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Den goda byråkraten
- så kan det offentliga stötta förenings- och näringslivet

Roland Hamlin, projektutvecklare 

Ljusdals kommun

roland.hamlin@ljusdal.se
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Goda exempel från
Ljusdals kommun

• Hållbar besöksnäring

• Samordnade varutransporter
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Min bakgrund
Journalist 1985-1998 

Projektledare Svågadalen 1998-1999

Leader Intryck Hälsingland 2000-2007

Eldsjälavård (enskild firma) 2007-2018

Ljusdals kommun från 2012

Projektutvecklare  från 2018

www.eldsjalavard.se , www.ideverkstad.se

http://www.eldsjalavard.se/
http://www.ideverkstad.se/
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Den goda byråkraten
- håller sig ajour med lokala behov och nationella finansieringsvägar

- söker möjligheter att förverkliga goda idéer

- hanterar frågor om medfinansiering i pengar och resurser

- söker stöd för projekt där kommunen samverkar med andra

- övervakar processen i fall där kommunen tar rollen som projektägare

- har omsorg om kommunens ekonomi och respekt för de regler som gäller

Säger ibland ”nej med smak av ja”, men aldrig ”ja med smak av nej”
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Motsatsen: 

Den ”onda” byråkratenrädda

- saknar kunskap/erfarenhet/mandat/mod/uppbackning

- är mer motiverad att undvika fel än att åstadkomma resultat

- detta påverkas mer av strukturen och ledningen än av individen!
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“Swedish destination 

Järvsö set to become 

global leader in 

sustainable tourism”
Pressmeddelande från EarthCheck, Brisbane, 15 nov 2018

Målet formulerades 2012 i en projektansökan (avslag)
• Järvsö Hållbar Destination etapp 1 

2013-2014 (Region Gävleborg)
• Järvsö Hållbar Destination etapp 2

2016-2018 (Region Gävleborg, Tillväxtverket/ERUF)

• Järvsö Hållbar Destination etapp 3
2020-2022 (Jordbruksverket)
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Kommunen har tecknat avtal med EarthCheck:

• Bildar ett Green Team med förankring och mandat

• Mät och redovisa resultat i web-verktyget MyEarthCheck

• Personlig destinationscoach från EarthCheck

• Certifiering enligt GSTC-kriterierna

•

https://www.gstcouncil.org/                            
https://earthcheck.org/



”Skidbussen”
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• Skolbuss 13.00-15.00

• Turismskyttel 15.00-18.00

• Skolbuss klockan 7.00-8.00

• Turismskyttel 8.00-11.30

Projektstöd från Energimyndigheten för testtrafik 2019 och 2020
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Stora volymer  
Korta avstånd  

Låg kostnad per kolli

Paket-
leveranser 
i glesbygd

Små volymer 
Långa avstånd 
Hög kostnad 
per kolli
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DHL

Paketleveranser i glesbygd

SchenkerPostnord
Bring DSVÖvriga

Konkurrens

Samverkan & Samdistribution



Logistik i glesbygd?
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Innovationsutmaning
Hur kan vi skapa flexibla, hållbara och förutsägbara 
transporter samt användaranpassade pakettjänster 

i Sveriges gles- och landsbygder 
genom datasamverkan?

Sveriges Paketombud, Ljusdals kommun/NärLjus, 
Tillväxtverket och Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG)

www.challengesgov.se

http://www.challengesgov.se/
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Den goda byråkraten
”…om man tittar närmare på de projekt som lyckats, hittar man väldigt ofta en 
människa inne i byråkratin som engagerat sig en smula eller rentav mycket mer 

än vad plikten har krävt. ”Den goda byråkraten”, som utan att bryta några 
regler agerar flexibelt och hjälpsamt i mötet med eldsjälen, kan vara en 

avgörande faktor i ett lokalt utvecklingsarbete.

Sådana ”goda byråkrater” kan finnas på kommuner och länsstyrelser såväl som 
på andra myndigheter. En lyckad allians mellan en eldsjäl och en god byråkrat 

kan lösa upp många knutar, där en eldsjäl i opposition mot byråkratin bara 
skulle ha slagit huvudet i väggen.”

Manual för levande landsbygd, 2009

www.eldsjalavard.se/dokumentarkiv

http://www.eldsjalavard.se/dokumentarkiv

