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Förlängd projekttid
Tillväxtverket har beviljat Region Östergötland en förlängning av projekttiden för projekt Regional
serviceutveckling. Projektet kan nu fortsätta hela året 2019 inom befintlig budget.
Revidering av Regionalt serviceprogram
Region Östergötlands trafik– och samhällsplaneringsnämnd har reviderat Regionalt serviceprogram
Östergötlands län 2014-2020. Se här. Revideringen avser
· Ny handlingsplan för 2019
· Förändring i listan över prioriterade dagligvarubutiker
· Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram en betaltjänststrategi
Ny betaltjänststrategi
Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram Betaltjänststrategi för Östergötlands län 2019-2021 som
utgör bilaga till Regionalt serviceprogram. Betaltjänststrategin innehåller en nulägesbild över
tillgänglighet till betaltjänster för olika grupper. Huvudfokus i strategin är fyra olika tillgängligheter;
fysisk, geografisk, digital och kunskapsmässig tillgänglighet. Mål och aktiviteter för respektive
tillgänglighet presenteras i strategin.
Att göra en kommunal serviceplan
Ett kunskapsunderlag kring kommunal serviceplanering är framtaget i projektet Regional
serviceutveckling och kommer att presenteras under nästa partnerskapsträff. Kunskapsunderlaget är
tänkt att svara på frågor som: Varför bör kommunen ha en serviceplan? På vilket sätt kan kommunen
arbeta med serviceplanering? Vad kan en serviceplan innehålla?
Nästa partnerskapsträff 25-26 april
Partnerskapet kring Regionalt serviceprogram träffas nästa gång i Gryt, Valdemarsviks kommun 2526 april. Kommunrepresentanter kommer att bjudas in till kl 09.30 dag 1, medan övriga i
partnerskapet kommer att erbjudas deltagande lunch-till-lunch. På så sätt får kommunerna tillfälle till
erfarenhetsutbyte i specifika frågor när man ändå samlas.
Slutkonferens på Landsbygdsdagen 12/9
Den 12 september är det dags för Region Östergötlands årliga landsbygdsdag. Temat i år är
serviceutveckling och dagen kommer att utgöra slutkonferens för projektet Regional serviceutveckling.
Landsbygdsdagen kommer att bjuda på en bild av nuläget gällande tillgänglighet till service, resultat
och arbetssätt från projektet samt en spaning på framtiden.
Platsen för konferensen är Vreta kluster. Inbjudan kommer att skickas ut till kommuner, servicegivare,
intresseorganisationer och lokala utvecklingsgrupper.
Serviceprojekt i Rejmyre
Tillväxtverket har beviljat Finspångs kommun projektmedel för en förstudie i Rejmyre. I förstudien vill
man hitta vägar till långsiktigt god tillgänglighet till service. Projektledare är Fredrik Franzén, telefon
076-145 81 75.
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