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Förord
Länsstyrelsens vision är En hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt
och socialt. Det regionala serviceprogrammet är en viktig del i arbetet för att nå dit.
Kommersiell service i form av dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och ombudsverksamhet
är mycket viktigt när vardagen ska fungera för både boende, företag och turister i våra olika
bygder. De som driver dessa verksamheter gör en stor insats för sin bygds utveckling och
attraktivitet.
Det regionala serviceprogrammet talar om hur det offentliga kan stödja dessa verksamheter.
Programmet tar också upp vilka mål och möjligheter vi har att stärka servicen där den är svag.
En avgörande faktor är samverkan. Företag, föreningar, kommuner, regionala och nationella
myndigheter behöver alla bidra för att vi ska nå målen och utnyttja möjligheterna. Serviceprogrammet talar om hur vi kan samverka, vem som gör vad och vad vi ska prioritera i
Värmland.
Det regionala serviceprogrammet har tagits fram i samverkan med kommuner, företag och
föreningar som bidragit på olika sätt för att driva utvecklingsarbetet framåt. Ämnet engagerar
många. En framgångsfaktor i andra delar av Sverige är kommunala serviceplaner, att
kommunerna arbetar aktivt med serviceplanering. Detta införs nu även i Värmland. Att
inventera vilken service som finns eller saknas kan vara startskottet för ett lokalt initiativ. Det
finns stöd att söka för både rådgivning, investeringar, drift och utvecklingsprojekt.
Den 1 januari 2019 flyttas ansvaret för det regionala serviceprogrammet till Region
Värmland. Genomförandet kräver dock insatser från både privata, ideella och offentliga
aktörer i bred samverkan. Processen att ta fram programmet har skett inom projektet Stärkt
regional serviceutveckling i Värmland, som finansierats av Landsbygdsprogrammet och
Länsstyrelsen Värmland.
Läs vidare och fundera över vad du eller din organisation kan bidra med. Tillsammans skapar
vi förutsättningar för bästa möjliga service i hela Värmland.
Kenneth Johansson
Landshövding
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1 Inledning
Det regionala serviceprogrammet, RSP, beskriver hur Länsstyrelsen Värmland, Region
Värmland, länets kommuner1, föreningar och berörda företag gemensamt ska samverka för att
bevara och utveckla service på landsbygden. Programmet formulerar också mål för arbetet.
Samverkan är en förutsättning för att hitta nya former för service i en omvärld som förändras
mycket snabbt. En förutsättning för god och produktiv samverkan är att det finns aktiva
nätverk med regelbundna möten.
De ekonomiska stöd som finns är verktyg för att stärka kommersiell service på landsbygd.
Det regionala serviceprogrammet ska ge underlag för prioritering av stöd till kommersiell
service i den mån det går att påverka regionalt. Det ger också möjlighet att infoga olika
former av stöd i en långsiktig planering i samverkan mellan alla aktörer.

1.1 Uppdraget
För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och
landsbygder beslutade regeringen 2013 att varje län ska ha ett regionalt serviceprogram, RSP,
för perioden 2014 – 2018.
2014-03-13 beslutade Länsstyrelsen Värmland om att fastställa ett regionalt serviceprogram
för perioden 2014 - 2018.
Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen Värmland att förlänga genomförandet av det
regionala serviceprogrammet till 2020. De regionala serviceprogrammen är ett av verktygen
för genomförandet av regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2014 - 2020. Vidare är de regionala serviceprogrammen ett underlag i arbetet
med att uppfylla målen i Sveriges Landsbygdsprogram 2014 - 2020. Regeringen bedömer
därför att det är av stor vikt att även den regionala serviceprogrammen har en
genomförandeperiod till och med 2020.
Länsstyrelsen Värmland beslutade att revidera Regionala Serviceprogrammet 2014 – 2018 för
Värmlands län i samband med beslutet om förlängd genomförandeperiod.
1.1.1

RSP-ansvaret flyttas till Region Värmland

Revideringen av RSP sammanfaller med att ansvaret för RSP flyttas från Länsstyrelsen
Värmland till Region Värmland 2019. Region Värmland har det regionala
utvecklingsansvaret. Värmland hör till de sista länen där RSP-ansvaret flyttas. Region Skåne
och Västra Götalandsregionen har haft ansvaret för RSP sedan 1999. Från 2019 kommer det
att vara samma uppdelning i hela landet. Ansvaret blir därmed delat mellan de två regionala
myndigheterna.
Ansvaret för de stöd som styrs av Förordning SFS 2000:284 om stöd till kommersiell service
flyttas också från Länsstyrelsen till Region Värmland 2019.
Länsstyrelsen har fortsatt ansvar för Landsbygdsprogrammet och uppdrag inom
grundläggande betaltjänster.

1

Arvika kommun, Eda kommun, Filipstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun, Hagfors kommun,
Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Kristinehamn kommun, Munkfors kommun, Storfors
kommun, Sunne kommun, Säffle kommun, Torsby kommun, Årjängs kommun
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1.1.2

Bakgrund

Den första förordningen om stöd till kommersiell service kom 1973. Då handlade det om
varuförsörjning för boende på landsbygden. Konsumentverket var samordnande myndighet.
År 2002 inleddes arbetet med Regionala serviceprogram.
Under 2009 blev Tillväxtverket samordnande myndighet för servicefrågorna. Syftet var att
integrera servicefrågorna i tillväxtpolitiken. 2009 inleddes en ny femårsperiod med särskilda
insatser för att främja tillgången till kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och
landsbygder. Ett nytt RSP togs fram. Den innevarande perioden startade 2014 och har nu
förlängts till 2020.
Det har skett mycket stora förändringar sedan 2014 både avseende olika stöd och
förutsättningarna för att bedriva service.

1.2 Riktlinjer
Tillväxtverket utarbetade Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala
serviceprogram 2014 – 2018. Detta reviderade regionala serviceprogram har tagits fram
utifrån dessa riktlinjer. Enligt riktlinjerna ska RSP bidra till att:
•
•
•
•

befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och initieras,
nya typer av mötesplatser växer fram,
samordning mellan aktörer och insatser främjas för att öka tillgången till service i glesoch landsbygder för kvinnor, män och företag samt
tydliggör kopplingar mellan tillgång till service och näringslivets utveckling.

Enligt riktlinjerna är ett kommunalt deltagande och engagemang avgörande för
genomförandet. Programmen ska beskriva på vilket sätt det kommunala deltagandet och
engagemanget ska understödjas och uppmuntras inom ramen för programmen.

1.3 Hur programmet tagits fram
Eftersom Länsstyrelsen tar fram och beslutar om ett nytt regionalt serviceprogram som nya
Region Värmland ansvarar för att genomföra är förankringen av största vikt. Förankringen är
också viktig eftersom genomförandet av RSP bara kan ske i samverkan mellan företag,
föreningar, kommuner, Länsstyrelsen och Region Värmland.
I november 2017 höll Länsstyrelsen en kort presentation vid ett möte för alla
kommunstyrelseordförande och kommunchefer. Även region- och landstingsråd deltog.
Länsstyrelsen besökte samtliga kommuner våren 2018. Under dessa möten förklarade
Länsstyrelsen att en revidering var på gång samt att inriktningsbeslut fattats om några nya
mål:
•
•
•
•

kommunala serviceplaner,
ny RSP-grupp med kommuntjänstemän med fokus på utveckling och
erfarenhetsutbyte,
fler servicepunkter,
utveckla samverkan med besöksnäringen.

Genomförandet av de nya målen inleddes parallellt med framtagandet av programmet.
Samtliga mål för RSP 2014 - 2020 diskuterades med Partnerskapet för kommersiell service i
juni 2018 och med en utsedd kontaktperson på Region Värmland i augusti 2018.
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En presentation om RSP 2014 – 2020 hölls för Länsstyrelsens insynsråd i november 2018.
RSP 2014 – 2020 har skickats på remiss till 34 instanser, bland annat samtliga kommuner i
Värmland, Region Värmland, Landstinget Värmland och samtliga medlemmar i Partnerskapet
för kommersiell service. Remissen fanns även tillgänglig på Länsstyrelsens sajt.
Länsstyrelsen mottog 12 yttranden.
Värmlandstrafiks yttrande är intressant. De föreslår att RSP även ska omfatta mobilitetstjänster, transport av värmlänningar till olika typer av service, för att kunna uppnå god
servicenivå. Vidare pekar Värmlandstrafik på att samordning av mobilitets- och
servicetjänster i olika servicepunkter är ett effektivt och hållbart sätt att nyttja resurser.
Mobilitetstjänster bör ingå i diskussionen om nya och innovativa samverkanslösningar i
Värmland. Detta skulle dock innebära en utökning av programmets avgränsning utöver
grundläggande kommersiell service. Värmlandstrafiks yttrande kom in i ett sent skede av en
lång process. Länsstyrelsen väljer därför att inte inkludera Värmlandstrafiks synpunkter i
detta program. Samtidigt vill Länsstyrelsen uppmärksamma Region Värmland på dessa
synpunkter inför arbetet med nästa program.
Övriga yttranden är generellt positiva till revideringen av RSP 2014 – 2020. Det ses som ett
viktigt underlag och verktyg för att bibehålla och stärka den grundläggande kommersiella
servicen i Värmlands landsbygder. Flera yttranden har bidragit med bra och konkreta förslag
som har beaktats inför fastställande av Regionalt serviceprogram 2014 - 2020.
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2 Avgränsning och definitioner
2.1 Grundläggande kommersiell service
Service har olika innebörd för olika människor. För vissa är närheten till en dagligvarubutik
avgörande medan andra behöver besöka arbetsförmedlingens kontor regelbundet. En skola
gör byn attraktiv för barnfamiljer. Företag är mest beroende av fungerande paketdistribution,
att kunna tanka fordon, fungerande bredband eller att kunna lämna dagskassor2.
Toleransnivån för hur långt man har till olika servicefunktioner är olika för olika människor.
Service kopplas till många olika aktörer; företag, myndigheter och kommuner, vilket kräver
att servicefrågorna hanteras på olika sätt.
Regionala serviceprogrammet i Värmland avgränsas till grundläggande kommersiell service
enligt Tillväxtverkets definition. Allt fler serviceslag har kommit att ingå i begreppet och det
kan komma att utökas än mer.
Till grundläggande kommersiell service räknas tillgång till (2018):
•
•
•
•
•

Dagligvaror
Drivmedel
Post- och pakettjänster
Apotekstjänster
Grundläggande betaltjänster d v s möjlighet att ta ut kontanter, möjlighet till
betalningsförmedling över disk och dagskassehantering för företag och föreningar.

Andra kommersiella serviceslag som har många beröringspunkter med den grundläggande
kommersiella servicen är återvinningsstationer, ombud för Systembolaget, ombud för
Svenska spel och ATG samt biljettombud för kollektivtrafik men de ingår alltså inte
begreppet grundläggande kommersiell service. De omfattas därmed inte av mål i RSP och
prioriteras inte för stöd. Denna service är ofta viktiga komplement för att kunna tillhandahålla
samlad service i gles- och landsbygd.
När det gäller mål och handlingsplan i kommunernas serviceplaner har Länsstyrelsen
rekommenderat att huvudsakligen ha samma avgränsning som RSP, men att eventuellt utöka
med serviceslagen ovan. Utöver det bör kommunal service som utlokaliseras på
servicepunkter ingå i planen. Det kan vara t ex turistinformation eller bokinlämning till
biblioteket.

2.2 Målgrupper
För att tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service. Både
kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo
och arbeta, starta och driva företag samt turista.
Regionala serviceprogrammet har tre målgrupper:
•
•
•

2

Boende
Företag
Turister

2017. Företagens behov av service i gles- och landsbygder. Tillväxtverket, publikation 0237.
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Boende. Under 1970-talet när politiken infördes var boende den enda målgruppen och det
handlade bara om dagligvaror. Kommunerna tog fram varuförsörjningsplaner och
hemsändningsbidrag infördes för äldre. Det finns flera grupper av boende vars tillgång till
service måste beaktas extra t ex ungdomar och äldre som inte har bil, personer med olika
typer av funktionsnedsättning, personer med digitalt utanförskap och nyanlända. Är tillgång
till service olika viktigt för kvinnor och män? För att inflyttning ska ske till olika landsbygder
krävs en viss nivå av service. Fin utsikt är sällan tillräckligt som enda faktor, för att locka folk
att investera och bygga bostäder på landsbygden.
Företag. Tillväxtverket har en slogan som sammanfattar: ” Utan service, inga företag - utan
företag, ingen service!” Andelen företag är betydligt högre på landsbygden än i städerna.
Företag inom de gröna näringarna och turismföretag är särskilt viktiga i olika landsbygder.
Företagen prioriterar oftast tillgången till drivmedel samt post- och pakettjänster högst, tätt
följt av dagligvaror. Service är en viktig faktor för att attrahera nya företag att etablera sig på
landsbygden. Turismföretag har större behov av grundläggande betaltjänster.
Turister. Turister som kommer till landsbygden är också beroende av att det finns en viss
service. För en turist är det troligen svårt att ta reda på var de kan ta ut kontanter, tanka bilen
eller båten, särskilt om de kommer från utlandet. Det är olika kategorier av turister som
kommer under olika perioder på året; barnfamiljer, yngre eller äldre, med bil, båt eller
kollektivtrafik, från Sverige eller utlandet. De efterfrågar olika typer av service. För tyska
turister är det t ex viktigt att kunna ta ut och betala med kontanter.

2.3 Definitioner eller inte
Det här verksamhetsområdet har problem med många odefinierade begrepp eller begrepp som
används olika. Det finns också många ord som används i dagligt tal och i media, men som
saknar tydlig eller enhetlig definition.
Tätort – En tätort definieras av Statistiska centralbyrån, SCB, som ett tätbebyggt område med
minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där antalet
fritidsfastigheter understiger 50 procent. 87% av Sveriges befolkning bor i en tätort.
Ort – Det finns ingen definition på en ort avseende antal invånare. Det kan vara en liten by
eller en stor stad. Flera dagligvarubutiker på landsbygden finns på orter som har färre
invånare än en tätort och därför saknas i SCBs statistik. Dessa orter klassas av SCB som
landsbygd. En liten ort kan ha stor betydelse lokalt om mycket service finns samlad där. En
liten ort kan vara centrum för en stor befolkning som bor på kringliggande landsbygd.
Serviceort – nationell definition saknas och ordet används tyvärr med olika definitioner. I
Värmlands RSP-arbete avses en geografiskt avgränsad ort som prioriterats av kommunen i en
kommunal serviceplan. Det finns inga krav på invånarantal. På dessa serviceorter har
kommunen en ambition att skapa förutsättningar för kommersiell och offentlig service. På en
serviceort finns service för boende och företag i bygden.
Landsbygd
a) Enligt SCB kallas områden utanför tätort som landsbygd.
b) Enligt Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 definieras landsbygd som områden utanför
tätorter som har fler än 3 000 invånare. Det innebär att vissa kommunhuvudorter i
Värmland betraktas som landsbygd enligt Landsbygdsprogrammet, d v s hela kommunen
är landsbygd.
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Glesbygd – Denna definition används inte längre. Före detta Glesbygdsverket definierade
glesbygd som områden med mer än 45 minuters bilresa till en tätort med över 3000 invånare.
Idag använder Tillväxtverket en geografisk uppdelning med tillgänglighetsindex, se figur 1.
Fördelen med detta index/klassning är att man bortser från kommungränser och länsgränser.
Grovt kan man förklara att i områden med respektive tillgänglighetsklass har boende tillgång
till följande tätortsstorlekar inom 45 minuters restid:
Mycket hög
Hög
Mellan
Låg
Mycket låg

minst 60 000 invånare
minst 30 000 invånare
minst 3 000 invånare
minst 1 000 invånare
minst 200 invånare

Servicepunkt – servicepunkt är ett ord som saknar nationell definition och begreppet används
olika även inom Värmland. Generellt är det en näringsverksamhet som erbjuder samlad
service utöver sin kärnverksamhet genom att vara ombud för andra företag och/eller erbjuder
kommunal service. Ordet servicenav används med liknande innebörd. Traditionellt är det en
dagligvarubutik eller drivmedelsstation som är ombud för t ex Postnord, Apoteket,
Systembolaget. I Värmland gäller att om en servicepunkt ska få investeringsstöd genom
Landsbygdsprogrammet krävs att minst en typ av grundläggande kommersiell service erbjuds,
enligt den regionala handlingsplanen. Det kan finnas flera servicepunkter på en serviceort.
Lanthandel – lanthandel är ett traditionellt begrepp som saknar definition. Länsstyrelsen
försöker undvika begreppet. Generellt är en lanthandel en ”mindre” dagligvarubutik på
”landsbygden”. Dessa butiker samlar ofta ”flera” andra servicetjänster (ombud) vilket är
viktigt för både boende och andra företag i bygden. De är ofta sista butiken på orten och är
därmed en viktig social mötesplats. De drivs i många olika juridiska former, ibland med
ideella bidrag. De flesta av de dagligvarubutiker som i dagligt tal kallas lanthandel kan söka
stöd i någon form.
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Figur 1 Tillväxtverkets tillgänglighetsindex. Källa: Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.
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3 Samverkan med andra regionala strategier
Regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2014 - 2020 är
vägledande för alla som arbetar för regional tillväxt. I den nationella strategin presenterar
regeringen fyra prioriterade områden för det regionala tillväxtarbetet:
•
•
•
•

Innovation och företagande
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Kompetensförsörjning
Internationellt samarbete

I Värmland finns flera regionala styrdokument och strategier som har koppling till den
regionala serviceplanen.

