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POLICY
Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.
PLAN
Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan.
RIKTLINJE
Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd.
HANDLINGSPLAN
Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning.

SAMMANFATTNING
Karlstads kommun har 2018 påbörjat ett arbete med att göra en kommunal serviceplan över sina mindre
tätorter: Väse, Molkom, Skattkärr, Vallargärdet samt Vålberg/Edsvalla. Den kommunala serviceplanen ska
påvisa vilken offentlig och kommersiell service som finns på serviceorterna för att på sikt ha ett underlag för
kommande planeringsarbete, etableringar och sökandet av finansiella stöd. Serviceorterna som pekats ut i
detta dokument har alla någon form av grundläggande kommersiell service vilket är förutsättningen för att
kunna pekas ut som serviceort. Inom grundläggande kommersiell service ingår dagligvaror, drivmedel,
apotek, post- och pakettjänster samt grundläggande betaltjänster. Servicepunkterna på landsbygden är
oerhört viktiga för kommuninvånarna på landsbygden som vill kunna handla mat, hämta ut paket, tanka sin
bil eller helt enkelt bara för att mötas. Utöver den grundläggande kommersiella servicen finns dessutom
annan kommersiell samt offentlig service som är viktig att nämna och som tillsammans har betydelse för ett
attraktivt liv på landsbygden. Till annan kommersiell service räknas biljettombud för kollektivtrafik, ombud
för Svenska Spel och ATG samt Systembolaget. Hit hör även andra butiker, restaurang- och caféverksamhet,
återvinningsstationer, byggfirmor, elektriker och andra näringsidkare inriktade på service. Till den offentliga
servicen räknas skola, förskola, vårdboende, räddningstjänst, bibliotek, fritidsgårdar och så vidare.
För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service där människor verkar
och bor. 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.
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1.0 Bakgrund
Sveriges nationellt utvecklingsansvariga myndighet Tillväxtverket har ställt kravet att varje län ska ha
Regionalt serviceprogram. I Värmland finns ett Regionalt Serviceprogram (RSP) beslutat av den myndighet
som är regionalt utvecklingsansvarig. Det Regionala Serviceprogrammet visar på länets tillgänglighet till
kommersiell och offentlig service och där framgår att god tillgänglighet gynnar utvecklingen i Värmlands
landsbygd. Det framgår även i RSP att samtliga av länets kommuner ska ha en aktuell kommunal serviceplan
(KSP). En vägledning kring hur serviceplanen bör utformas är framtagen och där framgår bland annat att
kommunen ska beskriva utbudet av service samt peka ut serviceorter där samlad service gynnar utvecklingen
av näringsliv och boendemiljö både på orten samt i dess omland.

1.1 Varför en serviceplan?
För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service där människor verkar
och bor. 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.

1.2 Syfte
Syftet med den kommunala serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgången till service på Karlstads
kommuns mindre tätorter och dessas omland.
En kommunal serviceplan är även ett arbetssätt som syftar till att vidmakthålla och utveckla servicenivån för
landsbygdens boende, företagare och besökare. Genom att ta fram en serviceplan kan man synliggöra
servicefrågornas status i de mindre tätorterna (serviceorterna) och använda planen som ett verktyg och
underlag i andra kommunala planer. Serviceplanen kan även fungera som ett underlag i utvecklingsfrågor
eller i samarbetet mellan lokala utvecklingsgrupper och kommunen. Den kommunala serviceplanen kan även
vara ett underlag för ansvariga myndigheter då de ska bedöma om särskilda insatser, projekt eller
företagsstöd ska kunna beviljas till grundläggande kommersiell service.
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1.3 Utvalda serviceorter
Denna kommunala serviceplan omfattar Karlstad kommuns landsbygd och de tätorter som pekas ut som
särskilt viktiga serviceorter: Väse, Molkom, Vålberg/Edsvalla, Vallargärdet och Skattkärr. Skåre bedöms inte
i detta avseendet som mindre tätort på Karlstads kommuns landsbygd eftersom orten vuxit sig samman med
Karlstad tätort. Vålberg och Edsvalla presenteras i en samlad beskrivning eftersom deras geografiska närhet
leder till att de bedöms som en gemensam serviceort. Likaså Alster som hamnar under Skattkärr med
omland. Blombacka och Älvsbacka ingår i Molkom med omland. Vallargärdet kallas ofta Ulvsby eller
Ulvsbyområdet i folkmun, men benämns här kort och gott Vallargärdet. Serviceorterna har samtliga någon
form av kommersiell service med antingen mindre servicebutik i anslutning till automatstation för
drivmedelstation eller dagligvarubutik.
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1.4 Karlstad som serviceort
Karlstad tätort är kommunens största serviceort med en befolkning på 66 199 (2017-12-31). Hela
kommunens befolkning är 91 120 invånare (2017-12-31) och är ytmässigt en stor kommun. Karlstad tätort
är Värmlands residensstad och har ett strategiskt bra läge med närhet till såväl Stockholm och Göteborg
som Oslo. Tätorten har gott om service med både centrumhandel och externa köpcentrum i utkanten.
Karlstad tätort är uppdelad i flera stadskärnor där bland annat Skåre tätort ingår.

1.5 Skåre med omland
Tätorten Skåre ligger cirka 6 kilometer nordväst om Karlstad tätort och har en befolkning på 5488 invånare
(2017-12-31).Här finns grundläggande kommersiell service, övrig kommersiell service och offentlig service.
Skåres omland är stort till ytan och har en befolkning på 1676 (2017-12-31) invånare. Omlandet gränsar till
Vålberg med omland och Edsvalla med omland i väst samt Vallargärdet med omland i öst. Söder om
omlandet ligger Karlstad tätort och norr om omlandet ligger Kils kommun och Forshaga kommun. I
omlandet finns ingen grundläggande kommersiell service. Diverse gårdsbutiker, bryggeri, bageri, krog och
café finns runtom i omlandet. Karlstad Airport är en viktig nod för flygtrafiken i Värmland och ligger i
områdets västra del. Annan service som finns i omlandet är privat förskola, Grava Hembygdsgårdsförening,
Grava folkdanslag. Samt Grava kyrka med församlingshem. Naturnära vandringsleder för mountainbike och
vandring finns i omlandet samt en skidanläggning för längdåkning. Annat friluftsliv i Skåres omland utgörs
av golfbana, ridklubb och skjutbana med mera. Fiber är delvis utdraget i omlandet.

1.6 Servicens betydelse för landsbygden
Karlstad är en stor kommun till ytan och över en femtedel av invånare bor utanför stadskärnan. Med en stor
del av kommunens befolkning boende i de mindre tätorterna och dess omland ökar behovet av en
upprätthållen och tillgänglig service utanför Karlstad tätort. Tillgängligheten till service kan förbättras eller
stärkas genom att utöka antalet servicepunkter, öka öppettider, skapa snabbare restider et cetera. Det finns
ett tydligt beroende mellan serviceslagen. Tillväxtverket använder ett talesätt som lyder ”Utan service inga
företag och utan företag ingen service”. Den offentliga servicen såsom skolor, räddningstjänst och vårdhem
tillsammans med regional service såsom kollektivtrafik är beroende av att det även finns företagare som
upprätthåller kommersiell service och gör den tillgänglig på orten. Räddningstjänstens brandstationer som
bemannas till stor del av deltidsbrandmän är i behov av att räddningstjänstpersonalen har en närliggande
arbetsplats för att brandstationen ska kunna vara kvar. Det måste även finnas tillgång till kommunal service
för att orten ska vara en attraktiv inflyttningsort och för att den kommersiella och ideella verksamheten ska
överleva. Försvinner den lokala matbutiken från orten försvinner en viktig servicepunkt, men även en social
mötesplats för invånarna.
Ur ett hållbart perspektiv är det viktigt att offentlig och kommersiell service finns närliggande för att undvika
långa transporter. Närheten till drivmedel eller möjlighet att sätta in dagskassor kan även vara viktigt för den
som vill starta eller driva företag på landsbygden. Dagens trender med näthandel och externa stormarknader
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i utkanten av städerna är en problematik för de kommersiella handlarnas överlevnad på landsbygden. Med
en allt större arbetspendling från landsbygden till städerna minskar också köptroheten till den egna butiken.
Man passar på att nyttja den befintliga servicen där man arbetar istället för att handla på hemorten. Men
vikten av att behålla servicen på orten är stor för dem som inte kan eller vill ta sig till staden för att uträtta
ärenden. Ju närmare servicen finns till bostaden desto mindre behov av transporter. Dock skapar den digitala
handeln möjligheter för att upprätthålla jobb inom service på landsbygden i framtiden genom ombudskapen
på servicepunkterna.
I händelse av en samhällskris som långvarigt strömavbrott, översvämning, skogsbränder eller dylikt kan det
uppstå ytterligare behov av samlad service. Samlingsplatser och servicepunkter på de mindre orterna blir
därför viktiga även i krisrelaterade situationer.
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2.0 Landsbygdsutveckling i Karlstads kommun
I Karlstads kommuns verksamhetsplan är ett nämndmål att befolkningen ska öka i de mindre tätorterna. I
gällande översiktsplan framgår att det är viktigt att ha en god planberedskap i de mindre tätorterna för att
hela kommunen ska växa. Dessutom lyfter man fram att det är viktigt att stärka tätorternas
centrumområdens attraktivitet och skapa platser för möten.

2.1 Byggvision
Karlstads kommun har efter politiskt initiativ fått i uppdrag att ta fram byggvisioner för de mindre tätorterna.
Ambitionen är att hitta attraktiva lägen för bostäder och andra etableringar i tätorterna Väse, Vålberg,
Edsvalla, Molkom, Skåre samt Skattkärr. En ort avhandlas i taget och ska utföras i nära samarbete med
medborgare och övriga förvaltningar med fokus på orternas utveckling.

2.2 Lokala utvecklingsgrupper
De lokala utvecklingsgrupperna är föreningar, grupper eller organisationer som verkar för bygdens lokala
utveckling. Det kan vara en utvecklingsgrupp, bygdegårdsförening, hembygdsförening, byalag,
sockenförening, intresseförening, framtidsnätverk, företagar- eller idrottsförening. Utvecklingsgrupperna
kan driva frågor kring till exempel utveckling av fibertillgång, driva caféverksamhet eller anordna
högtidsevenemang. Ofta fungerar de som en länk mellan kommunen och landsbygdens befolkning.

2.3 Hembygds- och bygdegårdsföreningarna
Karlstad är till ytan en stor kommun och den största delen av kommunens yta utgörs av markområden
utanför staden. Detta innebär att om du bor utanför tätorterna så kan det innebära att avståndet är långt
till service. I kommunen är hembygds och bygdegårdsrörelsen av tradition stark vilket innebär att det finns
många aktiva föreningar som dessutom förvaltar lokaler utspridda över hela kommunens landsbygd där det
bedrivs olika typer av verksamheter. Det kan vara allt från sykurser, caféer och kulturevenemang till
styrelsemöten, salsakurser och LAN nätter. I takt med att till exempel ny digital teknik växer fram så skulle
bygdegårdarna i en framtid även kunna få rollen som servicepunkter som erbjuder närboende och företag
service i olika former.
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Karta över bygdegårdar och hembygdsgårdar i Karlstads kommun.
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2.4 LIS-områden
LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett LIS-område är en tänkbar omprövning av de
strandskydd som upprättats kring våra sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet är 100 meter, men
skyddet kan utökas vid behov. Syftet med en LIS-plan är att verka för en hållbar och långsiktig
landsbygdsutveckling. Behov av attraktiva bostäder, såväl permanentboende som fritidshus, finns även på
landsbygden. Tanken är att LIS-områdena ska göra det möjligt för utveckling av näringsverksamhet,
bostadsändamål eller naturturism. Kommunen pekar ut tänkbara områden där markägaren eller
annan intressent kan utveckla verksamhet eller bebyggelse av sådan art. Omprövningen ska göras i en
detaljplan och ha stöd från översiktsplanen.
Karlstads kommun har pekat ut totalt 25 områden för LIS med tillhörande styrning för ändamål. Ytterligare
två områden har pekats ut som utredningsområden som närmare måste utredas då större insatser som till
exempel förändring av struktur av vatten och avlopp (VA) inom hela området måste göras. I direkt anslutning
till de utpekade LIS-områdena ligger även utvecklingsområden som är en benämning på område som också
innefattas av planen men berörs inte av strandskyddet. En utveckling av LIS-områden kan på sikt öka behovet
av service i området och kan därför fungera som ett underlag till en kommunal serviceplan. Kriterier som
tagits hänsyn till i utpekandet av LIS-områden är bland annat att möjliggöra för natur- och skärgårdsturism,
utveckla de strandnära lägena i samhällena, samla hellre än att sprida samt bygga åretruntboende nära
samhällena. Många områden som pekats ut kräver dessutom ytterligare utredning för att lösa VA,
infrastruktur, gestaltning, samordning med annan bebyggelse, plan- och genomförandefrågor et cetera.

