor för tillväxt.
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja utvecklingen av
service i gles- och landsbygder. Sedan 2010 har Tillväxtverket genomfört ett program vars syfte har varit att stimulera lokalt anpassade
servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och
behov. För att utveckla dessa servicelösningar har Tillväxtverket
under perioden beviljat medel till 45 projekt vars resultat nu har
sammanställts.
Tillväxtverket konstaterar vikten av att servicefrågorna lyfts upp
på agendan såsom en betydande faktor för tillväxt och utveckling.
Betydelsen av detta blir än viktigare då resurserna och förutsättningarna för en väl fungerande service ser mycket olika ut i olika delar av
landet. Tillväxtverket vill även betona kommunernas centrala betydelse för servicefrågorna och vikten av ett aktivt deltagande från deras
sida. Många kommuner står inför stora utmaningar och därmed ökar
också behovet av nya, innovativa och flexibla lösningar inom serviceområdet.
I den här skriften lyfter Tillväxtverket fram fyra olika projekt, från
Boden i norr till Kalmar i söder. Företrädare för projekten beskriver
hur de gått tillväga i arbetet med att stimulera lokala servicelösningar.
Två projekt har kommunen som initiativtagare och två har genomförts av den regionala nivån. Gemensamt för alla fyra är en tydlig
medverkan av kommuner och engagerade individer.
stockholm, februari 2014
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör Tillväxtverket
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Inledning
God tillgänglighet till kommersiell och offentlig service har stor betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta samt
starta och driva företag. För medborgare är till exempel möjligheten
att kunna handla mat, tanka bilen, besöka vårdcentral och uträtta
post-, bank och apoteksärenden inom rimliga avstånd från hemmet
av stort värde. För företag är bland annat vägstandard, tele- och datakommunikation, postservice, kapitalförsörjning och möjligheterna att
lösa sina personalbehov av grundläggande vikt.
Tillgången till lokal service och företagsamhet fungerar som kommunicerande kärl. Utan service inga företag, utan företag ingen service.
I många landsbygdsområden är trenden sedan länge att tillgången till
den kommersiella och offentliga servicen försämras och befolkningsunderlaget minskar. Bristen på eller frånvaron av, fungerande service,
utgör därmed en tillväxtbegränsande faktor.
Ett ökat företagande i landsbygdsområdena kan leda till en breddning
av näringslivet och ny sysselsättning, vilket kan förbättra den lokala
servicen. När det blir attraktivare att driva företag på mindre orter,
kan också befolkningsutvecklingen påverkas positivt. Urbaniseringen
och den demografiska utvecklingen innebär stora utmaningar, men
även möjligheter. Genom samarbete och innovativa lösningar, går det
att påverka utvecklingen.

Uppdrag att stimulera servicelösningar
Tillväxtverket har sedan 2009 regeringens uppdrag att främja och
utveckla lokala servicelösningar i gles- och landsbygder. Inom ramen
för uppdraget har det sedan februari 2010 funnits möjligheter att söka
projektmedel hos Tillväxtverket inom programmet Lokala servicelösningar. Syftet har varit att stimulera lokalt anpassade servicelösningar
som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov, men också
att finna generella metoder som kan fungera i olika delar av landet.
Det har även varit viktigt att öka samordningen mellan kommersiell
och offentlig service. Programmet har riktat sig till kommuner och
landsting, länsstyrelser, aktörer med tillväxtansvar, lokala utvecklingsgrupper och nationella myndigheter. 45 projekt har pågått från februari 2010 till oktober 2013.
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Kommunerna har en nyckelroll
Den regionala tillväxtpolitiken bygger på att varje region ges ansvar
och inflytande som ger möjligheter att växa utifrån sina egna förutsättningar. Utvecklingen när det gäller tillgång till kommersiell och
offentlig service ser mycket olika ut över landet. Därför bör också
lösningarna för att tillhandahålla servicen utformas olika. Det är
viktigt att insatserna ligger i linje med regionala strategier.
För att utveckla lösningar som är hållbara över tid, krävs att initiativen prioriteras i den kommunala planeringen. Otraditionella lösningar och nytänkande, liksom kommuners samverkan med flera
parter – främst statliga myndigheter och privata/ideella aktörer – har
visat sig förbättra tillgängligheten till service. Samverkansmöjligheterna kan se olika ut beroende på de lokala och regionala förutsättningarna. För att komma fram till framgångsrika lösningar gäller det
att organisera befintliga resurser på nya sätt och arbeta utifrån ömsesidigt lärande och goda exempel.

Foto: Region Västerbotten
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Utbyte av kunskap och erfarenheter
Tillväxtverket har haft ambitionen att arbeta nära sina målgrupper
med ett stort inslag av uppsökande verksamhet. Dels genom att informera om att programmet finns, dels genom att inta ett ”proaktivt
förhållningssätt”, vilket har inneburit att Tillväxtverket i dialog med
aktörer på lokal och regional nivå lyft fram och diskuterat möjliga
projektidéer.
Tillväxtverket har under den tid som programmet pågått upplevt
att det finns en stor vilja att gemensamt ta tag i problemen och hitta
gemensamma lösningar. Men det krävs ibland uppmuntran, stimulans och inspiration utifrån för att komma igång. En mycket viktig
roll under programmets gång har därför varit att stimulera kunskapsoch erfarenhetsutbyte. Inledningsvis agerade Tillväxtverket mäklare,
men allt eftersom började projektägarna spontant att nyttja varandra
genom telefonsamtal, besök och utbyte av material.
I den här skriften presenterar vi fyra av projekten i programmet
Lokala servicelösningar. Samtliga präglas av innovation, samhällsutveckling och långsiktighet. Alla har också haft som ambition att involvera de lokala företagen i ett partnerskap med kommunen och lokalsamhället samt varit förankrade i den kommunala verksamheten. De
fyra exempelprojekten har också bedrivits utifrån ett lärandeperspektiv, till exempel i form av seminarier och workshops, samt erhållit
nationell uppmärksamhet.
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Foto: Örnsköldsviks kommun

Bygd och stad i balans
Politisk vilja, bred förankring och stort engagemang.
I Örnsköldsviks kommun är landsbygdsutveckling numera
en prioriterad tillväxtfråga. En viktig första framgång är
kommunens nio Servicepunkter.
– Den här affären är inte bara en
Servicepunkt, den är en livspunkt
för oss som bor här, säger Monica
Poblenz som fredagshandlar i Flärke
lanthandel, fem mil norr om Örnsköldsvik.

