
Projektbeskrivning: Stärkt serviceutveckling i Kronobergs län 
1. Behov av service 
Beskriv kortfattat vilken service som saknas eller som inte finns i tillra cklig utstra ckning idag. Beskriv varfo r 

servicen bo r etableras eller fo rsta rkas. 

I Kronobergs län har servicepunkterna i form av dagligvaruhandel i stort sett halverats vart tionde år mellan 

1970 och 2000, på senare år har nedläggningstakten dock saktats ner. Till synes kan det då också framstå 
som att servicegraden i länet inte minskat, men en fortsatt urbanisering och därmed minskande befolkning 

på landsbygden gör att målet om servicenärhet ändå uppfylls, då färre människor bor på landsbygden, fastän 

servicen (och då inte enbart dagligvaruhandel) i faktisk omfattning minskar. Att vända trenden och återgå till 

nivån på servicepunkter som rådde 1970 är inte realistiskt sett till både de samhälls- och 

infrastrukturförändringar som skett sen dess. Däremot finns i länet en uttalad önskan om att landsbygden 

inte ska avfolkas ytterligare utan att livskraftiga orter ska både utvecklas och växa. Närhet till både ny och 

diversifierad service är då en förutsättning. Ett behov av att koppla service till attraktivitet och inte enbart 

nödvändighet måste prövas, för att hitta strategier för skapande av livsmiljöer människor både vill stanna i 

och flytta till. För att åstadkomma detta lyfter länets serviceprogram fyra prioriterade områden – vars 

uttalade syfte är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt med god tillgänglighet till kommersiell och 

offentlig service. Genom prioriteringarna 1. Effektiva och attraktiva dagligvarubutiker och 

drivmedelsanläggningar, 2. Lokalt engagemang och samverkan, 3. Kommunernas ansvar och medverkan, 4. 

Tillgänglighet till betaltjänster. 

Vi ser att främst de tre första av ovanstående prioriteringar kopplar an till de behov detta projekt ska belysa.  

Som myndighet saknar Region Kronoberg idag ett strategiskt arbetssätt i förhållande till det, av annan 

myndighet framtagna, regionala serviceprogrammet. Insatser som har genomförts och genomförs är reaktiva 

snarare än långsiktiga och proaktiva. Mycket av arbetet sker i respektive kommun och då i form av främst 

lokala punktinsatser; olika kommuner har dessutom skilda förutsättningar att bedriva eget servicearbete. I 

vissa kommuner är det snarare aktörer i civilsamhället som är initiativtagare och/eller drivande. 

Serviceprogrammets tredje prioritering kring kommunernas ansvar och medverkan är då en uttalad 

ambition om att utveckla strukturen kring hur kommunerna som offentliga aktörer kan samspela i 

servicearbetet.  

Region Kronoberg är en ny aktör med andra ingångar och förutsättningar när det gäller arbetet med 

serviceområdet, och har att ta hänsyn till att vi även äger det regionala utvecklingsansvaret. Även i länets 
regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg pekas ett antal prioriteringar ut; bland annat om att främja 

hållbar utveckling i hela regionen, något som kan ske genom att olika platser arbetar mer kompletterande 

och drar nytta av varandras kvalitéer. Vi behöver planera vårt samhälle utifrån en helhetssyn som ser till att 

optimera och åstadkomma hållbara lösningar för samhällsplanering som inkluderar allt från transport, 

kollektivtrafik, it/bredband till bebyggelse och näringslivsstrukturer. En annan prioritering handlar dels om 

att bredda länets näringsliv för att minska konjunkturkänsligheten och dels om att utveckla vår 

innovationsförmåga. I ljuset av det är förnyelse, både i form av innovationer och nya företag, ett av de 

främsta verktygen för att stärka länets tillväxt och sysselsättning. Effektiva och attraktiva dagligvarubutiker 

och drivmedelsanläggningar som serviceprogrammet lyfter kan inte uppnås isolerat – med enbart kortsiktiga 

stödinsatser, utan det omkringliggande samhället som beskrivs ovan – ett komplementärt tänk ser vi som ett 

framgångskoncept. Ingen butik är en ö. 

Både serviceprogrammets andra prioritering om lokalt engagemang och samverkan Gröna Kronoberg 
belyser vikten av att utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga. Tillgång till god 
samhällsservice är sådant som ingår i de förväntningar invånarna har på en plats. Men för att få människor 
att trivas så är det också viktigt hur en plats ”känns”; samhällsandan på platsen, eller socialt kapital som det 
kallas inom akademin. Ett högt socialt kapital utgör ett socialt kitt som får människor att trivas och ortens 
attraktivitet att öka vilket förhoppnings bidrar till samhällets utveckling.  

