Sida

STYRDOKUMENT

1(31)

Datum

Reviderad datum

2020-06-16
Administrativa funktionen

Antagen av

Paragraf

Kommunfullmäktige

§ 44

SERVICEPLAN FÖR GRUMS KOMMUN

Hemsida

E-post

Grums kommun

www.grums.se

kommunstyrelse@grums.se

Organisationsnr

212000-1827

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0555-420 00

664 80 Grums

Kommunhuset, entréplan
Sveagatan 77 Grums

Fax

5674-8270

Datum

Sida

2020-06-16

2(31)

Innehåll
1

Inledning ............................................................................ 4
1.1
Bakgrund ............................................................................................ 4
1.2
Syfte med planen ............................................................................... 4
1.3
Avgränsningar .................................................................................... 4
1.4
Målgrupper ......................................................................................... 5
1.5
Serviceplanens framtagande ............................................................. 5
1.6
Redovisning av samråd med angränsande kommuner Region
Värmland och länsstyrelsen ............................................................................ 6

2

Behov och tillgänglighet .................................................. 7
2.1
2.2
2.3
2.4

3

Olika aktörers roller ........................................................ 10
3.1
3.2
3.3
3.4

4

Grums kommuns vision ................................................................... 12
Översiktsplan 2010 .......................................................................... 12
Bostadsförsörjningsprogrammet ...................................................... 12
Landsbygdsutvecklingsprogrammet ................................................ 12
Näringslivsplan 2018-2020 .............................................................. 13
Vänersamarbetet ............................................................................. 13

Handlingsplan ................................................................. 14
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

6

Kommersiella företag ....................................................................... 10
Grums kommun ............................................................................... 10
Länsstyrelsen och Region Värmland ............................................... 10
Lokal utvecklingsgrupp .................................................................... 11

Kommunens mål för service ......................................... 12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5

Boendes behov av service ................................................................. 7
Företagens behov av service ............................................................. 8
Besökarnas behov av service ............................................................ 8
Tillgängligheten till service ................................................................. 9

Handlingsplan 2020-2022 ................................................................ 14
Översiktsplanering och plandokument ............................................. 14
Information till besökare ................................................................... 14
Servicepunkter ................................................................................. 14
Stöd till entreprenörer och aktörer ................................................... 14
Lokala utvecklingsgrupper ............................................................... 14
Pågående verksamhet ..................................................................... 14
Hemsändning av matvaror ............................................................... 14
Inköpsresor ...................................................................................... 15
Landsbygdsutveckling ...................................................................... 15
Leader Närheten .............................................................................. 15
Näringslivsrådet ............................................................................... 15
Mobil turisminformation och strandbibliotek..................................... 15
InfoPoint ........................................................................................... 15

Ortsvis beskrivning ........................................................ 16
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Kommunkarta med serviceorter ....................................................... 16
Kommunens huvudort Grums .......................................................... 17
Segmon ............................................................................................ 19
Liljedal .............................................................................................. 21
Värmskog ......................................................................................... 23
Borgvik ............................................................................................. 25
Serviceorter utanför kommunen ...................................................... 27

Bilaga 1 Olika typer av stöd .................................................. 28
6.8

Servicebidrag ................................................................................... 28

6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

Datum

Sida

2020-06-16

3(31)

Hemsändningsbidrag ....................................................................... 28
Investeringsstöd i landsbygdsprogrammet ...................................... 28
Investeringsbidrag ............................................................................ 29
Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker ............................................. 29
Stöd till betaltjänstombud ................................................................. 29
Lokala servicelösningar ................................................................... 30

Bilaga 2 Riktlinjer för hemsändningsbidrag ........................ 31

Datum

Sida

2020-06-16

4(31)

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Länsstyrelsen har antagit ett Regionalt Serviceprogram 2014-2020.
Programmet speglar visionen ”En hållbar utveckling i hela Värmlandekonomiskt, miljömässigt och socialt”. Kommersiell service i form av
dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och ombudsverksamhet är mycket
viktig när det gäller det vardagliga livet för boende, företagare och turister på
landsbygden. Det Regionala Serviceprogrammet talar om hur det offentliga
kan stödja dessa verksamheter och vilka mål och möjligheter som finns för
att stärka servicen där den är svag.
Den kommunala serviceplanen har sin utgångspunkt i den Regionala
Serviceplanen.
1.2 Syfte med planen
Länsstyrelsen har antagit ett Regionalt Serviceprogram 2014-2020.
Programmet speglar visionen ”En hållbar utveckling i hela Värmlandekonomiskt, miljömässigt och socialt”.
Syftet med den kommunala serviceplanen är:
•

Vidmakthålla och utveckla en rimlig servicenivå för landsbygdens
boende, företagande och besökare

•

Prioritera de serviceorter där kommunen har en ambition att arbeta
för bevarad eller stärkt servicenivå

•

Skapa en helhetsbild av tillgången till service på serviceorterna.
Kommunen ska i sin plan peka ut serviceorter

•

Fastställa en handlingsplan där det framgår var ansvaret för olika
frågor som på något sätt förbättrar förutsättningarna för
grundläggande service på landsbygd

•

I planen ska även de serviceorter som ligger utanför kommunen
finnas med som har betydelse för landsbygden

En aktuell serviceplan är även en förutsättning för att länsstyrelsen ska
besluta om ekonomiskt stöd till aktörer som bidrar till serviceutbudet i
Grums kommun.
Serviceplanen ska också tillsammans med bland annat kommunens
översiktsplan, landsbygdsutvecklingsprogram och
bostadsförsörjningsprogram utgöra en grund för kommunens
utvecklingsarbete och i förlängningen vara ett led i förverkligandet av
kommunens vision.
1.3 Avgränsningar
Grums kommuns serviceplan avgränsas till grundläggande kommersiell
service. Vidare följer planen i allt väsentligt den upprättade regionala
serviceplanen. Med grundläggande kommersiell service räknas tillgång till:
•

Dagligvaror (exempelvis livsmedel och hygienartiklar)
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•

Drivmedel

•

Post- och pakettjänster

•

Apotekstjänster

•

Grundläggande betaltjänster (ta ut och sätta in kontanter,
dagskassehantering för företag och föreningar, betala räkningar)