Karta över Karlstads kommuns utpekade LIS-områden.
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2.5 Övriga insatser relaterat till utveckling av kommunens landsbygd
Karlstad kommun är en av de fem kommuner som ingår i Leader Närheten. Leader Närheten har projektstöd
från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden att investera i projekt som stärker den lokala
utvecklingen i Leaderområdet. Stöden från de olika fonderna finansieras delvis av medel från EU och delvis
från kommunerna som ingår i Leader Närhetens upptagningsområde; Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och
Karlstad.
Dubbel markanvisning: För att få igång byggandet av bostäder i kommunens tätorter utanför staden så har
Karlstad kommun valt att pröva dubbel markanvisning. Förutsättningarna för dubbel markanvisning är att
ett avtal ska slutas med en byggherre som vill bygga på attraktiv mark i centrala Karlstad. Innan byggherren
börjar bygga inne i Karlstad måste man bygga flerfamiljsbostäder i kommunens kransorter.
Landsbygdsrådet: Landsbygdsrådet ska vara ett organ för samarbete kring landsbygdsfrågor mellan
kommunen och representanter med goda kunskaper om Karlstads landsbygd. Syftet med rådet är att lyfta
utvecklingsmöjligheter utanför tätorten och öka medvetenheten om de behov som finns på landsbygden.
Landsbygdsutvecklare: Kommunen har en landsbygdsutvecklare anställd som har som arbetsuppgifter att
verka för att kommunens invånare, företag och föreningsliv på landsbygd samt mindre tätorter har samma
möjligheter på landsbygd som i staden.
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3.0 Stöd till kommersiell service
3.1 Investeringsstöd i landsbygdsprogrammet
Investeringsstöd ur landsbygdsprogrammet kan ges till servicepunkter i syfte att stärka den grundläggande
kommersiella servicen på landsbygden.
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.
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:
• 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.

Det finns regionala kriterier vilka framgår i den regionala handlingsplanen till landsbygdsprogrammet.

3.2 Investeringsbidrag enligt förordningen om stöd till kommersiell service
Investeringsbidragets maxtak för stödbelopp 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 följande punkt:
• Verksamhet på en serviceort som prioriterats av kommunen i en serviceplan eller motsvarande.
Planen ska vara gällande.
Vid stöd till nyetablering eller nystart av nedlagd butik/drivmedelsstation krävs godkänd affärsplan inklusive
marknadsundersökning.
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3.3 Hemsändningsbidrag
Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner för att bekosta kommunens
hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat
sätt ta sig till butiken. Butiken tar då emot kundens beställning, plockar ihop och kör ut varorna till kunden.
Butiken söker ersättning från kommunen. Hemsändningsbidrag kan även lämnas för att anordna särskilda
inköpsturer till en närliggande butik. En buss eller liknande hämtar här upp kunder på ett samordnat vis för
att transportera kunder till och från butik. Här är det transportföretaget som söker ersättningen från
kommunen. Kommunen söker i sin tur hemsändningsbidraget från den regionalt utvecklingsansvariga
myndigheten som finansierar med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift
för hemsändningen. Bidraget får dock inte överstiga 100 kr per hushåll och hemsändningstillfälle.

3.4 Särskilt driftstöd
Särskilt driftstöd får lämnas till mindre dagligvarubutiker ute på landsbygden för att skapa en god tillgång till
kommersiell service i särskilt utsatta områden. Driftstödet söks av butiker som har ett mångsidigt utbud av
dagligvaror och som:
•

Är beläget mer än 10 kilometer till närmaste försäljningsställe (som har ett mångsidigt utbud av
dagligvaror) eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse
•

Har fasta lokaler och öppettider på åretruntbasis (minst 40 timmar per vecka, ej säsongsbutiker)

•

Har en nettoomsättning för dagligvaror om högst elva miljoner kronor (enligt senaste årsredovisning
eller liknande underlag).

3.5 Företagsrådgivning
I ett nationellt projekt riktat mot företag inom kommersiell service erbjuds företag rådgivning kring
affärsutveckling, energieffektivisering och andra insatser för att stärka butikens attraktivitet. Projektet har
stöd ur och finansieras delvis av landsbygdsprogrammet och drivs av Länsstyrelsen Dalarna. Deltagaravgift
är 30 procent av kostnaden.

15

4.0 Handlingsplan
Väl fungerande kommersiell och offentlig service är viktigt för att skapa bra förutsättningar att leva, bo och
driva näringsverksamhet utanför staden. Därför behövs åtgärder beaktas i den kommunala verksamheten
och planeringen.

Handlingsplan 2019-2021
Område

Översiktsplanering och plandokument

Kommunal serviceplan

Åtgärd
Kommunen ska verka för att lyfta fram den kommunala
serviceplanen i kommande översiktsplanering och
liknande plan- och visionsarbete.

Den kommunala serviceplanen ska uppdateras
löpande för att den ska ha ett aktualiserat och riktigt
innehåll. Den kommunala serviceplanen kan även vara
ett verktyg i utvecklingen av kommunens landsbygd.

er
Servicepunkter

Kommunen ska hålla sig uppdaterad kring vilka
möjligheter som finns för att förbättra eller bevara
service på kommunens landsbygd. Med det menas att
vi ska inom kommunen ha kunskapen om
möjligheterna till stöd för servicepunkter och
servicegivare samt omvärldsspana för att följa
utvecklingen kring nya former av service och teknik.

Krisberedskap

Karlstads kommun ska utreda möjligheterna att
använda servicepunkterna på landsbygden i
krisberedskapsarbetet.

Hemsändning

Karlstads kommun gör en översyn och ser över
möjligheterna till att ta del av de statliga bidragen för
hemsändning av varor till behövande och
behovsbedömda på kommunens landsbygd.
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5.0 Ortsvis beskrivning
Den ortsvisa beskrivningen är indelad I fem delar där varje ort beskrivs var för sig. Serviceslagen delas in i
grundläggande kommersiell service, övrig kommersiell service, offentlig service, annan offentlig service
samt ideell och övrig service och kan därför innebära att vissa servicepunkter förekommer på flera ställen.

5.1 Molkom

Tätorten Molkom ligger cirka 30 kilometer norr om Karlstad utefter riksväg 63. Närheten till vacker natur och
vatten är kännetecken för orten med flera naturreservat och sjöar i Molkomsområdet. Det bor 3817 (201712-31) invånare i Molkom med omland där även Blombacka, Lindfors, Acksjön och Älvsbacka ingår. I själva
tätorten Molkom bor 1908 personer (2017-12-31). Molkom har en tradition av stark företagaranda, föreningsliv, utbildning och ett rikt kulturliv som präglat bygdens utveckling.

Karta: Molkom med omland
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5.1.1 Grundläggande kommersiell service i Molkom
Coop Molkom – En av ortens viktigaste servicepunkter utgörs av dagligvarubutiken Coop. Butiken har samlad
service och ligger vid nybyggda torget i centrala Molkom. Butiken är ombud för Postnord (post och paket)
och rekommenderat brev. I fastigheten finns en uttagsautomat som drivs av Bankomat AB. Det går även att
göra insättningar i butikens servicedisk via bankgiro.
Macken i Molkom AB samt Preem automatstation – I centrala Molkom finns trafikbutiken Macken i Molkom
AB. I anslutning till macken har Preem automatstation med drivmedlen diesel och bensin. Trafikbutiken
är paketombud för Schenker med leverans alla vardagar. Butiken är även ombud för ClearOn med
grundläggande betaltjänsterna: betala räkningar, ta ut och sätta in kontanter samt dagskassa.

Bild: Macken i Molkom AB samt Preem automatstation

Victory Bensin AB samt Qstar automatstation – I tätortens nordöstra del finns trafikbutiken Victory Bensin
AB. I anslutning till butiken har Qstar automatstation med drivmedlen diesel, bensin och E85. Trafikbutiken
är ombud för DHL och Bring.
Apoteksgruppen Molkom – I samma lokal som Molkoms Vårdcentral finns apoteket, Apoteksgruppen. Här
kan kunderna hämta ut receptbelagda mediciner, köpa produkter samt få rådgivning från personal.

5.1.2 Övrig kommersiell service i Molkom
Coop Molkom - Dagligvarubutiken är ombud för Svenska spel och ATG samt Systembolaget. Postfack finns
inne i byggnaden och utanför finns annonstavla och pumpstation för luftpåfyllning till cykel och barnvagn
med mera.
Macken i Molkom AB - Trafikbutiken är försäljningsställe för resekassa med Värmlandstrafik. Andra tjänster
som butiken tillhandahåller är Svenska Spel, fiskekort, snabbmat, släputhyrning, tvätthall samt påfyllning av
gasol. Butiken tillhandahåller även kundtoalett samt ett visst sortiment inom livsmedel, hyrfilm, biltillbehör
och säsongsartiklar. Butiken har generösa öppettider alla dagar i veckan.

18

Victory Bensin AB - I butiken finns ett visst utbud av fordonstillbehör som spolarvätska och motorolja. I
anslutning till butiken finns en handikappsanpassad kundtoalett som är öppen dygnet runt. Butiken är
öppen vardagar. Bredvid ligger en märkesoberoende bilverkstad.
Återvinningsstation - Molkom har två återvinningsstationer som ligger centralt i tätorten. Stationerna drivs
av Ftiab (Förpacknings och tidningsinsamlingen).
Fiber - Fiber finns utdraget i tätorten längs riksväg 63, men även österut mot Blombacka och till viss del norr
om Acksjön.
Övrigt näringsliv - Molkom med omland har ett rikt näringsliv med entrepenörer och företag i flera olika
branscher. Det finns aktörer inom servicebranschen såsom privattandläkarmottagning, blomsterhandel
frisör, pizzerior, restauranger, antikaffär, begravningsbyrå, fotvård samt massage inne i
tätorten. Mangenbadens Camping erbjuder stuguthyrning, elplats för husvagn eller husbil, bad och
båtuthyrning. Det finns även företagare inom bygg och anläggning, takläggning, markarbeten, el och VVS,
bilverkstad, gummiverkstad, bilhandel, bussbolag, åkeri samt metallindustri. I omlandet finns flera
skogsbruk- och jordbruksområden. I tätorten finns utbyggt fjärrvärmenät som drivs av ett privatägt bolag.

5.1.3 Offentlig service i Molkom
Skola – Nyeds grundskola är en F-9 skola (förskoleklass till och med årskurs 9) som ligger centralt i Molkom
tätort. Skolan har sporthall, idrottsplats, bibliotek och fritidsgård i nära anslutning.
Kommunal barnomsorg – Det finns två kommunalt drivna förskolor i Molkom. Förskolan Möjligheten ligger
i anslutning till Nyeds skola och Sunnanängs förskola ligger i centralt läge i tätorten.
Folkhögskola - Folkhögskolan i Molkom är en av fem folkhögskolor som drivs av Region Värmland. Här finns
många utbildningar inom film, skådespeleri, animation, hälsolinje, men även motivationslinjer samt
det så kallade collegeåret. En del av kurserna är har inriktning mot NPF (neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning) och etableringskurser för nyanlända.
Bibliotek – Molkoms bibliotek ligger i nära anslutning till Nyeds skola. Här finns dator, skrivare och trådlöst
nätverk att tillgå för allmänheten. I Älvsbacka finns en bibloteksfilial som i snitt har öppet en dag i veckan
och håller till i sockenstugan vid Älvsbacka kyrka. Båda biblioteken är en del av Bibliotek Värmland.
Molkoms fritidsgård - I anslutning till Nyeds skola ligger Molkoms fritidsgård. Här finns gym, replokal,
danslokal samt cafeteria. Fritidsgården är HBTQ-certifierad.
Vård och omsorg - Molkoms vårdcentral ligger i centralt läge i tätorten. Vårdcentralen har bland
annat distriktsköterskemottagning, barnavårdcentral, barnmorskemottagning, sjukgymnastik, dietistmottagning och fotvårdsmottagning. Här finns även hemtjänsten och folktandvården. Byggnaden är en viktig
samlingspunkt för molkomsbor i behov av sjukvård, apotek eller tandvård. Vårdboendet Åsbacka är ett
boende med flera avdelningar för långtidssjuka och personer med demenssjukdom som ligger centralt i
Molkom tätort.
Räddningstjänst - Molkoms brandstation ingår i Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Stationen ligger i
östra delen av tätorten i nära anslutning till både väg 240 och 63:an. Bemanningen utgörs av
deltidsbrandmän som har en annan huvudarbetsgivare på orten.
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Återvinningscentral - Molkoms återvinningscentral ligger i östra delen av tätorten. Här sorteras farligt
avfall, elavfall, grovavfall samt komposterbart avfall.

