
SERVICE I SAMVERKAN – ETT PROJEKT FÖR HELA SVERIGE.

ÄLVDALEN

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



DET HÄR ÄR 
ÄLVDALEN.

” Behoven ser olika ut från 
 bygd till bygd.”

SÅ HAR DET GÅTT FÖR OSS.

4Älvdalens kommun ligger i   
 Dalarnas län

4Kommunens invånarantal 
 är 7091 (2019) 

4Ytan är 7 143 km²

4Befolkningstäthet  
 1 inv/km²

Nu står vi inför avslutningen 
av projektet och kommer 
snart att låta resultatet leva 
vidare. Under hösten kommer 
vi tillsammans med kommu-
nen och kommunbyarådet ta 
fram en handlingsplan, som 
ska konkretisera och kom-
plettera den innan sommaren 
antagna kommunala service-
planen. 

I samverkan har vi arbetet 
för att öka möjligheterna för 
de som bor och verkar att 
påverka servi-
ceplaneringen. 
Dessa processer 
har bland annat 
mynnat ut i den 
kommunala serviceplanen. 
I den finns mål och priori-
teringar som i samverkan 
mellan företag, föreningar och 
kommunen ska leda till att vi 
får den service vi har behov 
av, rätt service på rätt plats. 
Den kommunala servicepla-
nen, tillsammans med att 
skapa hållbara serviceproces-
ser och en hållbar plattform 
har varit ett gemensamt mål 
som vi strävat mot under pro-
jektets gång. Konkret har det 
inneburit drygt 15 workshops 
i kommunens 8 bygder. Dessa 
workshops har vi genomfört 
med medskapande meto-
der och de har lyft frågor 

som ”vad är ditt behov av 
service?”, ”hur kan den lokala 
servicen utvecklas i områ-
det?” och ”hur kan du eller 
ni som organisation, genom 
samverkan, bidra till stärkt 
service?”. Våra workshops 
har gett många förslag och 
önskemål, inspiration, lyft 
svårigheter och möjligheter 
- det har gett den grundbult 
som varit en viktig bestånds-
del i kommunens viktiga 
arbete med serviceplanen. Vi 
får dock inte glömma för vilka 

den i förlängningen är allra 
viktigast för – lokalsamhället, 
lokala utvecklingsgrupper, 
föreningar, företagare.  De 
som i samverkan ska vara 
med och bygga servicen i vår 
avlånga och glesa kommun. 
Trots att vi inte är så många 
på den stora ytan så har 
vi har förhållandevis god 
kommersiell servicegrad i vår 
kommun, tack vare turistnä-
ringen som är mycket bety-
delsefull och driver på den 
kommersiella servicen. Och vi 
tror att den kan utvecklas än 
mer, trots utmaningarna med 
begränsade resurser.



Det här är VÅR 
region.

” Behoven ser olika ut från 
 bygd till bygd.”

REGIONALT  
SERVICEPROGRAM.

Inom ramen för RSP, 
Dalarnas regionala 
serviceprogram, bedrivs 
strategiskt arbete för 
att stödja processer för 
utveckling av service i 
landsbygder. Målet med 
serviceprogrammet är att 
det ska finnas förutsätt-
ningar att driva företag, 
handla mat, tanka bilen, 
ta ut kontanter, skicka 
och hämta paket och 
använda internettjänster 
på landsbygden. Arbetet 
sker genom samverkan och 
regelbundet samlas ett 30-
tal aktörer från kommuner, 
föreningar, organisationer 
och myndigheter i arbets-
gruppen för servicepro-
grammet. 

När det gäller samverkan har 
vi verkat för att stärka Älv-
dalens kommunbyaråd, som 
fungerar som ett paraplyor-
gan för byaråd och utveck-
lingsgrupper i kommunen. Vi 
har under mötena i byarna 
sett vikten av och intresset 
för ett starkt och aktivt 
kommunbyaråd. Hållbarheten 
och de som kommer att bära 
dessa servicefrågor efter 
projektet kommer också 
att vara kommunbyarådet. I 
kommunbyarådet sitter sty-
relsemedlemmar utsedda från 
byarna, plus en politiker som 
representerar kommunen. 
Kommunbyarådet har också 
möjlighet att adjungera de 
tjänstepersoner som behövs. 
Något som vi sett i det här 
projektet är också hur viktigt 
det är för de som bor och ver-
kar här att få vara delaktiga i 
dessa processer. Planarbeten 
kan ses som byråkratiska 

produkter, men de påverkar 
oss och vår framtid. Genom 
att göra sina röster hörda och 
vara med i dessa processer så 
kommer vi få valuta för peng-
arna och den kvalitet vi vill 
ha. För om det är någonting vi 
ser så är det att behoven ser 
olika ut från bygd till bygd. 
När projektet nu går mot sin 
ände är vi fortfarande i full 
gång med arbetet. De här två 
åren har varit lärorika och 
vi ser att möjligheterna och 
förutsättningarna till stärkta 
lokala processer har ökat. 
Nu ska det tas vidare in i en 
förhoppningsvis utvecklad och 
ljus framtid. 4Det bor 287 350 invånare  

 i Dalarnas län (2019)

4Länets yta är 28 189 km²

415 kommuner
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MÖJLIGHETER.
Möjligheterna i Älvdalens 
kommun kommer att kokas 
ner till en handlingsplan, som 
ska visa vem som enskilt eller 
i samverkan ska genomföra 
de serviceförbättringar som 
prioriterats, samt hur det ska 
finansieras. Arbetet kommer 
att tas vidare och följas upp 
av Älvdalens kommun och 
kommunbyarådet, bland annat 
behövs avtal för ersättning 
utformas till kommunens 
servicepunkter. 

Ett kommunalt mål, som bygger 
på arbetet i kommunens byg-
der, är att det innan 2022 ska 
etableras minst tre service-
punkter i kommunen. Tanken är 
att de platser som ska ges möj-
lighet till dessa servicepunkter 

är de bygder som ligger längst 
ifrån kommunens tre tätorter. 

Kommunbyarådet och Älvda-
lens kommun vill arbeta för att 
etablera dessa servicepunkter 
vid lanthandlare där det finns.
Där det saknas kommersiell 
service är fokus att bygga upp 
dessa kring bygdegårdarna.  
Innehållet ska skräddarsys 
efter vardera geografiska plats 
och kan komma att innehålla 
allt från informationspunkt, 
hjälp att betala räkningar, låna 
dator, möjlighet att ladda bilen 
till livsmedel i någon form.


