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1. Bakgrund och syfte 

1.1  Bakgrund 
 
För att jobb och tillväxt ska ske i landets alla delar krävs tillgång till en grundläggande service där människor 
verkar och bor. Insatser som syftar till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service har 
betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta samt starta och driva företag. 
 
I ett servicesammanhang är dagligvarubutikerna i gles- och landsbygder särskilt viktiga eftersom de ofta även 
erbjuder en rad andra tjänster.  Butikerna kan vara ombud för post, apotek och systembolag. Butiken är inte 
sällan kundernas enda möjlighet till kontanthantering. Butikens funktion som mötesplats gör att den lämpar 
sig utmärkt som plats att sprida information till besökare och medborgare om utbud från näringslivet och 
om kommunen och dess tjänster. Även vissa drivmedelsstationer har motsvarande funktion som ett nav för 
samlad service. 
  
På drivmedels- och dagligvaruområdet har marknaderna och servicenäten genomgått en omstrukturering 
under den senaste tiden. Nätet av dagligvarubutiker har förändrats, framförallt genom att de mindre 
butikerna blivit betydligt färre samtidigt som de allra största butikerna har blivit fler genom satsningar på 
stora enheter i externa lägen i anslutning till stadscentrum. Den här utvecklingen har lett till en i generella 
termer försämrad fysisk tillgänglighet till service i de flesta gles- och landsbygder men serviceställena har 
också blivit färre i många större orter och stadsdelar. På dagligvarusidan har förändringsprocessen pågått 
under flera decennier medan det först är under de senaste fem till sex åren som effekterna på 
drivmedelssidan blivit riktigt tydliga. I arbetet med grundläggande betaltjänster definieras behovet av stöd 
både i ett geografiskt och i ett behovsorienterat sammanhang. Det handlar dels om avstånd och tillgänglighet 
till en servicepunkt för betalservice och dels om målgrupper som har problem med tillgängligheten av olika 
skäl. 
 
Urbaniseringen och den demografiska utvecklingen innebär på en och samma gång både en utmaning och 
möjlighet att utveckla innovativa servicelösningar, tjänster och varor. Erfarenhet är bland annat att det måste 
finnas en långtgående samverkan och samhandling mellan det offentliga, privata och ideella på den lokala 
nivån när det gäller olika slag av servicelösningar. 
  
Idag finns ett ökat behov av att förbättra och öka det lokala engagemanget bland individer, grupper, 
föreningar och företag för att definiera behov och skapa servicelösningar. Det finns också ett behov av ett 
ökat kommunalt engagemang och att kommunerna uppmuntrar lokala initiativ. 
 
I takt med att tillgången till service i gles- och landsbygder försämras ökar också medvetandegraden om 
servicens betydelse för att kunna vistas, bo och verka i alla delar av landet. Många aktörer är redan 
engagerade i arbetet med att behålla och förbättra tillgången till service i Sveriges gles- och landsbygder. 
Insatser görs på lokal, kommunal, regional och nationell nivå, men den fortsatt negativa utvecklingen pekar 
på att det finns ett uppenbart behov av samordning på alla nivåer. 
 
 
 
 
 

 

 



  
  

 
 

 

 

Behov 

Tillväxtverket som har regeringens uppdrag att främja tillgång till god service i hela landet konstaterar att 
det finns ett behov av att utveckla samordning kring servicelösningar. Flera av Landsbygdsnätverkets 
medlemsorganisationer och berörda myndigheter kan spela en viktig roll för att engagera och underlätta för 
lokala aktörer att utveckla lösningar som skapar en god tillgång till service i gles- och landsbygder. I 
synnerhet yrkesverksamma landsbygdsutvecklare, Leaderområden eller motsvarande (för de områden som 
inte omfattas av Leader) behöver få ökad kunskap och inspiration.   Landsbygdsprogrammets möjligheter 
att stödja servicelösningar behöver kommuniceras till potentiella stödmottagare. 
 
 

1.2 Förändringar vi vill få till stånd som direkt följd av våra prioriteringar  
(specifika mål)                                 

 
Ökad samordning av insatser för mervärde 
Ökat informationsutbyte och kommunikation mellan befintliga och potentiellt nya aktörer inom området 
service genom att arbetsgruppens representanter i samverkan närvarar på befintliga och nya mötesplatser 
för landsbygds- och serviceutveckling. 
 
Detta bidrar till att korta sökvägarna för frågor kring service och ökar tillgängligheten till kontaktytor där 
frågor kring service behandlas i ett större sammanhang i flernivåsamverkan. Exempelvis kan företrädare för 
den lokala nivån föra fram behov och efterfrågan till kontaktytan där möjligheten till lösningar kan diskuteras 
utifrån möjligheten att hitta lösningar inom ramen för de program och finansieringsmöjligheter som finns. 
På samma sätt kan företrädare för den regionala och nationella nivån informera om de möjligheter som ges 
i programmet och därmed inspirera till att skapa engagemang till att utveckla nya lösningar på lokal nivå.   
  
Leaderområden eller motsvarande (för de områden som inte omfattas av Leader) uppmuntrar 
lokala aktörer till att utveckla servicelösningar  
Arbetsgruppen verkar för att fler Leaderområden eller motsvarande (för de områden som inte omfattas av 
Leader) blir aktiva med att underlätta för lokala aktörer att utveckla servicelösningar. Framförallt behövs 
deras insats för att mäkla kontakter och informera om olika stödmöjligheter.  
 
Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare får ökad kunskap och inspiration   
Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare vid bland annat kommuner, regioner och länsstyrelser upplever att 
de får ökad kunskap att verka för lokala servicelösningar genom att inspirera varandra och lära från 
erfarenheter från tidigare genomförda servicelösningar.   
 

Stor efterfrågan på och hög kvalitet på ansökningar om stöd till servicelösningar  

Arbetsgruppen bidrar till att potentiella stödmottagare får kännedom om möjligheter att söka stöd till 
servicelösningar. Det medför att efterfrågan på stöd genererar beviljade ansökningar som motsvarar 
tillgången på medel till 100 procent. Och att 75 procent av alla ansökningar om medel till servicelösningar 
motsvarar den inriktning som efterfrågas i programmen.  
 
Bilden på nästa sida symboliserar flernivåsamverkan. Kopplingen mellan lokala behov, samhällsplanering och möjlig nationell 
finansiering. I exemplet är det Tillväxtverkets nationella handlingsplan. 
 

 

 



  
  

 
 

 

     

     

 

 

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

1.3 De övergripande mål för Landsbygdsnätverket som förändringarna och 
de förväntade resultaten ska bidra till  
 

Öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling  
Olika intressenters delaktighet i utveckling av service på landsbygden ska öka till följd av arbetsgruppens 
resultat.  
 
Öka kvaliteten i genomförandet av landsbygdsprogrammet 
Arbetsgruppen bidrar till att kvaliteten i landsbygdsprogrammets genomförande ökar och stödmöjligheterna 
används på ett sådant sätt att målen för serviceåtgärderna i programmet uppnås.  
 
Potentiella stödmottagare ska informeras om programmens möjligheter  
Arbetsgruppen bidrar till att potentiella stödmottagare blir informerade om landsbygdsprogrammets 
möjligheter till stöd för att utveckla service.  
 
Främja innovationer  
Ett resultat av arbetsgruppens arbete kan bli att innovativa servicelösningar främjas. 

 

1.4 De övergripande mål för landsbygdsprogrammet som förändringarna 
och de förväntade resultaten ska bidra till  
 

Främja diversifiering, skapande samt utveckling av småföretag och arbetstillfällen.  

Främja lokal utveckling på landsbygden.  

 

 



  
  

 
 

2. Mål för arbetsgruppen 
 

Specifikt mål - Ökad samordning av insatser för mervärde  

Ökat informationsutbyte och kommunikation mellan aktörer genom att arbetsgruppen ska medverka på 
minst 36 mötesplatser för landsbygds- och serviceutveckling. Detta ska bidra till flera dörrar in så att frågor 
kring service kan behandlas i ett större sammanhang. 
 
Uppföljning sker genom skriftlig avrapportering av gruppens medlemmar till kansliets representant. Det 
förväntade resultatet är att genom flernivåsamverkan, ska behov och tillgång mötas och matchas på ett så 
optimalt sätt som möjligt. Ju mer informationstillfällen vi deltar i desto större är förutsättningarna att 
behoven fångas upp och tillgången på finansieringsmöjligheter sprids. 
Nyttan är att medel hamnar där de gör störst nytta för orten, kommunen, regionen och nationen. 
  

Operationella mål 

 Ett gemensamt informationsmaterial är framtaget 

 Arbetsgruppen har medverkat på, deltagit vid och/eller arrangerat nedanstående träffar, 

o nationella träffar, minst 6 stycken  

o regionala träffar, minst 8 stycken  

o kommunala träffar, minst 6 stycken  

o lokala träffar, minst 16 stycken 

  

 

Specifikt mål – Leaderområden eller motsvarande (för de områden som inte omfattas av Leader) 
uppmuntrar lokala aktörer till att utveckla servicelösningar  
 
Arbetsgruppen verkar för att fler Leaderområden eller motsvarande (för de områden som inte omfattas av 

Leader) blir aktiva med att underlätta för lokala aktörer att utveckla servicelösningar. Framförallt behövs 

deras insats för att mäkla kontakter och informera om olika stödmöjligheter.  

Målet är att samtliga Leaderområden eller motsvarande (för de områden som inte omfattas av Leader) har 

fått information från arbetsgruppen Service i landsbygder.   

Uppföljning sker genom skriftlig avrapportering av gruppens medlemmar till kansliets representant. I 

uppföljningen ingår en bedömning av hur informationen uppfattats och nyttjats, dvs. om informationen 

bedömts ha lett till förväntade resultat. 

 

Operationella mål 

 Minst 25 Leaderområden eller motsvarande (för de områden som inte omfattas av Leader) har 

haft kontakt med arbetsgruppen via fysiska möten. 

 Minst fem Leaderområden eller motsvarande (för de områden som inte omfattas av Leader) har 

haft ett direkt samarbete med arbetsgruppen. 

 

 

 



  
  

 
 

Specifikt mål - Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare får ökad kunskap och inspiration   
 
65 procent av yrkesverksamma landsbygdsutvecklare vid bland annat kommuner, regioner och länsstyrelser 
upplever att de fått ökad kunskap att verka för lokala servicelösningar genom att ha inspirerat varandra och 
lära från erfarenheter från tidigare genomförda servicelösningar.   
 
Uppföljningen görs i samband med en enkät hösten 2016. 