I dagens servicearbete saknas tydlig koppling till ovanstående regionala perspektiv. Det bredare 
samhällsperspektivet, den regionala tillväxten och den lokala ortsutvecklingen är en förutsättning för ett 



servicearbete i en region där landsbygdens utveckling i mångt och mycket är hela regionens utveckling. Detta 
är utmaningar som är nödvändiga att utforska vidare. Efter dialog med länets kommuner, Länsstyrelse och 
Leader har det också framkommit en vilja att utöka samverkan inom ramen för serviceprogrammet och att vi 
tillsammans ska driva arbetet mer aktivt och med det skapa bättre förutsättningar för en god 
samhällsutveckling i hela länet.  

2. Behov av åtgärder 
Vilka a tga rder a r no dva ndiga fo r att sta rka och sa kersta lla tillga ngen till servicen. 

Region Kronoberg beho ver fördjupa kunskapen om hur dagens servicestruktur, butiksstruktur, och 
servicebehov ser ut. Det regionala serviceprogrammet har ett fokus pa  kommersiell service. Ha r ser vi 
potential att utveckla kunskapen till att ocksa  i sto rre utstra ckning omfatta andra former av service fo r fler 
affa rsmo jligheter och nyskapande lo sningar fo r den offentliga sektorns uppdrag. La net riskerar annars att 
landsbygden ga r mot en utveckling da r ga r mot en oo nskad riktning. Detta kan leda till att nuvarande 
servicegrad uppho r, att de boende blir alldeles fo r fa  fo r att vare sig kommersiell service eller annan service 
ska kunna vara ga ngbar ur ett ekonomiskt eller samha llsnyttigt perspektiv. Servicegraden kan da  na  en punkt 
da  den minskar snabbare a n avfolkningen, servicena rheten kan da  inte ens uppra ttha llas pa  den niva  den har 
idag. 
 
Det finns ett behov av att fa  till en fo rba ttrad va xelverkan mellan Gro na Kronoberg och dess understrategier – 
och da r vi ser ett behov av att integrera la nets RSP till att vara ett av flera program som kan bidra till den 
regionala utvecklingen. Vi ser en mo jlighet att ta ett bredare grepp om serviceprogrammet och pa  sikt skala 
upp de lokala insatserna.  
 
Serviceuppdraget stra cker sig o ver ma nga a mnesomra den – men det finns idag gemensamma utmaningar att 
identifiera vem/vilka som är regionens samverkansparter ute i kommunerna, och fra gorna faller ibland 
”mellan stolarna”. Det finns utmaningar i kommunikationen dels mellan den regionala niva n och den 
kommunala, men ocksa  mellan den regionala/kommunala och den lokala niva n (civilsamha llet, na ringslivet, 
inva narna o.s.v.).  
 
Fo r att dra la rdom av andra regioners framga ngsfaktorer a r omvärldsbevakning viktigt; hur arbetar man 
med servicefra gan – hur ser det t.ex. ut i de la n da r servicefra gan inte enbart ses som landsbygdsutveckling i 
form av butikso verlevnad eller dylikt? Vilka inspirerande insatser skulle olika akto rer i va rt la n kunna ta del 
av? 
 
En annan a tga rd vi tror a r no dva ndig inom ramen fo r projektet a r att utifra n genomfo randet av ovansta ende 
a tga rder a ven fa  till sta nd mobilisering av de projektide er som kanske redan idag finns, men a ven de ide er 
som kan framkomma genom de aktiviteter o vriga a tga rder resulterat i.  
 
La nets kommuner efterlyser en samlad plattform för dialog men a ven en verktygslåda/webblösning som 
kan fungera ba de som sto d i arbetet med servicegivarna och i arbetet med potentiella projekt kring lokala 
servicelo sningar. 