Bild: Service i Molkom tätort.

Kommunikationer – Molkom ligger utefter riksväg 63 som går från Karlstad i sydväst till Filipstad i öst. Genom
Molkom går länsväg 240 i nordsydlig riktning. Värmlandstrafik har flera busslinjer (se tabell) som stannar vid
Molkoms bytespunkt och andra hållplatser i Molkom med omland. Bytespunkten ligger centralt i tätorten
vid riksväg 63 och här finns även allmän toalett samt biljettautomat för kollektivtrafik. Skolskjuts erbjuds för
de skolbarn som har tillräckligt långt till skolan enligt kommunens föreskrifter. Järnvägen Bergslagsbanan går
genom Molkom i sydöstlig riktning med godståg.

Värmlandstrafik
Linje 300

Karlstad - Hagfors

Linje 400

Karlstad - Kristinehamn

Linje 401

Karlstad - Molkom

Linje 460

Karlstad - Lindfors

Tabell: Linjeförteckning kollektivtrafik (buss).
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5.1.4 Annan offentlig service i Molkom
Idrottsplatser – Molkoms IP ligger strax nordväst om tätorten. Idrottsplatsen har fotbollsplaner, uterink för
ishockey, boulebanor, kiosk, omklädningsrum samt samlingslokal. I nära anslutning till idrottsplatsen går
motionsspåret som har elbelysning och prepareras vintertid av Molkoms skidklubb. Bredvid Nyeds skola i
Molkom ligger Åsvalla IP:s fotbollsplaner. I Blombacka finns tennisbanor och i Lindfors en inomhushall för
boule. Nyeds sporthall ligger alldeles intill Nyed skola och nyttjas av såväl föreningar som av skolan. I
Molkom tätort finns även tennisbana, flera gym samt en motionsslinga som benämns Molkomsmossen.
Badplatser – I Molkom med omland finns tre kommunala badplatser. Badplatserna är Graningebadet, Mangenbaden och Älvsbacka badplats. Badplatserna i Älvsbacka och vid Mangenbaden har simskola
sommartid. Samtliga badplatser har tillgång till toalett, sopkärl samt grillplats.
Vandringsleder – Brattforsheden är ett naturreservat som har vandringsleder i attraktiv natur och miljö. I
anslutning till Brattforslederna finns vindskydd, rastplats, grillplats, toalett och informationsskyltar. Tack
vare sin varierande och fina natur lockar Brattforsheden många besökare. Vildmarksleden är en vandringsled
med vildmarkskänsla och omväxlande natur. Acksjöleden har flera sträckningar som utgår från Acksjöskolan.
Utefter lederna finns rastplatser med grillmöjligheter samt informationstavlor.

5.1.5 Ideell och övrig service i Molkom
Backa friskola – Backa friskola är en ekonomisk förening som driver förskola samt grundskola (F-9) med
fritidshem. Friskolan är en holistisk skola för ett hållbart liv. Backa friskola ligger centralt inne i Molkom
tätort.
Fristående barnomsorg - Förskolan Blåklinten är ett personalkooperativ belägen i norra delen av Molkom
tätort. Förskolan bedrivs i en sutterängvilla och har två avdelningar.
Vuxenskolan – Centralt i Molkom tätort finns studieförbundet Vuxenskolan. Här erbjuds utbildningar inom;
skogsverksamhet såsom motorsågsutbildning, jägarexamen, B-körkort, kurser inom Excel, foto, musik eller
yoga. Vissa kurser kan hållas på annan ort.
Trygghetsboende – I centrala Molkom nära livsmedelsbutiken ligger ett trygghetsboende för äldre med
lokaler för gemensamma måltider, intressen och sociala möten.
Idrottsföreningar - SK Örnen är en idrottsförening i Molkom som bedriver innebandy och orientering. Inom
innebandyn finns herrlag, damlag samt flera ungdomslag. IF Nyedshov har aktiva lag inom fotbollen på såväl
herr- och damnivå som på ungdomsnivå. Sommartid bedriver Nyedshov IF fotbollsskola för ortens unga.
Andra föreningar i Molkom med omland är: Molkoms Skidklubb, Tidafors IF (skridskoskola och gym),
Molkom Gymnastikförening, Nyeds Jaktskytteklubb, Nyeds Skyttegille, Molkom Judoklubb, Molkom Tennisklubb, Blombacka Tennisklubb och Brattforshedens Flygklubb.
Intresseföreningar - Mera Molkom är byalaget som kämpar för molkombornas framtid i frågor kring
bostäder, kommunikationer och sysselsättningar för ungdomar. I Älvsbacka finns hembygdsföreningen och
byalaget Älvan som jobbar med frågor kring ungdomsverksamhet, natur och kultur, biblioteket med mera.
Föreningen håller till i hembygdsgården Torsked som även går att hyra. Nyeds Hembygdsförening är en
21

förening som arrangerar sociala evenemang och utställningar kring sin hembygdsgård. Bygdegården
Sanne, Acksjöbygdens Lokalförening, Råums Fritidsförening
och
Fageråsen
Bygdegård
är
bygdegårdsföreningar som bedriver verksamhet knutet till sociala möten och även uthyrning av sina
lokaler. SPF Milan Molkom och PRO Nyed är två andra föreningar som har social verksamhet för
medlemmar.
Röda korset - Molkomkretsen är en förening inom Röda Korset som aktivt samlar in pengar till välgörande
ändamål. Föreningen har en second hand-butik och mindre café.
Kyrkor/församlingar - Nyeds kyrka ingår i Alster-Nyedsbygdens församling tillsammans med Älvsbacka kyrka
och Alsters kyrka. Kyrkan ligger i Molkom tätort och har plats för 300 personer medan
församlingshemmet rymmer 80 personer. Älvsbacka kyrka lämpar sig väl för musikgudstjänster och är
populär på grund av sin naturnärhet. Intill kyrkan ligger sockenstugan som rymmer 60 personer, medan
kyrkan
tar 250-300 personer. Centralt
i Molkom
ligger Equmeniakyrkan som förutom gudstjänster
även bedriver öppen förskola, kafé och loppmarknad.
Ängsbacka kursgård - Medlemsägda Ängsbacka kursgård bedriver kurser, festivaler och volontärsprogram.
Inriktningen är hållbar mänsklig utveckling, medvetenhet och sambandet mellan människa och planet. Några
av de största festivalerna lockar tusentals besökare både nationellt och internationellt. Attraktiviteten kring
Ängsbacka har även lett till en inflyttning till Molkom.
Graninge kulturcenter – I Graningeskolans gamla lokaler huserar idag Graninge Kulturcenter. Här finns olika
verksamheter såsom företagshotell, galleri, träningsstudio, kontor- och konferenslokaler till uthyrning med
mera.
Stiftelsen Krigsflygfält 16 – På Brattforsheden finns Krigsflygfält 16 som sedan 2003 är skyddat som
kulturreservat och ingår numera i Sveriges Militärhistoriska Arv.

5.1.6 LIS-områden i Molkom med omland
Kommunen har pekat ut flera LIS-områden i Molkom kring sjöarna Molkomssjön, Borssjön och Mången
avsett för bostäder, friluftsliv eller näringsverksamhet. LIS-områden har även utpekats norrut vid sjön
Gräsmången och söder om Molkom vid sjön Gapern. I anslutning till de utpekade LIS-områdena finns även
utvecklingsområden utmärkta.
Gräsmången - Ett LIS-område är föreslaget norr om Östanås vid Fyrbo, södra delarna av sjön Gräsmången,
för näringsverksamhet. Ambitionen är att återuppta driften och utvecklingen av den campingverksamhet
som funnits i området och eventuellt koppla på andra verksamheter med inriktning på naturturism.
Mången - Det ena LIS-området vid Mången är kopplat till en utveckling av naturturismen
på Mangenbadens camping med ytterligare övernattningsmöjligheter, medan det andra LISområdet Sörmången föreslås för bostadsändamål (fritidshus).
Borssjön - Vid Borssjöns östra LIS-område Valserud och Upperud i norr föreslås ändamålet bostäder medan
det västra området Sjövik mittemot Nyeds kyrka skulle kunna bli bostäder och/eller näringsverksamhet.
Molkomssjön - Vid Molkomssjön föreslås fyra olika LIS-områden där sommarstugeområdet Österängarna
utses ändamål för bostäder som på sikt ska kunna bli permanentboende eftersom vägar och infrastruktur
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redan finns i området. Norr om Österängarna ligger Krakerud som föreslås för permanentbostäder. Vid
Graningebadet föreslås en utveckling av fritids-, service- och besöksnäringen i området. Rastplats,
småbåtshamn, ställplats eller byggnader/anläggningar för besöksnäring är i fokus. Österut ligger LISområdet Molkomsbruk vars ändamål föreslås ligga på bostäder eller näringsverksamhet. Nyeds LIS-område
föreslås bli ändamål för bostäder.
Gapern - Längs sjön Gaperns norra sida, vid Norra Ängslyckan föreslås LIS-område med bostads- och
näringslivsändamål. Det finns idag ingen bebyggelse i området och ambitionen är att viga östra delen av
området till bostäder och västra till näringsverksamhet kopplat till friluftsliv.

Lis-områden (från vänster): Fyrbo, Mangenbaden, Sörmången, Österängarna, Krakerud, Graningebadet, Molkomsbruk, Nyed,
Sjövik, Upperud, Valserud samt Norra Ängslyckan. Blått är beslutat, rött är utvecklingsbar.

5.1.7 Ledig kommunal mark Molkom
Det finns ett antal lediga tomter på kommunal mark gällande såväl bostäder som näringslivsetableringar i
Molkom. Totalt finns åtta lediga tomter ämnade för bostäder samt sammanlagt 65 300 kvadratmeter ledig
detaljplanerad mark för näringslivsetableringar.
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5.1.8 Tabell serviceutbud i Molkom
Serviceutbud Molkom

2018

Grundläggande kommersiell service

Offentlig service

Dagligvarubutik

X

Förskola

X

Drivmedel

X

Grundskola F-6

X

Ombud Postnord

X

Grundskola 7-9

X

-Rekommenderat brev

X

Fritidsgård

X

Ombud DHL

X

Bibliotek

X

Ombud Schenker

X

Seniorboende

Ombud Bring

X

Apotek

X

Vårdboende

X

Kontantuttag i butik

X

Vårdcentral

X

Kontantuttag i uttagsautomat

X

Folktandvård

X

Betalningsförmedling

X

Räddningstjänst

X

Dagskassahantering

X

Återvinningscentral

X

Idrottsanläggning

X

Motionsspår

X

Övrig kommersiell service
Ombud Systembolaget

X

Badplats

X

Ombud Svenska Spel

X

Kollektivtrafik

X

Ombud ATG

X

Ombud biljetter kollektivtrafik

X

Ideell och övrig service

-Biljettautomat kollektivtrafik

X

Lokal utvecklingsgrupp

X

Återvinningsstation

X

Religiös samlingslokal

X

Andra butiker

X

Möteslokal

X

Trafikbutik

X

Idrottsföreningar

X

Fristående förskola

X

Café (helårsöppet)
Restaurang/pizzeria

X

Fristående skola

X

Camping

X

Privat tandläkare

X

Privat trygghetsboende

X

Ställplats husbil
Fiber i tätorten
Fiber i omlandet

X
delvis

Småbåtshamn
Gästbrygga
Sjösättningsramp

X

Ledig detaljplanerad kommunal mark (bostäder)

X

Ledig detaljplanerad kommunal mark (näringsliv)

X
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5.2 Vallargärdet

Vallargärdet ligger cirka en mil nordost om Karlstad vid riksväg 63 mot Molkom och Filipstad. Vallargärdet
tätort omges av ett omland som ofta brukar benämnas som Ulvsby eller Ulvsbyområdet.
Orten Ulvsbyn ligger söder om Vallargärdet tätort. Den lantliga miljön är varierad och omgärdad av sjöar,
skogar och jordbrukslandskap. Tätorten saknar ett centrum men viktiga samlingspunkter är livsmedelsbutiken och idrottsplatsen i Vallargärdet. I Vallargärdet med omland bor 2108 personer (2017-12-31). I själva
tätorten Vallargärdet bor 397 personer (2017-12-31).

