
SERVICE I SAMVERKAN – ETT PROJEKT FÖR HELA SVERIGE.

SKELLEFTEÅ

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



DET HÄR ÄR 
Skellefteå.

”Kommunen står inför en 
enorm utmaning...”

SÅ HAR DET GÅTT FÖR OSS.

4Skellefteå kommun ligger
 i Västerbottens län.

4Kommunens invånarantal   
 är drygt 72 000 varav cirka  
 37 000 bor utanför tätorten.

4Skellefteå är Sveriges till
 ytan största kustkommun   
 med sina 7 217 km2.

Tidpunkten för ”Service i 
Samverkan” har inte varit 
optimal för Skellefteå
kommun. Kommunen står 
inför en enorm utmaning 
inför byggandet av bostäder, 
skolor och infrastruktur som 
kommer att behövas i tid för 
etableringen av Northvolts 
giga-fabrik för litiumjonbatte-
rier. Byggandet av den första
etappen av fabriken kommer 

att slutföras 2020. Northvolt 
kommer att behöva rekrytera 
drygt 3 000 anställda. Detta
kommer att 
innebära en 
ökning med 
cirka 10 000
personer i 
kommunen som i sin tur 
kommer att skapa ett behov 
av ytterligare service och 
möjligheter för etablering av 
fler företag. I pipelinen finns 
också en återvinningsfabrik 
för batterier. På gång är även 
ett testcenter för tåg i Jörn 
som kommer att kräva ytter-
ligare utökning och utveckling 
av nuvarande resurser. 

Service i Samverkanprojektet 
är ett pilotprojekt, och han 
lar om att testa och under- 
söka medskapande metoder 
och modeller och utveckla 
samverkansmodeller för lokal 
service på landsbygden. Det 

primära mandatet är att 
producera en metod/modell 
för att inkludera den första 
nivån i samhället i den civila 
planeringen så att politiska
beslut förankras i samhällets 
behov för att undvika byrå-
kratiskt beslutsfattande. Vilka
samverkansverktyg finns idag 
i kommun? Processledaren 
har genomfört möten med
byarnas föreningar med hjälp 
av ”World Café”- metoden för 
att inkludera alla invånare i 
processen och att undervisa 

och visa dem den metod som 
leder till öppen dialog och 
som skapar en vänlig och 
trygg atmosfär där mycket 
inspiration flödar.



Det här är VÅR 
region.

REGIONALT  
SERVICEPROGRAM.

Prioriterade insatsom-
råden i länets regionala 
serviceprogram

4Stöd till kommersiell 
 service

4Samordnings-och
 samverkanslösningar

4Ny teknik och 
 innovativa
 servicelösningar

4Ny kunskap och
 kompetensutveckling

Västerbottens län är det
näst största länet i Sverige
och upptar en åttondel av
Sveriges yta.

270 154 invånare  

I Västerbottens län bor fem
invånare per km2.

Kommunstyrelsen i Skellefteå 
har anammat processledaren 
för Service i Samverkans 
strategi för en plattform för 
medborgardialog och har satt 
medborgarplattform som den 
första prioriteringen i den 
fördjupade översiktsplanen.
Kommunen planerar att
implementera plattformsmo-
dellen och strategin under 
2021. 

Under projektets gång har 
kommunen arbetat med en 
intern plattformsstrategi 
för att skapa ett team som 
kommer att arbeta med detta 
i framtiden. Under en resa till
Norge i maj 2018, som 
arrangerades av Region Väs-
terbotten, blev en represen-
tant från Norsjö kommun så 
inspirerad av projektet att de 
valde att inkludera detta i sitt
eget projekt Framtidspro-
grammet. I september 2018
anställde Norsjö kommun Ser-

vice i Samverkans processle-
dare i Skellefteå på halvtid.
Genom medborgardialoger 
har Norsjö kommun fått 
återkoppling från 20 procent 
av befolkningen. 

Norsjö kommun har blivit en 
av fem nominerade kommu-
ner som Årets Kvalitetskom-
mun. Detta till stor del på 
grund av Service i Samver-
kans demokratiprocess och 
medborgardialog. Modellen 
har också blivit vald till en 
mall för ett test som är igång 
i sex andra kommuner.
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MÖJLIGHETER.
Processledaren från ”Service i 
Samverkan” har blivit inbjuden 
till Österbotten i Finland för
att presentera denna demokra-
tiska process för landsbygden.

Det är av yttersta vikt att arbe-
ta med relationer och förtro-
ende för offentliga tjänstemän, 
åsikter om beslutsprocessen 
och frågeställningar i ett lands-
bygdssamhälle. Landsbygdsom-
råden kämpar för att bli hörda. 

De har inte nödvändigtvis en 
massiv önskelista utan söker 
snarare efter verktyg för att 
samarbeta med beslutsfattare. 
Skillnaden mellan stad och 
landsbygd är inte bara en 
svensk utmaning utan i hela 

Europa. Det är viktigt att lära 
av andra och dela våra egna 
resultat. Det finns stor möjlig-
het att samarbeta med andra 
länder och dela resultaten. 
Europeiska landsbygdsparla-
mentet är en sådan plattform.