3.1 Värmlandsstrategin 2014 - 2020
Värmlandsstrategin 2014 - 2020 är en regional utvecklingsstrategi, RUS, vilket alla regioner
ska ta fram. Strategin ska baseras på en analys av förutsättningarna i länet och innehålla mål,
inriktning och prioritering för det regionala tillväxtarbetet. Region Värmland ansvarar för
Regionala utvecklingsstrategin.
Värmlandsstrategin pekar ut fyra prioriterade områden med olika åtgärder. Nedan lyfts ett par
åtgärder som samverkar med RSP.
•
•
•
•

Livskvalitet för alla - Utveckla attraktiva livsmiljöer med en mångfald av
boendealternativ, god fungerande service i hela regionen och ett brett utbud av
upplevelser och föreningsliv.
Fler och starkare företag – Stimulera ökat entreprenörskap, erbjuda högkvalitativ
rådgivning och skapa goda förutsättningar föra att starta och driva företag lokalt.
Höjd kompetens på alla nivåer
Bättre kommunikationer – Ökad bredbandstillgänglighet och nya elektroniska
lösningar.

3.2 Regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet och havsoch fiskeriprogrammet 2014 – 2020
Regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014 –
2020 beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom Landsbygdsprogrammet. Den
ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver
de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av
medel. Stöden till landsbygdsutveckling regleras dock i första hand genom EU-förordningen,
landsbygdsförordningen och förskriften om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.
Länsstyrelsen ansvarar för den Regionala handlingsplanen för havs- och fiskeriprogrammet.
I den del av Landsbygdsprogrammet som handläggs och beslutas av Länsstyrelsen i Värmland
finns delåtgärder för
•
•

stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden (7.4 fokusområde 6b)
stöd till rådgivning för kommersiell service (2.1 fokusområde 6b)

Investeringsstödet styrs delvis av riktlinjer och prioriteringar för stöd som fastställs i detta
regionala serviceprogram, se nedan.
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3.3 Regional digital agenda för Värmland 2014 - 2020
Syftet med Regional digital agenda för Värmland 2014 – 2020 är att i bred samverkan arbeta
för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag i
Värmland. Den tillhörande handlingsplanen har som mål att ta ett helhetsgrepp över den
digitala samhällsutvecklingen inom sex strategiskt utvalda områden. De är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tillgång till bredband
Digitalt innanförskap
E-tjänster/E-förvaltning
eHälsa
Näringsliv, entreprenörskap och innovation
Skola och undervisning.

Det är främst de första två områdena som samverkar med RSP. Målbilden för bredband är att
alla permanenta hushåll och företag i Värmland har tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s.
Digitalt innanförskap handlar om att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del i alla delar
av samhällslivet. Målbilden är att en större andel värmlänningar ska ingå i den digitala
världen, få digitalt innanförskap.
Region Värmland, Länsstyrelsen, kommunerna och övriga aktörer arbetar tillsammans med
dessa områden. Bredbandsutbyggnaden finansieras av Europeiska Regionala
utvecklingsfonden Norra Mellansverige, Landsbygdsprogrammet mfl.

3.4 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014 – 2020
Strategin för Värmlands besöksnäring 2014 - 2020 lyfter dels marknadsutvecklingen dels
destinationsutvecklingen. Visit Värmland ekonomisk förening äger strategin men Region
Värmland står bakom strategin utifrån sitt regionala utvecklingsansvar.
Servicefrågorna berörs indirekt genom prioriteringen av destinationsutveckling. I strategin
framgår att:
•
•

Destinationsutveckling kräver organisering och samordning samt ökat strategiskt
samarbete på olika nivåer. Lokalt kan det innebära att organisera sig i arbetsgrupper
som bildas utifrån behov och önskemål.
Bo, Äta, Shopping - Oavsett reseanledning ingår övernattning, matupplevelser och
någon form av inköp under besökarnas vistelse i Värmland. Det är därför viktigt att
hållbart strategiskt utvecklingsarbete pågår även inom dessa grundpelare i den
värmländska besöksnäringen.

3.5 Strategi för Livsmedelsnäringarna i Värmland 2016 - 2031
Strategin för Livsmedelsnäringarna i Värmland omfattar perioden 2016 – 2031. Strategin ägs
av branschen; LRF, NIFA och Hushållningssällskapet. Region Värmland har beslutat att stå
bakom strategin utifrån sitt regionala tillväxtansvar.
Strategin målar upp en vision av hur värmländska lantbruksföretag behöver utvecklas för att
överleva på en världsmarknad. Kund och försäljningsperspektivet behöver stå helt i fokus.
Målet är att det ska finnas ett fortsatt starkt och utvecklat lantbruksföretagande på värmländsk
landsbygd.
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Lantbruks-/livsmedelsföretag utgör en stor andel av företagen på landsbygden. Strategin går
inte in på de förutsättningar som krävs för att lantbruksföretagen ska kunna verka på
landsbygden utöver tillgång till digital kompetens och infrastruktur. Indirekt och från andra
undersökningar är det tydligt att tillgång till både kommersiell och offentlig service är en
förutsättning för att möjliggöra ett fortsatt och utvecklat företagande på landsbygden tex postoch paketservice, drivmedel, livsmedel och annan samhällsservice.

3.6 Länsstyrelsen handlingsplan för genomförandet av den
nationella livsmedelsstrategin i Värmland 2018 - 2023
Länsstyrelsen har fastställt en regional handlingsplan för genomförandet av den nationella
livsmedelsstrategin i Värmland 2018 - 2023. Handlingsplanen tar upp följande sju
utvecklingsområden:
•
•
•
•
•
•
•

Fler djur
Mer ekologiskt
Offensivare offentlig sektor
Ökad förädling
Bättre samverkan
Miljö och hållbarhet
Livsmedelsförsörjning

De utvecklingsområden som har samröre med RSP är offensivare offentlig sektor där
småköksupphandling är något som gynnar service på landsbygden. Det kan komma i konflikt
med andra upphandlingsmål. Mer ekologiskt och ökad förädlingsgrad skulle kunna
återspeglas även i de mindre dagligvarubutikernas verksamhet och utveckling av
kompletterande verksamheter. Idag finns inga direkta förslag eller mål i denna riktning utöver
rådgivning. Miljö och hållbarhet har ett mål om hållbar vattenförsörjning och
vattenskyddsområden. Det kan påverka placering av drivmedelsstationer. Miljö- och
hållbarhet har även mål om minskat matsvinn. Det berör dagligvarubutiker som ingår i
livsmedelskedjan. Livsmedelsförsörjning vid händelse av kris samverkar med RSPs mål om
att utveckla krisberedskapspunkter. Flera av de stödberättigade verksamheterna enligt RSP
har troligen samhällsviktiga verksamheter.
Lantbruks-, livsmedels- och besöksnäringsföretag utgör en stor andel av företagen på
landsbygden. Handlingsplanen går inte in på de förutsättningar som krävs för att dessa företag
ska kunna verka på landsbygden. Från andra undersökningar är det tydligt att tillgång till både
kommersiell och offentlig service är en förutsättning för att möjliggöra ett fortsatt och
utvecklat företagande på landsbygden tex post- och paketservice, drivmedel, livsmedel och
annan samhällsservice.

3.7 ANDT-förebyggande arbete i Värmland. Strategi 2017 - 2021
Strategin för ANDT-förebyggande arbete i Värmland har sex långsiktiga mål. Det första är att
tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. Insatsområden för detta
mål är:
•
•
•

Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn
Bekämpning av illegal handel via digitala medier
Samverkan mellan ANDT-förebyggande- och brottsförebyggande arbete
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Post- och paketombuden ingår i kedjan för leverans av både droger och alkohol som beställs
via nätet. Det medför problem för ombuden.
Strategin för ANDT-förebyggande arbete i Värmland ägs av Länsstyrelsen tillsammans med
Samhällsråd Värmland.

3.8 För ett klimatneutralt Värmland – Klimat och energistrategier
för Värmlands län
Under 2013 tog Länsstyrelsen i brett samråd med en rad aktörer fram en strategi för att
minska klimatpåverkan i Värmland; För ett klimatneutralt Värmland – Klimat och
energistrategi för Värmlands län. Arbete med revidering pågår. För ett klimatneutralt
Värmland - regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad
klimatpåverkan” pekar ut 14 insatsområden bland annat:
•

•

Strategisk inriktning inom energianvändning är att stödja arbetet med
energieffektivisering, med fokus på små och medelstora företag, inklusive
fastighetsägare, och offentlig sektor, samt åtgärder som kan öka flexibiliteten i
energisystemet.
Den strategiska inriktningen inom förnybar energi är främjande insatser inom ett antal
förnybara energislag som bedöms ha stor potential att utvecklas: skogsbränsle,
elproduktion från vind och sol, samt biogas.

I RSP prioriteras stöd till investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat. I RSP
inventeras även tillgången till förnyelsebara drivmedel.
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4 Erfarenheter från programperioder innan
2014
Grunden i arbetet med servicen på landsbygden har varit stödgivningen med
investeringsbidrag, hemsändningsbidrag och servicebidrag enligt förordningen om
kommersiell service.3
Mentorsverksamhet har funnits sedan 1996 och startade i Värmland. Lanthandelsmentorn har
fyllt en viktig funktion som oberoende rådgivare. Mentorn har varit länken mellan butikerna
och Länsstyrelsen och snabbt fångat upp problem.
Länsstyrelsen konstaterar att det finns ett samband mellan drivande lokala utvecklingsgrupper
och var det finns en välmående lanthandel, drivmedelstation eller servicepunkt. Det lokala
engagemanget har starkt bidragit till att service kunnat bevaras på flera orter i länet. Det finns
exempel i Värmland där ideella organisationer själva driver butiken eller drivmedelstationen
på orten.
Den lokala handlarens/föreståndarens engagemang, lyhördhet och initiativ är en annan
förutsättning. Erfarenheten visar att butiken och den omkringliggande bygden bör samverka
där man noga lyssnar på och agerar efter varandras önskemål och behov.
När det gäller drivmedelsstationer har ett aktivt arbete bedrivits under lång tid för att
stabilisera situationen. Resultatet är att flera stationer ligger i anslutning till en lanthandel och
flera har blivit automatstationer. ”Bymacken” har bidragit. Det är ett nätverk av fristående
stationer som samordnar upphandling av drivmedel.
Nationella händelser får betydelse för serviceutbudet på landsbygden. Ett exempel från
föregående programperiod var att värdetransportbolaget Panaxia gick i konkurs. Skadan för
värmländska företag blev relativt lindring, men händelsen ökade insikten om hur sårbar
marknaden är. När finansbolaget Exchange Finans fick sitt tillstånd att driva
finansieringsrörelse indraget påverkades betaltjänstutbudet på flera orter i länet.

4.1 Kommunalt intresse och engagemang
Olika projekt har bidragit till att utveckla och stärka servicen på landsbygden. Tre kommuner
har deltagit i Tillväxtverkets satsning ”Pilotkommuner för serviceutveckling”, en kommun har
utvecklat en datatjänst i projektet ”Servicenavet - landsbygdsbutiken i centrum” och en annan
har byggt upp ett ”Servicecenter”.
Erfarenheten från tidigare programperioder visar att flera kommuners intresse för service på
landsbygden har ökat. Det kommunala bidraget för hemsändning har höjts i flera kommuner.
Flera kommuner har efter upphandling fått lokala butiker som leverantörer till sina småkök.
Intresset för betaltjänstfrågan har växt hos kommunerna i takt med bankernas minskade
servicenivå på landsbygden.

3

Landsbygdsprogrammet öppnades i november 2017. Det särskilda driftstödet för dagligvarubutiker infördes
2017.
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5 Nuläge
Nulägesbeskrivningen bygger till stor del på Tillväxtverkets Rapport 0249 Tillgänglighet till
kommersiell och offentlig service 2018. I Tillväxtverkets rapport beskrivs i första hand fysisk
tillgänglighet till servicefunktioner dvs avstånd med bil från bostad till servicefunktion. Det
ger en bild, men inte hela bilden.
Tillgänglighet är ett begrepp som har olika betydelser och innebörd beroende på
sammanhang. Med god tillgänglighet avses traditionellt att det finns tillgång till service inom
ett inte allt för långt avstånd från bostaden. Det finns dock mycket annat som påverkar.
Offentliga miljöer behöver vara anpassade till äldre och funktionshindrade. Företag har behov
av service för att verksamheten ska fungera.
Digital tillgänglighet är ett begrepp som blir allt viktigare. Det bygger på att en person ska ha
tillgång till bredband, dator eller dylikt samt ha kompetens att använda digitala
betalningstjänster eller e-handla. Alla människor klarar inte av att trycka in en pinkod till sitt
betalkort.
I bedömningen av god tillgänglighet ingår ofta även kvalitetsaspekter t ex öppettider, utbud av
varor och tjänster, fungerande tider för hämtning och sändning av post och paket.
Tillgänglighet är med andra ord något som har olika innebörd för olika personer/aktörer och
olika områden.