I kartläggningen över serviceutbudet i serviceorterna utökas avgränsningen
till mer än grundläggande kommersiell service för en mer fullständig bild.
Planen omfattar och beskriver Grums tätort och orterna Segmon, Liljedal,
Borgvik och Värmskog inklusive Degerbyn. Slottsbron pekas inte ut som en
serviceort i den kommunala serviceplanen eftersom Slottsbron ligger
närmare än åtta kilometer från Grums tätort.
Grums kommun ser gärna en utvecklad och etablerad service på orterna och
den service som finns idag ska i den mån det går, bevaras och stärkas. Vid
nyetablering av grundläggande kommersiell service utanför någon av
kommunens serviceorter bör revidering av serviceplanen övervägas.
1.4 Målgrupper
För att tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service.
Både kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer
där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista.
Serviceplanen har tre målgrupper:
•

Boende

•

Företag

•

Turister

1.5 Serviceplanens framtagande
Grums kommuns serviceplan är framtagen av Grums kommuns
administrativa funktion med stöd av kommunens verksamhetsutvecklare för
GIS, stadsarkitekten samt tjänstepersoner från område kultur och fritid och
tillväxtfunktionen.
Befolkningsstatistiken baseras på data ur kommuninvånarregistret (KIR) och
uppgifter från Tillväxtverkets GIS-plattform Pinpoint Sweden (Pipos). Pipos
har även använts för att beräkna avstånd mellan geografiska platser, antalet
arbetsställen och för att analysera tillgänglighet till service.
Kartorna är framtagna av kommunens verksamhetsutvecklare för GIS och
uppgifter om företagare är tagna ur kommunens företagarregister.
Serviceplanen har tagits fram med stöd och rådgivning från länsstyrelsen.
Informationen om Värmskogs lanthandel och servicepunkten i Värmskog har
tagits fram med hjälp av aktörerna.

Datum

Sida

2020-06-16

6(31)

1.6

Redovisning av samråd med angränsande kommuner
Region Värmland och länsstyrelsen
Planen har översänts till Kils, Arvika, Säffle och Karlstads kommuner samt
länsstyrelsen och Region Värmland för synpunkter. Karlstad kommun,
Region Värmland och länsstyrelsen har lämnat yttranden.
Karlstads kommun framförde att de noterade att Grums kommuns
medborgare och företagare även nyttjar den service som finns i
grannkommunernas angränsande områden, där Karlstad kommun är en
sådan. Inga önskemål på förtydliganden framfördes.
Region Värmland meddelande att de inte hade något att tillägga till
Serviceplanen.
Länsstyrelsen lämnade några önskemål om förtydliganden avseende innehåll
och även några övriga synpunkter. Synpunkterna har beaktats i planens
slutliga utformning.
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2 Behov och tillgänglighet
Grundläggande service är ett krav för att skapa arbete och tillväxt i samtliga
delar av landet. Både kommersiell och offentlig service har betydelse för att
skapa områden där det är attraktivt att leva, arbeta, driva företag och besöka.
2.1 Boendes behov av service
De som bor i Grums kommun är de som i högst utsträckning använder den
service som finns i kommunen. Vad service innebär kan vara olika för olika
människor. Varje medborgare har olika behov och förväntningar på service.
Även toleransnivån för avståndet till olika servicefunktioner varierar.
Grundläggande service som livsmedelsförsörjning kan ses som ett av de
viktigaste behoven för de boende. En ökad arbetspendling och
koncentrationen av service till tätorten minskar köptroheten på landsbygden
eftersom inköpen kan samordnas med utnyttjandet av annan service. Detta
innebär att alltfler hushåll riskerar att inte klara sina inköp själva utan blir
beroende av kommunen eller annan hjälp. I Grums tätort finns tre
dagligvarubutiker med fullsortiment och två drivmedelsstationer som har
dagligvaror utan fullsortiment. Det finns även en drivmedelsstation i
Slottsbron med ett begränsat utbud dagligvaror. Övriga tätorter och
landsbygd är hänvisade till Grums, Degerbyn eller grannkommuner.
I takt med att de lokala bankkontoren försvinner minskar möjligheten att
utföra enklare betaltjänster såsom att betala räkningar över disk. I Grums
kommun finns idag ingen betalningsförmedling.
Boende som är i behov av apotekstjänster är hänvisade till huvudorten
Grums, där det finns ett apotek. Sedan november 2009 är det tillåtet att sälja
receptfria läkemedel i detaljhandeln, men utöver Värmskogs lanthandel
ligger dagligvarubutikerna i tätorten. Det finns inga apoteksombud i
kommunen.
Idag förväntas den enskilda att utföra vissa tjänster själv på nätet. Till
exempel betalar många idag sina räkningar, handlar mat och gör
apoteksärenden via nätet. För många är därför tillgången till snabbt och
stabilt bredband är en förutsättning i vardagen. Enligt Koladas statistik har
tillgången till bredband ökat stadigt i Grums kommun de senaste åren. År
2018 hade 74 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Utöver tillgången till bredband förutsätter dessa typer av e-tjänster
många gånger att det finns en god infrastruktur för post- och pakettjänster.
När tillgången till grundläggande service minskar finns det risk att delar av
befolkningen marginaliseras och ställas vid sidan av utvecklingen. Det kan
exempelvis handla om de som inte kan ta del av ny teknik, som inte har
tillgång till bil, som inte får bankkort eller -konto, eller som har en
funktionsnedsättning. Kommunens har ett ansvar för att vidmakthålla och
utveckla en rimlig servicenivå för alla medborgare.
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2.2 Företagens behov av service
I kommunen finns drygt 580 företag och ett differentierat näringsliv med
många småföretagare.
Näringslivets behov av service skiljer sig från boendes behov av service.
Tillgång till drivmedel och dagskassehantering kan ses som en mycket
viktigt service för företagares verksamhet. I huvudorten Grums finns en så
kallad servicebox, där anslutna företagare själva kan lämna sin dagskassa.
Här finns också flertalet drivmedelsstationer och även laddstationer för
elbilar.
Tillgången till en god infrastruktur för post- och paketservice är avgörande
för många företags möjligheter att bedriva verksamhet i alla delar av landet.
Det är särskilt viktigt för företag med en nationell eller internationell
marknad. I kommunen finns det ombud för flera av de stora aktörerna inom
paketdistribution. All utom en är lokaliserade på huvudorten.
Många företag är beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät. I en kommun
med många små- och enmansföretag gör, den relativt goda, tillgången till
bredband att fler kan arbeta eller driva företag på de mindre orterna.
Kompetensförsörjningen är en av företagens största utmaningar.
Grums kommun arbetar aktivt för att ha en nära dialog med företagarna. För
att stärka dialogen med näringslivet och fånga upp idéer och behov från
lokala företagare startades år 2015 näringslivsrådet som består av företagare,
förtroendevalda och tjänstepersoner från Grums kommun.
Det finns även två nätverk för företagare, Grumsföretagarna i samverkan och
affärsnätverket Julianorna. Grumsföretagarna i samverkan och
affärsnätverket Julianorna har tillsammans med kommunen ett kontinuerligt
samarbete med regelbundna möten, aktiviteter och projekt. Kommunen
sammankallar också till turismgruppsmöten varje vår och höst.
Kommunen samarbetar med bland annat Almi, handelskammaren och
arbetsförmedlingen gällande näringslivsfrågor.
Grums kommun ingår i Karlstad Business Region och arbetar för ökad
tillväxt i Karlstadsregionen tillsammans med Karlstads, Hammarö, Kils och
Forshaga kommuner. Grums kommun ingår också i ett samarbete med
Karlstadsregionen gällande turismfrågor.
Grums har de senaste fyra åren placerat sig bland de tre bästa kommunerna i
länet i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige.
2.3 Besökarnas behov av service
Besökare har till stor del samma behov av service som boende fast under en
kortare tidsperiod. Besöksnäringen i Grums kommun är som störst under
sommarhalvåret, vilket ofta innebär andra förutsättningar för service. Det
finns cirka 900 fritidshus som är spridda över hela kommunen och under
högsäsongen ökar även invånarantalet betydligt. Detta skapar ett större
behov av olika typer av service.
Kommun, region, andra myndigheter och även vissa företag har dock
begränsade öppettider och tillgänglighet under sommarhalvåret. Under denna
tid har fler behov av sjukvård, bilverkstäder, banker och restauranger med
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mera. Det bör dock tilläggas att servicen under sommaren i vissa fall även
utökas genom sommaröppet i butiker, caféer och restauranger, samt ett större
nöjesutbud.
Grums kommun har utländska besökare från bland annat Norge, Tyskland
och Holland. Det kommer även ett stort antal kinesiska turister till Grums
varje år. Ett behov som idag ej tillgodoses för denna grupp är möjligheten att
växla valuta.
Av kommunens översiktsplan framgår att det är angeläget att utveckla
”hållplatser” runt om i kommunen för våra besökare. Dessa hållplatser ska
ha ett grundläggande serviceutbud med hög tillgänglighet och som på samma
gång kan ge närhet till upplevelser men även tillfredsställa behov av
avkoppling, tystnad och ro. Att nå allt från en punkt eftersträvas och bygger
på en god övernattningskapacitet i områdets närhet.
Enligt översiktsplanen ska utredning ske av utbudet vid ”hållplatserna” i
Borgvik, Liljedal och Värmskog.
2.4 Tillgängligheten till service
Grums kommun är en till ytan mindre kommun och gränsar till Karlstads,
Kils, Arvika och Säffle kommuner. De relativt korta avstånden inom
kommunen och till gränsande kommuner gör att tillgängligheten till
grundläggande kommersiell service är god. Det som avviker är möjligheten
att betala räkningar med kontanter/kort eller från konto på bankkontor eller
hos ombud (betalningsförmedling).
Tillgänglighet till service i Grums kommun
0-10 km

