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Flera projekt pågår med koppling till service på landsbygderna i Östergötland
Det händer mycket kopplat ll service på landsbygderna just nu. För a underlä a förståelsen för olika aktörer och insatser
presenteras nedan några av de större projekt som pågår i Östergötland.
Regional serviceutveckling—Region Östergötland och kommunerna
Projekttid: 20170101-20190630 Kontakt: malin.gumaelius@regionostergotland.se Läs mer: www.regionostergotland.se

Sy et med projektet är a förstärka arbetet med serviceutveckling i Östergötland. Insatserna i projektet kommer a ingå i det
regionala serviceprogrammets handlingsplan. Projektet förväntas resultera i a kunskap har byggts upp kring landsbygdens
förutsä ningar och sammanhang; hur llgången ll service påverkar en orts a rak vitet och individens vardag. Servicens betydelse för lokalsamhället ska kommuniceras med kommunerna och med de processer som påverkar den lokala nivån. Projektet
sy ar också ll a skapa e arbetssä som kan fortsä a e er projektet, genom a upparbeta arenor där servicefrågan står på
agendan. Insatserna i projektet görs inom ramen för fyra huvudak viteter: Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå. Processtöd och dialog för delak ghet och engagemang bland kommunerna i
servicearbetet. Analys av kompetensutvecklingsbehov hos servicelämnare och på kommunal och regional nivå samt dokumenta on och resultatspridning.
Att göra mer lönar sig—Folkungaland
Projekttid: 20161230-20200229
Kontakt: hakan.nilsson@landsbygdsmentorerna.se
Läs mer: www.leaderfolkungaland.se

Service i samverkan—Hela Sverige ska leva, Motala och
Norrköpings kommuner m fl
Projekttid 20170901-20200229 Läs mer: www.helasverige.se
Kontakt: pia.liedholm@helasverige.se och ewa.carlgren@helasverige.se

Sy et med projektet är a ge landsortsbu kerna en stor möjlighet a överleva och utvecklas
genom ökad kunskap och förståelse om dess
värde på orten. Projektet vill ly a upp utmaningar genom a skapa forum för samtal och
dialog.

Målet för projektet är a utveckla servicen i de deltagande kommunerna.
Lokalsamhället och det lokala näringslivet ska genom möten i varje kommun
inkluderas i planering och genomförande av service på landsbygden. Genom
e medskapande mellan dem och kommunens representanter ska nya modeller testas för ﬂernivåsamverkan och en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden tas fram. Arbetet ska integreras i regionernas serviceplanering.
Projektet består i a genomföra föreningsmö- I varje deltagande kommun ska en plan för service på landsbygden ﬁnnas
ten, hålla en konferens med lanthandel i fokus, samt en lokal servicelösning skapas som ska innehålla något av serviceslagen
genomföra en kick-oﬀ för lanthandlare, ta fram drivmedel, dagligvaruhandel, post, apotek eller betaltjänster. De nya moen barnbok samt genomföra en enkätunderdellerna ska dokumenteras och i projektets slu as ska minst tre fungerande
sökning. Projektet vill upplysa konsumenter om modeller presenteras på en konferens för spridning och implementering.
a handla lokalt innebär a de gör e ak vt val Helas Sverige ska leva kommer a bilda en servicegrupp som arbetar vidare
för a det ska ﬁnnas en aﬀär i bygden.
med servicefrågan e er projektets slut.
Ansökan som ligger för behandling hos Tillväxtverket:
Servicelyftet—Coompanion i flera län
Ny teknik som lösningar för servicebehov i en bygd. T ex digital lanthandel.
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