5.1 Dagligvaror
Nationellt pågår, sedan mitten av 1990-talet, en förändring av butiksstrukturen för
dagligvarubutiker. De allra största butikerna blir fler (>2500 m² säljyta) och även antalet
butiker i näst största storleksklassen blir fler (>800 m² säljyta). Samtidigt har antalet mindre
butiker blivit påtagligt färre. Antalet orter med bara en butik ökar för varje år, vilket ökar
sårbarheten.
Även i Värmlands län har totala antalet dagligvarubutiker minskat från 233 till 207 under
perioden 2008 - 2017. Antalet butiker har minskat i alla tillgänglighetsklasser utom den med
mycket låg tillgänglighet, se tabell 1.
Tabell 1: Antal butiker per tillgänglighetsklass i Värmlands län.
Totalt

Mycket hög

Hög

Mellan

Låg

Mycket låg

2008

2017

Diff

2008

2017

Diff

2008

2017

Diff

2008

2017

Diff

2008

2017

Diff

2008

2017

Diff

233

207

-26

76

65

-11

42

41

-1

92

83

-9

14

9

-5

9

9

0

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

I tabell 2 framgår hur lång tid det tar att köra bil mellan bostaden och närmsta dagligvarubutik
för innevånare i Värmland, år 2008 och 2017. Ingen har mer än 30 minuter körtid till närmsta
butik. 168 personer har mer än 20 minuters körtid och det är en siffra som ökat sedan 2008.
Två dagligvarubutiker på landsbygden har stängt och en har nyöppnat efter att statistikuppgifterna i tabell 1 och 2 fångades in. Fler har fått ca 20 minuters körtid. I Nyskogaområdet är det troligt att några personer har fått ca 30 minuters körtid.
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Tabell 2: Tillgängligheten till dagligvaror 2008 och 2017. Restid med bil för antal personer i Värmland.
0 - <10 minuter

10 - <20 minuter

20 - <30 minuter

Mer än 30 min

2008

2017

Diff

2008

2017

Diff

2008

2017

Diff

2008

2017

Diff

266 148

267 666

1 518

7 594

11 210

3 616

66

168

102

0

0

0

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

Figur 2: Tillgänglighet till dagligvarubutiker med fullt sortiment av dagligvaror. Uppdaterad årsskiftet
2017/2018. De olika färgfälten visar avståndsintervall till närmsta dagligvarubutik.

Källa: Tillväxtverkets GIS-plattform Pipos serviceanalys
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Figur 2 visar en kartbild över tillgängligheten till dagligvarubutiker med fullt sortiment av
dagligvaror. Här visas avståndsintervall (bilväg) med olika färgfält.
För boende i gles- och landsbygd är det i princip alltid butiker med liten säljyta som är de
närmsta butikerna och ofta näst närmsta butiken. Små butiker har helt naturligt inte samma
bredd och djup i sortimentet som större butiker.
Dagligvaruhandeln är oftast knuten till en kedja där butikerna samverkar under ett varumärke.
En handlare måste vara ”godkänd” t ex viss omsättning, för att få sälja under ett varumärke
eller för att få köpa livsmedel från en viss leverantör. Några mindre butiker är helt fristående.
De stödberättigade butikerna tillhör oftast ICA Nära, Coop Nära, Nära dej som hör till
Menigo samt Handlar’n eller Tempo. De två senare hör till Axfood.
Tio av de stödberättigade dagligvarubutikerna har stängt sedan 2014. Ett par butiker som var
stängda 2014 har återöppnats med nya ägare. Ytterligare några butiker har genomför
ägarskiften, vilket är mycket positivt. Samtidigt som några stödberättigade butiker har stängt
har det tillkommit fler stödberättigade butiker eftersom de har blivit sist på orten.
Länsstyrelsen har under perioden fått fler stöd med olika regler för vad som kan stödjas. I
detta regionala serviceprogram redovisas inte antalet stödberättigade butiker eftersom det
skulle bli rörigt och ointressant.

5.2 Drivmedel
Boende i landsbygd är ofta beroende av bil för arbetspendling. På samma sätt är många
företag som verkar lokalt, men även turismnäring, direkt beroende av att kunna tanka sina
fordon i närområdet. En låg tillgänglighet kan även indirekt påverka företag genom att deras
kunder får en försämrad servicenivå. Ett glesare nät av drivmedelsstationer är negativt ur både
miljösynpunkt samt säkerhets- och beredskapsperspektiv.
Nationellt har det sedan 2011 skett en minskning av antalet drivmedelsstationer. Sedan 2014
har det däremot skett en ökning med ca 100 stationer. Ökningen har framförallt skett i fyra
län: Värmland, Skåne, Halland och Jönköping. Två av tre stationer är idag obemannade.
Det finns totalt 126 drivmedelsstationer med bensin och/eller diesel i Värmland 2018. Det är
en ökning med 16 drivmedelsstationer sedan 2014. Antalet samt fördelning på
tillgänglighetsklass framgår i tabell 3. I tabell 4 framgår att många värmlänningar har fått
kortare restid till en drivmedelsstation.
Tabell 3: Antalet drivmedelsstationer (bensin/diesel) fördelat på tillgänglighetsklass.
Totalt
Mycket hög
Hög
Mellan
Låg

Mycket låg

2014

2018

Diff

2014

2018

Diff

2014

2018

Diff

2014

2018

Diff

2014

2018

Diff

2014

2018

Diff

110

126

16

30

39

9

22

24

2

48

54

6

5

4

-1

5

5

0

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

Tabell 4: Tillgänglighet till konventionella drivmedel (bensin och/eller diesel) 2014 och 2018. Restid med bil för
antal personer i Värmlands län.
0 - <10 minuter

10 - <20 minuter

20 - <30 minuter

Mer än 30 min

2014

2018

Diff

2014

2018

Diff

2014

2018

Diff

2014

2018

Diff

258 591

266 392

7 801

14 654

12 400

-2 254

494

252

-242

64

0

-64

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.
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Figur 3 visar en kartbild över tillgängligheten till drivmedelsstationer. Här visas
avståndsintervall (bilväg) med olika färgfält.
Figur 3: Tillgänglighet till drivmedelsanläggning där privatperson kan tanka personbil. Uppdaterad hösten
2017/2018.

Källa: Tillväxtverkets GIS-plattform Pipos serviceanalys
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5.2.1

Förnybara drivmedel

I Värmland finns laddningsstationer för elfordon på 78 platser4 som är avsedda för
allmänheten. Utöver detta finns flera icke-publika laddningsstationer som ägs av
bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner.
I Värmland finns en tankstation som erbjuder biogas/fordonsgas för allmänheten.5

5.3 Apotekstjänster
5.3.1

Öppenvårdsapotek

Apoteksmarknaden öppnades för konkurrens den 1 juli 2009. Den 1 november samma år blev
det även tillåtet att sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln. I Värmland finns det 12 fler
apotek 2017 jämfört med 2009. De nya apoteken har etablerats i områden med mycket hög
eller hög tillgänglighet. I områden med mellan, låg eller mycket låg tillgänglighet har det inte
skett någon förändring i antal apotek. Om man däremot tittar på restidsförändringar har
tillgängligheten försämrats i några områden i Eda och Forshaga kommuner. Restiden med bil
mellan bostad och närmsta apotek har försämrats med minst 5 minuter6. Där har apotek
stängts. I statistiken balanseras det av att nya apotek öppnats på andra platser inom samma
tillgänglighetsklass. Statistiken visar en nettosiffra.
Regeringen beslutade under 2013 att införa ett särskilt stöd för apotek i glesbygd. Syftet var
att skapa förutsättningar för en god apotekstäckning i hela landet. Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket följer upp och utvärderar stödet. De menar att stödet har bidragit till
att skapa ekonomiska förutsättningar för att driva apotek även där kundunderlaget är
begränsat.
Tabell 5: Antalet öppenvårdsapotek i Värmlands län per tillgänglighetsklass 2009 och 2017.
Totalt

Mycket hög

2009

2017

Diff

2009

2017

34

46

12

14

22

Diff

8

Hög

Mellan

Låg

2009

2017

Diff

2009

2017

Diff

2009

2017

7

11

4

12

12

0

0

0

Mycket låg
Diff

0

2009

2017

1

1

Diff

0

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

Nationellt är de stora aktörerna på apoteksmarknaden Apoteket AB, Apoteket Hjärtat och
Kronans Apotek. Utöver dessa finns ett antal fristående apotek med egna varumärken.
5.3.2

Apoteksombud och e-handel

Apoteksombuden är utlämningsställen för färdigbeställda läkemedel utan farmaceutisk
bemanning men under ett apoteks tillsyn. Apoteksombuden har tre viktiga uppgifter; de är
ombud för försäljning av vissa receptfria läkemedel från lager, de är receptförmedlare samt
förmedlare av paket med receptförskrivna och receptfria läkemedel som inte finns i lager hos
ombuden. Tjänstinnehållet kan variera mellan olika ombud och regleras i avtal.
Apoteksombud får finnas på orter där det inte finns apotek.

4

http://uppladdning.nu 2018-09-28
http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/ 2018-09-28
6
Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018. Figur 9.
5

17

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

Från augusti 2018 finns möjlighet för alla apoteksaktörer att bedriva verksamhet genom
apoteksombud. Det får inte vara kortare än fem km till närmaste öppen-vårdsapotek för att ett
apoteksombud ska få startas.
Hittills har endast Apoteket AB haft apoteksombud. Totalt har antalet ombud minskat med 20
sedan 2009. Det har försvunnit ombud i samtliga tillgänglighetsklasser.
Tabell 6: Antalet apoteksombud i Värmlands län per tillgänglighetsklass 2009 och 2017.
Totalt

Mycket hög

Hög

Mellan

Låg

Mycket låg

2009

2017

Diff

2009

2017

Diff

2009

2017

Diff

2009

2017

Diff

2009

2017

Diff

2009

2017

Diff

47

27

-20

3

0

-3

5

1

-4

26

17

-9

9

6

-3

4

3

-1

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

Apotekens e-handel ökar för varje år men utgör ännu en ganska liten del av apotekens totala
försäljning (4,3 % 2016)7. 2017 fanns sju aktörer som bedrev e-handel med läkemedel i stor
skala på nationell nivå. Två av dessa bedriver enbart e-handel.

5.4 Post-och pakettjänster
PostNord har statens uppdrag att svara för den samhällsomfattande posttjänsten och ska
tillhandahålla en daglig och rikstäckande postservice. PostNord är den enda aktör som har ett
rikstäckande nät för insamling och utdelning av försändelser. Utanför tätorterna står
PostNords lantbrevbäring för en stor del av postservicen för både boende och företag.
Nationellt betjänas cirka 862 000 hushåll och företag av lantbrevbärare. PostNords nät för
lantbrevbäring är därför mycket viktigt för postservice i landsbygd. 8
Sedan millennieskiftet har antalet brevförsändelser minska med närmare 34%. Post- och
telestyrelsen, PTS, bedömer att nedgången av brevvolym kommer att fortsätta. Den 1 januari
2018 trädde en ändring i postförordningen i kraft som möjliggör en övergång till
tvådagarsbefordran av post.
Paketmarknaden växer i snabb takt, främst på grund av e-handelns utveckling. På paketsidan
finns ett flertal stora (multinationella) aktörer förutom PostNord. DHL, DB Schenker och
Bring har också en utbyggd infrastruktur med insamling och distribution i hela eller stora
delar av landet. Utöver dessa finns ett flertal mindre och lokala aktörer som erbjuder
paketdistribution. DHL och DB Schenker anlitar även PostNord och Bussgods som
underleverantörer i de mest glesbebyggda delarna av landet. I Värmland fanns våren 2017
totalt 191 paketombud. Fördelningen av antalet paketombud för respektive aktör framgår av
tabell 7.
Tillgången till en god infrastruktur för post- och paketservice är avgörande för många företags
möjligheter att bedriva verksamhet i alla delar av landet. Det är särskilt viktigt för företag med
en nationell eller internationell marknad. I tabell 8 framgår hur lång tid olika arbetsställen har
till närmsta paketombud, oavsett aktör. Länsstyrelsens erfarenhet är att det inte ger en rättvis
bild ur företagens perspektiv. Många företag vittnar om att paketservice är ett problem. De
7

Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, s 47.
Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, s 63. Bygger på
uppgifter från Post- och telestyrelsen.
8
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behöver åka långt t ex runt stora sjöar, för att hämta paket hos det geografiskt närmsta
ombudet. De får hämta leveranser hos olika paketombud i olika orter vilket är tidskrävande.
Många företag kan inte få utkörning mer än en gång per vecka. Många företag på
landsbygden, t ex lantbrukare, är beroende av snabba transporter för att kunna bedriva sin
verksamhet.
Tabell 7: Antal serviceställen (paketombud) i Värmlands län 2017(tidigt på året) för Bussgods, DB Schenker,
DHL, PostNord och UPS.
Totalt

Bussgods

DB Schenker

DHL

PostNord

UPS

191

21

49

50

70

1

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

Tabell 8: Tillgänglighet till närmsta paketombud, oavsett aktör, i Värmlands län. Restid med bil. Antal
arbetsställen.
0- <10 minuter

10 - <20 minuter

20 - <30 minuter

Mer än 30 minuter

16 012

1 661

108

5

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

Utrymmesbrist hos paketombud eller avsaknad av butiker eller andra serviceställen som kan
eller vill vara paketombud är redan idag ett problem på många platser. I Värmland har
Partnerskapet för kommersiell service lyft problematiken med kriminell verksamhet som
ombuden kommer i kontakt med. Försändelsen innehåller droger, stulet gods mm. Kriminella
personer beställer varor till personer på orten och hämtar ut dem med falsk legitimation eller
gör inbrott när varorna anlänt.

5.5 Grundläggande betaltjänster
Riksdagen har beslutat att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till
rimliga priser. Bakgrunden till riksdagens beslut är de stora förändringar som skett på
betaltjänstområdet under framför allt den senaste tioårsperioden. Användningen av kontanta
medel vid betalning har i stor utsträckning ersatts av andra betalningssätt. Sedan lång tid
tillbaka är betalningsförmedling via internet och autogiro de vanligaste sätten att betala
räkningar. Kortbetalning är det vanligaste betalningssättet vid köp i butik eller vid e-handel.
Enligt uppgifter från Riksbanken har andelen kontanta betalningar i handeln minskat från nära
40 procent 2010 till cirka 15 procent 2016.9
PTS konstaterar att betaltjänstmarknaden präglas av en snabb digitalisering och minskning av
kontantanvändningen som får allt mer genomgripande konsekvenser.10 PTS bedömer att det
finns minst en halv miljon människor i landet som står helt utanför det digitala samhället och
ännu fler som står utanför det digitala betalsystemet.

9

Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, s72.
Ibid.

10
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Internetstiftelsen i Sverige beskriver det digitala utanförskapet enligt följande11:
•

Cirka 500 000 svenskar använder aldrig internet. De allra flesta av dem är äldre. 9
procent av 66–75-åringarna och 42 procent av de personer som är 76 år eller äldre
använder inte internet alls.

•

Ytterligare 600 000 svenskar använder internet, men de gör det inte dagligen. Även
här är det framförallt de som är 76 år eller äldre som finns bakom statistiken. Totalt
blir det 1,1 miljoner vuxna svenskar som inte använder internet dagligen.

•

Det är vanligare att inte använda internet dagligen bland de som bor i landsbygd, har
lägre hushållsinkomst eller lägre utbildning.

•

Det är fler kvinnor än män som inte använder internet dagligen.

•

De som inte använder internet dagligen känner sig också mindre delaktiga i det
digitala samhället.

•

De som inte använder internet dagligen förekommer oftare inom branscher med
många arbetare. (Till skillnad mot branscher med många tjänstemän.)

Den i särklass vanligaste orsaken till att aldrig använda internet är att personen inte har något
intresse för det eller inte finner internet användbart. Ungefär hälften (47 %) av de som har
deltagit i undersökningen anger det som skäl. På andra plats kommer krånglig teknik (24 %).
En liten andel anger att orsaken är att de inte har tillgång till dator (6 %), inte har tid (4 %), att
det är för dyrt (3 %) eller att det inte finns någon uppkoppling (2 %). Att det är så få som
anger brist på uppkoppling som ett skäl stämmer överens med att det är många fler som har
tillgång till internet hemma (98 %) än som använder det (94 %)12.
Många bankkontor har avvecklat all hantering av kontanter och stor del av kontantuttagen
sker idag i bankomater eller genom möjligheten att ta ut kontanter i samband med köp av
varor. På många orter har ansvaret för att tillhandahålla kontanter hamnat på privata
näringsidkare med en i grunden helt annan inriktning på sin affärsverksamhet t ex
dagligvarubutiker.
De ekonomiska förutsättningarna för att tillhandahålla kontanter via uttagsautomater
försämras i takt med att antalet transaktioner minskar. I glest befolkade områden med långa
avstånd är kostnaden per transaktion hög, särskilt om kostnader för service och underhåll
räknas in.
I tabell 9 framgår att det 2017 fanns 117 serviceställen för kontantuttag i Värmlands län. Det
är en liten förbättring jämfört med 2014. I tabell 10 framgår hur lång tid det tar att köra med
bil från bostaden till närmsta serviceställe för kontantuttag. Fler än 36 000 personer i
Värmlands län har längre körtid än 10 minuter. Värmland hör till de län där relativt många
människor har långt till ett serviceställe för kontantuttag. I statistiken ingår endast
uttagsautomater, bank-kassor, kortterminaler och bankombud där inga motprestationer gäller
för uttag. I dagligvarubutiker kan det finnas möjlighet att ta ut kontanter, antigen i samband
med köp eller utan krav på köp. Det beror på vilket kort kunden har men även tillgången till
kontanter i den aktuella butiken. Figur 4 visar en kartbild över tillgängligheten till uttag av
kontanter (SEK) i uttagsautomat eller över disk på bankkontor eller hos ombud. Här visas
avståndsintervall (bilväg) med olika färgfält.