Karta: Vallargärdet med omland
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5.2.1 Grundläggande kommersiell service i Vallargärdet
Ica Nära Mossbergs – Ica-butiken i Vallargärdet vid riksväg 63 är en viktig mötespunkt för kommuninvånarna
i Vallargärdet med omland. Samtidigt är det en viktig butik för många resande kunder som stannar till efter
vägen. Ica Nära Mossbergs är ombud för Postnord och rekommenderat brev. Kontantuttag kan i viss mån
göras i kassan och utanför butiken finns postlåda.

5.2.2 Övrig kommersiell service i Vallargärdet
Ica Nära Mossbergs – Butiken är ombud för Svenska Spel och säljer fiskekort för sjöarna Gapern och Alstern.
I entrén finns även anslagstavla där man kan annonsera. Ica-Nära Mossbergs är med sina generösa
öppettider och strategiska läge utefter riksväg 63 en viktig servicepunkt för såväl de närboende som
förbipasserande.
Återvinningsstation - I nära anslutning till Ica Nära Mossbergs finns en återvinningsstation. Stationen drivs
av Ftiab (Förpacknings och tidningsinsamlingen).
Fiber - Karlstads stadsnät har fiber utdraget i stora delar av Vallargärdet med omland.
Övrigt näringsliv - I Vallargärdet med omland finns företag och firmor inom bygg, mark och anläggning,
elinstallation, transport och maskin, brunnsborrning för bergvärme eller avloppsanläggningar. Det finns även
branscher inom medicinsk fotvård, Bed & Breakfast, foto och reklam, sten- och gravvård, uppfödning och
försäljning av travhästar med mera. I Vallargärdet finns en smådjursklinik och handelsträdgård. Efter riksväg
63 finns en ranch som såväl erbjuder westernridskola på terminsbasis som övernattning, pub och
konferenslokal för besökare.

5.2.3 Offentlig service i Vallargärdet
Skola - Vallargärdets skola är en F-6 grundskola (förskoleklass till och med årskurs sex) som ligger centralt i
tätorten. I anslutning till skolan finns gymnastikhall för skolverksamhet samt föreningslivet. Eleverna går
högstadiet på Frödingsskolan i Kronoparken. I anslutning till skolan ligger en näridrottsplats med planer för
olika idrotter samt belysning.
Kommunal barnomsorg - Vallargärdets förskola ligger i nära anslutning till grundskolan. Förskolan har fokus
på barnens språkutveckling, deras nyfikenhet och samt förmåga att leka och lära.
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Bild: Service i Vallargärdet med omland.

Kommunikationer - Vallargärdet tätort och Ulvsby ligger precis bredvid riksväg 63. Riksvägen fungerar som
en länk för arbetspendlande samtidigt som den trafikeras av långväga resande och yrkestrafikanter. Öster
om Vallargärdet tätort ansluter flera andra mindre vägar. Värmlandstrafik går med flera av sina busslinjer
(se tabell) förbi Vallargärdet och Ulvsbyområdet. Skolskjuts erbjuds till de skolelever som har tillräckligt
avstånd till skolan enligt kommunens föreskrifter. Klarälvsbanan är en asfalterad bilfri cykelled som går via
Vallargärdet mellan Karlstad och Hagfors samt lockar många cykelturister och underlättar för cykelpendlare
till arbetsplatsen.

Värmlandstrafik
Linje 300

Karlstad - Hagfors

Linje 400

Karlstad - Kristinehamn

Linje 401

Karlstad - Molkom

Linje 460

Karlstad - Lindfors

Tabell: Linjeförteckning kollektivtrafik (buss).
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5.2.4 Annan offentlig service i Vallargärdet
Ulvsby idrottsplats – Ulvsby IP ligger strax söder om Vallargärdet tätort. Här finns fotbollsplan, uterink för
ishockey, omklädningsrum och cafeteria. Föreningen som håller till här är Ulvsby IF. I Ulvsby finns även
boulebanor.
Badplats – Vid sjön Gapern ligger Killstabadet där det sommartid bedrivs kommunal simskola. Badplatsen
har brygga, liten sandstrand och långgrund sandbotten vilket gör den barnvänlig. Här finns soptunnor,
toalett och omklädningsmöjligheter.
Motionsspår - Norr om Ulvsbyn ligger ett motionsspår med elbelysning. Motionsspåret är cirka 2,5 kilometer
långt och kan kopplas samman med Klarälvsbanan. Vintertid preparerar Ulvsby IF.s skidsektion elljusspåret
med längdsskidspår. Även cykelleden Klarälvsbanan prepareras med skidspår.

5.2.5 Ideell och övrig service i Vallargärdet
Fristående barnomsorg – Personalkooperativa förskolan Linnea är en ekonomisk förening som ligger i
Mosstorp, Ulvsby. Förskolan är belägen i närhet till skogen och fokuserar på lek och aktivitet i utevistelse
och naturmiljö. Föräldrakooperativet Ulvarna håller till i missionshuset i Ulvsby. Förskolan har en pedagogisk
ambition att involvera barnens föräldrar i verksamheten.
Idrottsföreningar - Ulvsby IF är en idrottsförening som är verksam inom fotboll, gymnastik och skidor.
Fotbollen håller till ute på Ulvsby IP som ligger intill riksväg 63. Ulvsby IF har herrlag, flera ungdomslag
samt “fotbollskul” för de allra minsta. Dessutom bedrivs fotbollsskola här sommartid. Skidsektionen i Ulvsby
IF sköter spårdragningen av skidspåret och har aktiva skidåkare som tävlar i klubbens namn, men klubben
har ingen organiserad träningsverksamhet. Ulvsby IF gymnastik håller till i gymnastikhallen vid Vallargärdets
skola. Här finns barngymnastik för flera åldersgrupper och olika former av träningspass (kondition,
styrka, tabata et cetera) för lite äldre barn och vuxna. Karlstad-Ulvsby Skytteförening är en förening som dels
håller till i Sundsta, Karlstad (vintertid), dels på skjutbanan i Blomsterhult (öster om Alstern) under
sommartid.
Intresseföreningar - Alsters Sockens Hembygdsförening håller till i Tälleruds Hembygdsgård som ligger cirka
två kilometer söder om Alsters kyrka. Föreningen anordnar arrangemang och event kopplat till sociala möten
och hyr ut lokalen till privata sammankomster. Ulvsbys Folkdanslag är en förening som håller till i
Ulvsbygården som ligger centralt i Ulvsby. Föreningen har sociala aktiviteter och även uthyrning av lokalen.
KRUT (KonstföRening i UlvsbyTrakten) är en förening som ordnar konstutställningar i möteslokaler i
närområdet. Föreningen skapar mötesplatser på ställen som Alsters sockenstuga, Tälleruds hembygdsgård,
Åstorps handelsträdgård med flera. I samband med utställningarna anordnas lunch och café på de olika
platserna och träffarna kan innehålla sociala aktiviteter såsom dans, teater eller dylikt. PRO Ulvsby är en
förening som anordnar träffar och sociala aktiviteter för medlemmar.
Kyrkor/församlingar - Alsters kyrka ingår i Alster-Nyedsbygdens församling tillsammans med Nyeds kyrka
och Älvsbacka kyrka. Kyrkan ligger högt beläget öster om riksväg 63 i Vallargärdet och är en populär kyrka
för vigsel och begravning. Församlingshemmet ligger mittemot kyrkan och tar uppemot 80 personer, medan
kyrkan rymmer 300 personer. Sockenstugan har plats för 30 personer.
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5.2.6 LIS-områden i Vallargärdet med omland
Sjön Gapern är föremål för flera utpekade LIS-områden. Sjön Alstern har inga utpekade LIS-områden.
Gapern - Kustorpet är ett LIS-område för bostadsändmål längs Gaperns nordvästra sida, söder
om Getebols fritidshusområde. Området har bra vägförbindelser till riksväg 63 och en samfälld väg som
löper genom området. Södra Svedenäs är ett LIS-område som också ligger mellan Gapern och riksväg 63 och
som är föremål för bostadsändamål. Bostäder föreslås även i LIS-område Näsuddens norra del som ligger i
sydvästra delarna av Gapern. Näsudden ligger nära badplatsen i Killstad och har fina klippor för bad samt en
stig som möjliggör för allmänheten att enkelt ta sig ut till området. Området föreslås även på sikt inrymma en
gemensam småbåtshamn. Finnsnäs är ett sommarstugeområde vid västra Gaperns sydöstra del. I området
finns dessutom badmöjligheter och förvaringsytor för småbåtar. Områdets norra och södra delar föreslås
för bostadsändamål.

LIS-områden (uppifrån): Kustorpet, Södra Svedenäs, Näsudden samt Finnsnäs. Blått är beslutat, rött är utvecklingsbar.
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5.2.7 Tabell serviceutbud i Vallargärdet

Serviceutbud Vallargärdet

2018

Grundläggande kommersiell service
Dagligvarubutik

Fiber i omlandet
X

Offentlig service

Drivmedel

Förskola

X
X

Ombud Postnord

X

Grundskola F-6

-Rekommenderat brev

X

Grundskola 7-9

Ombud DHL

Fritidsgård

Ombud Schenker

Bibliotek

Ombud Bring

Seniorboende

Apotek

Vårdboende

-Ombud Apotek

Vårdcentral

Kontantuttag i butik

delvis

X

Folktandvård

Kontantuttag i uttagsautomat

Räddningstjänst

Betalningsförmedling

Återvinningscentral

Dagskassahantering

Idrottsanläggning

X

Motionsspår

X

Övrig kommersiell service

Badplats

X

Ombud Systembolag

Kollektivtrafik

X

Ombud Svenska Spel

X

Ombud ATG

Ideell och övrig service

Ombud biljetter kollektivtrafik

Lokal utvecklingsgrupp

-Biljettautomat kollektivtrafik

Religiös samlingslokal

X

Återvinningsstation

X

Möteslokal

X

Andra butiker

X

Idrottsföreningar

X

Trafikbutik

Fristående förskola

X

Café (helårsöppet)

Småbåtshamn

Restaurang/pizzeria

Gästbrygga

Camping

Sjösättningsramp

Bed & Breakfast

X

Ledig detalplanerad kommunal mark
(bostäder)

Ställplats husbil
Fiber i tätorten

Ledig detaljplanerad kommunal mark
(näringsliv)

X
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X

5.3 Väse

Tätorten Väse ligger 25 km öster om Karlstad stad. Väse är ett stationssamhälle där järnvägen
anlades redan 1869 och ett samhälle har växt fram runt stationen med tiden. Omlandet runt
tätorten räknas som ett av kommunens största. I söder är närheten till Vänern påtaglig och
möjliggör för marint liv och bad. I stora delar av omlandet finns många större gårdar sysselsatta
inom lant- eller skogsbruk. Tätorten Väse med omland har idag 1982 (2017-12-31) invånare varav
516 personer (2017-12-31) är hemmahörande inne i samhället. I tätorten Väse finns den
kommersiella och offentliga servicen samlad.

Karta: Väse med omland

5.3.1 Grundläggande kommersiell service i Väse
Värmlands rasta - Värmlands Rasta är Väses viktigaste servicepunkt och mötesplats samt är
placerad i tätortens norra del vid E18. Här finns grundläggande kommersiell service i form av
dagligvaror i en servicebutik, drivmedel från OK/Q8 för persontrafik och IDS (International Diesel
Service) för tung yrkestrafik samt ombudskap för Postnord, DHL, Schenker samt Bring

5.3.2 Övrig kommersiell service i Väse
Värmlands Rasta - På Värmlands Rasta finns utöver den grundläggande kommersiella servicen
även övrig kommersiell service. Servicebutiken är ombud för Svenska Spel och ATG, ombud för
Systembolaget samt biljettombud för kollektivtrafiken. Här finns även restaurangverksamhet,
receptfria apoteksvaror, fritt Wi-Fi, möjligheter till dusch och toalett, påfyllning av
gasol samt ställplats för yrkestrafik. Värmlands Rasta bedöms vara en av kommunens viktigaste
rastplatser för förbipasserande yrkestrafik, resenärer och turister. Såväl servicebutik som
restaurangen har generösa öppettider.

Bild: Värmlands Rasta Vöse samt OK/Q8 automatstation.