Monica Poblenz, Flärke.

Dagligvarubutikerna i gles- och
landsbygdsområden är särskilt
viktiga i ett servicesammanhang.
Som många andra butiker fungerar
Flärke lanthandel även som ombud
för apotek, systembolag och post.
Som Servicepunkt har butikens
erbjudanden utökats med IT-uppkoppling, fri surf, turistinformation
och fikahörna. Med den nyinstallerade bensinmacken utanför dörren
gör butiken skäl för namnet ”bygdens nav”, det är kunderna överens
om. Affären är byns hjärta, och det

vet man ju, utan fungerande hjärta
dör livet. Det är så det kan sammanfattas, betydelsen av en fungerande
service på landsbygden.
– En väl utbyggd kommersiell och
offentlig service betyder oerhört
mycket för hela kommunens attraktivitet, näringsliv och turism. Att ge
dagligvarubutiker och drivmedelsförsäljning en hållbar struktur är
definitivt en nyckelfråga, säger Lena
Lindström, kommunens näringslivs- och landsbygdsutvecklare och
tillika projektkoordinator för Lokala
servicelösningar i projektet Bygd och
stad i balans.

Vända en negativ trend
I Örnsköldsviks kommun bor en
tredjedel av befolkningen på landsbygden. Trenden har länge varit att
landsbygden tappar invånare och
service medan staden växer.
– Bland det viktigaste nu är att
sprida känslan att det är möjligt att
vända en negativ trend och stödja
det som landsbygden kan erbjuda,
säger Lena Lindström.
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”Dagligvarubutikerna i gles- och landsbygdsområden
är särskilt viktiga i ett servicesammanhang.”
Örnsköldviks kommun utnämndes
av riksorganisationen Hela Sverige
ska leva till årets kommun 2012 för
sin satsning på hela kommunens
utveckling. Kommunen driver sedan
2011 projektet Bygd och stad i balans
med målet att utveckla servicen på
landsbygden. En del i det paketet
utgör de nio Servicepunkterna, förlagda till butiker och bensinmackar
runt omkring i kommunen. Kommunbygderådet, som representerar
ett fyrtiotal av kommunens föreningar och byutvecklingsgrupper, är
initiativtagare och samarbetspartner
i projektet.
– Många gånger ställs land och
stad mot varandra, resonerar Lena
Lindström, men det är viktigt att
se att de måste samverka. Staden
är beroende av att de som bor på
landsbygden är sin stad trogen och
handlar där. Men staden är också
beroende av att de som bor på
landsbygden kan leva och bo kvar
där, så inte utflyttningen ökar från
kommunen. Det fungerar som
kommunicerande kärl.

Framgångsrik samsyn
För att vända en negativ landsbygdsutveckling till en positiv,
krävs två grundförutsättningar:
kommunens inriktning och handlingskraft samt en bred förankring
hos landsbygdsbefolkningen. I dag
har Örnsköldsvik en framtidstro.
Så har det inte alltid varit. Kommunen har stundtals kallats Dövik
och i mitten av 1990-talet stod man
inför stora utmaningar som lågkonjunktur, strukturomvandlingar
och en vikande befolkningstillväxt.
Det gällde att utöka arbetsmarkna-

Lena Lindström, projektkoordinator Örnsköldsviks kommun.

den och göra staden mer attraktiv.
För att få till en förändring krävdes
krafttag.
Viktiga ingredienser i det ”övikska”
arbetssättet blev att satsa på samarbete mellan kommunen och
näringslivet mot gemensamma mål,
2 000 nya jobb och nettoinflyttning,
vilket uppnåddes 2006. Sedan 1997
bedrivs samverkansarbetet Cesam
(Centrum i samverkan) i staden
med fastighetsägare, köpmän och
kommunen.
– Det förhållningssättet med fokus
på samsyn blev framgångsrikt. Vi
lärde oss mycket och tar nu med oss
de erfarenheterna i utvecklingen
av landsbygden, konstaterar Lena
Lindström.
I dag är landsbygdsutveckling en högt
prioriterad tillväxtfråga i kommunen.
Där finns en halvtidstjänst för uppdraget och 1 Mnkr extra i budgeten
under rådande mandatperiod.

Hållbar utveckling
Med hjälp av programmet Lokala
servicelösningar har den lokala servicen fått en långsiktighet. Det är en
strategisk satsning med tydlig målbild. Som Servicepunkter har butiker och drivmedelsstationer en tydlig uppdragsgivare, långsiktigt avtal
och ersättning. Det borgar för kvalitet och för att butiksägarna känner
att de kan göra skillnad för sin bygd.
– Utan stöd och engagemang från
boende och från lokala företag blir
inte utvecklingen hållbar, säger Lena
Lindström.
En viktig del för den lokala förankringen är delprojektledarna, som
bor och verkar inom de fyra service
orterna Björna, Bredbyn, Bjästa och
Husum. Samtliga är egenföretagare
och aktiva i det lokala föreningslivet.
Det innebär en naturlig koppling till
lokala kontakter och ger trovärdighet,
grundbulten för ett långsiktigt arbete.
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– Ett viktigt förhållningssätt är att
agera och verka genom andra och
försöka agera barnmorska, säger
delprojektledare Åsa Ringlöv i
Husum. Projektets insatser och
aktiviteter hjälper till att ta fram
babyn, men det är lokalbefolkningen, föreningar och servicegivare
som ska fortsätta att vårda den.

Mobiliserade krafter
Vi förflyttar oss några mil söderut
till Gideå. Här är Servicepunkten
på Gideå Livs en uppskattad samlingsplats. Den orangea soffan och
stringhyllorna med femtiotals
porslin ger fikahörnan en tydlig
retrokänsla. Här kan man ta en
kopp kaffe, titta på teve, prata och
läsa tidningen.