10-20 km

20-30 km

30-40 km

40-99 km

78 %

17 %

4%

0%

0%

Betalningsförmedling

0%

9%

84 %

7%

0%

Dagskassehantering

78 %

17 %

5%

0%

0%

Dagligvaror fullsortiment

89 %

11 %

0%

0%

0%

Dagligvaror ej fullsortiment

87 %

10 %

3%

0%

0%

Posttjänster

79 %

17 %

4%

0%

0%

Drivmedel

87 %

10 %

3%

0%

0%

Apotekstjänster

79 %

17 %

4%

0%

0%

Kontantuttag

Källa: Tillväxtverkets GIS-plattform Pinpoint Sweden (Pipos)
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3 Olika aktörers roller
I arbetet med förverkligandet av serviceplanen identifieras fyra olika aktörer
med skilda roller. De kommersiella företagens roll är att tillhandahålla varor
och tjänster på landsbygden. Kommunens roll är att i dialog med övriga
aktörer arbeta med serviceutvecklingen på landsbygden. Länsstyrelsens och
Region Värmlands roll är att vara rådgivande och sammahållande regionalt.
De lokala utvecklinsgrupperna, exempelvis byalag, har i det här
sammanhanget sin uppgift i att identifiera och formulera lokala behov och
önskemål om service.
3.1 Kommersiella företag
De kommersiella företagen som bidrar med grundläggande kommersiell
service ska tillhandahålla varor och tjänster på landsbygden. Följande ingår i
rollen:
•

Upprätthålla en aktiv dialog med kommun och länsstyrelsen och
Region Värmland om möjliga utvecklingsinsatser

•

Identifiera sina målgrupper och deras behov och önskemål av
grundläggande kommersiell service

•

Ansöka om hemsändningsbidrag från kommunen

•

Aktivt arbeta för att utveckla sin verksamhet genom exempelvis
ekonomiskt stöd eller andra regionala utvecklingsmöjligheter

3.2 Grums kommun
Kommunens roll är att i dialog med övriga aktörer arbeta med
serviceutvecklingen på landsbygden. Det kan till exempel innebära att:
•

Genomföra åtaganden i kommunens handlingsplan

•

Samverka med länsstyrelsen eller Region Värmland i genomförandet
av det regionala serviceprogrammet

•

Bevaka serviceutvecklingen i Grums kommun med fokus på aktörer
som bidrar till grundläggande kommersiell service

•

Bistå butiksägaren vid ansökningar om projektstöd, stöd för
kommersiell service samt vid kontakt med myndigheter

•

Stödja lokala utvecklingsprojekt

•

Erbjuda hemsändningsbidrag till butikerna

•

Föra dialog med befolkning, näringsliv och besökare kring aktuella
servicefrågor

3.3 Länsstyrelsen och Region Värmland
Länsstyrelsens och Region Värmlands roll är att vara rådgivande och
sammanhållande regionalt.
Länsstyrelsen ansvarar för stöd inom landsbygdsprogrammet. Det gäller
bland annat investeringsstöd för service på landsbygden, småskalig