Återvinningsstation - Vid Väse tätorts södra del ligger en återvinningsstation som drivs
av Ftiab (Förpacknings och tidningsinsamlingen).
Café Gamla skolan - Väses gamla skola hålls sommartid öppet som gallericafé där man kan fika
och beskåda konstutställningar. Skolan kan bokas för den som ska ha fest, konferens eller annan
tillställning.
Rävens bistro – I centrala Väse ligger en nyöppnad restaurang och bar som erbjuder a la carte,
pizza och bistro.
Fiber - Tillgänglighet till fiber finns i tätorten. Utbyggnad av fibernätet sker successivt
i omlandet.
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Övrigt näringsliv - Väse har gott om gröna näringar inom jordbruksproduktion (mjölk- och
köttproduktion, odling, uppfödning med mera), livsmedelsproduktion och skogsbruk. Tack vare
sitt växlande landskap med stora åker- och betesmarker å ena sidan och skogstäthet,
bergsområden och sjöar å andra sidan är läget gynnsamt för de gröna näringarna. Här finns några
av kommunens största privata bondgårdar. Många småföretagare finns registrerade i Väse med
omland såsom takläggare, byggfirmor, elfirmor, VVS-firmor, anläggningsarbeten, frisör,
kroppsvård, handelsträdgård, bussbolag och åkeri.

5.3.3 Offentlig service i Väse

Bild: Många serviceslag samlat i en bild.

Skola - Väse har en F-6 grundskola (förskoleklass till och med årskurs 6) centralt belägen i
tätorten. I anslutning till skolan finns ett Kultur- och fritidscenter. Eleverna går högstadium i
Mariebergsskolan i Karlstad.
Kommunal barnomsorg - Förskolan Björkdungen ligger i anslutning till grundskolan och är i
kommunal regi.
Bibliotek - Väses bibliotek ligger i Kultur- och fritidscentret på Guståsgatan bredvid Väse skola.
Här finns fritt Wi-Fi, bokningsbar dator, kopieringsmöjligheter, släktforskningsdatabas och
studieplats. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade med handikapptoalett.
Fritidsgård - Väses fritidsgård ligger i Kultur- och fritidscentret bredvid grundskolan. Här finns
möjlighet att fika eller testa på att spela trummor eller gitarr. Fritidsgården är HBTQ-certifierad.
Vård och omsorg – Granberga Servicehus på Storgatan är ett äldreboende som ligger centralt
i Väse samhälle. Servicehuset har en avdelning för demenssjuka och en avdelning för äldre och
långtidssjuka.
Räddningstjänst - I nära anslutning till E18 ligger räddningstjänstens brandstation som är en del
av Karlstadsregionens Brandkår. Brandstationen bemannas av deltidsbrandmän som i huvudsak
har en annan arbetsgivare på orten.
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Återvinningscentral - Söder om Väse tätort ligger kommunala återvinningscentralen för farligt
avfall, elavfall, grovavfall och kompostavfall. Här ligger även reningsverket.

Bild: Service i Väse tätort.

Kommunikationer - Väse kännetecknas av bra förutsättningar för god infrastruktur. Väse ligger
vid E18 öster om Karlstad och väster om Kristinehamn. En annan betydande förbindelselänk är
länsväg 240 som korsar E18 i Väse och leder norrut. Genom samhället passerar Värmlandsbanan.
Värmlandstrafiks persontåg avgår i båda riktningarna löpande under vardagar och helger.
Bytespunkten i tätortens norra del är ett viktigt nav för busstrafikens tre linjer (se tabell).
Skolskjuts med buss erbjuds för barnen med tillräckligt avstånd (enligt kommunens föreskrifter).
Värmlandstrafik
Linje 500

Karlstad - Karlskoga

Linje 501

Karlstad - Väse

Linje 560

Karlstad - Väse

Länståg 70

Charlottenberg - Örebro

Tabell: Linjeförteckning kollektivtrafik (buss och tåg).
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5.3.4 Annan offentlig service i Väse
Kultur- och fritidscenter – I anslutning till Väse skola ligger Kultur – och fritidscentret. Här inryms
fritidsgård, bibliotek, två idrottshallar och kioskverksamhet. Centret är en mötesplats där såväl
yngre som äldre kan mötas.

Bild: Samlad service i Kultur- och fritidscenter.

Väse idrottsplats – Idrottsplatsen i Väse kallas även Guståsvallen och ligger alldeles intill Väseskolan och Kultur- och fritidscenter. Här finns en fotbollsplan, en ishockeyrink och några
boulebanor.
Motionsspår - I tätorten finns ett 2,5 kilometer långt elljusspår. Väse skidklubb preparerar
elljusspåret vintertid.
Badplatser – I Väse med omland finns tre kommunala badplatser. Badplatserna heter Mosaren,
Björnrukan samt Bottenviken. Vid Mosarens badplats vid sjön Mosaren finns även brygga och
här bedrivs kommunal simskola sommartid. Samtliga badplatser har torrdass och soptunnor som
töms under säsongen. Björnrukan och Bottenviken är badplatser som ligger vid Vänern.
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5.3.5 Ideell och övrig service i Väse
Vildaparken – Vildaparken är en spännande aktivitetspark som är öppen året om för alla. Här
finns skatepark, downhillbana för cykel, låghöjdsbana, grillplatser samt torrtoalett. I anslutning
till parken finns motionsspår med elljus och pulkabacke. Parken invigdes 2018 och lockar många
besökare.

Fristående barnomsorg - Förskolan Räven är en föräldrakooperativt driven förskola som ligger
i Väse tätort. Verksamheten bedrivs enligt Friluftsfrämjandets Ur och Skur-pedagogik.
Idrottsföreningar - IFK Väse har aktiva medlemmar i fotboll och innebandy. Inom fotbollen och
innebandyn finns herrlag, damlag och ungdomslag. IFK Heden har damlag i innebandy och herrlag
i fotboll. I Väse finns även mindre föreningar såsom sportskytteklubb, ridklubb, gymnastikförening och skidklubb.
Intresseföreningar - Väse Framtid är en viktig förening som bland annat ligger
bakom Vildaparken, men jobbar även aktivt för tätortens framtid i form av arrangemang, event
och utvecklingsfrågor. I Väseområdet finns flera bygdegårds- och hembygdsföreningar som
skapar viktiga mötesplatser för landsbygdsborna. Bygdegården Ölmhults Intresseförening, VäseBäckelids Bygdegårdsförening,
Silkesta
Rotes
Samlingslokalförening,
Flatviksgården
och Väse hembygdsförening driver olika typer av arrangemang och event löpande under året och
håller i huvudsak till i hembygdsgården vid Väse kyrka. SPF Seniorerna Väse-Fågelvik och PRO
Östra Fågelvik-Väse är föreningar som anordnar sociala aktiviteter och möten för sina
medlemmar. Röda Korsets Väse-Fågelvikskrets bedriver social verksamhet för medlemmar
i Väse och Östra Fågelvik.
Kyrkor/församlingar – Kyrkan ligger nordväst om Väse samhälle i vacker natur och kulturbygd.
Kyrkan är en stor och rymlig landsbygdskyrka med plats för cirka 300 personer. I anslutning till
kyrkan finns sockenstugan och hembygdsgården som fungerar som festlokal vid till exempel
bröllop. Inne i Väse tätort ligger Equmeniakyrkan Väse.

36

5.3.6 LIS-områden i Väse med omland
Av de LIS-områden som kommunen pekat ut ligger flera av dessa i Väse. De utpekade områdena
vid Vänern är beslutade, medan området vid Gapern endast är för vidare utredning.
Vänern/Arnön - LIS-området på Arnöns södra del i anslutning till badplatsen lilla Björnrukan. Här
skulle någon form av satsning på badturism eller naturturism vara möjlig. Småskalig handel,
cafénäring eller avsedd plats för tältande gäster är också en utvecklingsstrategi för området.
Traditionell camping med plats för husvagn med uteplats och asfalterade körbanor är inte vad
som avses i området.
Vänern - LIS-områdena Östra Lövnäs och Björkvik ligger bara 1,3km från Väse tätort. Björkviks
LIS-område ligger öster om Östra Lövnäs och har stor potential för någon form av
näringsverksamhet kopplat till friluftsliv. En ökad tillgänglighet till Vänern och knyta
samman Väse samhälle med vattnet skulle tillsammans kunna öka besöksnäringen i Väse.
Uthyrningsstugor, bastu och spänger för strandpromenad är tänkbart. En utveckling av den
intilliggande badplatsen och småbåtshamnen är också en ambition. Väster om Björkvik ligger
Östra Lövnäs LIS-område som har utpekats lämpligt för permanentboende.
Gapern - Östra Gapern är ett utredningsområde för LIS och sträcker sig ända från Arviken i norr
ner till södra änden av Gapern. Området bedöms särskilt intressant för framtida
fritidshusbebyggelse, men är i dagsläget endast utpekat som område för vidare utredning.

LIS-områden (från vänster): Arnön, Östra Lövnäs, Björkvik samt Östra Gapern (som är utredningsområde). Blått är beslutat, rött
är utvecklingsbar.

5.3.7 Ledig kommunal mark i Väse
Kommunen äger lediga tomter centralt ämnade för bostäder. Dessutom finns två lediga
detaljplanelagda tomter intill järnvägsspåret avsedda för näringsverksamhet tillgängliga om
totalt 20 000 kvadratmeter.
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5.3.8 Tabell serviceutbud i Väse

Serviceutbud Väse

2018

Grundläggande kommersiell service

Fiber i omlandet

Dagligvarubutik

Offentlig service

delvis

Drivmedel

X

Förskola

X

Ombud Postnord

X

Grundskola F-6

X

-Rekommenderat brev

Grundskola 7-9

Ombud DHL

X

Fritidsgård

X

Ombud Schenker

X

Bibliotek

X

Ombud Bring

X

Seniorboende

Apotek

Vårdboende

-Ombud Apotek

Vårdcentral

Kontantuttag i butik

X

X

Folktandvård

Kontantuttag i uttagsautomat

Räddningstjänst

X

Betalningsförmedling

Återvinningscentral

X

Dagskassahantering

Idrottsanläggning

X

Motionsspår

X

Badplats

X

Kollektivtrafik

X

Övrig kommersiell service
Ombud Systembolag

X

Ombud Svenska Spel

X

Ombud ATG

X

Ideell och övrig service

Ombud biljetter kollektivtrafik

X

Lokal utvecklingsgrupp

X

Religiös samlingslokal

X

Möteslokal

X

Idrottsföreningar

X

Fristående förskola

X

Privat läkarpraktik

X

Småbåtshamn

X

-Biljettautomat kollektivtrafik
Återvinningsstation

X

Andra butiker
Trafikbutik

X

Café (helårsöppet)
Restaurang/pizzeria

X

Camping
Bed & Breakfast

Gästbrygga
X

Ställplats husbil
Fiber i tätorten

X
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Sjösättningsramp

X

Ledig detaljplanerad kommunal mark (bostäder)

X

Ledig detaljplanerad kommunal mark (näringsliv)

X

5.4 Skattkärr

Tätorten Skattkärr ligger cirka en mil öster om Karlstad. Tätorten ligger vid Vänerns strand. Längs
med huvudgatan Skattkärrsvägen genom tätorten finns den viktigaste kommersiella och
offentliga servicen samlad. Sammanlagt bor det 4097 (2017-12-31) invånare i Skattkärr med
omland. I själva tätorten Skattkärr bor det 2159 personer (2017-12-31). Skattkärr har ett stort
omland som sträcker sig både norrut mot sjön Gapern och söderut över Jäverön i Vänern. Väster
om Skattkärr tätort finns Alster och i öster ligger Rudshalvön.

Karta: Skattkärr med omland

5.4.1 Grundläggande kommersiell service i Skattkärr
Coop Skattkärr - I centrala Skattkärr ligger dagligvarubutiken Coop Skattkärr. Coop är ombud för
Postnord post och paket samt rekommenderat brev. Butiken hjälper till med kontantuttag i
kassan i viss mån. Butiken är viktig servicepunkt och mötesplats för invånarna tack vare sitt
centrala läge och generösa öppettider.
Qstar automatstation – Centralt i tätorten ligger Qstar automatstation med drivmedel som
bensin och diesel.

5.4.2 Övrig kommersiell service i Skattkärr
Coop Skattkärr - Dagligvarubutiken har förutom livsmedel även ombudskap för Svenska Spel och
ATG samt försäljning av receptfria läkemedel.

Bild: Coop Skattkärr.