 
3. Projektidé 
Syftet med projektet. Varfo r ska det genomfo ras?  
Den eller de aktiviteter som projektet ska genomfo ra. 
Hur kan projektets aktiviteter och resultat bidra till etablering eller fo rsta rkning av den service som beho vs. 
Region Kronoberg hade under 2015 fokus pa  att bevaka att arbetet med kommersiell service skett enligt 
fo rordning och det av La nsstyrelsen Kronoberg framtagna regionala serviceprogrammet. I slutet av 2015, 
efter dialog med kommuner och la nsstyrelse, beslutades det att Region Kronoberg under 2016 ska leda en 
o versyn/revidering av serviceprogrammet och dess prioriteringar/ma l; detta fo r att ba ttre harmonisera med 
nula ge i la net avseende service, tillga nglighet och samha llsbyggnadsinsatser; och na rmare koppla till den 
regionala utvecklingsstrategin och dess understrategier, samt med avseende pa  nya Landsbygdsprogrammets 



utformning.  
 
Projektets fyra huvudaktiviteter inneha ller i sin tur ett flertal olika insatser som ba de lo per parallellt och 
ibland o verlappar varandra. Detta beror pa  insatsernas karakta r som inte kan ses som isolerade utan ska 
komplettera och samspela med varandra fo r ba sta resultat och skapa ett merva rde; en tydlig tra d genom hela 
projektet. Lyckas projektet med sina insatser sa  kan pa  sikt serviceprogrammets olika effektma l ba de sta rkas 
och breddas. Av den anledningen tar insatserna ett bredare grepp fo r att inte befinna sig inom ramen fo r det 
ordinarie arbetet med prioriteringarna i serviceprogrammet men likva l bidra till ma luppfyllelse och 
genomfo rande. 
 
Aktivitet 1. Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå 
 
Genom utlysningen fo r sta rkt regional serviceutveckling ser vi en mo jlighet till växelverkan och parallell 
fo rdjupning av hur la nets serviceprogram ska kunna genomfo ras i konkreta satsningar samt hur la nets 
utmaningar och prioriteringar i Gro na Kronoberg ska kunna samordnas med en nulägesanalys av och 
ma lbilder fo r servicearbetet. La nets butiksorter beho ver beso kas, men a ven orter utan butik beho ver 
synliggo ras och analyseras; vad finns det fo r servicemo jligheter; en ort som inte har butik men som a r 
servicepunkt – finns det? Genom GIS beho ver vi generellt analysera en ma ngd olika aspekter kopplat kring 
hur la net de facto ”ser ut”; pendlingsmo nstren, befolkningsutvecklingen o.s.v., men ocksa  va ga in mer 
kvalitativa parametrar, i syfte att o ka fo rutsa ttningarna fo r en la ngsiktigt ha llbar samha llsutveckling men 
a ven pa  kortare sikt effektivare och attraktiva dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar. Fo r att kunna fa  
flickor, pojkar, kvinnor och ma n att vilja stanna kvar i sin hembygd och flytta eller a terva nda till denna 
beho ver vi arbeta med att utveckla attraktiva livsmiljo er, da r alla kan hitta sin plats. Det beho vs nya/ba ttre 
analysverktyg i form av underlag, kunskap, resurser, webblo sningar med samlad kunskap fo r att sto tta och 
tydliggo ra hur servicesatsningar ska prioriteras utifra n de strategier och program som finns ba de lokalt, 
regionalt och nationellt. 
 
Det a r ocksa  viktigt att bena ut rollfo rdelningen mellan myndigheter, kommuner och andra akto rer fo r att 
ligga till grund fo r framtida lokala servicesatsningar – vilka a r va ra samverkansparter; vilka ska vi samhandla 
med, vad kommunernas ansvar a r och hur ska deras medverkan sa kras, och pa  vilket sa tt, samt kontinuitet 
fo r detta. Idag a r detta inte tydligt och samverkan blir da rfo r lidande. En intressentanalys och 
intressentdialog har pa bo rjats tillsammans med bero rda akto rer, men kommer att vidareutvecklas och 
uppdateras kontinuerligt. I dialog med kommunerna har detta kommit fram som en prioriterad fra ga. 
 
Inom ramen fo r projektet ska fyra samverkansforum genomfo ras. Under projektet ska det i detta forum 
utbytas erfarenheter och la rdomar, men a n mer prioriterat a r att insatser i form av servicesatsningar och 
projektide er initieras. Insatser som kan genomfo ras ba de inom kommunernas ordinarie verksamhet men 
a ven genom utlysningar i t.ex. Landsbygdsprogrammet.  
 
