
SERVICE I SAMVERKAN – ETT PROJEKT FÖR HELA SVERIGE.

LJUNGBY

Så har vi arbetat i Ljungby med  
service och samverkan på landsbygden!



DET HÄR ÄR 
LJUNGBY.

”En kartläggning om vad som 
skett tidigare och som blivit 
lyckosamt eller misslyckande 
har även genomförts.”

SÅ HAR DET GÅTT FÖR OSS.

4Utgör en stor del av  
 Småland och är till ytan  
 totalt 1 748 km2   
4Sagobygden med museum   
 som utsetts av Unesco för   
 den muntliga berättar- 
 traditionen
428 648 invånare varav   
 hälften bor i Ljungby stad

När projektet Service i 
samverkan startade i Ljungby 
kommun pågick det ett arbete 
med att ta fram översiktsplan 
– 2035. Därför har projektet 
medverkat vid några av dessa 
träffar. Angelstad och Torpa. 
Ett nära samarbete har skett 
där resultatet av ”skördarna” 
har kommunicerats med 
ansvariga för ÖP.

En ambition har varit att först 
träffa styrelsen för de lokala 
utvecklings-
grupper 
som är 
medlemmar i 
Hela Sverige 
Kronoberg för 
att planera en 
allmän träff 
tillsammans.

Det finns 16 orter och besök 
har gjorts i Bolmsö, Tannåker, 
Vittaryd, Hamneda, Södra 
Ljunga,  Ryssby, Agunnaryd, 
Hörda, Lagan, och Lidhult. 

Den första träffen har 
annonserats i Smålänningen 
på kommunens sida. Denna 
delas ut som gratis veckoblad 
till alla hushåll. Sockenråden 
har oftast fått med träffarna i 
sina nyhetsbrev och länsav-

delningen Hela Sverige Krono-
berg har lagt ut träffarna på 

hemsida och sociala medier.
Detta har medfört att träffar-
na har varit välbesökta och 
250 personer deltagit.

Vid dessa träffar har pro-
cessledaren följt en mall av 
frågor, metoden kallar vi för 
World Café.

Mycket engagerade diskus-
sioner om den nuvarande 
servicen och vad som behövs 
för att kunna bo och verka 



Det här är VÅR 
region.

REGIONALT  
SERVICEPROGRAM.
I det regionala service-
programmet och regional 
utvecklingsstrategi Gröna 
Kronoberg framgår det hur 
servicen planeras.
Regionen har drivit ett 
eget projekt som gett 
många erfarenheter

STÄRKT SERVICEUTVECK-
LING I KRONOBERGS LÄN
Region Kronoberg ska 
fungera både som stöd
och resurs och ibland även 
part i servicesatsningar
samt tillhandahålla 
webbaserade verktyg 
och kompetens ur ett 
regionalt perspektiv. Detta 
ska fortsätta inspirera 
och engagera till lokal 
ortsutveckling, tillväxt och 
attraktiv livsmiljö på
landsbygden.

48 kommuner
4Det bor 200 522 invånare   
 i Kronobergs län
4Länets yta är 8 458 km2

som företag på orten har 
ibland resulterat i nya idéer 
och arbetsgrupper bildats.

En kartläggning om vad som 
skett tidigare och som blivit 
lyckosamt eller misslyckan-
de har även genomförts. ” 
Skörden” – och resultatet har 
skickats ut till alla deltagarna 
via E-post och Post Nord. 

Kommunens tjänstepersoner 
och politiskt förtroendevalda 
har inte medverkat vid denna 
träff utan varit med på den 
uppföljande träffen vilket 
uppskattats och ibland har 

direkta konkreta åtgärder vid-
tagits och ortens förslag har 
aktivt lyssnats på – samt vad 
dom själva kan bidra med.

I Lidhult vände man sig till 
ungdomar och 25 kom en 
fredagskväll för att diskutera 
framtidens service med två 
kommunalråd.

I processen med ÖP har 4 
serviceorter föreslagits samt 
ett utvecklingsområde. Detta 
är nu ute på remiss.

”Mycket engagerade diskussioner om 
den nuvarande servicen och vad som 
behövs för att kunna bo och verka som 
företag på orten…”



DELTAGANDE KOMMUNER ARVIDSJAUR • FLEN • LJUNGBY • LUDVIKA • MOTALA • NORRKÖPING 
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HELA SVERIGE SKA LEVA
WWW.HELASVERIGE.SE • TELEFON: 010-489 13 50 • E-POST: INFO@HELASVERIGE.SE

MÖJLIGHETER.
Kommunfullmäktige har beslu-
tat att genomföra dialogmöten 
med orterna i framtiden.
Projektets serviceinveste-
ring blir fri WiFi vid de sex 
dagligvarubutikerna med lokal 
informationstavla kopplade till 
Q R koder. 
Ett oväntat resultat har varit 
det stora behov av hjälp med 
att söka medel från EU pro-
grammen som funnits och som 
processledaren kunnat vara 
behjälplig med.
En styrka har varit att en 
kommungrupp med tjänste-
personer och 2 kommunalråd 
och 2 representanter från 
den lokala nivån har bildat ett 
samverkansteam och träffats 
kontinuerligt.
På Regional nivå har ett 
liknande team bildats med 

Region Kronoberg, Länssty-
relsen Kronoberg Ljungby 
och Älmhults kommun samt 
representanter från länsavdel-
ningen Hela Sverige Kronoberg. 
Detta har tillfört god kunskap 
till projektet och samverkan 
även för frågor som inte varit 
primärt kommunala frågor, 
som trafik, vård m.m

Genomgående på alla orter 
så lyfts bristen på bostäder. 
Vikten av skola i samhället.
Närtrafik är infört i kommunen 
och har uppskattats stort 

för dom som känner till det. 
Synpunkter på reglerna har 
framförts.
Vad fibern betyder för bygden, 
boende, företagare och besöka-
re har ventilerats livligt.
Vad behövs för att få en 
attraktiv bygd och få hit 
nyinflyttade?
Frågan ställdes under World 
café och de insamlade svaren 
är en guldgruva för framtiden.