Operationellt mål 

 Arbetsgruppen har informerat om lokala servicebehov och möjliga lösningar vid minst fyra träffar 

med målgruppen. 

 

Specifikt mål – Stor efterfrågan på och hög kvalitet på ansökningar om stöd till servicelösningar  

Arbetsgruppen bidrar till att potentiella stödmottagare får kännedom om möjligheter att söka stöd till 
servicelösningar. Det medför att efterfrågan på stöd genererar beviljade ansökningar som motsvarar 
tillgången på medel till 100 procent.  Och att 75 procent av alla ansökningar om medel till servicelösningar 
motsvarar den inriktning som efterfrågas i programmen.  
 
Detta följs upp årligen genom att beräkna antalet beviljade ansökningar i förhållande till antalet inkomna 
ansökningar.  
Den totala mängden beslutade medel följs upp i slutet av programperioden.  

Operationella mål 

 Arbetsgruppen har gett information till potentiella stödmottagare för utveckling av 
servicelösningar. 

 Arbetsgruppen har gjort en sammanställning över befintliga stöd till service. 
 

                         



  
  

 
 

3.      Plan 

 3.1 Leveransplan 

.  
Namn på leverans Ansvarig 

genomförare 

Leveransmottagare 

 

Start- 

tidpunkt 

Färdig-

tidpunkt 

Specifikt mål –  

Ökad samordning av insatser för mervärde 

 

Operationella mål – 

– Ett gemensamt informationsmaterial är 

framtaget 

– Arbetsgruppen har medverkat på, 

deltagit vid och/eller arrangerat 

nedanstående träffar, 

 nationella träffar, minst 6 stycken 

2016-10-04: 7 stycken klara.  

 regionala träffar, minst 8 stycken 

2016-06-16: 8 stycken klara. 

 kommunala träffar, minst 6 

stycken  

 lokala träffar, minst 16 stycken 

2016-06-16: 2 stycken klara. 

 Målgrupperna 

framgår av 3.2 

Kommunikations-

plan 

Genom att 

arbetsgruppen 

medverkar på de 

aktuella träffarna 

kommer vi att nå 

medlemsorganisationer 

i stor omfattning 

  

Aktiviteter: 

a/ Ta fram gemensamt informations-

material. Lite kvar att göra, lite mer 

heltäckande behövs som länkar ihop 

alla delar. Ett inspirerande paket 

kanske en enkel folder.  

b/ Internationell utblick. Publiceras på 

webben. Olika typer av inspel kan ingå; 

rapporter, bloggar, intervjuer och 

inspel från andra länder.  

c/ Medverka på Landsbygdsriksdagen 

2016, nationell träff, seminarium. Klart! 

d/ Nätverksträff för lokalt ledd utveckling, 

Haparanda, nationell träff, seminarium. 

Klart! 

e/ Service-Lab, höst/höst, två nationella 

träffar. Tre regionala träffar, vår 2016. En 

nationell träff, 26 oktober, återstår. 

 

Jacqueline, Camilla 

                                          

 

 

 

Fredrik 

(samordnar) 

 

 

Bosse (samordnar) 

 

Anders 

(samordnar) 

 

Camilla 

 

 

 

Arbetsgruppen, 

medlemsorganisationer 

 

 

 

Arbetsgruppen, 

medlemsorganisationer 

 

 

Deltagarna på 

Landsbygdsriksdagen 

Deltagarna på 

nätverksträffen 

 

Deltagarna på Service-

Lab-träffarna och de 

regionala träffarna 

 

Vår 2016 

 

 

 

 

Vår 2016 

 

 

 

Vår 2016 

 

Höst 2015 

 

 

Höst 2015 

 

 

 

Höst 2016 

 

 

 

 

Höst 2016 

 

 

 

Vår 2016 

 

Höst 2015 

 

 

Höst 2016 

 

 



  
  

 
 

f/ Workshops i fem län, HSSL, fem 

regionala träffar. Klart! 

g/ Betaltjänstkonferens, nationell träff, 

mars 2016. Klart! 

h/ Centralt samordningsforum, nationell 

träff, två forum/år. Ett forum återstår! 

i/ SmåKom, nationell träff, april -16. 

Klart! 

j/ Övriga träffar med målgruppen aktörer 

som arbetar med landsbygds- och 

serviceutveckling. Två träffar 

genomförda! 

k/ Nyhetsbrev med tema Service. Klart! 

 

l/ Inspelning av podcast för att sprida 

goda exempel. Publicerad! 

m/ Nätverksträff för lokalt ledd 

utveckling, Varberg, nationell träff, 

workshop. Klart! 

Bosse 

 

Roger 

 

Camilla 

 

Hilkka  

 

Anders 

(samordnar) 

 

 

Camilla 

(samordnar) 

Jacqueline 

 

Jacqueline, Susann, 

Anders o Bosse 

Deltagarna på 

workshoparna 

Deltagarna på 

konferensen 

Deltagarna på forumet 

 

Deltagarna på 

konferensen 

Deltagarna på träffarna 

 

 

 

Landsbygdsnätverkets 

totala målgrupp 

Landsbygdsnätverkets 

totala målgrupp 

Deltagarna på 

nätverksträffen 

 

Höst 2015 

 

Vår 2016 

 

Höst 2015 

 

Vår 2016 

 

Höst 2015 

 

 

 

Vår 2016 

 

Vår 2016 

 

Höst 2016 

Höst 2015 

 

Vår 2016 

 

Höst 2016 

 

Vår 2016 

 

Höst 2016 

 

 

 

Vår 2016 

 

Höst 2016 

 

Höst 2016 

Specifikt mål –  

Leaderområden eller motsvarande (för de 

områden som inte omfattas av Leader) 

uppmuntrar lokala aktörer till att utveckla 

servicelösningar  

Operationella mål – 

– Informationsmaterial riktat till 

målgruppen är framtaget. 