Återvinningsstation - Ftiab (Förpacknings och tidningsinsamlingen) har återvinningsstation
centralt i tätorten bakom Coop samt i Alster.
Fiber - Fiber finns utdraget i Skattkärrs tätort och även i delar av omlandet.
Övrigt näringsliv - I Skattkärr med omland finns såväl stora som små företag i olika branscher. Vid
Vänern samt väster om tätorten finns industriområden och i omlandet finns skogs- och jordbruk.
En större bygghandel ligger i anslutning till E18 och öster om tätorten finns ett lagerhotell med
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betongsilos och planlager för spannmål med mera samt en hamnanläggning. I Skattkärr finns
pizzeria, frisör, skönhetsvård, läkarpraktik, slakteri (lamm) och gårdsbutik, bilförsäljning,
metallåtervinning, transportföretag, byggfirma, uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner,
tillverkning av metallstommar, tillverkning av baskemikalier, rengöring av byggnader med mera.
Ute på Jäverön finns skärgårdsjordbruk med säsongsöppen gårdsbutik och café. Alsters herrgård
består av ett herrgårdscafé som serverar lunch och hembakat samt har konstgalleri, hantverksbutik med mera.

5.4.3 Offentlig service i Skattkärr
Skola - Skattkärrsskolan är en F-6 (förskoleklass till och med årskurs 6) grundskola som ligger
centralt i tätorten. Intill skolan ligger en större gymnastiksal som används av såväl
idrottsföreningar som skolan. Eleverna fortsätter sin grundskola på Norrstrands högstadium.
Kommunal barnomsorg - Daggkåpan är en kommunal förskola som ligger i Skattkärr tätort.
Förskolan har nära till både idrottsplatsen och ett skogsområde vilket leder till möjligheter för
friluftsaktiviteter. I tätorten finns ytterligare en kommunal förskola; Morkullan. Förskolan har
fem avdelningar och stor utegård. I Alster finns en kommunal förskola med sex avdelningar.
Alsters förskola har en pedagogik som grundar sig i att barnen ska bli utmanade, självständiga
och nyfikna.

Bild (från vänster): Alsters förskola och Skattkärrs bibliotek.

Biblioteket – I centrum mittemot Coop ligger biblioteket som är en del av Bibliotek
Värmland. Biblioteket är en viktig samlingspunkt. Förutom att låna böcker och läsa dagstidningar
kan man även låna dator, skriva ut och kopiera eller bara låna det trådlösa nätverket.
Vård och omsorg - Vårdboendet Vänerviken ligger i nordöstra delen av tätorten. Vårdboendet
har två avdelningar och är anpassat för personer med demenssjukdom.
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Bild): Service i Skattkärr tätort

Kommunikationer - Skattkärr har ett strategiskt läge för näringsliv tack vare närheten till
infrastruktur som E18, Värmlandsbanan och Vänern. Tätorten har avfart från E18 i båda ändar
och parallellt med europavägen går Björknäsvägen förbi Skattkärr. Genom tätorten går
huvudgatan Skattkärrsvägen som sträcker sig ända till Alster. Norr om tätorten går flera vägar
genom omlandet. För att med bil ta sig ut till Jäverön går färjetrafik dagligen från Herrön.
Sommartid kan man ta sig ut till ön med båtbussarna. Järnvägen Värmlandsbanan går genom
tätorten, men här finns ingen hållplats för persontrafik utan stationen fungerar endast i
dagsläget som mötesstation. Värmlandstrafik har flera busslinjer (se tabell) som går via Skattkärr
tätort såväl vardagar som helg. Vissa busslinjer går även genom omlandet. Skolskjuts erbjuds för
de elever som har tillräckligt avstånd till skolan enligt kommunens föreskrifter.

Värmlandstrafik
Linje 501

Karlstad – Väse (via
Ö:a Fågelvik)

Linje 511

Karlstad - Skattkärr

Linje 560

Karlstad - Väse

Tabell: Linjeförteckning kollektivtrafik (buss).

5.4.4 Annan offentlig service i Skattkärr
Skattkärrs idrottsplats – Idrottsplatsen i Skattkärr kallas för Skogsvallens IP. Här finns
fotbollsplaner, tennisbanor, omklädningsrum, bastu, konferensrum samt cafeteria. Här ligger
även Caland arena som är en konstgräsplan för fotboll som kan användas i stort sett året om då
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arenan har belysning. De två grusbanorna för tennis sköts om av medlemmarna i Skattkärrs
Tennisklubb.
Motionsspår - I anslutning till Skogsvallens IP ligger ett motionsspår som har elbelysning. Spåret
är 2,5 kilometer långt och prepareras vintertid av skidklubben Skattkärrs SOK med spår för
längdskidåkning.
Skattkärr centrumpark – I centrum bredvid Coop ligger Tegelparken som färdigställdes under
2018. Lekparken har klättervägg, skate- och parkourområde, gungor och lekplats för mindre
barn. Här finns även en del konstföremål och grönytor. I anslutning till lekparken finns flera
boulebanor vilket gör att området tillsammans med matbutiken och biblioteket är en mötesplats
för alla åldrar.

Bild: Tegelparken i Skattkärr centrum.

Badplatser – I Spånga ligger Kungsnäs badplats vid Vänern. Här finns klippbad, brygga och
sandstrand med långgrund botten. Vid badplatsen finns toalett och soptunna. Sommartid bedrivs
kommunal simskola här. Strandviks badplats ligger i Sandviken vid Vänern. Här finns torrtoalett
och sopkärl. Alsters strandbad har både klippor, brygga och strandbad. Intill ligger en
småbåtshamn. Här finns även grillplats, omklädningsmöjligheter, toalett och sopkärl. Sommartid
bedrivs här kommunal simskola. Örnäsbadet vid sjön Gapern har liten sandstrand och brygga.
Här finns även soptunnor, torrtoalett och omklädningsmöjligheter.
Vandringsleder – Jäverön är cirka 900 hektar stor och har flera vandringsleder i anslutning till
färjeläget och båtbussbryggan. Utefter vandringslederna finns vindskydd, grillplatser, rastplatser,
toaletter och informationstavlor. Alsterdalen är ett populärt utflyktsmål med flera
vandringsleder och leder för cykel. Utefter lederna finns informationstavlor, rastplatser och
grillplatser. Vid en av dessa leder finns ett fågeltorn.
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5.4.5 Ideell och övrig service i Skattkärr
Fristående barnomsorg - Naturförskolan August är en personalkooperativt driven friförskola som
ligger inne i Skattkärr tätort. Naturförskolans filosofi är utomhuspedagogik där barnen lär sig
värna om miljö och natur i utomhusmiljö. Öppen förskola finns centralt inne i tätorten i
Mariagården som drivs av Väse-Fågelviks församling.
Idrottsföreningar - Fotbollsföreningen Skattkärrs IF håller till på Skogsvallens IP och
konstgräsplanen Calands arena intill. Klubben har två herrseniorlag och flera ungdomslag (flickor
och pojkar) samt fotbollskola för de minsta. Skattkärrs SOK är en förening inom orientering och
längdskidåkning. Klubben arrangerar orienteringstävlingar och har tävlande i olika åldrar.
Vintertid gör skidklubben om motionsspåret till spår för längdskidor. Skattkärrs Tennisklubb har
två grusplaner och klubbstuga på Skogsvallens IP som medlemmarna i tennisklubben ombesörjer.
På idrottsplatsen finns även boulebana och föreningshuset Vårt hus. Skattkärrs IK
är innebandyförening med flera lag både på senior- (dam och herr) och ungdomsnivå (pojkar och
flickor). Träningar och matcher hålls dels i gymnastikhallen på Skattkärrsskolan, dels i
Tingvallahallarna i Karlstad eftersom man har så många lag i spel. Hästcamps Islandshästar på
gården Fågelvik-Sundstorp erbjuder ridlektioner ledda av utbildade ridlärare på islandshästar.
Intresseföreningar - Östra fågelviks hembygdsförening håller till i Kälktorpet i Östra Fågelvik.
Föreningens verksamhet riktar in sig på sociala möten av olika slag. Skattkärrs scoutkår är en del
av NSF (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund) Värmland. Scoutkåren är medlemmar i Vårt hus där
de även har viss verksamhet. PRO Östra Fågelvik och Röda Korsets Väse-Fågelvikskrets bedriver
social verksamhet för medlemmar i Väse och Östra Fågelvik.
Stiftelsen Vårt hus - Vid Skogsvallens IP ligger samlingsplatsen och stiftelsen Vårt Hus. Här finns
café, gym, spelrum för ungdomar, danslokal, kontor, konferensrum med mera. Vårt Hus är
tillgänglighetsanpassat med ramp utanför och hiss upp till övervåningen. Ett 40-tal föreningar har
medlemskap i stiftelsen och kan använda lokalerna för egen verksamhet eller uthyrning.
Kyrkor/församlingar - Östra Fågelviks kyrka ingår i Väse-Fågelviks församling tillsammans
med Väse kyrka. Kyrkan är från 1700-tal i barockstil. Intill kyrkan ligger församlingshemmet som
har plats för 60 gäster. Både kyrkan och församlingshemmet har handikappanpassats. Centralt i
tätorten ligger Equmeniakyrkan som tidigare var Skattkärrs Missionskyrka samt Pingstkyrkan. I
Spånga finns ett buddhistiskt tempel med läromästare (munkar) som är en social och andlig
mötesplats för människor över hela landet.
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5.4.6 LIS-områden i Skattkärr med omland
Vänernära Skattkärr har pekats ut som föremål för flera LIS-områden (gällande främst bostäder)
på Rudshalvön samt för vidare utredning på Jäverön.
Vänern/Rudshalvön - LIS-området Västra Rudshalvön sträcker sig mellan Annero Haget i norr till
jordbruksmarken vid Fågelviks-Rud i söder. Inom området finns befintlig bebyggelse i form av
mindre gårdar, bostadshus och fritidshus. Området har pekats ut lämpligt
för bostadsändamål. Bostäder föreslås även vid LIS-området Bredviken på Rudshalvöns sydöstra
del. Det obebyggda området är i nära anslutning till fritidshusområdet vid Strandvik och på sikt
skulle gemensamma bryggor kunna anläggas. Söder om LIS-området vill man utveckla det rörliga
friluftslivet. Öster om Bredviken ligger Strandviks LIS-område som föreslår en utveckling av det
fritidshusområde blandat med permanentboende som finns i området. Enstaka kompletteringar
av nya bostäder med attraktivt Vänernära läge föreslås och vidare utredning ska göras ifall det är
möjligt med en småbåtshamn inom området.
Vänern/Jäverön - Vidare utredningar ska göras kring Jäveröns utveckling. De satsningar på
naturturism som gjorts på ön skulle kunna utvecklas i form av någon näringsverksamhet,
till exempel enklare camping eller jordbruksturism. Planer för bostäder finns också, men det
medför tekniska frågor kring VA, vägar, samhällsservice som förskola samt frågor kring öns
framtida karaktärsdrag.

LIS-områden (från vänster): Jäverön, Västra Rudshalvön, Bredviken samt Strandvik. Blått är beslutat, rött är utvecklingsbar.