11

Internetstiftelsen i Sverige. Svenskarna och internet 2018. https://2018.svenskarnaochinternet.se/digitaltutanforskap/
12
Ibid.
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Tabell 9: Antal serviceställen för kontantuttag i Värmlands län fördelat på tillgänglighetsklass 2014 och 2017.
Totalt

Mycket hög

Hög

Mellan

Låg

Mycket låg

2014

2017

Diff

2014

2017

Diff

2014

2017

Diff

2014

2017

Diff

2014

2017

Diff

2014

2017

Diff

114

117

3

43

43

0

21

20

-1

46

51

5

1

0

-1

3

3

0

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

Tabell 10: Tillgänglighet till kontantuttag 2017 i Värmlands län. Restid med bil för antal personer.
0- <10 minuter

10 - <20 minuter

20 - <30 minuter

Mer än 30 minuter

242 909

31 480

4 554

101

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

För företag på landsbygden kan det finnas svårigheter att hantera dagskassor och få tillgång
till kontanter då det ofta är långt till närmaste serviceställe. Av tabell 11 framgår att det finns
45 serviceställen i Värmland där företag och föreningar kan lämna in en dagskassa för
uppräkning och insättning på konto. I statistiken ingår bankkontor med kontanthantering,
insättningsautomater och serviceboxar.
Tabell 11: Antal serviceställen för dagskassehantering i Värmlands län 2017, fördelat på tillgänglighetsklass.
Totalt

Mycket hög

Hög

Mellan

Låg

Mycket låg

45

15

7

22

0

1

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

I tabell 12 redovisas tillgängligheten till dagskassehantering för ett urval av kontantintensiva
arbetsställen. Det är branschgrupperna G-Handel, I-Restaurang och hotell, R-Kultur och Fritid
samt del av Annan serviceverksamhet. Företag kan ha verksamhet och arbetsställen på flera
orter även om företagets huvudkontor och juridiska hemvist är lokaliserat i en större tätort.
34% av dessa kontant-intensiva arbetsställen behöver köra mer än 10 minuter med bil för att
kunna lämna sin dagskassa. Tillväxtverket konstaterar att utöver norrlandslänen så har även
Stockholm, Dalarna, Kalmar och Värmland åtskilliga arbetsställen med långa avstånd till
dagskasseservice.13
Tabell 12: Tillgänglighet till dagskassehantering för företag i Värmlands län. Restid med bil till närmsta
dagskassehantering. Antal arbetsställen per tidsklass.
0- <10 minuter

10 - <20 minuter

20 - <30 minuter

Mer än 30 minuter

683

282

63

13

Källa: Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.

Tyska och brittiska turister klagar över svårigheten att betala med kontanter. Detta framgår i
en artikel i Dagens Industri. Enligt artikeln vill tyskarna slippa avgifter som bankerna tar ut
vid kortköp, men de använder också integritetsmotiv när de resonerar kring varför man vill
13

Tillväxtverket Rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, s 80.
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kunna använda kontanter. Bland brittiska turister är det mer renodlat bankavgifterna som
irriterar. En annan kritik som finns bland vissa turister är att det används betalsystem som
kräver svenskt bankkonto eller svenskt mobilabonnemang, vilket stänger ute utländska
turister.14
Figur 4: Tillgänglighet till uttag av kontanter, SEK, i uttagsautomat eller över disk på bankkontor eller hos
ombud. Uppdaterad hösten 2018.

Källa: Tillväxtverkets GIS-plattform Pipos serviceanalys

14

https://www.di.se/nyheter/turisterna-klagar-nar-kontanter-forsvinner/
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6 Analys
Analysen pekar ut styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom grundläggande kommersiell
service i Värmland. Utifrån denna bild formuleras:
•
•
•

Den regionala processen för god serviceutveckling
Prioriterade insatsområden och mål
Riktlinjer för stöd

6.1 Samverkan
Erfarenheten från andra län visar tydligt att kommunalt engagemang och samverkan mellan
alla aktörer är avgörande för en positiv serviceutveckling. Ett framgångsrikt servicearbete
förutsätter samverkan mellan Region Värmland, Länsstyrelsen, samtliga kommuner samt
aktuella företag och föreningar.
Tidigare har Länsstyrelsen i hög utsträckning arbetat direkt mot företagen. Några kommuner
har varit mycket engagerade i olika projekt, småköksupphandling, hemsändning mm. I andra
kommuner har det varit mycket få kontakter med Länsstyrelsen i frågan. Framöver är det
viktigt att samtliga kommuner involveras mer och att det finns kontaktpersoner med
kompetens på kommunerna.
Engagemang från lokala utvecklingsgrupper är mycket viktigt för att hitta hållbara lösningar
för respektive ort. Här behöver kommunerna stödja och samordna.
Förutsättningarna inom serviceområdet förändras mycket snabbt; digitalisering, växande ehandel, minskande betalning med kontanter, krav på stärkt krisberedskap, minskande
befolkning på vissa ställen, växande befolkning i andra områden, ökad arbetspendling,
turismnäringens växande betydelse, priset på drivmedel, nya drivmedel, stora förändringar
bland de nationella företagen inom apotek, paketdistribution och drivmedel et c. Det bör
finnas strukturer som stöttar kommunerna med ny kompetensuppbyggnad, att erfarenheter
från utvecklingsprojekt sprids samt att det finns en ständig omvärldsbevakning och ständigt
lärande. Ansvarig myndighet för RSP15 och ansvarig myndighet för betaltjänstuppdraget16 har
en viktig uppgift i att omvärldsspana och vidareförmedla ny kunskap till framförallt
kommunerna.
Det finns en risk att både kommuner, företag och föreningar kommer att uppleva situationen
som otydlig efter 2019, avseende vem som gör vad. Vissa stöd relaterade till service kommer
att handläggas av Region Värmland och vissa av Länsstyrelsen. Dessutom jobbar flera
nationella myndigheter med ämnesområdet. Under 2018 har Länsstyrelsen tagit fram en sajt
”Regionala serviceprogrammet Värmland” där all information samlas på ett ställe17. Syftet är
att underlätta för målgrupperna att få information och inspiration. Även kommunernas
serviceplaner samlas på denna sajt allt eftersom de antas. Förhoppningen är att sajten ska
drivas vidare av Region Värmland och Länsstyrelsen i samverkan. Region Värmland har
huvudansvaret.
Att arbeta med kommunala serviceplaner har varit framgångsrikt i andra län och bör införas
även i Värmland. En serviceplan har bredare perspektiv än den tidigare

15

Region Värmland ansvarar för RSP från 2019. Se avsnitt 1.1.1 och 7.1.
Länsstyrelsen har uppdrag inom grundläggande betaltjänster. Se avsnitt 1.1.1 och 7.1.
17
https://regionalaserviceprogrammet.org/
16
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varuförsörjningsplanen, fler målgrupper och fler serviceslag. Syftet med den kommunala
serviceplanen är att:
•
•
•
•

göra kommunala prioriteringar (serviceorter, riktlinjer för hemsändning)
inventera tillgången till service på serviceorterna,
skapa en helhetsbild av servicebrister/problem,
ta fram en handlingsplan

Serviceplanen är ett verktyg i kommunens övergripande planeringsarbete. Det är också ett
nödvändigt underlag för att Länsstyrelsen och Region Värmland ska kunna besluta om stöd
till företag och föreningar.
6.1.1

Förutsättningar för stöd

I Värmland finns några unika förutsättningar när det gäller de kommersiella aktörerna. Några
stora aktörer driver flera mindre verksamheter på landsbygden. Det är OK Värmland och
Coop Värmland. Ett annat exempel är ett åkeriföretag som har en drivmedelsstation som är
öppen för allmänheten. Dessa aktörer har mycket hög omsättning samtidigt som de
tillhandahåller grundläggande kommersiell service på landsbygden. Hög omsättning bör
därför inte vara ett hinder för stöd, vilket det är i flera andra län.
I Värmland finns ett stort antal dagligvarubutiker som huvudsakligen är inriktade på
gränshandel mot norrmän. Det är både stora butiker i shoppingcenter men också små
dagligvarubutiker nära gränsen som har stor del av sin omsättning från gränshandel. Om
huvuddelen av omsättningen kommer från gränshandel bör det finnas en möjlighet att avslå
stödansökningar. Stöden bör riktas till serviceföretag på orter som har behov av stöden, där
det finns boende och företag eller där det är viktigt för turismnäringen. Länsstyrelsen/Region
Värmland bör fatta beslut efter samråd med kommunen.
Det är inte önskvärt att stöd enligt olika förordningar ”konkurrerar” med varandra. När det
gäller investeringar i laddstationer för el-bilar kan stöd sökas genom Klimatklivet18.
Eventuella stöd för sanering av förorenad mark regleras genom Miljöbalken.
Att stödberättigade företag inom kommersiell service satsar på kompletterande verksamhet är
mycket positivt. Det kan handla om t ex restaurangverksamhet, fackhandel eller uthyrning av
lokaler. Investeringsstödet för service bör dock inte användas för investeringar i den
kompletterande verksamheten dels med tanke på ändamålet dels med tanke på
konkurrenssituationen. För investeringsstöd till kompletterande verksamheter hänvisas
till Regionalt företagsstöd eller Investeringsstöd för nya jobb i Landsbygdsprogrammet.
Det särskilda driftstödet för dagligvarubutiker är ett relativt nytt stöd (2016). I Tillväxtverkets
föreskrifter definieras vilka dagligvarubutiker som är stödberättigade utifrån mångsidigt
utbud, öppettider, omsättning o s v. Det är önskvärt att dessa definitioner huvudsakligen gäller
även för investeringsstöd/bidrag. Tanken är att de dagligvarubutiker som beviljas
investeringsstöd/bidrag och driftsstöd har ett utbud och prisnivå som gör att kommunen kan
hänvisa de personer som får hemsändning att handla hela sitt behov av dagligvaror där.

18

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen.
https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
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6.1.2

Rådgivning

Tillgång till rådgivning och bollplank är mycket viktigt.
Den nationella Föreningen Landsbygdshandelns främjande, FLF, bildades av Axfood Närlivs,
ICA, KF och SSLF19. FLF anställde lanthandelsmentorer som erbjöd oberoende, kostnadsfri
rådgivning och även drev andra utvecklingsfrågor från 1996. Mentorsverksamheten startade i
Värmland. Verksamheten finansierades till stor del av Konsumentverket. När ansvaret för
kommersiell service flyttades från Konsumentverket till Tillväxtverket förändrades
förutsättningarna för finansiering och FLF avvecklades. Istället bildades
Landsbygdsmentorerna ek förening som var ett personalägt kooperativ. De drev
verksamheten under några år. I Värmland blev Hushållningssällskapet arbetsgivare och
projektägare för mentorsverksamheten 2014 - 2018. Ett projekt för finansiering av
mentorverksamheten pågår under hela 2018.
Lanthandelsmentorer i Värmland har arrangerat träffar för lanthandlare, de har arbetat med
utvecklingsprojekt men framförallt har de arbetat uppsökande och erbjudit oberoende
rådgivning. Mentorn har snabbt kunnat fånga upp signaler om förändringar och behov i
verksamheterna.
Genom Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 finns medel för företagsrådgivning riktad till
dagligvarubutiker och drivmedelsstationer på landsbygden. Ett villkor är att kunden betalar
30% av rådgivningskostnaden. Av olika anledningar har det tagit lång tid att starta denna
rådgivningsverksamhet, men från 2018 finns tre upphandlade rådgivningsföretag. Ett företag
är konsulter inom energiteknik. De andra två företagen är inriktade mot affärsutveckling.
Inget av de tre företagen utgår från Värmland.
Länsstyrelsen vill peka på några förändringar och risker med den nya upphandlade
rådgivningen:
•
•
•
•

Det är osäkert om målgruppen kommer att kunna/vilja betala 30% av
rådgivningskostnaden.
Det är inte önskvärt att det offentliga erbjuder kostnadsfri rådgivning för samma typ
av insatser som de upphandlade företagen ska sälja. Då blir det ojust konkurrens.
De upphandlade rådgivningsföretagen har inte som uppgift att jobba uppsökande och
inte heller att vara nätverkssamordnare. Det är önskvärt att kommunernas landsbygds/näringslivsrådgivare axlar den uppsökande rollen och lotsar till olika stöd.
Historiskt har Landsbygdsprogrammet haft långa glapp mellan de olika
programperioderna. Om det upprepas blir det svårt att både bevara kompetens och
erbjuda rådgivning kontinuerligt.

RSP-ansvarig behöver följa frågan och vidta åtgärder vid behov.
Kedjorna erbjuder ”sina” handlare nätverk, kurser och rådgivning i varierande grad. Alla
butiker tillhör inte en kedja. Hösten 2018 har Tillväxtverket beviljat projektmedel till ICA,
Menigo och Axfood för handlarutbildningar med flera träffar. Målgrupp är dagligvarubutiker
som har en omsättning lägre än 15 miljoner kronor. Projekten finansieras genom
Landsbygdsprogrammet. Utbildningarna kommer att hållas på flera olika orter runt om i
Sverige.

19

KF står för Kooperativa Förbundet, SSLF heter idag http://livsmedelshandlarna.se/
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6.2 Tillgång till grundläggande kommersiell service
6.2.1

Dagligvaror

Antalet dagligvarubutiker på landsbygden fortsätter att minska i Värmland. Butikerna klarade
inte lönsamheten. En anledning är ändrade köpmönster. Fler arbetspendlar till större orter och
väljer att handla i de större butikerna där. På andra orter är minskad befolkning en förklaring.
Det särskilda driftsstödet för dagligvarubutiker i sårbara lägen har bromsats nedläggningen i
övriga landet men inte i Värmland. Nationellt vittnar kedjorna om att driftsstödet gör att
mindre handlare vågar investera och att ägarskiften genomförs. Det märks även i Värmland.
De kooperativa föreningarna planerar en förstudie för att undersöka om butiker och stationer
som riskerar att läggas ned kommande 5 – 10 årsperiod, möjligen skulle kunna drivas lokalt i
annan innovativ affärsmodell och organisering. Idag växer nya affärsmodeller fram
internationellt vilka skulle kunna anpassas till svenska förutsättningar och lokala behov.
Om annan offentlig service försvinner från en ort minskar också möjligheten att driva en
butik. Att försöka styra så många serviceslag som möjligt mot samma serviceorter ger bättre
förutsättningar för den kommersiella servicen. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LISområden) är möjligt om det stärker kommersiell servicen. Kommunens fysiska planering
vinner på att samordnas med serviceplanering.
För flera dagligvarubutiker på landsbygden är gränshandeln avgörande för att klara
lönsamheten. Minskad gränshandel är därmed ett hot/sårbarhet. Fler fritidsboende och
växande besöksnäring är möjligheter till ökad försäljning som det gäller att utveckla.
Befintliga butiker bör stöttas på alla tänkbara sätt. De är viktiga för flera olika servicetjänster
men även som en mötesplats i bygden.
Från 2020 är det förbud för användning av köldmedia innehållande klorfluorväten i samtliga
anläggningar20. Flera butiker kommer därmed att behöva se över och byta ut kylanläggningar
under 2019. Det innebär stora investeringar. Flera butiker har redan gjort detta, men inte alla.
När en ort har förlorat sin sista butik minskar både ortens och bygdens attraktivitet, både för
boende, företag och turister. Nya metoder behöver utvecklas och testas som ger viss service
även där det saknas en dagligvarubutik. Exempel är mellanlager för dagligvaror som beställs i
nätbutik enligt modell Stavsjö digitala lanthandel.
6.2.2

Drivmedel

Antalet drivmedelsstationer har ökat i Värmland. På senare år har det varit möjligt att få viss
lönsamhet vid drivmedelsförsäljning. Antalet bemannade drivmedelsstationer på landsbygden
är mycket få.