Datum

Sida

2020-06-16

11(31)

infrastruktur, samlingslokaler och andra typer av stöd till landsbygden.
Butiker kan även erbjudas rådgivning vid behov. Länsstyrelsen har också
ansvar för statligt stöd för betaltjänstombud.
Region Värmland ansvarar för hanteringen av stöd till kommersiell service,
så som hemsändningsbidrag, servicebidrag och driftsstöd till särskilt utsatta
glesbygdsbutiker. Vidare har regionen ansvar för det regionala
serviceprogrammet, RSP, i Värmland. Tillväxtverket stämmer av med RSPansvarig gällande stöd för lokala servicelösningar.
3.4 Lokal utvecklingsgrupp
Lokal utvecklingsgrupp används som ett samlingsnamn för alla former av
grupper som jobbar med lokal utveckling. I praktiken kan det vara en
bygdegårdsförening, hembygdsförening, byalag, sockenförening,
intresseförening, utvecklingsgrupp, framtidsnätverk, företagarförening eller
fotbollsklubb som fungerar som just den bygdens utvecklingsgrupp.
Lokala utvecklingsgrupper har en viktig roll i att:
• Identifiera och formulera lokala behov och önskemål om service
• Har möjlighet att initiera och driva utvecklingsprojekt
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4 Kommunens mål för service
Grums kommuns målsättning är att verka för att en god service upprätthålls
på landsbygden och i centralorten. En annan målsättning är att medverka till
och stötta nya innovativa lösningar för service på landsbygden. Vidare har
kommunen – tillsammans med Region Värmlands kollektivtrafik –
diskuterat kollektivtrafikens utveckling utanför centralorten.
4.1 Grums kommuns vision
I Grums kommun har visionen ”Med en skola i framkant, framgångsrika
företagare och nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden” antagits.
Serviceplanens syfte och mål är en del av förverkligandet av visionen.
4.2 Översiktsplan 2010
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument och det verktyg som ska ange
inriktningen för den fysiska planeringen i hela kommunen och som ska verka
vägledande för beslut kring bebyggelse och mark -och vattenanvändning.
Redan i kommunens översiktsplan från 2010 slår kommunen fast att
utvecklingen av Borgvik, Liljedal och Värmskog är angelägen för att stärka
konkurrenskraften inom besöksnäringen. Dessa orter ska enligt
översiktsplanen fungera som så kallade ”hållplatser” för besökare och ska på
samma gång ge närhet till upplevelser och även tillfredsställa behov av
avkoppling, tystnad och ro.
Kommunens översiktsplan pekar på att framhålla och ta tillvara den lugna
trygga miljön, närheten till naturen och den sociala gemenskapen som
landsbygden har att erbjuda.
Under 2020 ska arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjas. I den
kommande översiktsplanen ska kommunen peka ut Landsbygdsutveckling i
strandnära områden, så kallade LIS-områden. Dessa områden bör ha
koppling till de i serviceplanen utpekade serviceorterna.
4.3 Bostadsförsörjningsprogrammet
Bostadsförsörjningsprogrammet i Grums kommun antogs i september 2017.
Programmet fastställer vilka mål och riktlinjer kommunen har med
bostadsbeståndet, både det befintliga och det som planeras, för att alla
invånare ska ha möjlighet att bo i bra bostäder.
Målet med bostadsförsörjningen är att i Grums kommun ska alla kunna hitta
en lämplig plats att bo på oavsett om man söker hyresrätt, bostadsrätt, villa
eller en tomt. Av bostadsförsörjningsprogrammet framgår också att
kommunen vill arbeta för att det byggs fler villor och för att det ska finnas
byggklara tomter i hela kommunen.
I programmet finns även möjliga utbyggnadsriktningar för samtliga av de i
serviceplanen prioriterade orterna.
4.4 Landsbygdsutvecklingsprogrammet
2015 antog kommunstyrelsen ett landsbygdsutvecklingsprogram. I
landsbygdsutvecklingsprogrammet beskrivs situationen på landsbygden och
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hur den kan utvecklas. I programmet finns även bygdeprofiler med utpekade
styrkor och utvecklingsbara värden för de olika områdena.
4.5 Näringslivsplan 2018-2020
Av näringslivsplanen framgår att Grums kommun ska verka för ett gott
företagsklimat och arbeta för att fler företag startas, utvecklas och etableras.
Kommunen ska också vara en attraktiv plats att besöka. För att utveckla
besöksnäringen och locka fler besökare ska kommunen bland annat
uppmuntra och stödja evenemang som går i linje med hur kommunen vill
profilera sig och bygga nätverk mellan olika aktörer inom turismnäringen
genom en turismgrupp.
4.6 Vänersamarbetet
Sedan 2015 ingår Grums kommun i Vänersamarbetet som är en ekonomisk
förening bestående av de 13 kommunerna runt Vänern samt Västra
Götalandsregionen och Region Värmland.
Föreningens syfte är att arbeta för en hållbar utveckling av Vänern inom
områdena: samordning, näringsliv och kommunikation.
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5 Handlingsplan
5.1
5.1.1

Handlingsplan 2020-2022
Översiktsplanering och plandokument

Kommunen ska verka för att lyfta fram den kommunala serviceplanen i
kommande översiktsplanering och liknande plan- och visionsarbete.
Ansvarig: Administrativa funktionen
5.1.2 Information till besökare
Informera besökare om var i Grums kommun det finns tillgång till service i
form av dagligvarubutiker, drivmedelsstationer, ladd-stolpar för elfordon och
möjlighet att ta ut kontanter. Information sker genom sajter riktade till besökare
från både Sverige och utlandet till exempel visitvarmland.se, kommuners visitsajter och enskilda turistföretags sajter.