– Minst 25 Leaderområden eller 

motsvarande (för de områden som inte 

omfattas av Leader) har haft kontakt med 

arbetsgruppen via fysiska möten. 

– Minst fem Leaderområden eller 

motsvarande (för de områden som inte 

omfattas av Leader) har haft ett direkt 

samarbete med arbetsgruppen. 

  

 

 

   

Aktiviteter:  

a/ Initial kartläggning. Hur har 

Leaderområdena prioriterat service? Klart! 

 

Jacqueline 

 

Arbetsgruppen, 

medlemsorganisationer 

 

Vår 2016 

 

Vår 2016 



  
  

 
 

b/ Ta fram ett informationsmaterial riktat 

till målgruppen. Ta tag i! samordna med 

övrigt informationsmaterial. 

c/ Medverka vid sex regionala träffar med 

målgruppen. I höst kommer alla 

regioner ha möten.  

d/ Övriga träffar med målgruppen.  

 

e/ Fem workshops tema service med 

målgruppen. Vi besöker dem på deras 

mötesplatser. Då kan det bli fler 

sammankomster. 

 

Jacqueline 

 

 

Anders 

(samordnar) 

 

Bosse (samordnar) 

 

Camilla 

(samordnar) 

Arbetsgruppen,  

medlemsorganisationer 

 

Deltagarna vid 

träffarna 

 

Deltagarna vid 

träffarna 

Deltagarna vid 

träffarna 

Höst 2016 

 

 

Vår 2016 

 

 

Höst 2015 

 

Vår 2016 

Höst 2016 

 

 

Höst 2016 

 

 

Höst 2016 

 

Höst 2016 

 

Specifikt mål –  

Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare får 

ökad kunskap och inspiration 

Operationellt mål – 

– Arbetsgruppen har informerat om lokala 

servicebehov och möjliga lösningar vid 

minst fyra träffar med målgruppen 

2016-06-16: 2 stycken klara.    

 

    

Aktiviteter: 

a/ Sammanställa underlag och information 

riktat till målgruppen. Vi använder 

webben. Lena o Fredrik lyssnar med 

kollegorna på den nationella träffen 

den 25 okt.  

b/ Sprida och förmedla lärande exempel 

och erfarenheter till målgruppen. Vi har 

deltagit på två regionala träffar; höst 

2015. 

c/ Delta på nationell träff för 

landsbygdsutvecklare, Stockholm. 

 

 

Camilla 

(samordnar) 

 

 

 

Camilla 

(samordnar) 

 

 

Camilla 

(samordnar) 

  

Arbetsgruppen, 

medlemsorganisationer 

 

 

 

Yrkesverksamma 

landsbygdsutvecklare  

 

 

Yrkesverksamma 

landsbygdsutvecklare 

 

Vår 2016 

 

 

 

 

Höst 2015 

 

 

 

Höst 2016 

 

Höst 2016 

 

 

 

 

Höst 2016 

 

 

 

Höst 2016 

Specifikt mål –  

Stor efterfrågan på och hög kvalitet på 

ansökningar om stöd till servicelösningar 

    



  
  

 
 

Operationella mål – 

– Arbetsgruppen har gett information till 
potentiella stödmottagare för utveckling av 
servicelösningar 
– Arbetsgruppen har gjort en samman-
ställning över befintliga stöd till service 
  

Aktiviteter:     

a/  Arbetsgruppen informerar potentiella 

stödmottagare. Detta arbete utförs av 

ledamöterna i arbetsgruppen i sina 

respektive ordinarie uppdrag och belastar 

inte gruppens resurser. 

b/ Arbetsgruppen tar fram en samman-

ställning över befintliga stöd till service. 

Samordnas med övrigt info-arbete. 

Bosse (samordnar) 

 

 

 

 

Camilla 

(samordnar) 

Potentiella 

stödmottagare 

 

 

 

Arbetsgruppen, 

medlemsorganisationer 

Vår 2016 

 

 

 

 

Vår 2016 

Höst 2016 

 

 

 

 

Höst 2016 

     

 

 3.2 Kommunikationsplan 
Specifika kommunikationsplaner som komplement till nedanstående tabell tas fram parallellt med 

planeringen av aktiviteterna.  

 

Insats Ansvarig 

genomförare 

Målgrupp Kanal Starttid-

punkt 

Färdig-

tidpunkt 

Specifikt mål –  

Ökad samordning av 

insatser för mervärde  

     

a/ Ta fram gemensamt 

informationsmaterial 

 

 

b/ Internationell utblick 

 

c/ Medverka på 

Landsbygdsriksdagen 

2016, nationell träff, 

seminarium. Klart! 