– Genom Servicepunkten har vi,
förutom internetuppkoppling och
kommuninformation, en given
mötesplats, berättar butikschef
Marie Nilsson. Den sociala gemenskapen på en liten ort är otroligt
viktig. Det märktes så tydligt när
affären var nedlagd.
Redan 2005 tappade butiken många
kunder när de stora matvarukedjorna
etablerade sig i Örnsköldsvik. Trots
att man drog ned på personal gick
butiken ordentligt back. Hösten 2010
gick affären i konkurs och Gideå
förlorade sin sociala mötesplats.
Men ortsborna mobiliserade sina
krafter och började arbeta för att
öppna den igen. Den oberoende
Gideåbygdens ekonomiska förening bildades och ortens befolkning

köpte andelar i föreningen. Den nya
butiken invigdes 2011 efter en rejäl
ombyggnad. Människor från hela
bygden deltog.
– Jag har varit föreningsaktiv hela
mitt liv, men aldrig har jag sett en
sådan uppslutning, säger Göran
Domeij, ordförande i föreningen.
Den positiva känslan betyder
mycket för att kunna skapa förändring. Det gäller att lyfta upp det
goda som sker och att försöka skapa
ett vinna-vinna-koncept: att få med
så många som möjligt, köpa tjänster
av varandra och dela på saker som
flera kan behöva.
– Utan det lokala engagemanget
hade butiken inte överlevt, inflikar
Bengt Rönnqvist, samordnare på
Gideå bygdegård.

Tore Sällström kommer förbi och tar en fika.
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”Att både se konkreta resultat och få positiv
uppmärksamhet ger en stolthet hos invånarna.
Det är en viktig känsla som bär framåt.”

FAKTA
Servicepunkter är en del i
det nationella programmet
Lokala servicelösningar,
som i Örnsköldsvik heter
Bygd och stad i balans.
Vid en Servicepunkt
ska minst tre av följande
servicemöjligheter finnas:

Igenkänning är viktig för att locka
fler till butikerna. Under projektet
har den mediala uppmärksamheten
spelat stor roll. Lokala tidningar och
lokalradion har fortlöpande speglat
utvecklingen. Också bland medborgarna har kommunikationen ökat.
BLT bladet – ett lokalt annonsblad
för Björna, Långviksmon och Trehörningsjö – har börjat ges ut. En
logotype för Servicepunkt skapades tidigt i projektet och finns nu
både på skyltar och flaggor även i
andra kommuner i landet. Att både
se konkreta resultat och få positiv
uppmärksamhet ger en stolthet hos
invånarna. Det är en viktig känsla
som bär framåt. Ur stoltheten föds
nya idéer om nya lösningar och sätt
att arbeta.

Dator med internet
uppkoppling samt fri wifi.

•
•

En caféhörna.

•

Minst tre publika
aktiviteter per år,
exempelvis påsk-, hallo
ween- och luciafirande.

•

Hemkörning av livsmedel.

Kommunal information
med inriktning mot
turism och aktivitet.

För att ett avtal, som skrivs
för tre år i taget, ska bli
aktuellt ska butiken eller
macken åta sig minst tre av
uppdragen. Varje del ger en
ersättning på 10 000 kronor
per år. Som mest kan en
Servicepunkt erhålla
50 000 kronor per år.

Lena Lindström och Åsa Ringlöv.

Uppmärksamhet
ökar stoltheten

•

Nästa steg för landsbygdsutvecklingen i Örnsköldsviks kommun
är att arbeta för ökad inflyttning.
I vissa områden råder brist på
bostäder, trots att många hus står
tomma. Låga priser kan göra att
många behåller sina fastigheter
istället för att sälja dem. Nu inleder
kommunen en dialog med husägare
som kanske är villiga att hyra ut för
att fler ska få möjlighet att bosätta
sig på landsbygden.

I Örnsköldsviks kommun
finns Servicepunkter i
Gideå, Hemling, Flärke,
Myckelgensjö, Trehörning
sjö, Solberg, Ulvön, Köp
manholmen och Sidensjö.

– Allt hänger ihop när det gäller
landsbygdens utveckling, säger Lena
Lindström. Den stora utmaningen
är att fortsätta och inte tappa gnistan. Den behövs för att känslan ska
sprida sig och väcka fler eldar. Viljan
ska komma inifrån och från djupet
av ditt hjärta – för mig är det passion. Att jobba på det här sättet är
roligt, inspirerande och ger kraft!
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Lokala utvecklingsplaner i Örebro län
Strukturellt, strategiskt, långsiktigt. I Örebro län har arbetet
för utökad lokal service startat i kommunernas lokala utvecklingsplaner. För att nå både konkreta resultat och en vision,
krävs en tydlig strategi.
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”Den lokala utvecklingsplanen och processen ska bidra
till att syfte och mål uppnås. Att ha med kommunen från
början är avgörande för ett lyckat resultat.”
– Lokal service behöver vägas in
tidigt i kommunernas långsiktiga
och strategiska planering för landsbygden. Ett effektivt sätt att nå dit
är att lägga krut på arbetet med de
lokala utvecklingsplanerna, säger
Patrik Pettersson, handläggare på
länsstyrelsen i Örebro, som varit
projektledare för projektet Lokala
utvecklingsplaner i Örebro län. Tillsammans med Sivert Gustafsson,
ordförande i länsbygderådet, har
Patrik Pettersson tagit fram koncept
för projektstyrning och upplägg
för den slutliga lokala utvecklingsplanen.
Vi är på väg från Örebro västerut
mot Mullhyttan i Lekebergs kommun, en av de åtta orter som har
deltagit i projektet. Under färden
berättar Patrik Pettersson om den
metodik som använts.
– Det är viktigt att utgå från en
struktur. Man behöver vara klar
över syftet. Den lokala utvecklingsplanen och processen ska bidra till
att syfte och mål uppnås. Att ha med
kommunen från början är avgörande
för ett lyckat resultat. Likaså att den
lokala utvecklingsplanen får hög
kvalitet och är förankrad på orten.
Projektmålet var att utarbeta tolv
lokala utvecklingsplaner som skulle
fungera som modeller för hur den
kommersiella och offentliga servicen
kan integreras i näringslivs- och
landsbygdsutvecklingen. Slut
resultatet blev åtta.