Ansvarig: Kontaktcenter/tillväxtfunktionen
5.1.3

Servicepunkter

Kommunen ska hålla sig uppdaterad kring vilka möjligheter som finns för att
förbättra eller bevara servicen i kommunen genom att bevaka utvecklingen
av nya former av service och teknik.
På utpekade serviceorter ska kommunen genom information och rådgivning
stötta befintliga servicepunkter som önskar komplettera sitt utbud med
ytterligare ombudstjänster.
Ansvarig: Administrativa funktionen
5.1.4

Stöd till entreprenörer och aktörer

Kommunen ska sprida information till entreprenörer och aktörer om de
ekonomiska stöd som finns att söka. Detta ska ske genom kommunens
hemsida och vid kommunens företagsbesök.
Ansvarig: Tillväxtfunktionen
5.1.5

Lokala utvecklingsgrupper

Kommunen ska identifiera lokala utvecklingsgrupper på utpekade service
och bjuda in till dialog för att informera om serviceplanen och de stöd som
finns.
Ansvarig: Administrativa funktionen

5.2 Pågående verksamhet
Grums kommun gör redan idag mycket för att förbättra tillgången till service
för boende, besökare och företagare utanför tätorten.
5.2.1

Hemsändning av matvaror

Kommunen bekostar hemsändning av dagligvaror till de fastboende personer
som har minst två kilometer till närmaste butik och som själva av olika
orsaker inte kan ta sig till butiken. Värmskogs lanthandel avser att bedriva
hemsändning inom Värmskogs församling. Inom andra delar av kommunen
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där behov av service för inköp finns ombesörjs detta av hemtjänstens
servicegrupp.
5.2.2

Inköpsresor

Kommunen bekostar även inköpsresor till tätorten från Långstad/Skruvstad,
Borgvik samt Segmon/Liljedal. Resorna förbeställs och förs av Grums Taxi
och genomförs en gång per vecka från respektive ort. Dessa turer inkräktar
inte på den befintliga lanthandelns upptagningsområde.
5.2.3

Landsbygdsutveckling

Sedan 2016 kan individer, föreningar och andra intressegrupper söka bidrag
från kommunen för landsbygdsutvecklingsprojekt. Maxbidaget är 20 000 kr
per idé och för 2020 kan totalt 100 000 kronor delas ut.
5.2.4

Leader Närheten

Leader Närheten omfattar kommunerna Grums, Kil, Forshaga, Hammarö
och Karlstad (exklusive Karlstads stad). Leader Närheten har 36 miljoner
kronor att fördela till goda idéer till och med 2022. Projekten ska ge
utveckling av näringslivet eller förbättra livskvaliteten i området. Leader
Närheten är en del av landsbygdsprogrammet inom EU, som bidrar till att
utveckla landsbygden.
5.2.5

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i kommunen består av representanter från näringslivet,
kommunens förtroendevalda och kommunala tjänstepersoner.
Näringslivsrådets syfte är att främja samarbetet mellan företagarna och
kommunen.
5.2.6

Mobil turisminformation och strandbibliotek

Tillväxtfunktionen och Grums bibliotek erbjuder mobil turisminformation
och möjlighet att låna böcker på olika platser i kommunen under sommaren.
5.2.7

InfoPoint

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats med det vit/gröna InfoPointmärket. Idag finns det nio InfoPoints i kommunen. En InfoPoint kan vara en
bensinstation, en restaurang eller ett boende.
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6 Ortsvis beskrivning
6.1

Kommunkarta med serviceorter
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6.2 Kommunens huvudort Grums
Grums är kommunens centralort och ligger beläget i kommunens östra del.
Här bor cirka 5000 personer och cirka 5500 personer inklusive den
omgivande bygden. De flesta bor i villor men det finns även en del
flerbostadshus. Det finns även boenden för särskilda målgrupper. I Grums är
den större delen av kommunens handel och samhällsservice samlad. Totalt
fanns cirka 230 arbetsställen i orten år 2017.
På centralorten finns totalt tre dagligvarubutiker med fullsortiment: Ica
Supermarket Orrby, Ica Supermaket Klingan och Coop Konsum Grums.
OKQ8 på Sveagatan och OKQ8 vid Nyängen har också dagligvaror, dock
inte fullsortiment.
Post- och pakettjänster finns hos Ica Supermarket Klingan, OKQ8 Grums,
Sveagatan och hos MIWO produkter. Apoteksvaror finns hos apoteket Orren
på Sveaplan.
Dagskassehantering kan genomföras genom Loomis Servicebox på
Sveagatan 55 och kontantuttag kan ske i någon av de två bankomaterna på
Sveagatan 55 eller på Ica Supermarket Klingan.
Det finns sammanlagt tre drivmedelsstationer i Grums, St1 Grums
Sveagatan, OKQ8 Grums Svegatan och OKQ8 Grums Nyängsvägen. OKQ8
vid Nyängen är anpassad för lastbilsverksamhet. Vid Nyängen finns även en
laddstation med 16 laddplatser, så kallade superchargers, för Tesla-bilar.
Ytterligare två laddstolpar för elfordon kommer inom kort att uppföras, en
vid kommunhuset och en vid Grums Bad&Sport.
Grums både har och har haft bra förhållanden för industriell verksamhet,
mycket tack vare närheten till Vänern, E18 och järnvägsförbindelsen. På
orten finns idag BillerudKorsnäs AB som är det största företaget i
kommunen. Stora Enso Grums sågverk har utökat sin verksamhet både
lokalmässigt och personellt.
I Grums tätort finns ett stort antal idrottsanläggningar, bland annat en
idrottspark med ishall och konstgräsplan, ett utegym, en bana för frisbeegolf
samt ett motionsspår med belysning. Dessutom finns Gym 1845, Grums Bad
& Sport med gym och två bassänger, Grums ridklubb och Ålvikens
slalombacke. I tätorten finns även kommunens bibliotek, en fritidsgård och
en biograf.
Längs Vänerns strandkant i sydvästra delen av Grums tätort ligger Trulsön.
Området är idag ett frilufts- och strövområde som nyttjas året om.

