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INLEDNING
För att vardagsliv, näringsliv och kommunal service ska fungera krävs tillgång till service.
Ett utbud av livsmedelshandel, bredband, drivmedel och hälso- och sjukvård är exempel
på faktorer som är viktiga för att skapa både arbetstillfällen och en levande landsbygd.
SYFTE MED PLANEN

AVGRÄNSNINGAR

Syftet med serviceplanen för Årjängs kommun
är att ge en översikt och helhetsbild av tillgången till service i kommunen och en handlingsplan för att upprätthålla och utveckla en
rimlig servicenivå för landsbygdens boende,
föreningar, företagare och besökare.

Vad människor räknar som service kan skilja
sig åt. För vissa handlar det om närhet till
hälso- och sjukvård, för andra till skola och
barnomsorg och för en tredje är gångavstånd
till en dagligvarubutik avgörande. Företagen är
kanske mest beroende av bredband, en
fungerande paketdistribution, att kunna lämna
dagskassor eller tanka fordon.

En aktuell serviceplan är även en förutsättning
för att Länsstyrelsen ska besluta om
ekonomiskt stöd till aktörer som bidrar till
serviceutbudet i Årjängs kommun.
Serviceplanen fungerar även som underlag för
landsbygdsutvecklingsprojekt samt som underlag till revideringen av Årjängs kommuns översiktsplan. Nedan följer ett antal punkter som
kortfattat beskriver syftet med serviceplanen.

Årjängs kommuns serviceplan avgränsas till
grundläggande kommersiell service när det
gäller planens mål och handlingsplan.
Med grundläggande kommersiell service avses
dagligvaror, drivmedel, grundläggande betaltjänster, post och paket samt apotekstjänster.
Utöver detta prioriteras återvinningsstationer,
utlämningsställen för Systembolaget samt
• Upprätthålla och utveckla rimlig service-			
ombud för Svenska spel och ATG som
nivå för landsbygdens boende, företagare 			
kommersiell service. I kartläggningen över
och besökare
serviceutbudet i serviceorter är avgränsningen
grundläggande kommersiell service.
• Prioritera de serviceorter där kommunen
har en ambition att arbeta för bevarad eller 		
Serviceutbudet delas in i tre olika delar:
stärkt servicenivå
• Kommersiell service
• Kommunal offentlig service
• Skapa en helhetsbild av tillgången till
• Ideell service
service på serviceorterna
Varje del har ett begränsat antal servicetjänster
• Fastställa en handlingsplan där det framgår 		
som kartläggs för varje serviceort. Här nedan
vilka kommunala avdelningar som ansvarar 		
följer ett antal exempel för de olika delarna.
för olika frågor som på något sätt förbättrar
förutsättningarna för grundläggande
Kommersiell service: Dagligvaruhandel,
kommersiell service på landsbygd
drivmedel, ATG-ombud, kontanthantering
• Synliggöra förhållanden till viktiga serviceKommunal offentlig service: Skola, bibliotek,
orter utanför kommun-, läns- och nations-			
särskilt boende, offentlig toalett, återvinningsgränser
central
Ideell service: Idrottsanläggning, religiös
samlingslokal, intresseförening, möteslokal
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Befolkningsstatistiken som presenteras
för varje ort baseras på Pipos Serviceanalysverktyg och kommuninvånarregistret KIR.
Kartorna över kommunen är framtagna av
kommunens samordnare för GIS
(geografiska informationssystem).

SERVICEPLANENS FRAMTAGANDE
Årjängs kommuns serviceplan är framtagen av
Nordmarkens Näringslivs ekonomisk förening
i samverkan med kommunen och kommunens
bolag.
Flera serviceverksamheter i Årjängs kommuns
nuvarande serviceorter har kontaktats under
arbetets gång för att stämma av befintlig
service. Nordmarkens Näringsliv tillsammans
med kommunen har haft möten kring befintlig
service med lanthandlarna i Bön (Östervallskog)
och Svensbyn som båda är ensamma aktörer
på respektive ort.

Det antal arbetsställen som presenteras i
ortsbeskrivningarna är hämtade ur Pipos
Serviceanalysverketyg. Serviceplanen har
tagits fram med stöd och rådgivning från
Länsstyrelsen.