 

Jacqueline, 

Camilla 

 

 

Fredrik 

(samordnar) 

Bosse 

(samordnar) 

 

 

Alla aktörer som 

arbetar inom 

landsbygds- och 

serviceutveckling 

Samma som a/ 

 

Deltagarna på 

Landsbygds-

riksdagen 

 

Hemsida, sociala 

medier, tryck-

saker, ppt-

presentationer 

Hemsida 

 

Seminarium, 

utbildning 

 

 

Vår 2016 

 

 

 

Vår 2016 

 

Vår 2016 

 

 

 

Höst 2016 

 

 

 

Höst 2016 

 

Vår 2016 

 

 

 



  
  

 
 

d/ Nätverksträff för 

lokalt ledd utveckling, 

Haparanda, nat. träff. 

Klart! 

e/ Service-Lab, 

höst/höst, två nationella 

träffar. Vår 2016 - tre 

regionala träffar. 

f/ Workshops i fem län, 

HSSL, fem regionala 

träffar. Klart! 

 

g/ Betaltjänstkonferens, 

mars 2016. Klart! 

h/ Centralt samordnings-

forum, nationell träff, två 

forum/år 

 

i/ SmåKom, nationell 

konferens, april 2016. 

Klart! 

j/ Övriga träffar 

 

 

 

k/ Nyhetsbrev med tema 

Service. Klart! 

 

l/ Inspelning av podcast 

för att sprida goda exem-

pel Publicerad! 

 

m/ Nätverksträff för 

lokalt ledd utveckling, 

Varberg, nationell träff, 

workshop. Klart! 

 

Anders 

(samordnar) 

 

 

Camilla 

 

 

 

Bosse 

 

 

 

Roger 

 

Camilla 

 

 

 

Hilkka  

 

 

Anders 

(samordnar) 

 

 

Camilla 

(samordnar) 

 

Jacqueline 

 

 

 

Jacqueline, 

Anders o 

Camilla 

Representanter 

för Leader-

områden 

 

Kommuner, 

länsstyrelser, 

organisationer 

 

Kommuner, 

länsstyrelser, 

regioner, ideella 

sektorn 

Länsstyrelser 

 

Ett 20-tal 

myndigheter och 

bolag inom 

servicesektorn 

Kommuner 

 

 

Alla aktörer som 

arbetar inom 

landsbygds- och 

serviceutveckling 

Landsbygdsnätver

kets totala 

målgrupp 

Landsbygdsnätver

kets totala 

målgrupp 

 

Deltagarna på 

nätverksträffen 

 

Konferens, 

utbildning 

 

 

Konferens, 

utbildning 

 

 

Workshop, 

utbildning 

 

 

Konferens, 

utbildning 

Konferens, 

utbildning 

 

 

Konferens, 

utbildning 

 

Utbildning 

 

 

 

Trycksak 

 

 

Digitalt 

 

 

 

Utbildning 

Höst 2015 

 

 

 

Höst 2015 

 

 

 

Höst 2015 

 

 

 

Vår 2016 

 

Höst 2015 

 

 

 

Vår 2016 

 

 

Höst 2015 

 

 

 

Vår 2016 

 

 

Vår 2016 

 

 

 

Höst 2016 

Höst 2015 

 

 

 

Höst 2016 

 

 

 

Höst 2015 

 

 

 

Vår 2016 

 

Höst 2016 

 

 

 

Vår 2016 

 

 

Höst 2016 

 

 

 

Vår 2016 

 

 

Höst 2016 

 

 

 

Höst 2016 

Specifikt mål –  

Leaderområden eller 

motsvarande (för de 

     



  
  

 
 

områden som inte 

omfattas av Leader) 

uppmuntrar lokala 

aktörer till att utveckla 

servicelösningar  

a/ Initial kartläggning. 

Hur har Leaderområdena 

prioriterat service? Klart! 

b/ Ta fram informations-

material riktat till mål-

gruppen 

 

c/ Medverka vid sex 

regionala träffar med 

målgruppen 

d/ Övriga träffar med 

målgruppen 

 

e/ Fem workshops tema 

service med målgruppen 

Jacqueline 

 

 

Jacqueline 

 

 

 

Anders 

(samordnar) 

 

Bosse 

(samordnar) 

 

Camilla 

(samordnar) 

Arbetsgruppen 

 

 

Målgruppen för 

det specifika 

målet (se ovan) 

 

Målgruppen för 

det specifika 

målet (se ovan) 

Målgruppen för 

det specifika 

målet (se ovan) 

Målgruppen för 

det specifika 

målet (se ovan) 

PM, underlag för 

arbetsgruppen 

 

Hemsida, sociala 

medier, tryck-

saker, ppt-

presentationer 

Konferens, 

utbildning 

 

Seminarium, 

konferens, 

utbildning 

Workshops, 

utbildning 

Vår 2016 

 

 

Höst 2016  

 

 

 

Vår 2016 

 

 

Höst 2015 

 

 

Vår 2016 

Vår 2016 

 

 

Höst 2016 

 

 

 

Höst 2016 

 

 

Höst 2016 

 

 

Höst 2016 

Specifikt mål –  

Yrkesverksamma 

landsbygdsutvecklare får 

ökad kunskap och 

inspiration 

     

a/ Sammanställa 

underlag och 

informationsmaterial 

riktat till målgruppen 

b/ Sprida och förmedla 

lärande exempel och 

erfarenheter till 

målgruppen.  

c/ Delta på nationell träff 

för landsbygdsutvecklare, 

Stockholm 

 

Camilla 

(samordnar) 

