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Utvärdering Enkät – Service i samverkan 2017
Priolista efter enkätundersökning
Rangordnas efter kategori “mycket viktigt”
1.

postombud

2.

vårdmottagning/e-hälsa

3.

hemservice

4.

caféhörna

Rangordnas efter sammanslagning av “mycket viktigt” och “viktigt”


turistinformation



anordna fixar helger



hjälp med ansökan kommunala ärenden



samordning av boende uthyrning



kommunala tjänster



samordna aktiviteter



kanslitjänster/administration och Vaktmästartjänst



biluthyrning/koordinering av samåkning



onlinetjänster (skatteverket etc.)



hantverksförsäljning/klädbytar hörna



samordning av maskin- och verktygsuthyrning



utökade tjänster - skatteverket/arbetsförmedlingen

Synpunkter/idéer/förslag
Sammanfattning av synpunkter till specifika frågor
Turistinfo
-

-

gemensam och enhetlig webbsida för turistinformation men även för
lokalbefolkning med info om kommande evenemang mm, länk till webbsidor
från föreningar
Enhetlig skyltning i bygden till sevärdheter, boende, mm

-

Informationstavlor med kartor och info over Nattavaarabyden på strategiska
platser

Kanslitjänster/administration
- Revisor som kan ta hand om föreningarnas bokföring
- Samla flera föreningar i en = gemensamt kansli
Hjälp med Ansökningar kommunala ärenden
- Viktigt för äldre personer
- Hjälp med ansökan om SÄBO, växelvård, mm
Övriga kommunala tjänster
- Fritidslokal till ungdomar
- Barnomsorg, äldreomsorg, hemtjänst
- Landsbygdsfrågor
Hjälp med online tjänster till
skatteverket/arbetsförmedlingen/försäkringskassan/migrationsverket etc.
- Hjälp för äldre med online tjänster
Koordinering av resor/Koordinering av samåkning/ Biluthyrning
- Billigare och bättre bussförbindelse till Gällivare
- Resa mellan byn och station
Samordning av stugor-‐/boende uthyrning
-

Samlad info på en hemsida – en kontaktperson

Samordning av

maskin‐

och

verktygsuthyrning

släpvagn, gräsklippning, stegar, ställningar, jordfräs, golvslip, el-verk,
kompressor, m.m.
- grävmaskin
Vaktmästartjänst
-

- pensionärsservice
- transport till återvinningen
- serva de olika föreningarnas fastigheter
- snöröjning, gräsklippning, mm.
- Möjlighet till en fast tjänst i byn
Hemservice
-

gräsklippning, snöskottning, handla, hemkörning av livsmedel
städning för pensionärer

Samordna aktiviteter/inköpta
workshops m.m.)
-

tjänster

(hår,

fotvård,

utbildningar,

Fotvård, hårvård

Anordna fixar helger (rusta

upp

stigar

och

annat

infrastruktur)

- badplatsen i pavva, lekplatsen i gamla skolan
- röja sly runt samhället
- Butiken mala om den
- Lekplats vid bäckstranden
Vårdmottagning/provtagning/E-‐hälsa
- Influensaspruta
- Distriktssköterska
- provtagning, blodtrycksmätning
- Skype med läkare
Andra Synpunkter
-

Mer service till Nattavaarabygden, man vill inte känna sig bortglömt
Trevlig miljö kring byn – slyröjning, bänkar, badplatser, lekplats, m.m.
Butiken är en viktig del och behöver bevaras
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vårdmottagning /e-hälsa
anordna fixarhelger
samordna aktiviteter (hår, fotvård, workshops, m.m.)
hemservice
vaktmästertjänst
samordning av maskin- och verktygsuthyrning
samordning av boendeuthyrning
biluthyrning, koordinering av samåkning
utökade tjänster inom skatteverket, arbetsförmedling
online tjänster (skatteverket, arbetsförmedling,etc)
kommunala tjänster
hjälp med ansökningar kommunala ärenden
kanslitjänster/adm.
postombud
turistinfo
hantverksförsäljning
cafehörna
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