5.4.7 Ledig kommunal mark i Skattkärr
Ledig industritomt om 3971 kvadratmeter finns för småindustri på Herrövägen i Skattkärr.
Marken ligger i ett befintligt småindustriområde mellan huvudgatan och järnvägen.
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5.4.8 Tabell serviceutbud i Skattkärr
Serviceutbud Skattkärr

2018

Grundläggande kommersiell service

Fiber i omlandet

delvis

Dagligvarubutik

X

Offentlig service

Drivmedel

X

Förskola

X

Ombud Postnord

X

Grundskola F-6

X

-Rekommenderat brev

X

Grundskola 7-9

Ombud DHL

Fritidsgård

Ombud Schenker

Bibliotek

Ombud Bring

Seniorboende

Apotek

Vårdboende

-Ombud Apotek

Vårdcentral

Kontantuttag i butik

X

X

X

Folktandvård

Kontantuttag i uttagsautomat

Räddningstjänst

Betalningsförmedling

Återvinningscentral

Dagskassahantering

Idrottsanläggning

X

Motionsspår

X

Övrig kommersiell service

Badplats

X

Ombud Systembolag

Kollektivtrafik

X

Ombud Svenska Spel

X

Ombud ATG

X

Ideell och övrig service

Ombud biljetter kollektivtrafik

Lokal utvecklingsgrupp

-Biljettautomat kollektivtrafik

Religiös samlingslokal

X

Återvinningsstation

X

Möteslokal

X

Andra butiker

X

Idrottsföreningar

X

Fristående förskola

X

Privat läkarpraktik

X

Småbåtshamn

X

Camping

Gästbrygga

X

Bed & Breakfast

Sjösättningsramp

X

Ställplats husbil

Ledig detaljplanerad kommunal mark (bostäder)

Trafikbutik
Café (helårsöppet)
Restaurang/pizzeria

Fiber i tätorten

X

X

Ledig detaljplanerad kommunal mark (näringsliv)
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X

5.5 Vålberg/Edsvalla

Dryga 20 kilometer väster om Karlstad ligger tätorten Vålberg. Tillsammans med Älvenäs,
Edsvalla, Segerstad, Lillerud, Norsbron, Trossnäs, Bryngelserud och Rudsta ingår Vålberg i
området som kallas Norsbygden. Namnet Nor kommer från Norsälven som rinner igenom
Norsbygden ner till Vänern och förbinder Fryken med Vänern. Inte långt ifrån Vålberg ligger
Grums kommun i väst och i norr ligger Kils kommun. Tätorten Vålberg med omland är
tillsammans med Edsvalla med omland den största av Karlstads kommuns delområden sett till
folkmängd där 5195 (2017-12-31) människor bor. I tätorten Vålberg bor det 2809 (2017-12-31) i
tätorten Edsvalla bor det 1038 personer (2017-12-31) Vålberg och Edsvalla presenteras i ett
samlat dokument eftersom deras geografiska närhet leder till att de bedöms som en gemensam
serviceort.

Karta: Edsvalla med omland, Vålberg med omland
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5.5.1 Grundläggande kommersiell service i Vålberg/Edsvalla
Coop Vålberg - Dagligvarubutiken Coop Vålberg är en av de viktigaste servicepunkterna för
Vålberg med omland. Butiken ligger i centralt läge i Vålberg tätort. Coop-butiken har förutom
livsmedel ombudskap för Postnord (post och paket) och rekommenderat brev.
Frendo Vålberg samt Preem automatstation - Centralt i Vålberg tätort ligger
trafikbutiken Frendo. I anslutning till Frendo ligger Preem automatstation med drivmedel (bensin
och diesel). Trafikbutiken är paketombud för DHL och Bring.
Söta saker – I centrala Vålberg ligger butiken Söta saker. Butiken är ombud till
Schenker Privpak och har såväl inlämning som uthämtning av paket.
Kronans Apotek – I Vålberg tätort ligger apoteket Kronan i samma byggnad som vårdcentralen.
Här kan kunderna hämta ut receptbelagda mediciner, köpa produkter samt få rådgivning från
personal.

5.5.2 Övrig kommersiell service i Vålberg/Edsvalla
Coop Vålberg - Dagligvarubutiken Coop är lottombud för Svenska spel och har försäljning av
receptfria läkemedel. Butiken har generösa öppettider alla dagar.
Frendo – Trafikbutiken är försäljningsställe för reskassa med Värmlandstrafik och fiskekort.
Butiken erbjuder ett visst utbud av livsmedel och fordonstillbehör. Andra tjänster som
tillhandahålls är däckservice, verkstad, tvätthall och släputhyrning.
Söta Saker – Butiken är en viktig mötesplats för Vålberg då den ligger centralt och har ett brett
utbud. Här finns ett café med hembakat där man kan sitta och fika. Här finns även kiosk,
presenter, blommor, barnkläder och garn med mera. Söta saker gör även blomsterarrangemang
till bröllop, begravningar och så vidare.
Överskottsbolaget - Butiken ligger i södra delen av Edsvalla och lokalerna inrymmer även pizzeria.
Ett brett utbud finns i sortimentet.
Återvinningsstation - Ftiab (Förpacknings och tidningsinsamlingen) har två återvinningsstationer
i Vålberg med omland. Den ena stationen ligger vid ishallen i Vålberg och den andra ligger centralt
i Edsvalla.
Fiber - Fiber finns utdraget i Edsvalla, Vålberg och Segerstadhalvön.
Övrigt näringsliv - I Vålberg och Edsvalla med omland finns ett rikt näringsliv med olika branscher
och företag. Här finns gott om industriverksamhet samtidigt som omlandet har många
jordbruksområden med stora gårdar. Här finns även caféer, pizzerior, vapenvårdsbutik,
begravningsbyrå, frisörer, plantjordsförsäljning, jordgubbsodling, redskapstillverkning,
byggfirmor, transport- och logistikföretag, el- och VVS-firmor, bilverkstäder, däckverkstad,
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djuruppfödning med mera. I Älvenäs finns dessutom industrihotell och en kinesisk restaurang
riktad mot främst kinesiska turister. På Segerstadhalvön ligger Torsvikens Camping och Fritid som
är en mindre camping för husvagnar, husbilar och tältande besökare. I Trossnäs gamla fältsjukhus
finns populär paintballarena i inomhusmiljö.

5.5.3 Offentlig service i Vålberg/Edsvalla
Skola - Vålbergsskolan är en grundskola som har alla klasser mellan förskoleklass och årskurs
nio. F-9 skolan ligger i tätorten Vålbergs västra del och har hela Norsbygden som
upptagningsområde. Skolan har intilliggande gymnastikhall.
Kommunal barnomsorg - Förskolan Bullerbyn ligger alldeles intill Vålbergsskolan och andra
kommunala förskolor är Lärkängens förskola samt Edsvalla förskola som ligger i norra delen
av Edsvalla. I Sjösala allaktivitetshus finns både fritidsgård och öppna förskolan.
Bibliotek – Viktig mötesplats är biblioteket som ligger Vålbergs centrum. Förutom att låna böcker
och läsa tidningar finns här möjlighet att låna dator, göra utskrifter, kopiera, släktforska eller bara
låna det trådlösa nätverket. En del kommunala handlingar och information finns tillgängligt och
här hålls även vissa kurser och kvällsaktiviteter. Viktig mötesplats är Edsvalla bibliotek som ligger
i Edsvalla Folkets Hus där man kan låna böcker, låna dator med internet samt släktforska.

Bilder (från vänster): Biblioteket i Vålberg centrum, Vålbergsskolan samt Sjäsala Fritidsgård/Öppna förskola i Vålberg.

Fritidsgård - Sjösala fritidsgård är ett HBTQ-certifierat kommunalt allaktivitetshus som ligger i
nära anslutning till Vålbergs centrum. Verksamheten riktar sig till barn och unga i alla åldrar. För
de allra minsta finns öppna förskolan och för de äldre barnen finns gym, tv med tv-spel, biljard,
pingis, innebandyrink samt möjlighet för den som vill gå nybörjarkurs att bli DJ. Allaktivitetshuset
har även konferenslokal som finns tillgänglig för föreningar att hyra.
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Vård och omsorg – I nära anslutning till den privata vårdcentralen i Vålberg ligger kommunala
vårdboendet Brattska gården. Vårdboendet har fem avdelningar och riktar sig till personer med
demenssjukdom samt äldre eller långtidssjuka personer.
Räddningstjänst - Vålbergs brandstation ligger centralt i tätorten och ingår i Karlstadsregionens
Räddningstjänst. Brandstationen bemannas av deltidsbrandmän som har beredskap var fjärde
vecka och i huvudsak har annan arbetsgivare.
Återvinningscentral - Vålbergs återvinningscentral ligger vid
avfall, elavfall, grovavfall samt komposterbart avfall.

Bild: Service i Vålberg och Edsvalla med omland.
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Norsälven. Här sorteras

farligt

Kommunikationer – Vålberg har många strategiska förutsättningar för ett rikt näringsliv tack vare
närheten till infrastruktur. Europavägen E18 mellan Oslo och Stockholm passerar Vålberg och i
nord-sydlig riktning passerar europaväg E45 Vålberg och Edsvalla. Järnvägslinjen mellan
Göteborg och Kil går i nord-sydlig riktning och stickspår avsett för godstrafik finns såväl
vid Älvenäs som öster om Vålberg tätort. Både Edsvalla och Vålberg har stationsområden med
flera spår för möte mellan tåg. Däremot saknas hållplats för persontrafik. I Vålberg finns
dessutom en djuphamn som idag inte är i fullt brukbart skick, men som har potential till att
utvecklas som industrihamn. En äldre hamn finns även vid Edsvallas bruksområde som inte är i
brukbart skick. Närheten till Karlstads Airport är en annan fördel gällande kommunikationer i
Vålberg med omland. Värmlandstrafik går med flera busslinjer (se tabell) genom Norsbygden.
Bytespunkten ligger i Vålbergs centrum där även en biljettautomat för reskassa finns. Skolskjuts
erbjuds för de skolbarn som har tillräckligt långt till skolan enligt kommunens föreskrifter.

Värmlandstrafik
Linje 800

Karlstad - Åmål

Linje 801

Karlstad - Segmon

Linje 802

Vålberg - Fagerås

Linje 803

Karlstad - Edsvalla

Linje 860

Karlstad - Segmon

Tabell: Linjeförteckning kollektivtrafik (buss).
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5.5.4 Annan offentlig service i Vålberg/Edsvalla
Sporthall/badhus - I Vålberg finns en 25 meters simbassäng som används för simskola, simklubb,
pensionärssimning, fritidsbad samt för skolverksamheten och förskolorna. Vägg i vägg ligger
Vålbergs sporthall med läktare och lokaler för bågskytte, aerobics, gym samt möteslokal och
café. Sporthallen och badhuset är en viktig samlingsplats för idrottsföreningarna och
allmänheten i alla åldrar.
Norvalla ishall - Norvalla är en kommunägd ishall och viktig mötespunkt för Vålberg. Ishallen
används året runt, inte bara till ishockey och allmänåkning vinterhalvåret utan
även inlinehockey sommartid för flera lag inom Karlstadsregionen. I ishallen finns även en stor
cafeteria samt konferensrum som bland annat används när årets företagare i Vålberg
ska utses och som uthyrning för privata tillställningar.

Bild: Norvalla ishall i Vålberg.

Idrottsplatser – Edsvalla IP är en idrottsplats där det finns planer för fotboll, beachvolleyboll,
tennis samt hockeyrink med elbelysning. Här finns förutom omklädningsrum även klubbstuga
med samlingslokal och kiosk i samband med matcher. I Älvenäs ligger Älvenäs IP som har
fotbollsplaner, tillhörande omklädningsrum samt cafeteria. I Älvenäs finns även tennisbana (ej i
spelbart skick) och runt om i Vålberg med omland finns boulebanor utplacerade. Motionsspår
med elbelysning finns i Vålberg och Edsvalla. Vintertid preparerar Nors Skidklubb det 2,5
kilometer långa motionsspåret i Vålberg med skidspår och i anslutning till spåret finns
ett utegym.
Sjösalaparken - Nära Vålberg centrum ligger Sjösalaparken som har lekpark, grillplats, minigolf,
boulebanor, fotbollsmål, och beachvolleyplan. Här finns även en kiosk och offentlig toalett. I
anslutning till parken rinner Norsälven där det dessutom finns en gästbrygga. Sjösalaparken är
en viktig mötesplats för alla åldrar speciellt under sommarhalvåret.
Badplats – Vid Torsvikens camping på Segerstadhalvön finns Torsvikens badplats med både
strandbad, brygga och klippbad. Här finns även torrtoalett och soptunnor.
Vandringsleder - Segerstadshalvön väster om Karlstad är ett uppskattat frilufts- och naturområde
med vandringsleder, vindskydd, grillplatser och sandstränder. Här finns också "barnens skog" –
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en lekfull plats med hinderbana och lekstrand. Hela området har en medveten satsning på
tillgänglighetsanpassning med toaletter och grillplatser för rullstolsburna. Utefter lederna finns
även kulturlämningar.

Bild: Vandringsleder på Segerstadshalvön.