– Att fyra orter föll bort beror helt
enkelt på att vi inte kunde upprätthålla en tillräckligt stor arbetsgrupp
som kunde säkerställa förankring,
legitimitet och representativitet där,
förklarar Patrik Pettersson.

Lokala arbetsgrupper
Arbetsprocessen har följt i stort
sett samma mönster på alla orter.
Efter det att projektet förankrats hos
kommunerna, har processen med
den lokala utvecklingsplanen startats upp med ett stormöte dit alla
boende, föreningar och företag bjudits in. Efter stormötet har en lokal
arbetsgrupp med representanter
från de boende, föreningarna och
företagen på orten, bildats. Gruppen
har jobbat vidare med förslagen från
stormötet. När ett utkast till lokal
utvecklingsplan funnits, har arbetsgruppen kallat boende, företag och
föreningar till ett nytt stormöte för
att ge alla en chans att korrigera
planen.
– Så många som möjligt på orten
ska kunna ställa sig bakom innehållet, säger Patrik Pettersson. En
bred och djup förankring gör det
förhoppningsvis lättare för kommunen och myndigheter att ta ställning
när åtgärder ska planeras och medel
budgeteras för olika insatser.
I Mullhyttan har boende, företag
och lokala föreningar varit engagerade i ortens utveckling.
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– Den direkta dialogen mellan folk
på orten och kommunen har spelat
en avgörande roll, säger Charlotta
Englund, kommunstyrelsens ord
förande i Lekebergs kommun. Det
är den lokala befolkningen som
utformar inriktningen för utvecklingsarbetet. Kommunen stöttar,
men om initiativet kommer från
folk på orten, sker utvecklingen ofta
snabbare och är då mer förankrad.

Delade erfarenheter
– Det här sättet att arbeta har varit
mycket berikande. Möts man inte
kan man inte dela erfarenheter,
intygar Inger Jonsson, föreståndare
för Mullhyttan ICA Träffpunkten,
en av deltagarna i arbetsgruppen.
Det gäller att se kommunen som
medpart, inte som motpart.
Huvuddelen av Mullhyttans arbetsgrupp har bestått av redan befintliga
byalag. Men fler personer har kommit till under projektet, vilket gett
gruppen ökad bredd och djup.
– Det har varit mycket givande att
utöka kretsen av engagerade, säger
Wivianne Högman, ordförande i
Mullhyttans bygdeförening.

Att komplettera och få in personer
med olika bakgrund ökar representativiteten och legitimiteten i processen, understryker Patrik Pettersson.

och för att den i förlängningen ska
kunna åstadkomma gemensamma
resultat.

– På några andra orter har arbetsgrupperna haft starka personer som
sedan tidigare haft ett stort engage
mang för ortens utveckling. I de
flesta fall har det varit berikande,
men ibland har det bromsat aktiviteten hos övriga i gruppen. Det är
viktigt att hitta en balans för att det
ska bli sammanhållning i gruppen

Att på varje ort hitta ett funktionellt
geografiskt område, som det går att
arbeta för, har också stor betydelse.
Det ska helst handla om ett område
där människor, företag, och föreningar kan identifiera sig med varandra och där det finns behov som kan
påverka eller kommer att påverka
dem i framtiden.

En ny bensinmack

Wivianne Högman, Mullhyttans bygdeförening.
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I Mullhyttan var det enkelt att hitta
en första konkret fråga att samlas
kring. På det inledande stormötet
visade det sig att samtliga närvarande ville ha tillbaka ortens bensinmack, som länge varit nedlagd. En
särskild arbetsgrupp arbetade intensivt för att få till en drivmedelsstation
och sommaren 2013 invigdes den.
När ortsbefolkningen börjar se
resultat, då ökar stoltheten och
engagemanget att fortsätta att arbeta
för fler saker, menar arbetsgruppen.
Det strategiska läget vid länsväg 204
med förbindelser mot Göteborg och
Oslo gör Lekebergs kommun intressant för turister. Många söker tystnaden vid Kilsbergen och vill gärna
upptäcka bygdens natur och kultur.
Nu fortsätter arbetsgruppen i Mullhyttan att arbeta för en attraktivare
genomfart och bereda väg för ökad
turism i området. Bland annat
planeras för ett antal uppställningsplatser med sanitär anläggning, så
att besökare i Mullhyttan ska kunna
stanna över natten.
– I dag far turisterna förbi oss,
utan att lämna en krona, säger Rolf
Ivarsson, aktiv i Föreningen Kilsbergskanten och Naturskyddsföreningen. Det måste det bli ändring på,
om vi ska bli en levande bygd.

De lokala utvecklingsplanerna har
lagt en stabil grund för att besluten,
som berör en orts framtid, blir
riktiga och adekvata.

FAKTA
I Länsstyrelsens och Läns
bygderådets projekt om
lokala utvecklingsplaner
har följande orter deltagit:

Planerna kommer att vara styrande i
den vidare planeringsprocessen och
i kommande budgetar. Kvaliteten,
legitimiteten och representativiteten
i projektet har fört med sig att alla
kommuner, på ett eller annat sätt,
behandlar den lokala utvecklingsplanen, antingen i kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige.
Men innehållet i utvecklings
planerna är givetvis inte statiskt.
Planerna kan revideras när nya
behov uppstår.
– Det är viktigt att se till helheten,
understryker Patrik Pettersson.
Kommersiell och offentlig service
påverkas ju av hur andra områden utvecklas. Fler boende, fler och
växande företag och exempelvis
utbyggnad av fiber, ger ökade förutsättningar för att upprätthålla en
god service. Samtidigt utgör en bra
service grunden för att fler ska vilja
bo och driva företag på en ort. Att se
och förstå den växelverkan har varit
en viktig utgångspunkt.

Genomlysta orter
Under arbetet med de lokala utvecklingsplanerna har varje ort kunnat
genomlysa de problem, förutsättningar och möjligheter som finns
för utveckling och tillväxt. Samtliga
åtta kommuner har varit mycket
aktiva och engagerade. Överlag har
de företrätts av den högsta politiska
ledningen och centrala tjänstemän.
– Kunskapen om och förståelsen för
den kommersiella och offentliga servicens betydelse för företag och människor på landsbygden har definitivt
ökat, konstaterar Patrik Pettersson.