TRANSPORT-LOGISTIK

Kommersiell service
• Dagligvaror
• Drivmedel
• Betaljänster
• Ombudstjänste
• Servicepunkter

Offentlig service
• Bibliotek
• Skola
• Äldreboende
• Fritidsgård
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Transport-Logistik, IT-Bredband och
kollektivtrafik är bakomliggande faktorer
och förutsättningar för en grundläggande
service.
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Annan privat eller
ideell service
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Serviceplan
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PROBLEMATIK
För att jobb och 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, arbeta, utbilda sig, starta och/eller driva företag samt besöka.
OLIKA BEHOV AV SERVICE

BOENDES BEHOV AV SERVICE

Tillgång till en snabb, stabil och säker uppkoppling blir allt mer en grundförutsättning för
att bo, verka och vistas i hela landet och liknas
vid tillgång till el eller vägar. Den direkta effekten
på tillväxten som en följd av bredbandsutbyggnad kan vara svår att påvisa, men avsaknaden
av uppkoppling innebär begränsade möjligheter
att delta i samhället och driva verksamhet i takt
med att allt fler tjänster digitaliseras.

Medborgarna i Årjängs kommun är de som
mest kommer i kontakt med kommunala verksamheter och den service som erbjuds.
I samarbete med statistiska centralbyrån (SCB)
valde därför Årjängs kommun att delta i en
medborgarundersökning hösten 2019.
Undersökningen ger en bild av medborgarnas
attityder om Årjängs kommun. Frågorna är
standardiserade och genomförs av 100-talet
kommuner varje år så att jämförelse kan ske
mellan olika kommuner. För små kommuner
som Årjäng gör SCB ett urval på 800 personer i
åldrarna mellan 18-84 år. Av dessa 800
personer har 346 personer svarat på undersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på
43,25 %. Ett urval av resultatet redovisas här.

Livsmedelshandel, bredband, drivmedel och
hälso- och sjukvård är några av de saker som
är viktiga för att vardagslivet ska fungera på en
ort. Attraktiva boendemiljöer kan stimulera tillväxten för lokal service som butiker, skolor och
kollektivtrafik och som i sin tur kan bidra till fler
anställningstillfällen och en levande landsbygd.
Lanthandeln och bymacken i en bygd fyller ofta
en bredare funktion än bara livsmedel- och drivmedelförsörjning. Inte sällan är de också viktiga
sociala mötesplatser på en ort. När dessa läggs
ner minskar chanserna för spontana möten
mellan människor och följden blir att det sociala
livet kräver mer organisering, privat eller
genom föreningsliv, bygdegårdar m m.
Dessutom riskerar annan viktig service att
försvinna vid nedläggningen, såsom postoch paketservice, utlämning av apoteksvaror,
spelombud, ombud för systembolaget samt
möjligheter att ta ut kontanter.

Ett frågeområde i enkäten handlar om det
kommersiella utbudet av affärer, restauranger
och service. Medborgarna svarar i undersökningen att de är mer än nöjda med utbudet
och kommunen får ett indexvärde på 69 av 100
vilket är högre än snittet av de 135 andra
kommunerna som genomfört undersökningen
2019.
Ett annat frågeområde handlar om fritidsmöjligheter och där får kommunen ett index
på 55 av 100 vilket betyder godkänt från
medborgarna. Frågeområdet innehåller fem
frågor med stor spridning av betygen.
Kommunen får mycket höga betyg på tillgång
till parker, grönområden och natur med 7,8 av
10 poäng. Men frågor om tillgång till idrotts- och
kulturevenemang ger betyg på 5,4 respektive
5,5 poäng. Frågan om nöjesutbud ger betyget
4,1 av 10.

En sådan drastisk försämring av service på en
ort påverkar både privatpersoner, företag och
besökare och kan även ha inverkan på
in- och utflyttning och i förlängningen även
förskola, skola och äldreomsorg.

När det gäller frågor om hur medborgarna ser
på de kommunala verksamheterna blir det
sammanfattande indexet 56 av 100 vilket är
godkänt från medborgarna. Det är dock stora
variationer på betygsättningen av de olika
verksamheterna.

En samordning mellan offentlig, kommersiell
och ideell service är en förutsättning för att upprätthålla en grundläggande kommersiell service
på landsbygden och kräver ett aktivt deltagande
från alla parter.
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Frågeområde kommersiellt utbud - affärer, restauranger och service.
Index för hela frågeområdet ger ett värde mellan 1-100 där 100 är högsta värdet.
Underliggande finns tre enskilda frågor som betygsatts från 1-10 där 10 är högsta värdet.

Ålder

Totalt
Index
värde

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-84 år

69

69

74

67

68

Hur ser man på det kommersiella
utbudet i olika åldersgrupper?

