
SERVICE I SAMVERKAN – ETT PROJEKT FÖR HELA SVERIGE.

MOTALA

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



DET HÄR ÄR 
MOTALA.

SÅ HAR DET GÅTT FÖR OSS.

4Ligger i Östergötlands län

4Invånarantal i kommunen   
 är drygt 43 500 varav ca 
 12 100 utanför tätorten

4Ytan är 1 267 km² 

4Befolkningstätheten  
 är 44,5 inv./km²

Under hösten 2018 genom-
fördes åtta träffar, med 
boende och verksamma från 
16 orter i Motala kommun, för 
att diskutera vilken service 
som finns idag och hur de 
skulle vilja att det ska se ut 
i framtiden. Som underlag 
användes bl a det webba-
serade verktyget PIPOS för 

analys av service. Deltagarna 
diskuterade även hur de vill 
att plattformen för samverkan 
med kommunens politiker och 
tjänstemän samt övriga lokala 
utvecklingsgrupper ska se ut. 

Under vintern och våren 2019 
genomfördes sedan åtta 
återträffar då politiker från 
den nyinrättade ”Politiska 
arbetsgruppen för lands-
bygdsutveckling” medverkade 
tillsammans med kommu-
nens utvecklingsstrateg.                                                                                                                              
                            
De åtta politikerna, som re-
presenterar samtliga partier 
i kommunfullmäktige samt 
olika nämnder och styrel-
ser, har tillsammans med 
utvecklingsstategen via dessa 
träffar fått en mängd bra 
förslag och utvecklingsidéer. 
Sammanlagt har nästan 400 

personer deltagit på träffarna 
och svaren på diskussions-
frågorna från höstens träffar 
samt de förslag och idéer som 
framkommit under vinterns 
och vårens träffar har sam-
manställts och presenteras. 
Sammanställningarna samt 
PIPOS-analyserna ligger nu 
till grund för kommande Ser-
viceplan samt Översiktsplan.                                                                                                                                   



Det här är VÅR 
region.

REGIONALT  
SERVICEPROGRAM.

Regionalt serviceprogram 
för Östergötland 2014 - 
2020 har som övergripan-
de mål att skapa förutsätt-
ningar för människor och 
företag att bo och verka 
var de vill i Östergötland 
och erbjudas god serviceni-
vå inom rimliga avstånd.

De prioriterade område-
na är tillgänglighet till 
dagligvaror, drivmedel och 
grundläggande betaltjäns-
ter samt kommunal och 
regional serviceplanering.
Innovativa lösningar och 
samordning av serviceslag 
uppmuntras inom alla 
dessa områden.

4Det bor ca 463 000  
 invånare i Östergötland 

4Länets yta är 11 630 km²
 
4Befolkningstätheten  
 är 43,8 inv./km²

Under projekttiden har 
”Plattformen för samverkan” 
mellan de lokala utvecklings-
grupperna och kommunens 
tjänstemän och politiker vuxit 
fram. Förslag från en av delta-
garna från de lokala utveck-
lingsgrupperna har lett fram 
till ”Tematiska Landsbygds-
dialoger”. Deltagare på dessa 
dialoger är en representant 
per lokal utvecklingsgrupp, 
politiker och tjänstemän inom 
själva ämnesområdet samt 
aktuella utförare/berörda 
för fackområdet. Den första 
tematiska landsbygdsdialogen 
hösten 2018 handlade om 
kollektivtrafik och i septem-
ber 2019 startades nästa dia-
log som handlar om bostäder 
och byggemenskaper.  

En annan samverkansform 
som ingår i plattformen är de 

”Rivstartsmöten” som utveck-
lingsstrategen ansvarar för. 
Dessa möten är en arbetsmo-
dell för företagare, föreningar 
och/eller medborgare som 
står inför ny verksamhet 
eller större förändring av sin 
verksamhet. De får då träffa 
berörda kommunala förvalt-
ningar vid ett och samma 
tillfälle i syfte att underlätta 
genomförandet av det som 
önskar genomföras.   

Servicelösningen i Motala 
kommun är att en ”Service-
punkt” kommer att öppnas 
hos ICA Nära Fornåsa under 
hösten 2019. Dessutom 
undersöks möjligheten att 
starta en Servicepunkt i den 
Bokbuss som uppsöker lands-
bygden utanför centralorterna 
Motala samt Borensberg.
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MÖJLIGHETER.

Detta har varit den viktigaste 
innebörden på samtliga träffar 
och det engagemang som 
deltagarna – både boende och 
politiker – visat har gett och 
ger mycket bra möjligheter till 
fortsatt dialog och till beslut 
samt samordningsvinster i 
framtiden gällande Service i 
Samverkan på landsbygden.                                                                                                                                     
                   

Det har framkommit många 
förslag som, via sammanställ-
ningarna, ger underlag till 
framtida ”Tematiska Lands-
bygdsdialoger”. Syftet med 
dessa dialoger är att komma 
fram till en plan för hur de 
olika förslagen och problemen 
ska arbetas vidare med.

Projektet Service i Samverkan 
slutar i november 2019, men 
arbetet i Motala kommun kring 
samarbete om service och 
dess lösningar kommer att leva 
vidare.
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Lyssna, för dialog - framförallt innan 
beslut ska tas - och ge konkret gensvar.