En intressentanalys underla ttar a ven vid skapande av ett bredare samverkansforum fo r dialog, lokalt 
engagemang och samverkan samt samhandling som ska ta vid na r projektet a r avslutat. Kommunerna 
efterfra gar ett nytt partnerskap, ett samverkansforum, da r service- och landsbygdsutveckling regelbundet 
diskuteras och de olika intressenternas framtida satsningar ba de kan fo rankras och eventuellt va xlas upp. Det 
a r i detta forum parter fra n olika samha llsniva er, ba de privata- och offentliga, fa r mo jlighet att samverka runt 

hur ma len i RSP ska uppna s och konkretisera vilka insatser som ska genomfo ras, och av vem, ba de i det korta och 

det la nga perspektivet. Det a r ocksa  ett tillfa lle fo r inspiration och erfarenhetsutbyte.  
 
Aktivitet 2. Analys gällande kompetensutvecklingsbehov inom service på regional och kommunal samt bland 
servicegivare 
 
Akto rer inom ramen fo r dagens serviceprogram har god kompetens om vad service a r, men sta ller sig 
fra gande till vad det skulle kunna vara, om servicen skulle kunna utvecklas ytterligare och i sa dana fall pa  
vilket sa tt? Service idag a r, som omna mnts tidigare, kopplat till kommersiell service, och da  fra mst lokala 
lanthandlare, medan offentlig service och andra typer av servicepunkter inte har diskuterats. Att identifiera 
projekt som kan tillfredssta lla fler behov hos ba de boende, na ringsidkare och orterna i stort och bidra till 



ba de ma luppfyllelse i serviceprogrammet och Gro na Kronoberg skulle vara intressant. Ha r skulle t.ex. 
projektide er om cirkula r ekonomi i form av t.ex. delandets ekonomi och kollaborativ konsumtion vara 
intressant (delandets ekonomi och kollaborativ konsumtion handlar om att dela pa  befintliga resurser som 
exempelvis bilar, verktyg, maskiner, och har stor potential fo r ba de resurseffektivisering och uto kat 
serviceutbud).  
 
I syfte att inspirera och utforska nya ide er tillsammans, kommer projektet inrymma omvärldsbevakning och 
erfarenhetsutbyte. Fo rslaget, fra n la nets kommuner a r att utforska minst tre framga ngsrika regioners 
arbete pa  service- och landsbygdsutvecklingsomra det. Ha r tror vi att Tillva xverkets helhetssyn kring 
regionerna samt kunskap om tidigare goda regionala och lokala projektexempel kan vara oss behja lpliga. 
Tanken a r att detta ska ligga till grund fo r ett antal inspirationsinsatser genom dels anordnande av 
seminarier och dels ett studiebesök, fo r de akto rer som identifierats i intressentanalysen.  
 
Fo rutom att utforska vad servicebegreppet skulle kunna inneha lla, och vidareutveckla eller utveckla nya 
typer av servicefunktioner i la net, kommer kommuners nulägesanalyser av servicebehov och 
uppdateras och samspela med detta. Uppdaterade kommunala nula gesanalyser a r en fo rutsa ttning fo r en 
gemensam regional fo rsta else av kompetensutvecklingsbehov och viktig fo r att identifiera eventuella 
samverkansprojekt och mo jligheter till erfarenhetsutbyte kommuner och serviceidkare emellan. 
 
Aktivitet 3. Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet 
 
Inom ramen fo r serviceprogrammet kommer ett utmaningsdrivet arbetssa tt att anva ndas. Det betyder att 
sa tta utmaningarna i centrum och prioritera ett sektorso vergripande arbetssa tt (ja mfo rt med en 
sja lvcentrerad och sektorsbunden planering). Det ska o ppna mo jligheterna fo r en ma ngfald av intressenter 
att bidra till serviceprogrammets ma luppfyllelse. Intressenterna ska kunna ta olika roller och ansvar i 
utvecklingsarbetet o ver bland annat tid och kliva in och kliva av utvecklingsprocesser beroende pa  vad 
utmaningen a r och pa  vilka lo sningar som beho vs. I och med att prioriterade projekt utga r fra n 
intressenternas och/eller orters egna utmaningar a r fo rhoppningen att det ska bidra till o kat lokalt 
engagemang. Detta kan i sin tur bidra till att fler lokala ide er fa ngas upp och eventuellt utvecklas. En 
prioriterad fra ga som redan lyfts a r till exempel hur olika akto rer, i samverkan kan bidra till utvecklingen av 
ha llbara logistiklo sningar fo r la nets akto rer. Utmaningsdriven utveckling kra ver ett ma linriktat och 
processorienterat arbetssa tt samt ett kompetent ledarskap.  
 