20

Enligt gällande EG-förordning som gäller direkt som svensk lagstiftning, nr 1005/2009 om ämnen som bryter
ned ozonskiktet Artikel 5 råder förbud för användning av klorfluorväten. Förbud rådde från 16 september 2009.
Sverige som medlemsstat har haft möjlighet att förlänga undantag till 31 december 2019.
Den Svenska Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen 6§. Förbud att använda ozonnedbrytande
ämnen. Undantag finns i 9§ för anläggningar med högst 3 kilogram köldmedier om aggregatet var i drift 1 juni
2002 och varit i drift sedan dess. De flesta kyl- och frysanläggningar behöver mer än 3 kilo köldmedia för att
fungera. Förordningen trädde i kraft 1 januari 2017.
Enligt gällande EG-förordning som gäller direkt som svensk lagstiftning, nr 1005/2009 om ämnen som bryter
ned ozonskiktet Artikel 11 så gäller att klorfluorkolväten får användas för underhåll av befintliga
anläggningar till 31 december 2014, men då bara påfyllnad av sådant som återvunnits. Enligt ovan endast
anläggningar med högst 3 kilo.

26

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

Stöd till investeringar på nya orter kommer framöver enbart att lämnas till orter som
kommunerna har prioriterat som serviceorter. Förutsatt att övriga krav för stöd har uppnåtts.
Branschen förutspår att det kommer en ny våg av nedläggningar av drivmedelsstationer inom
några år21. Då är stationer med låg försäljning mest sårbara. Ett sätt att stärka de mindre
stationernas överlevnadsförmåga är att arbeta för att andra företag på orten köper drivmedel
på lokala drivmedelsstationer istället för att ha en egen farmartank. Det är bra även ur
miljösynpunkt att minska antalet platser där drivmedel hanteras. Kommunerna skulle kunna
upphandla drivmedel för sina egna fordon, modell småköksupphandlingen.
Nya lagkrav på höjd etanolinblandning i bensin från 202022 kommer troligen att skapa
investeringsbehov. Vätskan blir mer aggressiv vilket kräver att gamla cisterner behöver
plastas på insidan och ledningar bytas ut. Investeringskostnaden bedöms vara upp till 100 000
kronor per cistern23.
6.2.3

Apotekstjänster

En fortsatt befolkningsminskning i delar av landet, fortsatt brist på farmaceuter och en snabbt
växande e-handel med läkemedel kan efter hand försvåra de ekonomiska förutsättningarna för
att driva apotek.
Nya regler om apoteksombud samt e-apotek kommer att påverka tillgängligheten till
läkemedel, men det är svårt att förutse hur. Tillväxtverket bedömer att det är troligt att
betydelsen av apoteksombud kommer att minska på sikt i takt med att apotekens e-handel
med läkemedel fortsätter att utvecklas. Utvecklingen bör följas.24
Tillgång respektive brist på apotekstjänster kommer att inventeras genom kommunerna
serviceplaner.
En förutsättning för att e-handeln ska kunna bli ett väl fungerande alternativ för tillgänglighet
till läkemedel för alla medborgare är att det finns snabba leveranser av brev och paket i hela
landet. Att boende på landsbygden har digital kompetens samt att det finns bredband är andra
förutsättningar.
6.2.4

Post- och pakettjänster

Den växande e-handeln ger nya servicemöjligheter för både boende och företag på
landsbygden. Förutsättningen är dock en fungerande infrastruktur och logistikkedja även
utanför städer och större tätorter. Dagligvarubutiker och bemannade drivmedelsstationer är
vanligen ombuden för de olika paketdistributionsföretagen. När dessa minskar i antal är det
ett hot även mot pakettjänsterna. Då behövs nya servicepunkter hos helt nya typer av aktörer.
Idag saknas en heltäckande bild av var det finns paketombud och var det saknas. Genom
kommunernas arbete med serviceplaner kommer vi att få en god inventering.
Redan idag finns problem att rekrytera paketombud på vissa platser, både i storstäder och på
landsbygd. Finansieringen för paketombud har delvis byggt på att butiken får merförsäljning.

21

Svensk bensinhandel
Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och
dieselbränslen, se 5§ som träder i kraft 2020-01-01.
23
Regeringen. 2017. PM: Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle, s
83.
24
Tillväxtverket rapport 0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.
22
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När omfattningen på pakethanteringen växer räcker inte den finansieringsmodellen.
Investeringsstöd kan dock användas för att lösa platsbrist på landsbygden.
Problem med ökad brottslighet som drabbar paketombud är ett hot mot hela logistikkedjan för
paketdistribution. Kriminalitet motverkar företagsamhet och entreprenörskap. Företagen
behöver samhällets stöd. Flera parter bör ingå i ett sådant arbete: RSP-ansvarig,
Länsstyrelsens brottsförebyggande (BF)-samordnare och ANDT-samordnare25,
polismyndigheten och kommunernas ANDT-samordnare.
6.2.5

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen analyserar sedan 2009 årligen tillgången till grundläggande betaltjänster.
Särskilt viktiga grupper att bevaka anses vara: enskilda privatpersoner (särskilt äldre och
funktionsnedsatta), företag och föreningar.
De butiker som i dagsläget erbjuder service inom grundläggande betaltjänster på kommersiell
basis är lokalt mycket viktiga servicegivare.
Sedan 2013 har Länsstyrelsen ansvar för att vid behov lämna stöd och genomföra regionala
utvecklingsinsatser. Dessa insatser kan inkludera utbildning för att använda digitala
banktjänster. Det finns i dagsläget möjlighet att finansiera fler ombud som kan erbjuda
betaltjänster. En förutsättning är att ingen kommersiell aktör redan tillhandahåller servicen
lokalt. En annan förutsättning för att etablera fler ombud för betaltjänster är att det finns en
aktör som är villig att utföra tjänsten. I dagsläget finns ett visst motstånd från företag att
hantera kontanter på grund av den upplevda säkerhetsrisken.
I delbetänkandet Tryggad tillgång till kontanter 26 konstateras att minskningen av
kontantmängden i samhället och andelen kontanta betalningar i ekonomin gör Sverige i det
närmaste unikt i ett internationellt perspektiv.
I delbetänkandet27 föreslås vissa banker att ansvara för att grundläggande betaltjänster finns
inom rimligt avstånd och till rimliga priser från 2020.
Förutsättningen för att få ekonomisk lönsamhet i infrastrukturen för kontanthantering28 är en
viss volym kontanter. Trenden är att volymen sjunker. Länsstyrelsen följer vad detta medför
för olika kontantintensiva branscher t ex besöksnäringen.
6.2.6

Servicepunkter

I de av kommunerna prioriterade serviceorterna behövs troligen fler ombudstjänster av olika
slag. Den enklaste lösningen är om det finns befintliga servicepunkter, t ex dagligvarubutiker,
som är villiga att kompletterar med fler ombudstjänster.
På serviceorter där dagligvarubutiken stängt och drivmedelsstationen är obemannad behöver
det utvecklas nya servicepunkter hos nya typer av aktörer. Nya typer av lösningar kräver mer
utvecklingsarbete. Ombudsföretagen ska vara villiga att teckna avtal och för det finns

25

ANDT = alkohol, narkotika, doping och tobak
Regeringens offentliga utredningar, delbetänkande av Riksbankskommittén. SOU 2018:42 Tryggad tillgång
till kontanter.
27
Regeringens offentliga utredningar, delbetänkande av Riksbankskommittén. SOU 2018:42 Tryggad tillgång
till kontanter.
28
Värdetransporter, bankomater, boxar för dagskassor etc.
26
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kravlistor som är anpassade till traditionella lösningar t ex att en dagligvarubutik är ombud.
Ett utvecklingsprojekt inom detta område behövs troligen för att hitta lösningar.
En servicepunkt kan erbjuda fysiska lösningar att komma åt internet via en dator med
uppkoppling på en offentlig plats. Det kan även handla om personligt stöd.
Fler kommuner skulle kunna teckna avtal med servicepunkter om att utföra viss kommunal
service. Det finns möjlighet att utveckla fler tjänster som utlokaliseras till servicepunkten.
Krisberedskapspunkter är en sådan aktuell fråga som bland annat Torsby kommun arbetar
med att utveckla. Resultaten bör spridas till övriga kommuner.

6.3 Lärande och utveckling
Den växande besöksnäringen är en möjlighet till förbättrad lönsamhet för dagligvarubutiker
och drivmedelsstationer. Här gäller det att arbeta aktivt för att integrera serviceföretagen mer i
besöksnäringen; riktad marknadsföring, anpassade sortiment under olika veckor, nya
affärssamarbeten med turistföretag, turistinformation i butiker och servicepunkter et c.
Kompletterande verksamhet är också möjligheter för ökad lönsamhet.
För besökare som kommer utifrån är det svårt att få reda på var man kan tanka bilen, handla
dagligvaror eller ta ut kontanter. På landsbygden är det idag så serviceglest att information
behövs, särskilt till utländska turister. Det är önskvärt att olika turismaktörer kan arbeta för att
förbättra informationen. Lämpligen används sajter där turister söker information.
Det är troligt att andelen invånare som står helt utanför det digitala samhället respektive det
digitala betaltjänstsystemet är högre på Värmlands landsbygd än i riket som helhet. I
Värmland behövs aktiva insatser för att stärka den digitala kompetensen.
En stärkt digital kompetens kan förhoppningsvis leda till att fler boende ansluter sin fastighet
till bredband när de får erbjudanden. Det är avgörande att få en hög anslutningsgrad bland de
fastboende för att bredbandsaktörerna ska kunna fortsätta bygga ut nätet. Om bredbandsnätet
inte byggs ut innebär det att samtliga serviceslag som RSP omfattar får problem och svårt att
fungera t ex dagligvarubutiker, apoteksombud och paketombud.
I många regioner i Sverige erbjuds ”närtrafik”. Det är ett grundutbud av kollektivtrafik som
förbokas för att resa till offentlig och kommersiell service. Den finns i områden där det finns
begränsade möjligheter att erbjuda linjetrafik. Ett förslag till närtrafik har arbetats fram för
Värmland men inga beslut har fattats om att erbjuda denna service. RSP-ansvarig behöver
bevaka frågan. Om Region Värmland/Värmlandstrafik beslutar att införa närtrafik behöver
RSP-ansvarig se över riktlinjerna för hemsändning och inköpsrundor. Det är onödigt att både
erbjuda närtrafik och inköpsrundor finansierade med hemsändningsbidrag.
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7 Den regionala processen för god
serviceutveckling
God samverkan mellan Region Värmland, Länsstyrelsen, kommunerna, företagen och lokala
utvecklingsgrupper är en förutsättning för att genomförandet av RSP ska bli framgångsrikt.
Nedan beskrivs strukturen för hur vi ska uppnå god samverkan mellan olika parter/aktörer.

7.1 Olika aktörers roller/uppdrag/uppgifter från 2019
Region Värmland är RSP-ansvarig från 1 januari 2019. Uppdraget flyttas från Länsstyrelsen.
RSP-ansvaret innebär att genomföra RSP med alla dess mål, ta fram en årlig handlingsplan
och lämna en årlig uppföljning till Tillväxtverket. Region Värmland ansvarar också för
eventuell revidering av RSP fram till 2020. Från 2019 tar Region Värmland även över
handläggningen av de statliga stöd som kan beviljas enligt förordningen om kommersiell
service; särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker, investeringsbidrag, servicebidrag,
hemsändningsbidrag och investeringslån.
Länsstyrelsen handlägger de stöd som finns inom Landsbygdsprogrammet för att stödja
grundläggande kommersiell service. Det är investeringsstöd och rådgivningsstöd.
Länsstyrelsen tar årligen fram en regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet.
Länsstyrelserna bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och lämnar en årlig rapport
till Näringsdepartementet. Länsstyrelsen kan bevilja stöd enligt förordningen om statligt stöd
till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster (betaltjänstombud). Länsstyrelsen driver
även utvecklingsprojekt inom grundläggande betaltjänster.
Kommunerna ska enligt mål i denna RSP inventera befintlig service i respektive kommun
genom att ta fram en aktuell serviceplan med två - fyra års intervall. Samma inventering leder
till att problem och brister inom serviceområdet blir kända för kommunen. Det är önskvärt att
kommunerna tar ett större ansvar för att hitta lösningar på olika serviceproblem och arbetar
för att stärka befintliga servicegivares möjligheter att verka. Enligt Tillväxtverket är det
avgörande att kommunerna arbetar aktivt med servicefrågan för att utveckling ska ske.
Kommunerna har en stor verktygslåda att jobba med och kan även söka projektmedel för
särskilda satsningar. Kommunens framåtsyftande åtgärder formuleras i en handlingsplan som
ingår i kommunens serviceplan.
Lokala utvecklingsgrupper tar ofta initiativ för att stärka utvecklingen på sina orter. Lokala
föreningar eller bygdebolag är allt oftare ägare till fastigheter för kommersiell service.
Butikslokalerna arrenderas ut till handlare och riskerar inte att omvandlas till bostäder eller
andra verksamhetslokaler i samband med ägarskiften. Lokala utvecklingsgrupper kan också
arbeta med butiksråd för att hjälpa butiken att utvecklas så att fler kunder handlar mer i
butiken. Lokala utvecklingsgrupper kan också delta i arbetet med kommunens serviceplan
eller hitta nya lösningar för servicepunkter.
Företagen driver sina företag för att få lönsamhet, men behöver ständigt utvecklas för att vara
relevanta för kunderna. Stödberättigade serviceföretag på landsbygden kan söka olika stöd för
både rådgivning, investeringar och drift.
Tillväxtverket har projektmedel för förstudier och lokala servicelösningar genom
Landsbygdsprogrammet. Tillväxtverket stöttar RSP-ansvariga myndigheter och
stödhandläggare med kunskap, nätverk och stöd i processledning.

30

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

Post- och telestyrelsen, PTS, har statliga projektmedel för utvecklingsprojekt inom
grundläggande betaltjänster. De stöttar länsstyrelsernas processledare inom grundläggande
betaltjänster med kunskap och nätverk.
7.1.1

Rådgivning

Tre rådgivningsföretag finns upphandlade genom ett projekt som drivs av sju länsstyrelser i
Mellansverige. Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet samt deltagaravgifter. De
dagligvaruhandlare och drivmedelsstationer som kan avropa rådgivning finansierar 30% av
kostnaden. Denna verksamhet kom igång 2018, se avsnitt 6.1.2
Hushållningssällskapet bedriver ett projekt med mentorsverksamhet för stödberättigade
dagligvarubutiker (lanthandlare) och drivmedelsstationer. Projektet pågår fram till slutet av
2018 och finansieras av Länsstyrelsen Värmland.