Patrik Pettersson, Länsstyrelsen Örebro län.
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•

Hammar i Askersunds
kommun

•

Hasselfors i Laxå
kommun.

•

Hjortkvarn i Hallsbergs
kommun.

•

Mullhyttan i Lekebergs
kommun.

•

Svartå i Degerfors
kommun.

•
•

Ervalla i Örebro kommun.

•

Hjulsjö-Bredsjö (Hjulsjö
socken) i Hällefors
kommun.

Ställdalen i Ljusnarsbergs
kommun

KALMAR

Service skapar tillväxt
i mindre tätorter i Kalmar län
Tolv kommuner, tolv orter och tolv olika servicelösningar.
Regionförbundet Kalmar satsar brett för att utveckla länets
mindre orter. God service, bra kommunikationer och lokalt
engagemang är några av framgångsfaktorerna.

Framtidslokalen står det passande
nog på dörren till samhällsföreningens lokal intill Berga Bio &
Teater i Högsby kommun. För
några år sedan digitaliserades den
gamla biografen och om orten
så småningom behöver en egen
Servicepunkt är den ett bra alternativ, säger Torbjörn Midunger,
återvändare från Umeå och aktiv
i ortens samhällsförening
Regionförbundet i Kalmar län har
valt att använda programpengarna
från Lokala servicelösningar för att
anställa två processledare; Christer
Johansson och Bosse Lönnqvist
med ansvar för vardera sex kommuner. Båda har ett mångårigt
förflutet som kommunchefer i
Vimmerby respektive Torsås.
Erfarenhet från kommunal- eller
landstingsförvaltning är en tillgång
både i det regionala och lokala
utvecklingsarbetet.
Torbjörn Midunger var tidigare
förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund. Ordförande i Södra Möckleby Sockenförening, Eva Hansson Törngren,
var tidigare chef på Arbetsförmedlingen.

Christer Johansson, Bosse Lönnqvist, Eva Hansson-Törngren, Eric Ciardi, Kurt Arvidsson, Torbjörn Midunger.

– Det tar mycket tid att söka finansiärer, skriva planer och redovisa
projekt så det är bra att ha vanan
inne, säger hon.
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”Om man är van vid att
bruket löser alla problem
tar det ett tag innan folk
börjar ta egna initiativ.”

Eva Hansson-Törngren, Södra Möckleby Sockenförening

Dessutom underlättas kontakten med kommunen om de som
arbetar lokalt förstår hur förvaltningar och nämnder fungerar,
inflikar Christer Johansson och
Bosse Lönnqvist.

Lokala utvecklingsplaner
Erik Ciardi leder regionförbundets projekt Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar
län. Enligt honom är syftet att
hitta nya sätt att utveckla små
tätorter som riskerar att tappa
invånare. Därför har man satsat
på tolv konkreta projekt på orter
med vitt skilda förutsättningar.
Ett i varje kommun.
Etablering av servicepunkter,
fiberutbyggnad, tillgång till
attraktiv tomtmark, bostäder,
olika typer av e-tjänster, kommunikationer och möjlighet till

samåkning är några exempel
på utvecklingsområden. Skola,
livsmedelsbutik och tillgång till
drivmedel har diskuterats på de
flesta av orterna.
– Vi har jobbat strukturerat för
att inventera och hitta nya sätt
att tackla problemen, säger Erik
Ciardi.
I efterhand konstaterar han att
det var ett smart drag att fokusera på tolv olika orter som fick
bli piloter. Det har både underlättat kommunikationen mot
media och styrelsen.
Erfarenheterna från arbetet i de
tolv orterna finns samlade i två
lättlästa skrifter: Hur kan vi sätta
fart på utvecklingen? och Landsbygdens lilla gröna – Tips och
idéer för en levande landsbygd i
Kalmar län.

En slutsats efter projektet är att
orter som Berga i Högsby kommun och Södra Möckleby i Mörbylånga kommun har haft ett försprång eftersom där redan fanns
ett lokalt engagemang. Ungefär
hälften av orterna hade också en
lokal utvecklingsplan som, enligt
Eva Hansson Törngren, under
lättar dialogen med kommunen:
– Vi känner varandra över partigränserna och kan ofta skapa
konsensus innan en fråga kommer upp i fullmäktige, säger
hon och berättar att socken
föreningen är med i den nyligen
tillsatta välfärdsberedningen.
Erik Ciardi ser också fördelar
med att koppla det lokala arbetet
till kommunernas översiktsplaner eftersom det innebär fördelar
både för orten och kommunen.
– Kommunen får ta del av lokal
kunskap samtidigt som orten blir
en del i kommunens strategiska
arbete, säger han och konstaterar att detta inte alltid var möjligt
under den korta projekttiden,
eftersom varje kommun har sin
egen tidplan.
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Kris kan skapa engagemang
I Södra Möckleby uppstod
bygdens engagemang när äldreboendet Alungården lades ned.
För Berga tog engagemanget fart
när invånarna fick klart för sig
att det fanns planer på att dra ett
järnvägsspår utanför samhället
så att vissa tåg inte längre skulle
stanna vid Bergas stolthet –
järnvägsstationen.
– Vår attraktion hänger på att
vi ligger mitt i stråket NässjöOskarshamn och LinköpingKalmar, säger Torbjörn Midunger
och berättar om protestlistor
med nästan tusen namn.
Vissa orter var självskrivna i projektet, medan andra kom med på
kommunens initiativ. I Halltorp
i Kalmar kommun började aktiviteten med en bakluckeloppis.
Några månader senare bildades
Halltorps byalag.