Projektets initiala insatser ska ligga till grund fo r en mobiliseringsfas i projektet da r vi tillsammans kan agera 
fo r att pa  ba sta sa tt mobilisera och coacha olika intressenter (dagligvarubutiker och 
drivmedelsanla ggningar) kring utlysningar fo r t.ex. lokala servicelo sningar, na ringslivsprojekt, bredare 
samha llsutvecklingsprojekt. Projekt som ska finnas i ett sammanhang och inte bli kortlivade punktinsatser. 
Under projektet ska ett flertal nya projektide er tagits fram och kommit na rmare en anso kningsfas. Ett fo rslag 
som diskuterats tillsammans med kommunerna a r att utveckla konkreta handlingsplaner fo r serviceinsatser, 
som a r koncisa och kommunikativa. Genomfo randeaktiviteter som belyses i respektive handlingsplan a r da  
sammankopplade med behov identifierade i tidigare framtagen nula gesanalys och det regionala 
komplementa ra synsa ttet som framha vs i Gro na Kronoberg 2025. Det syftar till att platser och orter arbetar 
mer strategiskt utifra n ett komplementärt synsa tt fo r att komplettera och dra nytta av varandras kvalite er.  
 
Aktivitet 4. Dokumentation och resultatspridning  
 
Resultaten kommer att spridas ba de internt hos samverkansparterna och externt hos andra intressenter, 
detta fo r att skapa delaktighet i, och fo rsta else fo r projektet. Ett viktigt led i att sa kra ett systematiskt la rande 
a r att ha en plan fo r hur kunskapen ska fo rvaltas, varfo r projektet kommer att uppra tta en 
kommunikationsplan. Utan spridning av kunskaperna finns det inget va rde i att fo lja upp olika insatser. 
Da rfo r a r det viktigt att planera fo r hur la randet a terkopplas och att succesivt utforma mer effektiva insatser 
baserade pa  tidigare erfarenheter. Servicearbetet ska kopplas till Gro na Kronobergs la randecykel, vilket 
inneba r dels en årscykel och dels en fyraårscykel för uppföljning, lärande och dialog. Årscykeln innebär 
löpande uppföljning av aktiviteter, medan en fördjupad uppföljning och prövning av RSP aktualitet sker vart 
fjärde år (alltså även framtida serviceprogram). Projektets lo pande uppfo ljning kommer att ske vid de fyra 



samverkansforum som planeras, och belyses i sin helhet under projektets slutkonferens som riktar sig till 
projektets direkta och indirekta ma lgrupper. Tanken a r att RSP, efter projektets slut följs upp i sin helhet 
under Region Kronobergs årliga ”Regiondag”.  
 
Projektet a r ta nkt att fo ljas av en forskare kopplat till landsbygdsutveckling, sociala och ekonomiska 
fo rha llanden och liknande; som under processens ga ng fo ljer arbetet och kommer med input. Forskaren ska 
underso ka den potentiella vinningen fo r en plats/ort/kommun med satsningar likt dessa, ur olika perspektiv 
– na ringsliv, tillva xt, innovation, turism, sociala och symboliska va rden och rent ekonomiska. Forskaren skall 
ta fram akademiska exempel och bela gg fo r detta. Resultatet av forskningen kommer att integreras i 
slutrapporten fo r projektet och ocksa  finnas tillga nglig pa  servicebloggen och den efterfo ljande verktygsla dan 
(la s mer nedan). I syfte att engagera, skapa en ”vi-ka nsla” i la net och marknadsfo ra de aktiviteter som pa ga r 
kommer en serviceblogg att utvecklas. Dagens kommuner och servicepunkter kommer att lyftas fram och 
ma natliga nyhetsbrev att publiceras utifra n olika teman. Pa  bloggen kommer ocksa  projektets resultatrapport 
och webbaserad verktygsla da (da r servicebehov, analysverktyg och andra underlag inga r) att presenteras och 
finnas tillga ngliga. Kommunerna ba de efterlyser och va lkomnar webbaserat sto d och anser att detta kan vara 
sto djande i deras arbete med att utveckla servicen, sa rskilt i de mindre kommunerna da r servicefra gan kan 
vara en av ma nga arbetsuppgifter hos en och samma tja nsteperson. 

 
4. Målgrupp 
Vilken (direkt och eventuellt indirekt) ma lgrupp har projektet? 

Den direkta ma lgruppen a r tja nstema n och politiker i regionens a tta kommuner samt La nsstyrelsen 
Kronoberg och ansvariga inom Leaderomra dena.  
 