7.2 Samverkansråd för landsbygdsutveckling
En tanke som framförts är att skapa ett samverkansråd för landsbygdsutveckling. Syftet skulle
vara att stärka den strategiska samverkan mellan Region Värmland, Länsstyrelsen och ett
eventuellt nytt kommunalförbund när det gäller landsbygdsutveckling i ett bredare perspektiv.
Ett sådant samverkansråd skulle träffas regelbundet flera gånger per år.
Om ett sådant råd bildas skulle det bli en naturlig part för att följa upp och rapportera om
genomförd verksamhet inom RSP samt förankra strategiska beslut som RSPs årliga
handlingsplan.
Ett samverkansråd kommer att kunna bildas tidigast under 2019 om det vinner gehör hos alla
parter.

7.3 Partnerskapet för kommersiell service
I Värmland finns sedan 2003 ett Partnerskap inom kommersiell service. Partnerskapet håller
regelbundet möten två gånger årligen, vår och höst. RSP-ansvarig är sammankallande.
Deltagare i partnerskapet är utsedda för att flera olika verksamhetsområden ska vara
representerade.
Partnerskapets roll formuleras enligt följande:
1. Partnerskapet är rådgivande, inte beslutande.
2. Partnerskapet diskuterar och kan ge synpunkter på förslag i tidigt skede. RSP-ansvarig
och Länsstyrelsen behöver fatta beslut på programnivå som är väl förankrade. De
regionala myndigheterna måste arbeta tillsammans med aktörerna eftersom all
kommersiell service sker genom privata aktörer. Vid svag förankring blir det ingen
effekt av insatserna.
3. Partnerskapet ger tidiga varningar och information om problem och andra frågor som
kan tänkas påverka utbudet av grundläggande kommersiell service. Det är viktigt för
att RSP-ansvarig ska kunna:
- vidta åtgärder,
- rapportera vidare synpunkter till nationell nivå.
De organisationer som ingår i partnerskapet är:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICA Sverige
Coop Värmland
Axfood
PostNord
Sveriges Paketombud
Svensk Bensinhandel
OK Värmland
ICA Nära Östmarks handel (utsedd 1 år, lanthandlarmötet 2018)
ICA Nära Nyvalls livs, Bäckhammar (utsedd 2 år, lanthandlarmöte 2018)
Lanthandelsmentor, Hushållningssällskapet
Hela Sverige ska leva
Coop Värmlands kundråd
Kommunalråd Torsby, 2018 - 2020
Kommunalråd Storfors, 2018 - 2020
Region Värmland (RSP-ansvarig f o m 2019)
Länsstyrelsen Värmland (RSP-ansvarig tom 2018)
Länsstyrelsen Värmland (handläggare för stöd genom Landsbygdsprogrammet,
rådgivning och investeringsstöd)
Länsstyrelsen Värmland (betaltjänster)

Partnerskapet har fått flera nya deltagare under 2018. Under Länsstyrelsens kommunbesök
2018 kom förslag på ytterligare deltagare i partnerskapet som t ex Visit Värmland, DHL, DB
Schenker, någon bank och LRF. 2018 är beslutet att inte utöka partnerskapet med fler
permanenta deltagare, efter diskussion i partnerskapet. Om en fråga ska diskuteras som berör
annan aktör kan RSP-ansvarig bjuda in denna till aktuellt möte. Partnerskapets
sammansättning bör dock utvärderas regelbundet, se mål.
Mikroföretagare29 som deltar i partnerskapet kan fakturera RSP-ansvarig för reseersättning
samt mötesarvode enligt överenskommelse. Ersättning lämnas inte till större företag eller
representanter för föreningar.
7.3.1

Nätverk för lanthandlare

2018 skapas en Facebook-grupp för lanthandlare i Värmland. Ett par handlare är
administratörer. Det gör att medlemmarna i gruppen lätt kan komma i kontakt med varandra.
Det finns ingen förening som samlar alla dagligvarubutiker i Värmland och det finns inte
heller någon förening som samlar alla butiker på landsbygden30. Länsstyrelsen tog upp frågan
om det fanns intresse av att starta en lanthandlarförening i Värmland dels under ett
partnerskapsmöte 2017 dels på en lanthandlarträff 2018. Vid dessa tillfällen fanns inget
intresse av att starta en förening p g a den administrativa bördan. Däremot framhölls
önskemål om att de årliga lanthandlarträffar som lanthandelsmentorn arrangerat ska fortsätta
arrangeras av ”någon”. Ofta har lanthandlarna mer gemensamt med andra lanthandlare oavsett
kedjetillhörighet. De är stödberättigade, de är ofta ombud, arbetar med hemsändning och de
har oftast lägre omsättning än butiker i samma segment som ligger i större orter. Under 2018
års lanthandlarträff utsågs representanter till partnerskapet.

29

Mikroföretag definieras som max 10 heltidstjänster.
Livsmedelshandlarna organiserar företagare som äger sin butik, dock inte konsumentkooperationen. Det finns
ingen regional delförening. http://livsmedelshandlarna.se/
30
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7.4 Stöd till kommunerna
Det finns tre strukturer för att stödja kommunernas arbete inom serviceutvecklingen. RSPgruppen, RSP-sajten och vägledningen för kommunala serviceplaner.
7.4.1

RSP-gruppen och kommunala kontaktpersoner

Länsstyrelsen har under 2018 initierat ett nytt nätverk med kommunala tjänstemän,
Länsstyrelsen och Region Värmland. Nätverket kallas RSP-gruppen och ska arbeta med
gemensamma utvecklingsfrågor som faller under det Regionala serviceprogrammet. RSPgruppen ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte, resultatspridning och
kompetensuppbyggnad.
RSP-gruppen är ett sätt att formalisera samverkan och skapa ett nätverk mellan kommunerna,
Länsstyrelsen och Region Värmland. Planen är att gruppen ska träffas minst två gånger per år.
Vid behov kan fler träffar arrangeras eller mindre arbetsgrupper skapas. Genom att arrangera
regelbundna träffar med RSP-gruppen erbjuder RSP-ansvarig kommunerna stöd i
serviceutvecklingen.
Kommunerna får gärna ha flera personer på RSP-gruppens sändlista. Ämnet berör flera
kompetensområden. Kommunerna ska dock utse en tjänsteman som är kontaktperson för
RSP-frågor i varje kommun. Det är viktigt både för Region Värmland, Länsstyrelsen, Lokala
utvecklingsgrupper och företagen.
7.4.2

RSP-sajten

RSP-sajten https://regionalaserviceprogrammet.org/ har skapats av Länsstyrelsen under 2018.
Bakgrunden är att information om de olika stöden, rådgivning, rapporter och
inspirationsartiklar finns på många olika sajter och dessutom på olika undersidor. Det
upplevdes som svårt att få en samlad bild av området. RSP-sajten samlar all information och
inspiration som berör Regionala serviceprogrammet för Värmland för att underlätta för
målgrupperna. Sajtens målgrupper är kommunala tjänstemän, lokala utvecklingsgrupper samt
stödberättigade butiker, drivmedelsstationer och servicepunkter. RSP-ansvariga i andra län
har också hänvisats till sajten.
Efter 2019 är tanken att Länsstyrelsen ansvarar för att uppdatera info om sina stöd och Region
Värmland ansvarar för att uppdatera info om sina stöd. Båda organisationerna står som
avsändare. Region Värmland övertar huvudansvaret för RSP-sajten.
7.4.3

Vägledning för kommunal serviceplan

Länsstyrelsen har under 2017/18 tagit fram Vägledning för kommunal serviceplan.
Vägledningen syftar till att ge kommunerna stöd och råd i samband med upprättandet av en
kommunal serviceplan. Vägledningen handlar om:
•
•
•
•
•

varför kommunen bör upprätta en serviceplan,
definitioner och förklaringar,
beskrivning av vilka stöd som finns inom kommersiell service,
tips om vad en kommun kan göra för att förbättra förutsättningarna för den
kommersiella servicen,
förslag på hur en serviceplan kan formuleras, förslag till rubriker mm.
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Vägledningen har växt fram i samband med att kommunerna börjat ta fram sina serviceplaner.
Råd har formulerats och omformulerats allt eftersom nya frågeställningar lyfts. Hösten 2018
är Vägledningen fortfarande ett arbetsdokument som uppdateras löpande. Tanken är att
Vägledningen publiceras under våren 2019. Aktuellt arbetsdokument finns tillgängligt på
RSP-sajten.

7.5 Årlig handlingsplan och utvärdering
Regeringen har beslutat att återrapportering avseende genomförandet av RSP ska ske enligt
anvisningar från Tillväxtverket. Tillväxtverket återrapporterar årligen till
Näringsdepartementet.
Enligt Tillväxtverket ska RSP-ansvarig årligen ta fram en handlingsplan som bygger på
prioriterade insatsområden och uppsatta mål i RSP.
I början av varje år gör RSP-ansvarig en utvärdering av resultat och verksamhet från
föregående år. Det görs i förhållande till den upprättad handlingsplanen och målen i RSP.
Både handlingsplanen och utvärderingen av föregående år skickas till Tillväxtverket.
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8 Prioriterade insatsområden
Detta regionala serviceprogram prioriterar tre insatsområden:
1. God samverkan för service på landsbygden
2. God tillgång till grundläggande kommersiell service på landsbygd för boende, företag
och besökare
3. Lärande och utveckling för alla aktörer
Ett antal mål har formulerats för varje insatsområde.

8.1 God samverkan för service på landsbygd
Bra former för samverkan mellan olika parter är helt avgörande för att det fortsatt ska finnas
god service på landsbygden i Värmland. Målen nedan beskriver hur alla parter samverkar.
8.1.1

Mål om Partnerskapet

Insatsmål: Partnerskapet kallas till möte vår och höst av RSP-ansvarig. Partnerskapets
sammansättning utvärderas vid behov.
Resultatmål: Partnerskapet gör att:
- Beslut på programnivå blir väl förankrade hos aktörerna.
- Stöd och insatser träffar rätt målgrupper
- Programansvariga myndigheter fångar snabbt upp nya problem.
Effektmål: Bevarad och stärkt service på landsbygden.
8.1.2

Mål om RSP-gruppen och kommunalt engagemang

Insatsmål: RSP-gruppen träffas två – tre gånger årligen. Till gruppen kallas samtliga
kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och Region Värmland delar
på ansvaret att kalla RSP-gruppen och arrangerar träffar. RSP-ansvarig har huvudansvaret.
-

Länsstyrelsen arrangerar RSP-gruppens vårmöte.
Region Värmland arrangerar RSP-gruppens höstmöte och efter behov.

Resultatmål: RSP-gruppen gör att Värmland får:
- God samverkan mellan kommuner, Länsstyrelsen och Region Värmland.
- Kommunerna får stöd och erfarenhetsutbyte.
- Utvecklingsprojekt initieras och resultat sprids.
Effektmål: Samtliga kommuner arbetar aktivt med servicefrågan vilket bidrar till bevarad
och/eller stärkt service på landsbygden.
8.1.3

Mål om kommunala serviceplaner

Insatsmål: Alla kommuner tar fram en serviceplan med prioriterade serviceorter, riktlinjer för
hemsändning inklusive handlingsplan senast 2019.
Resultatmål: Serviceplanerna gör att Värmland får:
- Serviceorter utpekade av kommunerna dit service är lämpligt att styras t ex genom
investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet.
- God analys och inventering av serviceorternas servicetillgång samt brister.
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- Samtliga kommuner får uppdaterade riktlinjer för hemsändning.
- Handlingsplaner gör att kommunerna prioriterar vilka insatser de vill jobba med och sätter
igång.
Effektmål: Kommunala serviceplaner gör att:
- Fler aktörer arbetar aktivt för att förbättra tillgången till service på landsbygden.
- Kommuner, lokala utvecklingsgrupper och entreprenörer tar initiativ för att skapa service på
orter där det saknas service idag.
- Analys och inventering resulterar i stärkt medvetenhet om servicens betydelse för boende,
företagare och besökare på olika orter. Det ger förhoppningsvis bättre förutsättningar för
kommersiella verksamheter genom ökad köptrohet och/eller fler affärer mellan företag.
Tillgången till service blir kvar eller förbättras på serviceorterna.
8.1.4

Mål om RSP-sajt

Insatsmål: Region Värmland och Länsstyrelsen samverkar för att ge uppdaterad och samlad
information och inspiration om kommersiell service på sajten
https://regionalaserviceprogrammet.org. Respektive myndighet uppdaterar för sina
verksamheter. RSP-ansvarig har övergripande ansvar för sajten. Målgrupper för sajten är
kommuner, lokala utvecklingsgrupper och aktörer som driver verksamheter.
Resultatmål: God och samlad information förenklar för målgrupperna att komma till
handling.
Effektmål: Målgrupperna tar initiativ och vidtar åtgärder som leder till förbättrad
kommersiell service på serviceorterna, vilket gynnar även bygderna runt dessa orter.
8.1.5

Mål fortsätta utveckla god struktur för samverkan

Insatsmål: Den ovan formulerade strukturen för arbetet med RSP utvärderas årligen av RSPansvarig. Vid behov vidtas åtgärder.
Resultatmål: RSP-processen anpassas efter behov och ändrade förutsättningar.
Effektmål: Fortsatt god samverkan mellan olika aktörer.

8.2 God tillgång till grundläggande kommersiell service på
landsbygd för boende, företag och besökare
Målen inom detta insatsområde är direkta insatser för att stärka tillgång till grundläggande
kommersiell service d v s dagligvaror, drivmedel, post- & pakettjänster, apotekstjänster samt
grundläggande betaltjänster.
8.2.1

Mål om stöd

Insatsmål: Länsstyrelsen och Region Värmland informerar om befintliga stöd genom RSPsajten, direkta utskick och telefonsamtal. Kommunerna hjälper till att sprida information till
framförallt nya entreprenörer och aktörer.
Resultatmål: Aktörer som är stödberättigade söker befintliga stöd för att modernisera och
utveckla sina butiker.
- Alla tillgängliga stödmedel kommer företagen tillgodo.
- Nya verksamheter startas där det finns marknadsmässiga förutsättningar.
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- Företagen uppfyller nya lagkrav som nya krav på kylmedier och att drivmedelscisterner och
ledningar blir inplastade för att klara ökad etanolinblandning (reduktionsplikten).
Effektmål: Moderna butiker är mer attraktiva för kunderna att handla i. Butikernas
försäljning ökar samtidigt som energianvändningen och miljöpåverkan minskar. Mindre
butiker med långt avstånd till närmaste konkurrerande butik får driftsstöd som direkt
förbättrar resultatet. En modern butik med positivt resultat är möjlig att sälja när det är dags
för ägarskifte.
8.2.2

Mål om ”digital lanthandel”

Insatsmål: RSP-ansvarig och kommuner sprider information om modellen ”Stavsjö digitala
lanthandel”. Denna modell ökar tillgängligheten till dagligvaror på orter som inte längre har
någon butik.
Resultatmål: Ett par serviceorter har fått en ”digital lanthandel” i samverkan med en befintlig
handlare i kommunens huvudort. Alternativt har arbete påbörjats.
Effektmål: Dessa serviceorter får en stärkt attraktivitet vilket resulterar i inflyttning och
nyföretagande. Personer utan bil har möjlighet att bo kvar på orten. Biltrafiken minskar. Om
kommunernas hemtjänst handlar för äldre kan denna service innebära att arbetet
effektiviseras.
8.2.3

Mål drivmedelsstationer

Insatsmål: Kommunerna och RSP-ansvarig arbetar för att fler lokala företag och kommuner,
t ex inom gröna näringar, väljer att tanka på lokala drivmedelsstationer.
Resultatmål: De lokala drivmedelsstationerna säljer en större volym. Färre ”farmartankar”
hos lokala företag
Effektmål: Större försäljningsvolym gör att mindre stationer har större möjlighet att överleva
vid nästa nedläggningsvåg. Med färre farmartankar riskerar färre platser att förorenas,
företagen slipper miljöavgifter e t c.
8.2.4