Flera av bruksorterna hade extra
svårt eftersom de av tradition
saknar strukturer för lokalt
engagemang.
– Om man är van vid att bruket
löser alla problem tar det ett tag
innan folk börjar ta egna initia
tiv, konstaterar Eva Hansson
Törngren.
Det mest rikskända exemplet är
Orrefors i Nybro kommun som
både förlorade sin industri och
sitt varumärke när glastillverkningen försvann.
– Tack vare projektet ökade
beredskapen och idag finns det
en handfull arbetsgrupper som
försöker skapa en ny vision för
orten, säger Bosse Lönnqvist.
I Järnforsen i Hultsfreds kommun
utgör den lokala företagarföreningen numera styrelse i den gamla
samhällsföreningen. Målet är att

bevara butiken som i sin tur är
viktig för inpendlingen till orten.
I Rälla på Öland kretsar verksamheten runt skolan som har
fått ett eget tillagningskök och en
kock som lagar mat med lokala
råvaror. Ett arbete som flera
kommuner i länet följer med
stort intresse.

Förvalta det som finns
Att göra en ort attraktiv handlar inte bara om att skapa nytt.
Enligt Eva Hansson Törngren
från Södra Möckleby gäller det
också att förvalta skola, bibliotek,
handel, industri och annat som
redan finns.
– När någon börjar nagga i kanten på basbehoven brukar folk
säga ifrån, säger hon.
De flesta som flyttar till Mörbylånga kommun är, liksom hon
16
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själv, tidigare sommargäster som
blir permanentboende efter pension. Men nyligen flyttade ett par
barnfamiljer från Syrien hit.
– Då ökade plötsligt behovet
av till exempel kvällsbuss från
Kalmar, bättre gym och annat
som gör att ungdomarna vill
stanna kvar.
En annan förutsättning för att
människor ska kunna leva och
bo på landsbygden är ett bredband med god kapacitet.
Kalvenäs gård ligger några kilometer från Berga tätort. Här
föder Anette Darberg och hennes man Stefan Jeppsson upp
Linderödsgrisar och Highland
Cattledjur. För ett drygt år sedan
öppnade de också det småskaliga slakteriet Kalvenäs Kött och
i våras startade de en gårdsbutik.
Efter en tuff start har kunderna
börjat hitta hit, men när någon
vill betala med kort måste Anette
Darberg ofta gå ut på gårdsplanen för att betaltjänsten ska
fungera. Ett resultat av serviceprojektet Bergas Framtid är att
fibernät kommer att dras fram
till butiken under 2014.

En erfarenhet av projektet är att
de flesta orter måste bli bättre
på att visa upp vad de har att
erbjuda. Hemsidor, hemvändar
dagar och aktiviteter på Facebook är bara några exempel. Ett
resultat av denna “insikt” är att
regionförbundet tog fram skriften Landsbygdens lilla gröna för
att lättare kunna kommunicera
sina erfarenheter.

FAKTA
Framgångsfaktorer:

– Det är jättekul när någon som
bor på andra platser, och ibland
till och med i andra länder,
trycker på gilla-knappen när vi
lägger ut information på nätet,
säger Eva Hansson Törngren.

Engagemang och stolthet
leder till attraktivitet

•

Mötesplatser bidrar till
förnyelse och gör att olika
aktörer kan mötas

•

Lokala eldsjälar som
driver på

•
•

Kommunalt engagemang
Möjlighet till finansiering

Källa: Skriften Hur kan vi
sätta fart på utvecklingen?

I Berga har Café Tre Århundraden ett koncept som lockar
besökare från hela regionen. Det
har Samhällsföreningen utnyttjat genom att tipsa ortens mäklare att visa upp hus som är till
salu i ett nytt skyltskåp. Skåpet
innehåller också information på
temat Bo Bra i Berga.

Bättre på att berätta
Problem med betaltjänster kan
varken regionförbund eller samhällsföreningar och sockenråd
lösa, men idéer och erfarenheter
från projektet kommer att spridas genom träffar med kommunstyrelserna i alla kommuner.
Målet är, enligt Erik Ciardi, att
”fålla in” resultaten i det nya
regionala serviceprogrammet.
Men det räcker inte att bara
arbeta på hemmaplan.

•

Anette Darberg, Kalvenäs gård.
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Lokala servicelösningar i Bodens kommun
Samtal med läkare via dator
Servicepunkten i Harads är
inrymd i en före detta vård
central. Fortfarande finns här en
sjuksköterskemottagning och ett
litet apotek. Tack vare Service
punktens teknik är det också
möjligt att prata med sin läkare
on-line via datatelefoni.

Leif Engström,
näringslivsutvecklare Bodens kommun.

”Det lilla Stadshuset”. Så beskriver näringslivsutvecklare
Leif Engström Servicepunkterna i Harads och Gunnarsbyn. Här
kan byinvånarna ta del av både kommunens tjänster och landstingets e-hälsa. Nya avtal säkrar verksamheten i minst fem år.

Leif Engström är anställd av
Bodens kommun för att bland
annat utveckla lokala servicelösningar. Ett arbete som gav
kommunen Jordbruksverkets
Ullbagge för bästa landsbygdsprojekt år 2012.
Kärnan i verksamheten är Service
punkterna i byarna Harads och
Gunnarsbyn, båda cirka fem mil
från Boden. Harads är störst
med drygt 500 invånare. I byn
Gunnarsbyn bor det knappt 150,
men Servicepunkten i Industrihuset Hallonet servar ungefär
fem gånger så många.

Maria Nilsson, som bemannar
Servicepunkten, hjälper gärna
patienterna att koppla upp sig.
Den som vill ha teknisk support
under samtalet får det, andra blir
diskret lämnade i fred framför
datorn.
Enligt före detta IT-företagaren
Leif Engström har tekniken
funnits i 15 år men inte använts
eftersom tiden inte räckt till för
att utbilda personalen.

Båda Servicepunkterna är
bemannade varje vardag
mellan klockan 10.00 och 14.00.
Så har det varit sedan starten
hösten 2011. Efter två år planerar båda att hålla öppet minst en
kväll i veckan. I Gunnarsbyn blir
det troligen samma kväll som
återvinningscentralen bakom
lokalen är öppen.
– Då är det mycket folk här och
det är det som ska styra öppet
tiderna, säger Ann-Christin
Pretty som bemannar Servicepunkten just idag.
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– För att tjänsten ska fungera
behövs bredband med hög
kapacitet och för att landstinget
ska vara intresserad av ett sam
arbete krävs ett underlag på cirka
1 000 personer, säger han.
Leif Engström är heltidsanställd
näringslivsutvecklare, men han
började med en projektanställning på halvtid i sex månader.
Efter tre månader hade han en
plan.
– Visst är Norrbotten glest befolkat men jag insåg snabbt att även
orter söderut, som till exempel
Floda utanför Göteborg, har
samma problem som vi. Till
exempel är bredband en förutsättning för att människor ska
kunna leva och bo i glesbygd,
konstaterar han.

