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Syfte med servicepunkter 

• Arbeta för att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner

• Nå mål kring service i landsbygdsprogrammet
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Projektets mål

• Skapa tio servicepunkter

• Skapa mötesplatser 

• Långsiktig samverkan mellan offentliga och privata aktörer kring 
kommersiell service 

• Utvecklad service 
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Upplägg

• Varje servicepunkt måste innehålla en lägstanivå av 
överenskommen service – på sikt via avtal med kommunen 

• Fem grundläggande servicesslag: dagligvaru- eller 
drivmedelsförsäljning, apoteks- eller postombud samt betaltjänster. 

• Inspiration från andra kommuner 

• Lokal förankring – lokala projektledare 
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Mobilisering 

• Vad behövs och vad är möjligt? 

• Dialog med projektintressenter: butiker/mackar och lokala 
utvecklingsgrupper 

• Dialog i bygderna om vilken service som vi kan arbeta för på just 
den platsen

• Lokal projektledare 
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Genomförande 

• Genomföra praktisk implementering av servicepunkt tillsammans 
med bygden och lokal projektledare.

• Marknadsföring

• Invigning av servicepunkter 

• Politikercafé vid servicepunkter
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Utvärdering

• Sammanställning av projektet och spridning av resultat 

• Utvärderingsrapport via SLU 

• Slutkonferens om projektets resultat 
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Tidsplan

• Start 2017, klart juli 2019 

• Företagare på landsbygden, lokala utvecklingsgrupper 

• Boende
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Målgrupper



Långsiktighet  

• Färdigt servicepunktskoncept som är förankrat inom kommunen 
senast 2019.

• Framtaget driftkoncept för kommunens förvaltning av 
servicepunkterna på lång sikt.

• Utvecklad service i kommunens landsbygder.
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Lokal projektledning
• Finns idag i Järlåsa, Vänge, Oxsätra-Åkerlänna, Vattholma, Skyttorp 

och Knutby. 

• Känner bygden och vet lokala förutsättningar, finns på platsen. 

• Roger på Lännamacken vill medverka. 

• Uppgifter: samarbeta med macken kring utvecklingsmöjligheter, 
eventuellt skriva stödansökningar, kontakt med kommunen, samla 
in bygdens åsikter, upprätta servicepunkten. 

• Kommunen timanställer för ca 550 timmar till sommaren 2019. 

• Intresseanmälan till Malin Ohlsson via malin.ohlsson@uppsala.se
eller 0187278781 samt Ellen Johansson via  
ellen.johansson@uppsala.se eller 0187278788.
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Kontakt

• www.uppsala.se/servicepunkter

• www.uppsala.se/landsbygd

• landsbygd@uppsala.se
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