SERVICEORT
Dagligvarubutik
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2019
X

Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel
Laddstolpe för elfordon
Dagligvarubutik ej fullsortiment t ex trafikbutik,
säsongsbutik, övrigt livs
Apotek/apoteksombud
PostNord ombud
DB Schenker ombud
DHL ombud
Bring ombud
Kontantuttag
Dagskassahantering

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Betala räkningar
Systembolagsombud Systembolag
Svenska spel ombud
ATG ombud
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Återvinningsstation
Café (helårsöppet)
Restaurang (helårsöppet)
Hotell/vandrarhem/stugby (öppet året runt)
Camping/ställplatser/gästhamn (säsongsöppet)
Förskola
Skola
Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Boende anpassat för äldre / seniorboende
Särskilt boende för äldre
Boende LSS
Turistinformation, Info-point
Offentlig toalett
Återvinningscentral
Idrottsanläggning
Kollektivtrafik
Möteslokal
Religiös samlingslokal
Lokal utvecklingsgrupp

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Datum

Sida

2020-06-16

19(31)

6.3 Segmon
Segmon ligger elva kilometer söder om Grums längs med vägarna E18 och
E45. Det bor knappt 400 invånare i samhället i en samlad bebyggelse och
cirka 500 i området. De allra flesta bor i villor men det finns ett fåtal
flerbostadshus och ett särskilt boende för äldre. År 2017 fanns 15
arbetsställen i Segmon.
Segmoborna arbetar aktivt med att hålla sin ort levande. Segmons
hembygdsförening anordnar diverse träffar, bland annat kolbullekvällar och
grillkvällar tillsammans med PRO. Hembygdsföreningen driver även ett
hembygdsmuseum. Segmons Folkets hus med tillhörande Folkets park och
dansrotunda sköts av Segmons Folkets Hus-föreningen. Här arrangerades
även Skandinaviens enda folkrockfestival.
Kulturcentret Skivor till kaffet ligger i Sågtorps gamla skola och inhyser
Majas café och skivaffären Vinylkontoret.
Föreningen Segmons IF grundades redan år 1926 och på 1950-talet invigdes
idrottsplatsen Segmon IP. I april år 2019 invigdes också den nya
multisportarenan som kan användas till bland annat basket och inlines.
Arenan är ett Leader Närheten-projekt.
Vid Ekholmssjön i Grums kommun finns Billeruds golfklubb med en 18-håls
golfbana med nyrenoverande övernattningsrum. Vid Ekholmssjön finns
också en stugby, husvagnsparkering, båtbrygga samt restaurang och
golfbutik. I närheten ligger också Billerud jaktskytteklubb med en
välutrustad jakt- och sportskytteanläggning.
Camping finns vid natursköna Sävsjön, cirka 12 km sydväst om Grums. Här
finns ett 40-tal campingtomter. Runt sjön finns Sävsjöleden som är 8,4 km
lång och erbjuder fina grillmöjligheter med vindskydd. Här finns badplats
med sandstrand, brygga och omklädningsrum. Campingens reception och
kiosk är öppen juni-augusti.
Segmons äldrebostäder är ett kommunalägt boende som består av åtta
lägenheter avsedda för personer med demenssjukdom. Kommunen driver
även en förskola med plats för cirka 18 barn i åldrarna 1-5 år.
I centrala Segmon finns en återvinningsstation för förpackningar av metall,
glas, plast och papper samt tidningar och returpapper.
Närheten till övriga serviceorter kan begränsa möjligheten för stöd i
Segmon.
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2019

Dagligvarubutik
Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel
Laddstolpe för elfordon
Dagligvarubutik ej fullsortiment t ex trafikbutik,
säsongsbutik, övrigt livs
Apotek/apoteksombud
PostNord ombud
DB Schenker ombud
DHL ombud
Bussgods/Bring ombud
Kontantuttag
Dagskassahantering
Betala räkningar
Systembolagsombud
Svenska spel ombud
ATG ombud
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Återvinningsstation
Café (helårsöppet)

X
X

Restaurang (helårsöppet)
Hotell/vandrarhem/stugby (öppet året runt)
Camping/ställplatser/gästhamn (säsongsöppet)
Förskola

X
X
X

Skola
Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Boende anpassat för äldre / seniorboende
Särskilt boende för äldre

X

Boende LSS
Turistinformation, Info-point

X

Offentlig toalett
Återvinningscentral
Idrottsanläggning
Kollektivtrafik
Möteslokal
Religiös samlingslokal
Lokal utvecklingsgrupp

X
X
X
X
X
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6.4 Liljedal
Liljedal ligger elva kilometer från Grums i sydvästlig riktning. I området bor
cirka 160 personer längs en vik av Vänern. De allra flesta, cirka 150
personer, bor i den samlade bostadsbebyggelsen bestående av villor. I
Liljedal finns badplats, gästhamn och ställplatser för husbilar. Liljedal hade
år 2017 färre än 10 arbetsställen.
Den pittoreska bybildningen och närheten till Vänern ger förutsättningar för
ett populärt besöksmål och särskilt på midsommarafton kommer många
besökare, med båt eller bil, för att fira vid gästhamnsområdet.
I Liljedal fanns en gång Skandinaviens största buteljglasbruk och i
hembygdsgården finns ett glasbruksmuseum med bruksföremål i glas. Under
sommaren driver hembygdsföreningen även caféverksamhet i
hembygdsgården.
Kycklingdalen, som ligger i Liljedal, anses ha en för Värmland ovanlig flora
och ett rikt fågelliv. Kycklingleden är en vandringsled på 5,7 kilometer som
slutar och startar vid Buda badplats och går runt Kycklingdalen.
Enligt översiktsplanen behöver orten stärka sitt läge vid vattnet med
möjligheter till bad-, båt- och fiskeverksamhet. I
bostadsförsörjningsprogrammet ser man en möjlighet att utvidga tätorten i
västlig riktning, vilket ger ett vatten- och naturnära boende.
Närheten till övriga serviceorter kan begränsa möjligheten för stöd i Liljedal.

SERVICEORT

Datum

Sida

2020-06-16

22(31)

2019

Dagligvarubutik
Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel
Laddstolpe för elfordon
Dagligvarubutik ej fullsortiment t ex trafikbutik,
säsongsbutik, övrigt livs
Apotek/apoteksombud
PostNord ombud
DB Schenker ombud
DHL ombud
Bussgods/Bring ombud
Kontantuttag
Dagskassahantering
Betala räkningar
Systembolagsombud
Svenska spel ombud
ATG ombud
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Återvinningsstation
Café (helårsöppet)
Restaurang (helårsöppet)
Hotell/vandrarhem/stugby (öppet året runt)
Camping/ställplatser/gästhamn (säsongsöppet)

X
X

Förskola
Skola
Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Boende anpassat för äldre / seniorboende
Särskilt boende för äldre
Boende LSS
Turistinformation, Info-point
Offentlig toalett

X
X

Återvinningscentral
Idrottsanläggning
Kollektivtrafik
Möteslokal
Religiös samlingslokal
Lokal utvecklingsgrupp