 

 

Camilla 

(samordnar) 

 

 

Camilla 

(samordnar) 

Målgruppen för 

det specifika 

målet (se ovan)  

 

Målgruppen för 

det specifika 

målet (se ovan) 

 

Målgruppen för 

det specifika 

målet (se ovan) 

Hemsida, sociala 

medier, tryck-

saker, ppt-

presentationer 

Hemsida, sociala 

medier, tryck-

saker, ppt-

presentationer 

Utbildning 

 

 

  

Vår 2016 

 

 

 

Höst 2015 

 

 

 

Höst 2016 

Vår 2016 

 

 

 

Höst 2016 

 

 

 

Höst 2016  

Specifikt mål –       



  
  

 
 

Stor efterfrågan på och 

hög kvalitet på 

ansökningar om stöd till 

servicelösningar 

a/  Arbetsgruppen 

informerar potentiella 

stödmottagare. Detta 

arbete utförs av 

ledamöterna i arbets-

gruppen i sina respektive 

ordinarie uppdrag och 

belastar inte gruppens 

resurser. 

b/ Arbetsgruppen tar 

fram en sammanställning 

över befintliga stöd till 

service. 

Bosse 

(samordnar) 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla 

(samordnar) 

Potentiella 

stödmottagare 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgruppen, 

potentiella stöd-

sökare samt alla 

som intresse av 

servicefrågor  

Hemsida, sociala 

medier, tryck-

saker, ppt-

presentationer 

 

 

 

 

 

Hemsida, ppt-

presentationer  

Vår 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår 2016 

Höst 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höst 2016 

 

 3.3 Uppföljnings- och utvärderingsplan 
Huvudinriktningen för arbetsgruppens arbete är informationsspridning och kommunikation. Det handlar 
om att en definierad målgrupp ska få ökad kunskap om olika stödmöjligheter för service, vilket i sin tur ska 
leda till att fler servicelösningar utvecklas. För att mäta resultatet från insatserna används kvantitativa 
begrepp såsom medverkan på antalet träffar. Arbetsgruppen kommer även att med hjälp av en enkät mäta 
om målgruppen upplever att de fått ökad kunskap. 
 
Separata uppföljnings- och utvärderingsplaner tas fram i samband med planeringen av aktiviteterna. 

4. Kopplingar och avgränsningar 
 Arbetsgruppen ska samordna aktiviteter med Leaderområden eller motsvarande (för de områden 

som inte omfattas av Leader). 

 Samordning med Tillväxtverket sker via Camilla Jägerhem för att undvika krockar och 
dubbelarbete 

 Arbetsgruppen kommer att ha nära kontakt med nätverket för landsbygdsutvecklare i kommuner, 
regioner och länsstyrelser 

 

4.1  Kopplingar till andra projekt och organisationer inom och utanför nätverket 

 
4.1.1 Kontakt med andra arbetsgrupper 

Gruppen kommer att söka samverkan med de övriga arbetsgrupperna. Initialt kommer 
Samordningsgruppen för Leader samt gruppen Unga på landsbygden att kontaktas. Kontakt kommer även 
att tas med grupperna för Naturturism och Integration. 



  
  

 
 

Om dessa grupper är intresserade av ett samarbete, planerar vi samarbetet och dess former tillsammans med 
dem. Samverkan med Samordningsgruppen är självklar då Leaderområdena är en av våra målgrupper.  
 
Ungas perspektiv på servicefrågor glöms ofta bort – här kommer ett nära samarbetet att ge nödvändig input 
i vårt arbete.  
 
Besöksnäringen förutsätter levande landsbygder och skärgårdar. Attraktiviteten skulle försämras avsevärt 
utan en rimlig tillgång till kommersiell och offentlig service. Om gles- och landsbygder ska locka fler unga 
att bo kvar eller återvända och att få fler av de som kommit som flyktingar att stanna kvar behövs 
arbetstillfällen och tillgång till service. Därför är samverkan även med grupperna för Naturturism och 
Integration viktig för vårt arbete. 
 
4.1.2 Nya medlemmar till Landsbygdsnätverket 

I samband med olika kontakter har gruppen en dialog om medlemskap i Landsbygdsnätverket. 
 
4.1.3 Kontakter med övriga 

Hela Sverige ska leva planerar ett större projekt inom service med start 2016. En förstudie kommer att 
genomföras fram till 31 mars 2016. Förstudien genomförs i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarna och 
finansieras av PTS.  
En av gruppens uppgifter är att identifiera andra projekt och satsningar inom området service. 
 
I en internationell utblick kommer arbetsgruppen att undersöka på vilket sätt det europeiska nätverket 
arbetar inom arbetsgruppens område. 
 

4.2 Avgränsning 
I gruppens arbete ska inte ingå sådant som styrs av lagar; exempelvis skatter och miljöregler. I övrigt bestäms 
avgränsningarna i samband med planeringen av de olika aktiviteterna. 

5. Budget 
 

Specifika mål/aktiviteter Ansvariga  Budget, tkr 

Specifikt mål –  

Ökad samordning av insatser för mervärde  

  

a/ Ta fram gemensamt informations-

material 

b/ Internationell utblick 

c/ Medverka på Landsbygdsriksdagen 2016, 

nationell träff, seminarium. Klart! 

d/ Nätverksträff för lokalt ledd 

utveckling/Haparanda, nationell träff. 

