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sammanfattning
många bitar
på plats

behov

och nu kör vi
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behoven
varför avvecklas 
tjänster och närvaro

ekonomi

stuprör

Ständigt ökat pris på arbetskraft, 
budgetskärningar, rationaliseringar  

 kommer att fortsätta

Myndigheter sätt är att rationalisera och 
centralisera  mindre lokal närvaro

vad kan vi göra
Enda sättet att åtgärda konsekvenserna
är att skapa nya sätt att producerar och
leverera samhällstjänster
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underifrånperspektiv
skyldighet att leverera samhällstjänster där 
medborgarna finns och på deras villkor.
– servicecentra och servicepunkter

ekonomi
genom samordning /dela kostnader,
och genom att använda ny teknik (ICT)

nya roller
nytt yrke att lokalt hantera och vara
värd för samordningen

skyldighet
att finansiera den lokala leveransen av
myndighetens tjänster
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tekniken
KTH och Folkets Hubb:
”fixar vi med modern ICT”

Internet
vi använder redan, och många myndigheter är
duktiga (exv RSV) – men av många orsaker 
fungerar inte detta för alla tjänster

komplettera
avancerad mediering

mer avancerad ICT ger möjligheter till
flera dimensioner av kommunikation –
för avancerade tjänster – men också för
att överbrygga hinder som datorvana

flera användningar
speciellt om man vidgar användningen –
vård på distans, kultur, utbildning, event,
kommersiell användning, …
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lokal
underifrån-
perspektivet

konvergens

lokalen
är den sambrukade resursen allt kretsar
kring, ägs och hanteras av den lokala
gemenskapen. Idag finns drifts och sam-
arbetsorganisationer det är naturligt att 
utgå från dessa.

modeller
måste skapas för hur de som ska leverera 
tjänster kan samarbeta med den lokala värden,
hur man bokar och betalar för sig, …
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lokal
digitala
bygemenskapen

konvergens

fiber till hemmen
när bygdegården är fibrerad är ett naturligt nästa
steg att koppla in intresserade fastigheter. Att 
skapa en digital bygemenskap.

digital samfällighet
vi behöver modeller för telesamfälligheter 
så att de kan ta på sig rollen som lokal operatör

bredbandskokboken
är ett initiativ att samla och sprida erfarenheter kring
att skaffa bredband sista biten – där den kommersiella
aktörerna inte räcker till:

http://www.bredbandskokboken.se 
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vi har
startat

information
vi har, tillsammans med IEF och HSSL, genomfört ett
antal konferenser för att informera och diskutera 
möjligheterna och lokala behov

förstudier
vi på gång att genomföra ett antal
förstudier (Leader) för att inventera
behov och möjligheter mera konkret -

piloter
i nästa steg genomförs några pilotinföranden, för att
pröva och demonstrera – i detta skedet sker även en veten-
skaplig utvärdering av samhällsnytta och teknik. (Tvv,Mål2)

införande
införande i större omfattning är sedan tänkt att ske i inlandet 
med stöd från regionala strukturfonder
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var är
vi nu

förstudier
Vi har fått klartecken att köra igång
ett antal förstudier som täcker de tre
norra stödregionerna
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Dalarna
Södra Fjällen

Dalälvarna
Bergslagen

lokala
möten

samman-
fattning

kommun LEADER
summering

Lokala möten, byamöten genomförs under augusti och september enligt 
tidplan – med fokus att samla behov och inventera möjligheter och 
förutsättningar. 
Dessa följs av sammanfattande dragningar per kommun. Fokus i dessa är 
vilka områden och vilka samhällstjänster som ska prioriteras för 
provverksamhet. Dessa planeras utföras under oktober. 
Slutligen sker en gemensam summering av förstudieresultat för samtliga tre 
involverade Leaderområden i Dalarna. Preliminärt planeras denna 
summering att ske sent i oktober eller början i november. 
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Dalarna
Södra Fjällen

Dalälvarna
Bergslagen

lokala
möten

samman-
fattning

kommun LEADER
summering

I de inledande lokala mötena är det tänkt att det ”underifrån perspektiv”, 
som Höglunds utredning talar om, ska vara det ledande i diskussionen med 
övriga parter/intressenter.  Agendan täcker följande områden:  

(I) Behov av möjligheter till distribuerade samhällstjänster (ur det 
lokala perspektivet),  

(II) Motsvarande för övriga distribuerade tjänster (kommersiell, 
kultur, ..),  

(III) Inventering av teknik och förutsättningar. 

Intressenter Område
(I)

Område
(II)

Område
(III)

Lokala byagruppen Ledande
Observatör och 

bollplank
Observatör och 

bollplank
Kommunen,

ansvariga nämnder
Observatör och 

bollplank
Ledande

Observatör och 
bollplank

Lokala företag Idéer och behov Idéer och behov Idéer och behov

Landsting
Observatör och 

bollplank
Ledande vad avser 

vård och kultur
Observatör och 

bollplank

Länsstyrelse
Observatör och 

bollplank
Observatör och 

bollplank
Observatör och 

bollplank

Stiftelsen
Möjligheter, idéer 

och inspiration
Möjligheter, idéer 

och inspiration
Ledande

CeSC/MDI/DSV
Möjligheter, idéer 

och inspiration
Möjligheter, idéer 

och inspiration
Möjligheter, idéer 

och inspiration
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Dalarna
Södra Fjällen

Dalälvarna
Bergslagen

Resultat

möjliga samhällstjänster på distans

övriga distanstjänster

teknik och övriga förutsättningar

näringsutveckling

- Personer och företag på platsen och deras behov 
- Vilken samhällssrevice från kommun, landsting, länsstyrelse och staten i 

övrigt vill vi ha/vill vi ge. 
- Finns skola, behov av distansutbildning 

- Personer och företag på platsen och deras behov 
- Vilka aktörer och tjänster i övrigt, turistbyrå/info/lokal/by-kontor 
- Kultur på distans 

- Förutsättningar, dvs tillgång till fiber, lokaler, personer och företag som 
kan hjälpa till, beskriv förutsättningar för mediering av skolmiljön 

- Kostnader för att skapa medierade servicepunkter 
- (från billigaste alternativ “wifi hotspot” till drömmar) 
- Finns stor salong (bystuga/folkets hus/biograf mm), 

möjligheter/kostnader  
- Finns turistbyrå/info/lokal/by-kontor, kostnader för mediering av 

tjänsterna 
- Tidplan för införande beroende på ambitionsnivå 

- Möjliga leverantörer, Lokala entreprenörer 
- Skall ett fiber till byn projekt skapas?, (se bredbandskokboken) 
- Bredband till byn 
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