Finansiärer och politiskt stöd
Resterande tre månader av sin
projektanställning använde
Leif Engström för att ordna
finansieringen.
Programpengarna från Tillväxtverket hade bra tajming, konstaterar han, och berättar att den
närmaste framtiden är säkrad
tack vare ett avtal med Bodens
kommun som satsar 642 000
kronor per Servicepunkt och
år under fem år. I januari 2014
tecknas ett treårigt avtal med
Norrbottens läns landsting, med
löfte om förlängning med ytterligare två år. Förhandlingar om
beloppet pågår.
En annan förutsättning för att
mindre orter ska kunna utvecklas är att den högsta politiska
ledningen ser en satsning på
glesbygden som en investering
– och inte som en kostnad.
I Boden beskriver Leif Engström
stödet från de två kommunalråden – Torbjörn Lidberg (S)
och Bosse Strömbäck (V) – som
hundraprocentigt.
– Vi träffas var tredje månad
och hittills har ingen av dem
uteblivit eller ställt in ett sådant
möte, säger han.

Maria Nilsson, servicepunkt Harads.

Trots att Leif Engström är formellt anställd av Tillväxtförvaltningen, är han i praktiken direkt
underställd kommunledningen.
En ordning som hänger samman
med förvaltningens ljumma stöd
i början av arbetet.

– I bästa fall fick jag en klapp på
axeln när jag bad om hjälp eller
sökte samarbete, en dag ledsnade
jag och sa upp mig. Men när jag
berättade för politikerna om det
motstånd jag upplevde ändrade
de organisationen direkt, säger
han.

”Att ha människor
med sig är en förut
sättning även i det
lokala arbetet ute
i byarna.”
Behovet måste
komma underifrån
Att ha människor med sig är en
förutsättning även i det lokala
arbetet ute i byarna. Från början
fanns planer på ytterligare en
Servicepunkt – i Unbyn. Men
det arbetet kom av sig när
byborna inte kunde enas.
– Om de nyinflyttade i villaområdet och de gamla byäldste
inte kan samarbeta hjälper inga
pengar i världen, konstaterar
Leif Engström.
Det var för två år sedan. Sedan
dess har de båda grupperna
pratat ihop sig och våren 2014
öppnar en bensinpump med stöd
från bland annat Länsstyrelsen. I
samband med det tog diskussionen om Servicepunkten ny fart
och nu diskuteras en sådan med
uppkoppling mot både Boden
och Luleå kommuner.
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Servicepunkt i Harads.

I Gunnarsbyn ersatte Servicepunkten det Samhällsservice
kontor som funnits på orten
i snart tio år. Servicepunkten
drivs av den medlemsägda ekonomiska föreningen RÅEK som
också är Ann-Christin Prettys
arbetsgivare. Att hon hoppar in i
dag beror på att Servicepunktens
ordinarie personal, Lisa Brusewitz,
är sjuk. Eftersom de delar lokal
är det självklart att hjälpas åt.
Förutom uppkopplingen mot
kommunen och landstinget
hoppas Ann-Christin Pretty
att så småningom även kunna
erbjuda kontakt med Arbetsförmedlingen. En webbkamera på
lokalkontoret i Boden skulle göra
att arbetssökande i Harads och
Gunnarsbyn slipper åka tio mil
för ett besök.

Foto: Tillväxtverket

En tjänst som fungerar är
däremot samordningen mellan
lantbrevbärarna och Postens
paketutlämning.
– När avin kommer i postlådan
är det bara att ringa hit så fixar
vi resten, säger Ann-Christin
Pretty.
Andra planer är att få fart på
fixarservicen, administrera
kommunens sand- och grusdepå och ta över utkörningen av
varor om en av byns två butiker
tvingas slå igen.

Gruvdrift ger framtidstro
Ett drygt decennium in på
2000-talet har gruvboomen i
Norrbotten fått fart på framtidstron. Visionen för den så kallade
Femkanten – kommunerna

Boden, Luleå, Piteå, Kalix och
Älvsbyn – är 250 000 invånare år
2050. Det är 75 000 fler än i dag.
Kanske går det åt rätt håll. För
första gången på länge har
Gunnarsbyn fler inflyttade och
födda än utflyttade och döda.
Och i Harads driver 50 entreprenörer numera den före detta
kommunala skidanläggningen
Storklinten med vinst. Strax
utanför tätorten lockar Tree
Hotell besökare från hela världen
med spektakulär övernattning i
tallskogen.

Frisörsalong och
osttillverkning
Maria Nilsson på Servicepunkten
i Harads tar dagligen emot 10–15
personer som behöver hjälp. Hon
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hjälper också ofta de 24 asyl
sökande som bor på orten att
hitta rätt i den svenska byråkratin. Migrationsverket har visserligen ett kontor vägg-i-vägg med
Servicepunkterna, men de har
bara öppet två dagar i veckan.
För den extra hjälpen betalar
verket 50 000 kronor per år i
tre år.
Idag tittar Kenneth Rönnbäck in
för att ”kolla några grejer” och
prata en stund. I ett annat rum
inreder Neritan Zenelaj en frisörsalong som hustrun Linda
snart ska öppna.
Tvärs över korridoren plockar
en asylsökande kvinna från
Etiopien upp kläder ur ett par
säckar som någon lämnat in till
lokalens secondhandbutik.

1

Men det är inte bara administration och kommers som pågår
i Harads ”Lilla stadshus”. I det
nedlagda äldreboendets kök
luktar det honung och i ett av
förråden ligger två stora ostar
som tillhör företagaren Kenneth
Berglund. De är gjorda av mjölk
från fjällko och Maria Nilsson
har lovat att hålla koll på temperatur och sälta. Livsmedelsbranschen är populär och för att
ge små företag möjlighet att testa
nya produkter har landstinget
nyligen bestämt sig för att rusta
upp lokalen till ett fullvärdigt
produktionskök. Något som
gläder Leif Engström.