Klart! 

e/ Service-Lab, höst/vår, två nationella 

träffar o tre regionala. 

Jacqueline, Camilla 

 

Fredrik (samordnar) 

Bosse (samordnar) 

 

Anders (samordnar) 

 

 

Camilla, 

6 

 

6 

27 + 10 

utfall 34 100 kr  

 

0 

 

 

0 



  
  

 
 

f/ Workshops i fem län, hösten 2015, 

HSSL, fem regionala träffar. Klart! 

g/ Betaltjänstkonferens, mars 2016. Klart! 

h/ Centralt samordningsforum, nationell 

träff, två forum/år 

i/ SmåKom, nationell träff, april -16. Klart! 

j/ Övriga träffar med målgruppen aktörer 

som arbetar med landsbygds- och 

serviceutveckling 

k/ Nyhetsbrev med tema Service. Klart! 

l/ Inspelning av podcast för att sprida goda 

exempel. Publicerad! 

m/ Nätverksträff för lokalt ledd utveckling, 

Varberg, nationell träff, workshop. Klart! 

 

Bosse 

 

Roger 

Camilla 

 

Hilkka  

Anders (samordnar) 

 

Camilla (samordnar) 

Jacqueline 

 

Jacqueline, Anders, Bosse o 

Susann 

 

3 

 

0 

0 

 

9 + 5 

45 

 

0 

3 + 9 

 

X 

Specifikt mål –  

Leaderområden eller motsvarande (för de 

områden som inte omfattas av Leader) 

uppmuntrar lokala aktörer till att utveckla 

servicelösningar  

  

a/ Initial kartläggning. Hur har Leader-

områdena prioriterat service? Klart! 

b/ Ta fram ett informationsmaterial riktat 

till målgruppen. 

c/ Medverka vid sex regionala träffar med 

målgruppen 

d/ Övriga träffar med målgruppen 

e/ Fem workshops tema service med 

målgruppen  

Jacqueline 

 

Jacqueline  

 

Anders (samordnar) 

 

Bosse (samordnar) 

Camilla (samordnar) 

 

6 

 

12 

 

18 

 

30 

25 

Specifikt mål –  

Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare får 

ökad kunskap och inspiration 

  

a/ Sammanställa underlag 

b/ Sprida och förmedla lärande exempel 

och erfarenheter till målgruppen. 

c/ Delta på nationell träff för 

landsbygdsutvecklare, Stockholm  

Camilla (samordnar) 

Camilla (samordnar) 

 

Camilla (samordnar) 

12 

15 

 

0 



  
  

 
 

Specifikt mål –  

Stor efterfrågan på och hög kvalitet på 

ansökningar om stöd till servicelösningar  

  

a/  Arbetsgruppen informerar potentiella 

stödmottagare. Detta arbete utförs av 

ledamöterna i arbetsgruppen i sina 

respektive ordinarie uppdrag och belastar 

inte gruppens resurser. Dock finns en 

kostnad för samordningen. 

b/ Arbetsgruppen tar fram en 

sammanställning över befintliga stöd till 

service. 

Bosse (samordnar) 

 

 

 

 

 

Camilla (samordnar) 

 

18 

 

 

 

 

 

12 

Lednings- och möteskostnader 

 

Omfattar två mötesdagar 

för hela arbetsgruppen, två 

mötesdagar för AU samt 

telefonmöten. 

135 

Uppdrag för ordföranden och vice 

ordföranden; totalt 10 dagar. 

Omfattar t.ex. vid 

styrgruppsmöte och andra 

typer av sammankomster 

där arbetsgruppen bör 

medverka. 

30 

Reserv  14 

Totalt  450 

 

6. Organisation, ansvar och bemanning 
 

Namn Organisation Telefon E-post 

Ordförande, 

arbetsutskott 

Jacqueline Hellsten; Leader/LLU  070-725 62 69 jacqueline.hellsten@telia.com    

Kanslirepresentant, 

arbetsutskott 

Magnus Nordgren 070-542 22 58 

036-15 58 67        

magnus.nordgren@jordbruksverket.se  

 Vice ordförande, 

arbetsutskott 

Bo Lönnqvist; HSSL 0730-73 39 49 bosse@helasverige.se  

Kommunikations-

ansvarig 

Arbetsutskott 

Susann Hellström; Tillväxtverket 08-681 93 21 

enbart SMS 

073-072 94 67 

susann.hellstrom@tillvaxtverket.se  

mailto:jacqueline.hellsten@telia.com
mailto:magnus.nordgren@jordbruksverket.se
mailto:bosse@helasverige.se
mailto:susann.hellstrom@tillvaxtverket.se


  
  

 
 

Övriga ledamöter Birgitta Laszlo; Länsstyrelsen 

Dalarna 

010-225 04 46 

070-263 67 68 

birgitta.laszlo@lansstyrelsen.se  

 Roger Ylinenpää; Länsstyrelsen 

Norrbotten 

070-601 34 42 roger.ylinenpaa@lansstyrelsen.se 

 Fredrik Lager; Kristianstads 

kommun 

073-313 64 00 fredrik.lager@kristianstad.se  

 Lena Kansbod; Ludvika kommun 0240-860 76 

072-586 73 88 

lena.kansbod@ludvika.se 

 Hilkka Eskelinen; Småkom 073-708 73 80 hilkka.eskelinen@smakom.se  

 Anette Larm Johansson; 