X
X
X
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6.5 Värmskog
Värmskog är beläget mellan Arvika kommun och Grums tätort. Det är cirka
37 km till Arvika och 25 km till Grums. I Värmskog bor cirka 150 personer.
I hela kommundelen Värmskog bor cirka 600 personer. Värmskog hade
2017 cirka 20 arbetsställen. Den geografiska avgränsningen av serviceorten
avser samhället runt kyrkan och fram till Värmskogs lanthandel.
Värmskog ligger vid sjön Värmeln och är en vacker bygd med starkt lokalt
engagemang. På sommaren befolkas bygden ytterligare, eftersom många
semestrar i de fritidshus som finns i området.
Översiktsplanen pekar ut Värmskog tillsammans med Borgvik som centrala
orter och attraktiva områden där fritid spelar stor roll för både
permanentboende och fritidsboende.
Vid Vegerbol i Värmskog började man bryta silvermalm år 1808. Idag finns
minnesmärken efter verksamheten kvar. Lars Magnus “LM” Ericsson,
grundaren till det numera globala telekomföretaget Ericsson, föddes och
växte upp på gården Nordtomta i Värmskog. Idag är Nordtomta en
minnesgård med telefonmuseum. Silverleden, en 8,6 km lång vandringsled,
passerar gården och Vegerbols silvergruva.
En central punkt i samhället är Liljenäs där Värmskogs friskola och förskola,
hembygdsgård samt en återvinningsstation är belägna. I Liljenäs finns också
ett café som gjort sig vida känt för sina räksmörgåsar och som lockar
tusentals besökare varje sommar. Vandrarhemmet Kyrkstugorna finns i
närhet till Värmskogs kyrka, centralt på orten.
2018 fick bygdegårdsföreningen ett Leader-bidrag på 2,2 miljoner inför en
byggnation av en ny servicepunkt i Liljenäs. Grums kommun stöttade med
ytterligare 1 miljon inför bygget. Servicepunkten beräknas vara färdigbyggd
under våren 2020 och kommer att innehålla flera olika typer av
servicelösningar för Värmskogs invånare. Servicepunkten är fortfarande i
utvecklingsfasen och det finns många goda idéer om vad den kommer kunna
användas till och erbjuda.
Värmskogs lanthandel finns beläget i närområdet. Lanthandeln erbjuder ett
stort utbud av varor och tjänster och är en viktig aktör för de som bor i
området. Bland annat sker försäljning av livsmedel, drivmedel, tobak,
sjökort över Värmeln samt fiskekort. Lanthandeln är även ombud för
Svenska spel och har en laddstation för elbil. Det finns planer för samarbete
mellan Servicepunkten och lanthandeln. Värmskogs lanthandel planerar att
återuppta hemsändning av dagligvaror.
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SERVICEORT

2019

Dagligvarubutik

X

Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel
Laddstolpe för elfordon

X
X

Dagligvarubutik ej fullsortiment t ex trafikbutik,
säsongsbutik, övrigt livs
Apotek/apoteksombud
PostNord ombud
DB Schenker ombud
DHL ombud

X

Bussgods/Bring ombud
Kontantuttag
Dagskassahantering
Betala räkningar
Systembolagsombud
Svenska spel ombud

X

ATG ombud
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Återvinningsstation

X

Café (helårsöppet)
Restaurang (helårsöppet)
Hotell/vandrarhem/stugby (öppet året runt)
Camping/ställplatser/gästhamn (säsongsöppet)
Förskola
Skola

X
X

Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Boende anpassat för äldre / seniorboende
Särskilt boende för äldre
Boende LSS
Turistinformation, Info-point

X

Offentlig toalett
Återvinningscentral
Idrottsanläggning

X

Kollektivtrafik
Möteslokal
Religiös samlingslokal
Lokal utvecklingsgrupp

X
X
X
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6.6 Borgvik
Borgvik ligger vid Borgvikssjön som är en vik av Vänern cirka 15 kilometer
från Grums tätort. I Borgvik bor cirka 250 personer och cirka 350 personer
bor i kommundelen. 2017 hade Borgvik cirka 15 arbetsställen.
Vid Borgviksälven tillkom under medeltiden vattendrivna kvarnar och sågar.
Sedan kvarnarna tystnat runt 1600-talet drev vattenkraften ett järnbruk som
under 1800-talet utvecklades till en storindustri. Borgvik anses vara
Värmlands bäst bevarade bruksmiljö från äldre tid och ett bra exempel på
hur länets naturtillgångar; järnmalm, skog och vattenkraft har utnyttjats
under olika tidsperioder.
Orten är utpekad som kommunens enda riksintresse för kulturmiljövård.
Borgvik karaktäriseras av 1800-talsbebyggelse med enkla funktionella
byggnader i faluröd stående träpanel med tegel- eller skiffertak.
Orten har idag en enhetlig inriktning mot konst, form och kultur som speglas
i både sevärdheter och företag. Det finns bland annat hotellet och
restaurangen Kungskvarnen samt Sliperiet konsthall och gastronomi, som
även är de InfoPoints som finns i området.
I Borgvik finns en friskola vid namnet Borgviks skola. Det är en skola för
barn från förskoleklass till årskurs 6.
Borgvik har ett fint beläget hamncafé där det finns en gästhamn och
campingplats med ställplats för husbilar. Under sommaren går en
båtbusslinje mellan Lillängshamnen i Skoghall och Borgvik med ett stopp
vid Gamla Slottsbron.
Varje år arrangeras flera mycket populära evenemang. Midsommarfirandet
med forsöppning vid hyttruinen är årets största händelse och har många
besökare. Den vackra miljön kring hyttruinen lockar ett stort antal brudpar
varje år.
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2019

Dagligvarubutik
Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel
Laddstolpe för elfordon
Dagligvarubutik ej fullsortiment t ex trafikbutik,
säsongsbutik, övrigt livs
Apotek/apoteksombud
PostNord ombud
DB Schenker ombud
DHL ombud
Bussgods/Bring ombud
Kontantuttag
Dagskassahantering
Betala räkningar
Systembolagsombud
Svenska spel ombud
ATG ombud
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Återvinningsstation
Café (helårsöppet)
Restaurang (helårsöppet)
Hotell/vandrarhem/stugby (öppet året runt)
Camping/ställplatser/gästhamn (säsongsöppet)
Förskola
Skola