FAKTA
Utbudet i Bodens Service
punkter är under uppbygg
nad och förändras över tid.
Just nu är målet att erbjuda
tjänster i form av:

– Matförädling ligger i tiden och
är prioriterat i nästa regionala
utvecklingsstrategi (RUS), säger
han.

•
•

E-hälsa

•
•

Arbetsförmedling

•

Fixarservice med
tjänsteförmedling

•

Kyrkan och dess
verksamhet

•

Posten

Kommunväxel för utökad
service

Försäkringskassa
(utvalda delar)

Årets landsbygdsprojekt
vid Ullbaggegalan 2012
”Projektet är en unik konkret
satsning för samordnad
service till dem som bor och
verkar på landsbygden!
I samverkan mellan olika
aktörer har två lokala
servicepunkter startats upp
som underlättar för landsbygdsföretagare och boende
med många olika tjänster,
t ex kontakt med läkare via
internet”.

2

(Jordbruksverkets motivering).

3

4

1
2
3
4
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Secondhandbutik.
Neritan Zenelaj inreder salong.
Kenneth Rönnbäck tittar in.
Maria Nilsson håller koll på osten.

ERFARENHETER OCH INSIKTER

Erfarenheter och insikter
Kommunalt engagemang, vilja och insikt om sambandet mellan
stad och land är viktiga förutsättningar för att behålla och utveckla
lokal service. Detta konstaterar Tillväxtverket efter att programmet
Lokala servicelösningar nu har avslutats.

– Målet var att stimulera till konkreta lokala servicelösningar, och
ett flertal exempel på sådana har skapats. Vi har samtidigt genererat
en idésmedja med många processer runt om i landet som kommer
att leda till resultat på sikt, säger Pär Ove Bergquist som är program
ansvarig på Tillväxtverket.

Maria Weimer-Löfvenberg och Pär Ove Bergquist, Tillväxtverket.

Han betonar också vikten av ett kommunalt engagemang som är väl
förankrat såväl internt som externt. Det vill säga att det måste finnas
en bred förståelse och insikt för de processer som bedrivs. Det krävs
även att lokalsamhället engagerar sig.
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PROGRAMMET I SIFFROR
Antal genomförda projekt:
45
Kommuner som engagerats:
Cirka 100
Programmets medel:
17 miljoner kronor
Kommunal finansiering:
8 miljoner kronor
Total programomslutning:
Cirka 40 miljoner kronor

– Finns inte viljan hjälper inga projektpengar i världen, den måste
synas i såväl budget som översiktsplaner, säger Pär Ove Bergquist
och nämner Bodens kommun som ett gott exempel.
Från att det gick trögt i början har kommunen nu bestämt att satsa
drygt 1,2 miljoner kronor varje år i fem år på sina servicepunkter.
Bilder från verksamheten i Harads och Gunnarsbyn pryder också
omslaget till kommunens årsredovisning 2012.

Stad och land behöver varandra
Både Pär Ove Bergquist och Maria Weimer-Löfvenberg på Tillväxtverket betonar också den stora skillnaden mellan de olika projekten.
Ofta lyfts Örnsköldsvik fram som ett lyckat exempel med goda resultat. En framgångsfaktor här var att processen redan hade påbörjats
vid projektets start.
Det är viktigt att förstå att service har betydelse för attraktionskraften
för företag, boende och besökare på en plats. Eftersom det handlar
om insikter och värderingar tar ofta den här typen av processer längre
tid än vad man kanske tror i början, säger Maria Weimer-Löfvenberg.
Hon noterar också att långt ifrån alla kommuner ser landsbygden
som en självklar tillgång och menar att stad och landsbygd behöver
varandra.
– Eftersom service i landsbygden kostar räknas den i en del fall fort
farande som en belastning, säger Pär Ove Bergquist.

Ambassadörer sprider kunskap
Vissa projekt, som till exempel i Örebro och Kalmar län, har varit
regionala satsningar för att inventera och ta fram metoder för att
sedan sprida kunskap. Oavsett nuläge och konkreta resultat, står det
dock klart att goda exempel smittar. För att skynda på utvecklingen
har Boden och Örnsköldsvik, tillsammans med Linköping, Kristianstad och Borgholm, blivit Tillväxtverkets ambassadörskommuner i
Tillväxtverkets nya satsning Pilotkommuner för serviceutveckling som
stöttar processer i 15 kommuner.

23

ERFARENHETER OCH INSIKTER

Erfarenheterna från programmet
Erfarenheterna från programmet kan bli ett bra underlag till regeringens utredning som ska se över hur man ytterligare kan stödja
tillgången till kommersiell service i glesbygd. Utredningen tillsattes
i januari 2014 och ett syfte är att medborgare och företag i dessa
områden också fortsättningsvis ska ha tillgång till dagligvaror och
drivmedel. Men det handlar också om att hitta samordningslösningar
mellan kommersiell och offentlig service.
– Erfarenheterna från programmet Lokala servicelösningar är att
utmaningarna inom området är stora men det går att göra skillnad.
Kommunerna måste vara delaktiga. Det måste också finnas en långtgående samverkan och samhandling mellan det offentliga, privata
och ideella på den lokala nivån när det gäller smarta och långsiktiga
servicelösningar, säger Pär Ove Bergquist.
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Vill du veta mer om de 45 projekt
som har genomförts i programmet
Lokala servicelösningar?
www.tillvaxtverket.se/service

Projekt inom programmet
Delar av ett större projekt

Engagemang och vilja
Sedan 2010 har Tillväxtverket genomfört ett program
vars syfte har varit att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar
och behov. För att utveckla dessa servicelösningar har
Tillväxtverket under perioden 2010–2013 beviljat medel
till 45 projekt vars resultat nu har sammanställts.
I den här skriften lyfter Tillväxtverket fram fyra olika projekt, från Boden i norr till Kalmar i söder. Företrädare för
projekten beskriver hur de gått tillväga i arbetet med att
stimulera lokala servicelösningar. Två projekt har kommunen som initiativtagare och två har genomförts av
den regionala nivån. Gemensamt för alla fyra är en tydlig
medverkan av kommuner och engagerade individer.
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