Den indirekta ma lgruppen besta r fra mst av na ringsidkare, servicegivare, och bero rda intressenter i 
civilsamha llet. I mobiliseringsfasen a r tanken dock att den indirekta ma lgruppen a ven blir direkt. 
 
En intressentanalys har initierats och kommer att vidareutvecklas under projektet. Vilka intressenter som 
kommer att delta i de olika aktiviteterna utkristalliseras under projektets ga ng. 
 
5. Resultat 
Projektets fo rva ntade resultat och hur det fo rva ntas tillgodose det beskrivna behovet av service. 

Tydliga ma lbilder, strategiska identifierade samverkansparter samt nula gesanalyser av la nets och 

kommunernas servicestruktur ska vara aktiverade, och fungera som ett verktyg fo r prioriteringar i 

servicearbetet frama t. Ett samverkansforum ska vara iga ng med regelbundna mo ten, och ett genomta nkt 

strategiskt arbetssa tt med proaktiva och la ngsiktiga insatser ska genomsyra servicearbetet pa  alla niva er. 

 

Genom projektets kompetensutvecklingsarbete har la nets serviceansvariga, tillsammans med gamla och nya 

servicegivare, konkreta ide er fo r genomfo rande av insatser kring lokal serviceutveckling. Insatser som 

genomfo rs i ett sammanhang, med tydlig koppling till ma len i det regionala perspektivet i RSP och Gro na 

Kronoberg. Region Kronoberg ska fungera ba de som sto d och resurs och ibland a ven part i servicesatsningar 

samt tillhandaha lla webbaserade verktyg och kompetens ur ett regionalt perspektiv. Detta ska fortsa tta 

inspirera och engagera till lokal ortsutveckling, tillva xt och attraktiv livsmiljo  pa  landsbygden. 

6. Efter projektets slut 
Hur vi arbetar vidare med projektets resultat efter att projektet avslutats. 

Efter projektets slut ska en tydlig ide  och struktur fo r hur la nets servicesatsningar ska genomfo ras vara pa  
plats. Pa  Region Kronoberg ska avdelningen fo r regional utveckling inom sina olika ansvarsomra den (kultur, 
samha llsbyggnad, na ringsliv, kompetensfo rso rjning, innovation, folkha lsa) se service som ett viktigt 
perspektiv att beakta i strategiarbete, processto d och projektutveckling. Dialog om service ska fortsa tta i fo r 
a ndama len avsedda forum, inte minst da r den offentliga sektorn mo ter civilsamha llet. Servicefra gan ska 
ibland kunna lyftas pa  agendan i betydande na tverk da r ba de regionen och externa akto rer deltar, och da r de 
stora samha llsdiskussionerna a ger rum, exempelvis ledningsforum, kommunchefsna tverk och regiondagar. 



 

7. Samarbete 
Vilka som kommer att inga  i samarbetet fo r projektets genomfo rande och i vilken utstra ckning samarbetet 
ska ske.  
Tja nstepersoner fra n la nets kommuner, La nsstyrelsen Kronoberg, ansvariga fra n Leaderomra dena och 
servicegivare ska tillsammans med projektet genomfo ra fyra samverkansforum utifra n identifierade 
utmaningar. Mellan dessa forum ha lls parterna kontinuerligt uppdaterade via blogg och direkt dialog och 
beso k. De olika akto rerna kommer under projektet att utifra n sina fo rutsa ttningar och intresse delta med det 
engagemang som a r mo jligt. Da rtill ska projektet genomfo ras i samarbete med, inom olika a mnen, 
sakkunniga pa  Region Kronoberg. 
8. Nyskapande 
Pa  vilket sa tt a r projektet nyskapande? 

Region Kronoberg a mnar sa tta serviceomra det i ett bredare samha llsperspektiv – ma let a r att servicearbetet 
ska vara en del av la nets regionala utveckling. Serviceprogrammet ska inte la ngre vara ett ensamt dokument 
utan integreras i det regionala tillva xtarbetet da r ba de ha rda och mjuka aspekter beaktas. Kollektivtrafik, 
service, infrastruktur och bredband kopplas ihop med attraktiva livsmiljo er; da r ma nniskor ka nner sig 
delaktiga i utformandet av en livskraftig och nyta nkande landsbygdsutveckling da r landsbygden kan ba ra sig 
sja lv.   

 