5.5.5 Ideell och övrig service i Vålberg/Edsvalla
Lilleruds naturbruksgymnasium – Lillerud är en friskola med riksintag för gymnasieelever. Öster
om Norsbron ligger skolan i lantligt läge och erbjuder yrkesexamen med koppling till
lantbruk, naturvetenskap, djurvård, hästhållning med mera. Skolan erbjuder även boende för
sina elever.
Fristående barnomsorg - Förskolan Tranan är en föräldrakooperativt driven förskola i Segerstad.
Förskolans lantliga läge gör att den pedagogiska verksamheten bedrivs till stor del utomhus.
Vålberg vårdcentral - Vålbergs vårdcentral är ett privat vårdbolag som ligger centralt i tätorten i
nära anslutning till vårdboendet Brattska gården. Här finns distriktläkare, BVC-sköterska,
barnmorska, ungdomsmottagning, psykoterapeut med mera. I samma byggnad ligger en privat
tandläkarmottagning.
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Idrottsföreningar - Edsvalla IF är aktiva i fotboll med lag på herrseniornivå samt flera ungdomslag
och har sin verksamhet vid Edsvalla IP. Nor IK har både verksamhet inom fotboll och ishockey där
ishockeyn har lag både på dam- och herrseniornivå, veteranlag samt ungdomslag och
hockeyskola för de allra minsta. Fotbollen spelas på Älvenäs IP och ishockeyn i Norvalla ishall. BK
Vålberg är en förening som har flera aktiva ungdomslag (både pojkar och flickor) och herrlag inom
innebandyn. Träningar och matcher spelas i Vålbergs sporthall. Älvenäs bågskytteklubb har
verksamhet året runt då man under sommartid håller till ute vid Berghaga (norr om ishallen) där
både klubbstuga och skyttebana finns. Vintertid håller man till i sporthallens bågskyttelokal och
i januari arrangeras en av de större inomhustävlingarna för pilbågeskytte som lockar tävlande
både nationellt och internationellt. Simklubben SK Solsta bedriver tränings- och
tävlingsverksamhet för alla åldrar och utövare med badhuset i Vålberg som bas. Klubben bedriver
träningsverksamhet, Trossnäs FRK är en fältrittklubb som arrangerar träning och tävling inom
fälttävlan, dressyr och hopptävlingar ute vid Trossnäs gård öster om Norsälven. Klubben har
arrangerat tävlingar både på nationell (SM) och internationell nivå. Andra föreningar knutna till
området är Skidklubben Nor, Älvenäs pistolskytteklubb, Älvenäs Tennisklubb, Edsvalla
Skytteklubb med flera.
Intresseföreningar: Norsbygdens framtid är en ideell förening som fungerar som ett
samordningsforum mellan invånare, föreningar och näringsverksamhet inom Vålberg och
Edsvalla med omland. Vålbergs företagsgrupp fungerar som en samordnare mellan kommunen,
myndigheter och ortens företagare. Nors Hembygdsförening är en ideell förening som ägnar sig
åt sociala möten, konstutställningar, muséeverksamhet med mera och håller till i Trossnäs
samt Älvenäs. Andra intresseföreningar i området är Segerstads hembygdsförening, Edsvalla
Folkets husförening samt Älvenäs bygdegård som alla har verksamhet kring sociala möten och
har lokaler för uthyrning. Andra föreningar med inriktning på social verksamhet är PRO Edsvalla,
PRO Vålberg samt Nors Röda korskrets.
Kyrkor – Segerstads kyrka är liksom Nors kyrka en del av Nors-Segerstads församling.
Församlingen innefattar både Vålberg med omland och Edsvalla med omland. Båda kyrkor är från
1700-talet, men har anor ända från 1200-tal.
Småbåtshamn - I Älvenäs finns kran och ramp för upptagning och sjösättning av fritidsbåtar samt
bryggor och båthus vid småbåtshamnen.
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5.5.6 LIS-områden i Vålberg/Edsvalla med omland
I Norsbygden finns tre utpekade LIS-områden anknutna till Vänern. Dessa är vid Älvenäs och
Segerstadhalvön med olika typer av ändamålsinriktningar.
Vänern - LIS-området vid Älvenäs innefattar två olika typer av ändamål. Det ena ändamålet är
bostäder kopplat till verksamheter inom turism, konferens eller dylikt. Det andra ändamålet är
en utveckling av handels-och industrihamn i Älvenäs hamn/djuphamn.
Vänern/Östra Segerstadhalvön - I Torsviken på östra Segerstadhalvön finns idag en camping med
badplats på kommunal mark. Det LIS-område som har pekats ut här är avsett som en utveckling
av campingen och badplatsen för att tillgängliggöra och öka servicen i området för flera besökare.
Bredvid den kommunala marken finns mark i privat ägo som även den föreslås beröras av LISplanen. Det andra LIS-området ute vid östra Segerstadhalvön ligger vid Göviken där det idag finns
befintliga fritidshus och uthyrningsstugor. Förslaget enligt LIS-planen är att komplettera med
uthyrningsstugor i området. Avsikten är dock att så långt det går försöka bevara nuvarande
värden för utsikt och bad som finns i området samt att bevara den öppna landskapsbilden över
Segerstadshalvön.

LIS-områden från vänster: Älvenäs, Torsviken samt Göviken. Blått är beslutat, rött är utvecklingsbar.

5.5.7 Ledig kommunal mark i Vålberg/Edsvalla
I Edsvalla finns fem tillgängliga tomter avsedda för bostadshus. Tomterna ligger i ett befintligt
villaområde i närheten till idrottsplatsen Edsvalla IP. I Älvenäs finns tre villatomter tillgängliga för
bebyggelse nära till skog och idrottsplats. I Vålberg finns sammanlagt 206 000 kvadratmeter ledig
detaljplanerad mark avsedd för industriverksamhet. En del av marken är avstyckningsbar till
mindre tomträtter.
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5.5.8 Serviceutbud i Vålberg/Edsvalla
Serviceutbud Vålberg/Edsvalla

2018

Offentlig service

Grundläggande kommersiell service
Dagligvarubutik

X

Förskola

X

Drivmedel

X

Grundskola F-6

X

Ombud Postnord

X

Grundskola 7-9

X

-Rekommenderat brev

X

Fritidsgård

X

Ombud DHL

X

Bibliotek

X

Ombud Schenker

X

Seniorboende

Ombud Bring

X

Vårdboende

X

Apotek

X

Räddningstjänst

X

Kontantuttag i butik

X

Återvinningscentral

X

Kontantuttag i uttagsautomat

Idrottsanläggning

X

Betalningsförmedling

Motionsspår

X

Dagskassahantering

Badplats

X

Kollektivtrafik

X

Övrig kommersiell service
Ideell och övrig service

Ombud Systembolaget
Ombud Svenska Spel

X

Ombud ATG

Lokal utvecklingsgrupp

X

Religiös samlingslokal

X

Ombud biljetter kollektivtrafik

X

Möteslokal

X

-Biljettautomat kollektivtrafik

X

Idrottsföreningar

X

Återvinningsstation

X

Fristående förskola

X

Andra butiker

X

Fristående skola

X

Trafikbutik

X

Privat vårdcentral

X

Café (helårsöppet)

X

Privat tandläkarmottagning

X

Restaurang/pizzeria

X

Småbåtshamn

X

Camping

X

Gästbrygga

X

Sjösättningsramp

X

Ledig detaljplanerad kommunal mark
(bostäder)

X

Ledig detaljplanerad kommunal mark
(näringsliv)

X

Ställplats husbil
Fiber i tätorten
Fiber i omlandet

X
delvis
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Bilaga 1.
Begrepp och definitioner
•

Serviceort - En serviceort är en ort där kommunen har ambitionen att skapa
förutsättningar för kommersiell och offentlig service. Behöver inte vara något krav på
invånarantal, men service för boende och verksamheter ska finnas på bygden.

•

Servicepunkt - Kan användas olika. Vanligtvis brukar en servicepunkt vara en kommersiell
aktör (exempelvis butik) som erbjuder samlad service genom att vara ombud för företag
eller bedriva någon form av kommunal service. En servicepunkt kan vara en matbutik som
är ombud för Postnord eller Apoteket, men även ett bibliotek där man hjälper kunder att
betala räkningar. Det krävs minst en typ av grundläggande kommersiell service för att få
titulera sig servicepunkt enligt Landsbygdsprogrammet. Ett krav är även att det finns
personal, är till för alla och att öppettiderna är tillfredsställande. Det kan finnas fler
servicepunkter på en serviceort.

•

Landsbygd - Jordbruksverket definierar landsbygd på olika vis beroende på ändamål och
syfte. De flesta svenska kommuner är väldigt olika varandra vilket försvårar rättvisan i
definitionen. En vanlig definition är dock att landsbygd är områden utanför tätorter med
mer än 3000 invånare.

•

Grundläggande kommersiell service - Med grundläggande kommersiell service menas
dagligvaror (livsmedel), drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster. Här
räknas ombudskap för Postnord, Schenker, DHL, Bring samt Apoteket in. Betaltjänster
som betecknas som grundläggande är: ta ut och sätta in kontanter, sätta in dagskassa från
företag och föreningar på bankkonto samt betala räkningar.

•

Annan kommersiell service - Kommersiell service som inte är
typer av butiker, restauranger och caféer. Även
återvinningsstationer, campingverksamhet och taxi räknas in
service. Hit hör även aktörer och ombud för Svenska Spel,
biljettombud för kollektivtrafik.

•

Offentlig service - Den offentliga servicen kan delas in i statlig, regional/landsting och
kommunal service.

•

Statlig service - Den statliga servicen är till exempel polisen, försäkringskassan,
arbetsförmedlingen, trafikverket, universitet med mera.

•

Regional/landstingsservice - Den regionala- eller landstingsservicen utgörs av sjukvård,
folktandvård, länstrafik, regional kulturverksamhet, folkhögskola samt regional
utveckling.

•

Kommunal service är tex förskola, grundskola, gymnasium, skolbuss, äldrevård, bibliotek,
räddningstjänst, återvinningscentral, reningsverk, bredband, vatten och avlopp,

grundläggande är andra
elektriker, byggfirmor,
som annan kommersiell
ATG, Systembolag samt

turistinformation mm. Till kommunal service hör även fritidsgårdar, idrottshallar och
idrottsplatser.
•

Dagligvarubutik - För att få klassas som dagligvarubutik ska butiken ha ett mångsidigt
utbud (minst 1000 artiklar) av varugrupperna mejeri, chark, färskt bröd, frukt och
grönsaker. Dagligvaror är livsmedel som man köper flera gånger i veckan. Exempel på
dagligvarubutik är ICA Nära Mossbergs i Vallargärdet, Coop Molkom, Coop Vålberg, Coop
Skattkärr.

•

Trafikbutik - I anslutning till många bensinstationer finns mindre livsmedelsbutiker som
benämns trafikbutiker. Dessa är idag oftast privatägda och har ingen direkt koppling till
drivmedlet. Bensinstationerna kan ha tillhörande butik, men idag är det vanligt med
endast automatstationer som sköter sig själva och har en trafikbutik i egen drift i
anslutning.

•

Ombud - Butiker och andra servicepunkter kan fungera som ombud för såväl
kommersiella som offentliga bolag. Ombuden får viss ersättning, men har samtidigt krav
på sig rörande kompetens och utbildad personal, omsättning, öppettider, utformning av
lokaler. Vissa bolag har avtal med staten om att erbjuda sina tjänster även på landsbygden
i form av ombud. Ombudskapet kan röra bolag inom apoteket, Postnord, DHL, Schenker,
ATG och Svenska Spel, Systembolaget, kollektivtrafik et cetera.

•

Grundläggande betaltjänster – Tjänster som gör det möjligt att ta ut och sätta in
kontanter, sätta in dagskassa från företag och föreningar på bankkonto samt betala
räkningar ingår i grundläggande betaltjänster. Det finns politiskt beslut på att alla i
samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser oavsett vart
man bor eller är verksam (företag och föreningar). ClearOn är en ledande betaltjänstaktör
som tillhandahåller clearing- och betaltjänster för inlösen av kuponger, presentkort,
värdeavier och betalningar.

•

Automatstation för drivmedel – Drivmedelsstationer kan delas upp tydligt i bemannade
servicestationer och obemannade automatstationer. Automatstationerna kan i vissa fall
ha en intilliggande service- eller trafikbutik, men som inte nödvändigtvis har något direkt
ansvar för eller koppling till bensin- och dieseltapparna. Ägandet och driften av
drivmedelsstationerna kan se mycket olika ut även inom samma varumärke.

•

HBTQ-certifiering – Hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. För
att en verksamhet ska få certifieringen krävs att personalen genomgått en utbildning
kring bemötande, likabehandling och mänskliga rättigheter. Karlstads kommuns
fritidsgårdar i Molkom, Vålberg och Väse är samtliga HBTQ-certifierade.
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Bilaga 2.
Demografi

Befolkningsförändring 2014-2017
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Väse med
omland
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Källa: Statistiska centralbyrån
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Bilaga 3
Bilder från Tillväxtverkets analysprogram Pipos Serviceanalys mars 2019
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Källa: Tillväxtverket
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