Skärgårdarnas riksförbund 

070-600 40 27 anette@skargardarna.se  

 Anders Johansson, Coompanion 070-235 94 98 anders.johansson@coompanion.se  

 Carina Hördegård; 

Bygdegårdarnas riksförbund 

070-532 20 68 carina@bygdegardarna.se  

 

Landsbygds-

nätverkets kansli 

   

Kommunikatör  Ingrid Whitelock 036-15 59 09 ingrid.whitelock@jordbruksverket.se  

Administratör Marie Söderström 036-15 50 98 marie.soderstrom@jordbruksverket.se  

Styrgrupp      

Peter Melin Jordbruksverket 036-15 51 82 peter.melin@jordbruksverket.se  

Eva Engström Länsstyrelserna 010-225 33 95 eva.engstrom@lansstyrelsen.se  

Mattias Grapenfelt Hushållningssällskapens förbund 070-190 59 84 mattias.grapenfelt@hushållningssallska

pet.se  

Thomas Norrby  Sveriges lantbruksuniversitet 018-67 18 89 

070-567 18 89 

thomas.norrby@slu.se  

Sofia Lindblad Lantbrukarnas riksförbund, LRF 08-787 58 90 sofia.lindblad@lrf.se  

Annika Andersson Lokalt ledd utveckling  0325-61 86 90 annika@leader-sjuharad.se  

Christina Frieberg Lokalt ledd utveckling, 

fiskeområden 

070-396 21 70 christina@cfg-konsult.se  

Tore Johnsson Sveriges Fiskares Riksförbund 070-753 40 61 tore.johnsson@yrkesfiskarna.se  

Terese Bengard Hela Sverige ska leva 070-295 21 25 terese.bengard@helasverige.se  

Ingmar Alm Svenska Fotbollförbundet 070-662 79 50 ingmar.alm@telia.com  

Andreas Vass Företagarna 08-406 17 24 andreas.vass@foretagarna.se  

Åsa Bjelkeby Tillväxtverket 08-681 96 58 asa.bjelkeby@tillvaxtverket.se  

mailto:birgitta.laszlo@lansstyrelsen.se
mailto:roger.ylinenpaa@lansstyrelsen.se
mailto:fredrik.lager@kristianstad.se
mailto:lena.kansbod@ludvika.se
mailto:hilkka.eskelinen@smakom.se
mailto:anette@skargardarna.se
mailto:anders.johansson@coompanion.se
mailto:carina@bygdegardarna.se
mailto:ingrid.whitelock@jordbruksverket.se
mailto:marie.soderstrom@jordbruksverket.se
mailto:peter.melin@jordbruksverket.se
mailto:eva.engstrom@lansstyrelsen.se
mailto:mattias.grapenfelt@hushållningssallskapet.se
mailto:mattias.grapenfelt@hushållningssallskapet.se
mailto:thomas.norrby@slu.se
mailto:sofia.lindblad@lrf.se
mailto:annika@leader-sjuharad.se
mailto:christina@cfg-konsult.se
mailto:tore.johnsson@yrkesfiskarna.se
mailto:terese.bengard@helasverige.se
mailto:ingmar.alm@telia.com
mailto:andreas.vass@foretagarna.se
mailto:asa.bjelkeby@tillvaxtverket.se


  
  

 
 

Adjungerad resurs 

Åsa Rydén 

Svenska ESF-rådet 036-34 57 40 asa.ryden@esf.se  

Adjungerad resurs 

Andreas Mattisson 

Jordbruksverket 036-15 51 98 andreas.mattisson@jordbruksverket.se  

 

7. Övrigt att tänka på  
 

7.1 Riskanalys 
 Finns det personella resurser för att genomföra aktiviteterna? 

 Ja – naturligtvis kan kompletteringar behövas beroende på hur uppdraget utvecklas. 

 Finns avgörande beroenden till andra projekt eller till andra externa intressen? 

Ja – särskilt till Tillväxtverkets uppdrag för kommersiell service. 

 Finns en klar och tvingande deadline och ligger projektets planerade slut nära denna 

tidpunkt? 

Gruppens uppdrag löper t.o.m. 2016-12-31. Det har visat sig att arbetet behöver pågå betydligt 

längre än så. 

 Saknas en klarlagd och dokumenterad förvaltningsorganisation? 

Nej 

 Har arbetet för låg prioritet i de deltagande medlemmarnas organisationer? 

Hittills tyder engagemanget på att så inte är fallet. 

 Är budgeten för arbetet rimlig? 

Ja - arbetet anpassas så här långt efter budget. 

 

7.2 Ändring av planer 
Alla eventuella ändringar i gruppens planer kommer att ske i samråd med kansliet. 

 

7.3 Ansvar och befogenheter i de tematiska arbetsgrupperna 
Gruppen följer Landsbygdsnätverkets riktlinjer med två tillägg: 

– en vice ordförande har utsetts 

– ett beredande utskott har bildats bestående av ordförande, kansliets representant, 

Tillväxtverkets representant samt representant från Hela Sverige ska Leva (tillika vice 

ordförande) 

7.4 Ekonomiska ramar, befogenheter och rutiner 
Gruppen följer Landsbygdsnätverkets ramar, befogenheter och rutiner. 

mailto:asa.ryden@esf.se
mailto:andreas.mattisson@jordbruksverket.se