Mål post- & pakettjänster

Insatsmål: Tillgång till olika post-och paketföretags tjänster på respektive serviceorter
inventeras genom kommunernas serviceplaner. Om problem identifieras väljer RSP-ansvarig
och/eller några kommuner att arbeta för att förbättra situationen (handlingsplan).
Resultatmål: RSP-ansvarig, kommuner och lokala utvecklingsgrupper får ökad kännedom
och kan vidta åtgärder vid behov. Kunskap och erfarenheter delas mellan kommunerna.
Effektmål: Probleminventering leder till aktivitet. Förhoppningsvis fler post-och paketombud
och samordnade sådana.
8.2.5

Mål apotekstjänster

Insatsmål: Tillgång till apotek och/eller apoteksombud på respektive serviceorter inventeras
genom kommunernas serviceplaner. Om problem identifieras väljer RSP-ansvarig och/eller
några kommuner att arbeta för att förbättra situationen (handlingsplan).
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Resultatmål: RSP-ansvarig, kommuner och lokala utvecklingsgrupper får ökad kännedom
och kan vidta åtgärder vid behov. Kunskap och erfarenheter delas mellan kommunerna.
Effektmål: Probleminventering leder till aktivitet och förhoppningsvis fler ombud.
8.2.6

Mål om fler servicepunkter

Insatsmål: På utpekade serviceorter arbetar Länsstyrelsen, Region Värmland och
kommunerna för att:
- befintliga servicepunkter kompletterar sitt utbud med ytterligare ombudstjänster,
- nya servicepunkter tillkommer på serviceorter som saknar sådana,
- fler kommuner tecknar avtal med servicepunkter om att erbjuda viss kommunal service.
Resultatmål: Befintliga servicepunkter får utökat utbud och fler servicepunkter etableras.
Effektmål: Serviceorter som får en eller flera servicepunkter ökar sin attraktivitet. Det kan i
förlängningen leda till inflyttning och nyföretagande.
8.2.7

Mål grundläggande betaltjänster

Insatsmål: Tillgången till grundläggande betaltjänster analyseras årligen av Länsstyrelsen
med särskilt fokus på äldre, funktionsnedsatta, företag och föreningar.
Resultatmål: Länsstyrelsen får ökad kännedom och kan vidta åtgärder vid behov. Kunskap
och erfarenheter förmedlas till kommunerna samt Region Värmland.
Effektmål: Probleminventering leder till ökad aktivitet och i förlängningen ökad tillgång på
grundläggande betaltjänster. (Se mål 8.3.5)
8.2.8

Mål betaltjänstombud

Insatsmål: Länsstyrelsen analyserar och utreder lämpliga serviceorter för att etablera fler
statliga betaltjänstombud. Länsstyrelsen och kommunerna arbetar för att hitta
servicepunkter/aktörer som vill vara betaltjänstombud i aktuella serviceorter.
Resultatmål: Statliga betaltjänstombud etableras i ytterligare serviceorter.
Effektmål: Serviceorter med tillgång till grundläggande betaltjänster ökar/bibehåller sin
attraktivitet.

8.3 Lärande och utveckling för alla aktörer
Målen inom detta insatsområde syftar till att utveckla och sprida ny kunskap och nya
arbetssätt inom området.
8.3.1

Mål om att omvärldsspana

Insatsmål: RSP-ansvarig och betaltjänstansvarig omvärldsspanar och följer utvecklingen.
Förändringar och utvecklingstrender vidareförmedlas till kommuner och övriga aktörer.
Resultatmål: Kunskapsnivån höjs hos kommunerna och övriga aktörer.
Effektmål: Ökad kunskap ger oftast större intresse för frågan och därmed kommer fler att
arbeta aktivt med servicefrågor på landsbygden.
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8.3.2

Mål rådgivning för ökad lönsamhet

Insatsmål: Länsstyrelsen informerar stödberättigade dagligvarubutiker och bemannade
drivmedelsstationer om den företagsrådgivning som erbjuds genom Landsbygdsprogrammet
och det projekt som drivs i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna.
Resultatmål: Företagen köper subventionerad rådgivning och utvecklar sin verksamhet.
Effektmål: Företagens lönsamhet stärks. Butiker och bemannade drivmedelsstationer med all
kringservice, utvecklas och finns kvar på respektive orter.
8.3.3

Mål att integrera servicesektorn mer i besöksnäringen

Insatsmål: RSP-ansvarig arbetar för att få igång ett eller flera utvecklingsprojekt för att
integrera framförallt butiker och drivmedelsstationer mer i turistnäringen. Det kan handla om:
•
•
•
•

förbättrad marknadsföring, anpassat sortiment och nya erbjudanden till besökare,
ökade affärer mellan andra turistföretag och butiker,
butiker/drivmedelsstationer diversifierar sin verksamhet mot besöksnäringen,
turistinformation i butiker och på bemannade drivmedelsstationer.

Resultatmål: Företagens försäljning ökar och resultatet stärks.
Effektmål: Dagligvarubutiker och drivmedelsstationer med all kringservice blir kvar på
mindre orter vilket är viktigt både för boende, lokala företag och besökare. Det är också
viktigt för att besöksnäringen ska fortsätta att utvecklas i dessa bygder.
8.3.4

Mål om servicepunkter hos nya typer av aktörer

Insatsmål: En eller flera kommuner/lokala utvecklingsgrupper arbetar för att etablera
servicepunkter hos nya typer av aktörer på orter där det saknas dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer. Dessa servicepunkter kan erbjuda tjänster såsom ombudsverksamhet och
viss kommunal service i kombination med egen verksamhet. Eventuellt kan det kombineras
med målet om fler ”digitala lanthandlare” d v s kylrum för mellanlagring av dagligvaror som
beställts via nätet från en dagligvarubutik på annan ort.
Resultatmål: Tillgången till service ökar på orter som saknar dagligvarubutik eller där
dagligvarubutiken inte är intresserad av att erbjuda dessa tjänster.
Effektmål: Dessa orters attraktivitet ökar för boende, lokala företag och föreningar. Om
betaltjänstombud etableras ökar attraktiviteten även för besökare.
8.3.5

Mål om krisberedskapspunkter

Insatsmål: En eller flera kommuner utvecklar krisberedskapspunkter i samverkan med lokala
servicegivare. Insatser vidtas i samarbete med Länsstyrelsens funktion för Risk och Säkerhet,
ROS. Kunskap och erfarenheter sprids till övriga kommuner.
Resultatmål: Kommunala krisberedskapspunkter blir ytterligare en uppgift som ingår i avtal
mellan kommuner och servicepunkter. Det stärker företagens resultat och
överlevnadsförmåga. Samtidigt stärks krisberedskapen på serviceorterna.
Effektmål: Krisberedskapen stärks på aktuella serviceorterna. Resultatet för aktuella aktörer
stärks med fler uppgifter.
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8.3.6

Mål om stärkt digital kompetens

Insatsmål: Länsstyrelsens processledare för grundläggande betaltjänster, Region Värmlands
projektledare och kommuner arbetar gemensamt för att minska det digitala utanförskapet.
Målgruppen är boende på landsbygden.
Resultatmål: En större andel av befolkningen på landsbygden har digital kompetens och kan
utnyttja den service som finns digitalt.
Effektmål: Fler boende på landsbygden får tillgång till service som går att nå digitalt. Ehandel kan utnyttjas under förutsättning att paketdistributionen fungerar.
8.3.7

Mål om brottsförebyggande arbete hos paket- och betaltjänstombud

Insatsmål: RSP-ansvarig respektive betaltjänstansvarig initierar ett arbete för att minska
problem med kriminell verksamhet som förmedlas genom paketombud eller
betaltjänstombud, t ex droghandel, häleri och penningtvätt. Det omfattar även att öka
säkerheten för personalen hos ombuden. Insatser vidtas i samarbete med Länsstyrelsens
samordnare för brottsförebyggande arbete med nätverk.
Resultatmål: Insatser och brottsförebyggande arbete gör att paketombud och
betaltjänstombud känner sig trygga och fortsätter vara ombud. Det går att rekrytera nya
ombud.
Effektmål: Post- och paketombuden samt betaltjänstombud på landsbygden finns kvar vilket
är mycket viktigt för både boende och lokala företag på landsbygden.
8.3.8

Mål om information till besökare

Insatsmål: Informera besökare om var i Värmland det finns tillgång till service i form av
dagligvarubutiker, drivmedelsstationer, ladd-stolpar för elfordon och möjlighet att ta ut
kontanter. Information sker genom sajter riktade till besökare från både Sverige och utlandet t
ex visitvarmland.se, kommuners visit-sajter och enskilda turistföretags sajter. RSP-ansvarig
arbetar för att lämpliga aktörer börjar jobba med frågan och söker finansiering.
Resultatmål: Turisterna väljer att handla dagligvaror och tanka bilen på de mindre orterna på
landsbygden. Utländska turister får reda på var de kan ta ut kontanter.
Effektmål: Försäljningen ökar på dagligvarubutiker och drivmedelsstationer på landsbygden.
Turister får bättre service och blir mer nöjda med sin vistelse i Värmland.
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9 Riktlinjer för stöd
Vilka företag och vad som kan beviljas offentliga stöd styrs huvudsakligen av de aktuella
förordningarna; förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordning
(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder samt förordning (2014:139) om
statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. Det finns visst utrymme för
regionala prioriteringar genom det regionala serviceprogrammet. För investeringsstödet inom
Landsbygdsprogrammet görs prioriteringar i den regionala handlingsplanen som revideras
årligen av Länsstyrelsen.

9.1 ”De minimis”- nivåer
För alla stöd nedan (undantaget betaltjänstombud) gäller EU-kommissionens regler för
statsstöd av mindre betydelse, så kallade ”de minims”-stöd31. Varje företag kan sammanlagt
få stöd upp till maximalt 200 000 euro under en treårsperiod.
Det särskilda driftsstödet betraktas som ett stöd av mindre betydelse för företag som
tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, så kallat ”SGEI-de minimis”. Dessa
företag kan kumulativt få upp till 500 000 euro under en treårsperiod.
De minimis - reglerna missgynnar företag som driver stödberättigade verksamheter i flera
butiker eller drivmedelsstationer. I Värmland gäller det främst Coop Värmland och OK
Värmland.
Statligt stöd till betaltjänstombud omfattas inte av EU-kommissionens regler för statsstöd av
mindre betydelse. Det ligger utanför. Om ett företag får statligt stöd för tillhandahållande av
grundläggande betaltjänster begränsar det inte möjligheten att få andra stöd.

9.2 Företagsrådgivning genom Landsbygdsprogrammet
Företagsrådgivningen erbjuds genom ett projekt32 som Länsstyrelsen Dalarna driver i
samverkan med länsstyrelserna i Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland, Södermanland
och Värmland. Projektet har upphandlat rådgivare och kan erbjuda 70% rabatt enligt
fastställda priser. Handlaren betalar 30% av priset. Erbjudandet riktar sig till
dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och/eller servicepunkter på landsbygden.
Företagsrådgivningen kan även riktas till företagets anställda.
9.2.1

Regional prioritering om målgrupp för företagsrådgivning

Rådgivningsstödet riktas till verksamheter som finns på landsbygden eller på en ort med färre
än 3000 invånare. Verksamheten behöver inte vara sist på orten, till skillnad från övriga stöd
inom service. Dagligvarubutiker eller drivmedelsstationer kan (efter bedömning) nekas stöd
om försäljningen huvudsakligen utgörs av gränshandel.
Stödet ska vara konkurrensneutralt. I Grums regionen finns flera drivmedelsstationer som
ligger med mindre än 8 km avstånd. Några ligger i orter med fler än 3000 invånare och några
ligger i områden med färre. I detta område erbjuds ingen av drivmedelsstationerna

Begreppet ”försumbart stöd” förekommer också.
Projektet finansieras via Landsbygdsprogrammet, europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för
2014–2020.
31
32
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rådgivningsstöd, eftersom stödet ska vara konkurrensneutralt. Samma bedömning ska göras
vid liknande situationer.

9.3 Investeringsstöd genom Landsbygdsprogrammet
För att beviljas investeringsstöd genom Landsbygdsprogrammet måste grundläggande
kriterier uppfyllas. De som uppfyller de grundläggande kriterierna kan få 50 procent i stöd.
Utöver detta finns särskilda kriterier som möjliggör 90 procent i stöd. Vidare finns regionala
prioriteringar om vad som inte stöds.
9.3.1

Grundläggande kriterier

Grundläggande kriterier för att få investeringsstöd är att butiken, drivmedelsstationen eller
servicepunkten är den sista på orten och att de finns på en ort med färre än 3000
invånare. Investeringsstöd beviljas för att behålla och utveckla den grundläggande
kommersiella servicen. Stöd kan lämnas för:
▪

inköp eller avbetalningsköp av nytt material

▪

ny eller begagnad fast inredning

▪

köp av tjänst för om-, ny och tillbyggnad

▪

större reparationer av dagligvarubutiker och drivmedelsstationer.

9.3.2

Regional prioritering

Avståndet till närmaste konkurrerande verksamhet ska vara 8 km eller längre.
Maxtaket för stödbeloppen är 1,2 miljoner kronor per butik/servicepunkt under tre år.
Vid handläggningen av investeringsstöd inom Landsbygdsprogrammet används ett
poängsystem. I praktiken innebär det att investeringsstöd kan beviljas till:
•
•

9.3.3

prioriterade områden, enligt årlig regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet.
Dessa områden/orter har befintliga butiker och/eller drivmedelsstationer.
Prioriteringen gäller dessa verksamheter.
Serviceorter som prioriterats av kommunen i en serviceplan eller motsvarande. Planen
ska vara gällande.
90 procent enligt nationell prioritering

I Landsbygdsprogrammet finns följande fyra nationella prioriteringar som möjliggör 90
procent i investeringsstöd:
1.
2.
3.
4.
9.3.4

investeringens huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat
investeringen leder till förbättrad funktionell tillgänglighet
investeringen leder till uppstart av nedlagd butik
investeringen bidrar till etablering av en Servicepunkt
90 procent enligt regional prioritering

Även verksamheter som prioriteras regionalt i detta regionala serviceprogram kan få 90%
investeringsstöd. I Värmland prioriteras följande tre kategorier:
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1. Dagligvarubutik som är sista butik på orten och har en nettoomsättning av dagligvaror
på högst 11 miljoner kronor. Samma riktlinjer gäller som för det särskilda driftsstödet
för dagligvarubutiker, undantaget avståndskravet.
2. Nya servicepunkter i serviceorter som prioriterats av kommunen i en antagen
serviceplan. Servicepunkten ska erbjuda minst en grundläggande kommersiell service.
3. Drivmedelsstation där avstånd till närmaste konkurrerande drivmedelsstation är 15 km
eller längre.
9.3.5

Verksamheter som ej prioriteras regionalt

Detta regionala serviceprogram för Värmland avgränsas till grundläggande kommersiell
service. Följande verksamheter prioriteras inte regionalt:
•
•
•

kompletterande verksamheter som drivs av stödberättigade företag t ex
restaurangverksamhet, annan detaljhandel eller uthyrning av lokaler/bostäder.
direkta investeringar för ombudsverksamhet som inte ingår i begreppet grundläggande
kommersiell service enligt Tillväxtverket.
dagligvarubutiker som inte har ett mångsidigt utbud av dagligvaror såsom livsmedel
och hushållsartiklar. Minst 1000 artiklar, varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg,
färskt bröd, frukt och grönsaker bör finnas representerade. (Varugrupperna godis,
drycker och tobak räknas ej.) Undantag kan medges vid särskilda skäl.