X
X
X
X
X

Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Boende anpassat för äldre / seniorboende
Särskilt boende för äldre
Boende LSS
Turistinformation, Info-point
Offentlig toalett

X
X

Återvinningscentral
Idrottsanläggning

X

Kollektivtrafik
Möteslokal
Religiös samlingslokal
Lokal utvecklingsgrupp

X
X
X
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6.7 Serviceorter utanför kommunen
Grums kommun är en till ytan mindre kommun och gränsar till Karlstads,
Kils, Arvika och Säffle kommuner. De relativt korta avstånden till gränsande
grannkommuner gör att orter även utanför kommunen blir viktiga för
tillgången till service.
Av SCB:s statistik ser vi att 2017 arbetspendlade drygt 1 100 personer från
Grums till Karlstad och i kombination med det stora utbudet blir Karlstad för
många förstahandsvalet för flera serviceärenden.
En bit norr om Grums tätort ligger det lantliga området Skruvstad.
Traditionellt har Skruvstad med sin belägenhet en starkare koppling till
Karlstad än till Grums, och för många är tätorten Vålberg det naturliga valet
för framförallt dagligvaror, drivmedel och apotekstjänster.
Boende i den nordöstra delen av kommunen tenderar att se Kil som den
naturliga serviceorten. Även Högboda, är för många en naturlig ort för inköp
av dagligvaror.
För boende i norvästra delen av kommunen är det närmare till Edane och
Klässbol i Arvika kommun än till centrala Grums.
Även Säffle är viktig för tillgången till service. Många boende, främst i de
södra delarna av Grums kommun, väljer många gånger att handla
dagligvaror i Säffle.
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Bilaga 1 Olika typer av stöd
För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika typer av ekonomiskt
stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i landsbygder.
Regionerna ansvarar för servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt
driftstöd. Investeringsstöd hanteras av länsstyrelsen i samtliga län.
6.8 Servicebidrag
Servicebidrag kan lämnas i områden där servicen är gles, för att kunna
upprätthålla en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är
tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga
förhållanden.
Stödet beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har
prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga.
I Värmland har stödet villkorats med att näringsidkaren förbinder sig att följa
föreslagna åtgärder i en handlingsplan som upprättats i samråd med
näringsidkaren.
Vem kan få stöd?
Servicebidrag kan beviljas till näringsidkare med försäljningsställen för
dagligvaror eller drivmedel, och näringsidkare som på annat sätt säljer och
levererar dagligvaror i området, om det finns särskilda skäl.
6.9 Hemsändningsbidrag
Hemsändningsbidrag kan lämnas i områden där servicen är gles, för att
kunna upprätthålla en försörjning med dagligvaror som är tillfredsställande
med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.
Hemsändningsbidraget kan beviljas för att bekosta hemsändning av
dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter
att på annat sätt ta sig till butiken. Hemsändningsbidrag kan även lämnas för
att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik.
Vem kan få stöd?
Kommuner
6.10 Investeringsstöd i landsbygdsprogrammet
Investeringar som leder till bättre tillgång till kommersiell och viss offentlig
service på landsbygden kan beviljas investeringsstöd. Syftet med stödet är att
upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar i och
besöker landsbygden.
Stödet gäller flera olika typer av investeringar. Det kan till exempel vara
investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och/eller
serviceställen där olika typer av service finns samlad.
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. Avståndet till närmaste
konkurrerande verksamhet ska vara 8 kilometer eller längre. Investeringsstöd
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beviljas för att behålla och utveckla den grundläggande kommersiella
servicen.
Vem kan få stöd?
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, organisationer och
företag
6.11 Investeringsbidrag
Investeringsbidrag kan lämnas för investeringar som leder till bättre tillgång
till dagligvaror och drivmedel i områden där servicen är gles, med hänsyn till
geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.
Vem kan få stöd?
Stöd kan lämnas till näringsidkare med försäljningsställe med dagligvaror
eller drivmedel eller som på annat sätt förmedlar dagligvaror eller drivmedel
och har ett väl utvecklat utbud av grundläggande service och som är den
sista på orten, minst 8 kilometer till närmaste liknande verksamhet.
6.12 Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker
Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i
särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna är begränsade för att
kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till
kommersiell service.
Vem kan få stöd?
Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett
mångsidigt utbud av dagligvaror och som:
▪ är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett
mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast
landförbindelse
▪ har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till
dagligvaror på åretruntbasis, och
▪ har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva
miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut
eller annat liknande underlag.
Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan
grundläggande kommersiell service ska prioriteras.
6.13 Stöd till betaltjänstombud
Länsstyrelsen kan lämna stöd enligt Förordning (2017:869) om statligt stöd
till företag som tillhandahåller grundläggande betaltjänster. Med
grundläggande betaltjänster avses betalningsförmedling, uttag av kontanter
samt hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar. Syftet
med stödet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande
betaltjänster till rimliga priser.
Vem kan få stöd?
Företagare
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6.14 Lokala servicelösningar
Tillväxtverket har genom Landsbygdsprogrammet projektpengar för Lokala
servicelösningar. Stöd kan beviljas till projekt för att testa och utveckla
lösningar för lokal kommersiell service. Det kan även avse metodutveckling
och förstudier.
En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag:
dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster.
Vem kan få stöd?
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra
organisationer och företag (under förutsättning att projektet är av
allmännyttig karaktär).
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Bilaga 2 Riktlinjer för hemsändningsbidrag
Hemsändningsbidrag betalas till den handlare som ombesörjer hemsändning
av dagligvaror till fastboende personer som har minst två kilometer till
närmaste butik och som själva av olika orsaker inte kan ta sig till butiken.
Hemsändningsbidrag betalas med 115 kronor per hemsändning från och med
den 1 januari 2016.
I Grums kommun är det Värmskogs lanthandel som tidigare bedrivit
hemsändning inom Värmskogs församling. Inom andra delar av kommunen
där behov av service för inköp finns ombesörjs detta av hemtjänstens
servicegrupp. Därutöver bedriver kommunen genom Grums Taxi
inköpsresor till tätorten från Långstad/Skruvstad, Borgvik samt
Segmon/Liljedal. Resorna förbeställs hos Taxi och körs en gång per vecka
från respektive ort. Dessa turer inkräktar inte på den befintliga lanthandelns
upptagningsområde.