Landsbygdsprogrammets regionala handlingsplan styr att följande verksamheter inte
prioriteras för investeringsstöd:
•

Investeringar där det finns en konkurrerande verksamhet på samma ort eller inom 8
km radie.

•

Investeringar i dagligvarubutiker där försäljningen huvudsakligen är gränshandel. En
bedömning ska göras i samråd med kommunen där hänsyn tas till hur många boende
det finns i närområdet.

•

Sanering av förorenad mark

•

Investeringar vid nyetablering eller nystart av nedlagd butik där godkänd affärsplan
inklusive marknadsundersökning saknas.

•

Investeringar i laddstolpar för el-bilar.

9.4 Investeringsbidrag enligt förordningen om kommersiell service
För att främja kommersiell service får, i den utsträckning det finns medel, stöd lämnas som
investeringsbidrag.
Nedan följer en beskrivning av grundläggande regionala prioriteringar samt vad som är
särskilda skäl enligt regional prioritering. Så långt det är möjligt gäller samma prioriteringar
för investeringsstöd från Landsbygdsprogrammet som investeringsbidrag genom förordningen
om kommersiell service.
Justering görs i årligt inriktningsbeslut utifrån dessa regionala prioriteringar samt tillgänglig
budget.
Vid oförutsedda omständigheter kan beslut fattas utifrån en bedömning. Då krävs en
konkurrensutredning och särskild motivering.
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9.4.1

Grundläggande regionala prioriteringar om investeringsbidrag

Investeringsbidrag lämnas med belopp som motsvarar 50 procent av de utgifter som har
godkänts för investering.
Maxtaket för stödbeloppen är 1,2 miljoner kronor per butik/drivmedelsstation/ servicepunkt
under tre år.
Verksamheten ska finnas på en ort med färre än 3000 invånare. Verksamheten ska ha 8 km
eller längre till närmast konkurrerande verksamhet. Stödbara verksamheter ska uppfylla minst
en av följande punkter:
•
•

Verksamhet på en serviceort som prioriterats av kommunen i en serviceplan eller
motsvarande. Planen ska vara gällande.
Befintlig verksamhet på orter utpekade i årligt inriktningsbeslut (bilaga).

Vid stöd till nyetablering eller nystart av nedlagd butik/drivmedelsstation krävs godkänd
affärsplan inklusive marknadsundersökning.
9.4.2

Särskilda skäl enligt regional prioritering

Verksamheter som prioriteras regionalt kan få upp till 85% investeringsbidrag. De
grundläggande regionala prioriteringarna ska vara uppfyllda. I Värmland prioriteras följande
kategorier:
1. investeringens huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat
2. investeringen leder till förbättrad funktionell tillgänglighet
3. investeringen leder till uppstart av nedlagd butik
4. investeringen bidrar till utökad service på befintlig servicepunkt
5. investeringen stärker en dagligvarubutik som har en nettoomsättning av dagligvaror på
högst 11 miljoner kronor. Samma riktlinjer gäller som för det särskilda driftsstödet för
dagligvarubutiker, undantaget avståndskravet.
6. investeringen bidrar till etablering av en ny servicepunkt i serviceort som prioriterats
av kommunen i en antagen serviceplan. Servicepunkten ska erbjuda minst en
grundläggande kommersiell service.
7. investeringen stärker en drivmedelsstation där avstånd till närmaste konkurrerande
drivmedelsstation är 15 km eller längre.
8. investeringen är en kompetenshöjande utbildningsinsats för butiksägare och anställda
inom stödberättigade verksamheter.
9. investeringen leder till ett åtgärdsprogram som syftar till att förbättra företagets
lönsamhet och service.
9.4.3

Verksamheter som ej prioriteras regionalt

Följande verksamheter prioriteras inte regionalt:
a. kompletterande verksamheter som drivs av stödberättigade företag t ex
restaurangverksamhet, annan detaljhandel eller uthyrning av lokaler/bostäder.
b. direkta investeringar för ombudsverksamhet som inte ingår i begreppet grundläggande
kommersiell service enligt Tillväxtverket.
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c. dagligvarubutiker som inte har ett mångsidigt utbud av dagligvaror såsom livsmedel
och hushållsartiklar. Minst 1000 artiklar varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg,
färskt bröd, frukt och grönsaker bör finnas representerade. (Varugrupperna godis,
drycker och tobak räknas ej.) Undantag kan medges vid särskilda skäl.
d. dagligvarubutik där försäljningen huvudsakligen är gränshandel. En bedömning ska
göras i samråd med kommunen där hänsyn tas till hur många boende det finns i
närområdet.
e. sanering av förorenad mark
f. investeringar i laddstolpar för el-bilar

9.5 Servicebidrag enligt förordningen om kommersiell service
Stöd kan lämnas för att det i landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med
dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och
befolkningsmässiga förhållanden.
Bidrag beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte
visat sig vara ändamålsenliga. Särskilda skäl kan vara långvarig sjukdom eller tillfälliga
likviditetsproblem som kan överbryggas med hjälp av bidrag.
9.5.1

Regional prioritering om servicebidraget

Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare vilket innebär att verksamheten ska ha
8 km eller längre till närmsta konkurrerande verksamhet.
I Värmland villkoras stödet med att näringsidkaren förbinder sig att följa föreslagna åtgärder i
en handlingsplan. Planen upprättats av en oberoende rådgivare i samråd med näringsidkaren.
Planen kan innehålla åtgärder som upprättande av kontrollbalansräkning, minskning av
lagerkostnad, kontroll av svinn, uppsägning av personal, minskning av krediter, betalning av
fakturor et c för att verksamheten ska ha förutsättningar att drivas vidare. Användningen av
stödet redovisas så snart åtgärderna i handlingsplanen är genomförda. Stödet följs upp efter ett
år för att se om bidraget har haft avsedd effekt.
Servicebidrag beviljas inte om verksamheten har permanenta problem som inte kan avhjälpas
med stödet.

9.6 Särskilt driftsstöd enligt förordningen om kommersiell service
Det särskilda driftsstödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i
särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna är begränsade för att kommersiella aktörer
ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.
Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av
dagligvaror och som:
1. är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud
av dagligvaror,
2. har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på
åretruntbasis, och
3. har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor
enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.
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Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande
kommersiell service ska prioriteras.
Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse. I stödbeslutet ska de närmare villkoren för tjänsten anges. Dessa ska innefatta vilket
utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska
hållas öppet.
Definitioner
Dagligvaror: Grundläggande varor såsom livsmedel, drycker, tobak och hushållsartiklar som
konsumenter köper flera gånger i veckan.
Mångsidigt utbud: Minst 1000 artiklar, varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg, färskt
bröd, frukt och grönsaker bör finnas representerade. För butiker med omsättning under 2
miljoner kronor kan avsteg göras från ovanstående definition av mångsidigt utbud.
Öppet på åretruntbasis: Öppet året runt i genomsnitt minst 40 timmar per vecka för butiker
med omsättning på minst 2 miljoner kronor och max 11 miljoner kronor.
Öppet året runt i genomsnitt minst 20 timmar per vecka för butiker med omsättning under 2
miljoner kronor. Säsongsbutiker kan inte erhålla stöd.
Nettoomsättning av dagligvaror: Omsättning för andra produkter än dagligvaror samt andra
servicetjänster ska avräknas vid beräkning av nettoomsättning. (T.ex. specialvaror, drivmedel,
ombudstjänster, café, uthyrning av fordon)
Annan grundläggande kommersiell service: Drivmedel, post, apotek och betaltjänster
(kontanter, betalningsförmedling, dagskassahantering)
9.6.1

Regional prioritering

Särskilt driftsstöd kan lämnas till ett försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av
dagligvaror såsom livsmedel och hushållsartiklar, minst 1000 artiklar varav varugrupperna
mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, frukt och grönsaker bör finnas representerade.
(Varugrupperna godis, drycker och tobak räknas ej.) Undantag kan medges vid särskilda skäl.
En person som bor i området ska kunna handla hela sitt behov av dagligvaror i en butik som
får särskilt driftsstöd.

9.7 Hemsändningsbidrag enligt förordningen om kommersiell
service
Stöd kan lämnas till kommuner för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som
har störst avstånd till eller saknar möjlighet att ta sig till butiken. Bidrag får lämnas endast om
sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. Stödet kan lämnas för
att det i landsbygdsområden ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror som är
tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.
I hemsändningstjänsten ingår att ta emot beställningen (ofta via telefon), plocka, packa och
köra ut varorna till kunden. När ett företag åtar sig att transportera livsmedel till kund är de ett
livsmedelsföretag, enligt livsmedelslagen, som ansvarar för att livsmedlen hålls kylda/frysta
tills de levereras.
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Hemsändningsbidrag kan även lämnas för att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande
butik. Då är det ett taxi- eller bussföretag som söker bidraget från kommunen. De kör runt i
bygden och hämtar personer från de hushåll som behöver skjuts för att kunna handla. Efteråt
körs alla hem igen. Turerna planeras enligt schema.
Dagligvarubutiker och taxi-/bussföretag söker ersättning från kommunen alternativt
upphandlas av kommunen.
9.7.1

Regional prioritering om riktlinjer för hemsändningsbidrag

För att kommunen ska få del av hemsändningsbidraget ska kommunen ha fastställda riktlinjer
för vilka hushåll som har rätt till hemsändning, vem som beslutar, hur ofta de kan få
hemsändning, vad det får kosta, hur hemsändningen genomförs et c. Dessa riktlinjer bör
framgå i kommunens serviceplan eller motsvarande.
Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare, vilket måste hanteras om det finns
flera handlare i samma geografiska område. Inköpen/upphandling bör genomföras så att
inköpen sker hos de dagligvarubutiker med mångsidigt utbud som ligger geografiskt närmast
de boende.
Kommunen söker hemsändningsbidraget från Region Värmland som finansierar med ett
belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen.
Bidraget från Region Värmland får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och
hemsändningstillfälle. Bidraget söks och betalas ut årsvis i efterskott. Kommunens sökta
bidrag ska uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp för att beviljas. Kommunens beslutade
riktlinjer om hemsändning ska bifogas ansökan.

9.8 Investeringslån
Enligt förordningen om kommersiell service finns möjlighet att lämna investeringslån.
Investeringslån kan vara intressant för en nyöppnad butik eller en ny ägare som behöver köpa
in ett varulager.
9.8.1

Regional prioritering om investeringslån

Investeringslån beviljas inte när den allmänna kreditmarknaden anses ge bättre lånevillkor.

9.9 Stöd enligt förordningen om statligt stöd till tillhandahållare av
grundläggande betaltjänster
Länsstyrelsen kan lämna stöd enligt förordningen om statligt stöd till tillhandahållare av
grundläggande betaltjänster, så kallade betaltjänstombud. Med grundläggande betaltjänster
avses betalningsförmedling över disk, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor för
företag och föreningar. Syftet med stödet är att alla i samhället ska ha tillgång till
grundläggande betaltjänster till rimliga priser.
Stöd får lämnas, i mån av tillgång på medel, till företag som bedöms kunna tillhandahålla
grundläggande betaltjänster där det finns ett behov av sådana tjänster. Vid bedömningen av
om det finns ett behov ska hänsyn särskilt tas till avståndet till närmaste tillhandahållare av
grundläggande betaltjänster och till det uppskattade antalet användare av tjänsterna. Stöd ska
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inte lämnas om det är sannolikt att någon annan aktör inom rimlig tid kommer att
tillhandahålla grundläggande betaltjänster på kommersiell grund.
Stöd får inte lämnas till en mottagare som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
Stöd får inte heller lämnas till en mottagare som saknar nödvändigt tillstånd eller nödvändig
registrering enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

9.10 Utvecklingsprojekt – Lokala servicelösningar
Tillväxtverket har genom Landsbygdsprogrammet projektmedel för Lokala servicelösningar.
Stöd kan beviljas till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service.
Detta kan även avse metodutveckling och förstudier.
En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel,
post, apotek, grundläggande betaltjänster. Exempel på insatser kan vara:
•
•
•
•
•
•

Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell
service
Hållbara lokalt anpassade lösningar
Att tillgodose företagens behov av service
Att skapa attraktiva mötesplatser
Att främja tillgången till och användning av ny teknik, digitalisering och nya metoder
Utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor

Projekt inom Lokala servicelösningar kan sökas av myndigheter, kommuner, landsting,
regioner, föreningar, andra organisationer och företag (under förutsättning att projektet är av
allmännyttig karaktär).
Det viktigaste33 urvalskriteriet är att det finns ett identifierat regionalt behov av projektet,
enligt Tillväxtverkets handlingsplan för Landsbygdsprogrammet.

33

Urvalskriterier och hur de viktas framgår i Tillväxtverkets handlingsplan för Landsbygdsprogrammet.
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10

Hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17
globala mål för hållbar utveckling34. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda
världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att
bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande
samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors
och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser.
De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga.
Nedan beskrivs hur det regionala serviceprogrammet bidrar till att uppfylla sex av de 17
globala målen för hållbar utveckling.
Mål 3 Hälsa och välbefinnande har bland annat delmål att
•

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

•

Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk
risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till
säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av
god kvalitet.

Följande delar i RSP bidrar till att uppfylla mål 3.
•
•

Att försöka hitta metoder för att minska den narkotikahandel som sker genom
postombuden.
Att bevaka och arbeta för att tillgängligheten till läkemedel ska vara god för alla, även
de som bor på landsbygd och/eller saknar digital kompetens.

Mål 5 Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter,
villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Mål 5 har
bland annat delmål att:
•

Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och
kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

•

Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja
jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

Inga mål i RSP har direkt koppling mot jämställdhetsmålet men kvinnor och män ska hanteras
lika både när det gäller myndigheternas stödhandläggning och andra utvecklingsinsatser. En
stor andel av de värmlänningar som är digitalt utanför är troligen äldre, boende på landsbygd
och kvinnor. De personer som kan få nytta av hemsändningsbidraget är huvudsakligen äldre
som bor på landsbygd. En stor andel kan antas vara kvinnor, som då kan bo kvar hemma även
om de inte kör bil.
34

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbarutveckling/
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Mål 7 Hållbar energi för alla är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och
modern energi till en överkomlig kostnad. Mål 7 har bland annat delmål att:
•

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

I RSP prioriteras stöd till investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat. Stöd
prioriteras också till drivmedelsstationer där närmaste avstånd till konkurrerande
drivmedelsstation är 15 km eller längre eftersom det minskar bilkörande bara för att tanka. I
RSP inventeras tillgängligheten till förnyelsebara drivmedel. Direkta stöd till investeringar i
laddstolpar hänvisas dock till Klimatklivet.
Mål 10 Minskad ojämlikhet är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Ekonomisk
utveckling kan leda till minskad fattigdom för individen och samhället. Vi måste verka för att
tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är rättvis,
inom länder såväl som mellan länder. Mål 10 har bland annat delmål att:
•

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

I RSP prioriteras stöd till investeringar som leder till funktionell tillgänglighet. RSP syftar till
att bevara och utveckla service på landsbygden vilket är ett sätt att minska ojämlikhet mellan
boende på landsbygd och i städer. RSP syftar också till att minska ojämlikheten avseende
förutsättningarna för företagande i servicetäta och serviceglesa delar av Sverige.
Mål 13 Bekämpa klimatförändringen är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser. Mål 13 har bland annat som delmål att:
•

Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

I RSP prioriteras stöd till investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat. I RSP
inventeras tillgängligheten till förnyelsebara drivmedel. I RSP finns ett mål att utveckla
krisberedskapspunkter i samverkan med lokala servicegivare.
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen är att främja fredliga och inkluderande
samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp
effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Mål 16 har bland
annat delmål att:
•
•

Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka
möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av
organiserad brottslighet.
Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i
enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

I RSP finns ett mål att initiera ett brottsförebyggande arbete hos paket- och betaltjänstombud.
I RSP finns ett mål att stärka den digitala kompetensen.
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