Boendeort
Hur ser man på det kommersiella
utbudet när man bor på olika ställen?

Totalt
Index
värde

Boende i
kommunens
centralort

Boende i
annan
tätort

Boende
utanför
tätorter

69

71

72

68

Kommersiellt utbud, enskilda frågor

Betyg 1-10

Hur ser man på utbudet av
livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd?

7,9

Hur ser man på utbudet av andra affärer
och service inom rimligt avstånd?

6,8

Hur ser man på utbudet av kaféer, barer
och restauranger inom rimligt avstånd?

7,1

Frågeområde kommersiellt utbud - affärer, restauranger och service.
Index för hela frågeområdet ger ett värde mellan 1-100 där 100 är högsta värdet.
Underliggande finns tre enskilda frågor som betygsatts från 1-10 där 10 är högsta värdet.

Ålder

Totalt Index
värde

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-84 år

Hur ser man på fritidsutbudet när man är
i olika åldersgrupper?

55

55

51

55

57

Totalt
Index
värde

Boende i
kommunens
centralort

Boende i
annan
tätort

Boende
utanför
tätorter

55

54

53

56

Boendeort
Hur ser man på fritidsmöjligheterna när
man bor på olika ställen i kommunen?

Fritidsmöjligheter, enskilda frågor

Betyg 1-10

Hur ser man på tillgången till parker,
grönområden och natur?

7,8

Hur ser man på möjligheterna till att
kunna utöva fritidsintressen? T ex sport,
kultur, friluftsliv och föreningsliv.

6,8

Hur ser man på tillgången till
idrottsevenemang?

5,4

Hur ser man på tillgången till
kulturevenemang?

5,5

4,1eller tycker medborgarna om
Vad tror
kommunala verksamheter?
Vad tror eller tycker medborgarna om kommunala verksamheter?

Hur ser man på nöjesutbudet?

100
90
80
70
60
50
40
30

Index värde

20
10
0
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FÖRETAGENS BEHOV AV SERVICE

BESÖKARNAS BEHOV AV SERVICE

Näringslivets behov av service skiljer sig från
boendes behov av service.

Besökare nyttjar till stor del samma service
som boende i kommunen fast under en kortare
tidsperiod. Besöksnäringen i Årjängs kommun
är som störst under sommarhalvåret vilket ofta
innebär andra förutsättningar för service.

Medan grundläggande service som livsmedelsförsörjning kan vara viktigast för boende
kan tjänster som dagskassehantering vara den
viktigaste servicen för företagares verksamhet.
Kraven på samma sorts service kan skilja sig åt
då exempelvis ett åkeri kan ha helt andra krav
på drivmedelsstationer än privatpersoner.
Ett annat exempel kan vara butikers behov av
ett väl fungerande post- och paketombud för
näthandel.

Under högsäsongen ökar även invånarantalet
betydligt. Detta skapar ett större behov av
service inom vissa områden. Kommunen,
Region Värmland, andra myndigheter och i en
del fall företag har dock begränsade öppettider
och tillgänglighet under sommarhalvåret. Under
denna tid har fler behov av sjukvård, tandvård,
bilmekaniker, banker, restauranger, badhus
med 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 med danser, konserter och event.

För de flesta företagen är en grundläggande
service ett stabilt bredband. Användningen av
digitala tjänster och digitalt innehåll inom
exempelvis områdena e-hälsa, e-lärande,
molnet, diverse näringsverksamheter samt
uppkopplade hem och saker, blir allt mer
konkret och sammankopplas med hur vi lever
våra liv oavsett var i landet vi bor, verkar och
vistas.

Årjängs kommun har en stor del utländska
besökare, främst från Norge, Tyskland, Holland,
och Danmark. Valutaväxling kan erbjudas i
kommunen då Eurotax PayBAck AB har denna
tjänst.

Kompetensförsörjningen är en av företagens
största utmaningar. En aktiv skola kan bidra till
att attrahera arbetskraft för större arbetsgivare
på små orter. Även servicefunktioner som
återvinningscentraler kan ha betydelse för
näringsidkare i kommunen. Vidare har företag
möjlighet att utnyttja kommunens näringslivsfunktion för hjälp med samverkan eller undersöka möjligheten för olika typer av bidrag.

Något som efterfrågas allt mer är att kunna
ladda sin elbil. I Töcksfors finns det möjlighet till
detta vid Shoppingcentrat och Handelsparken.
I Årjängs tätort finns denna möjlighet på bensinstationer.
I kommunen kan idag ingen tankning av gasbilar erbjudas.

Ideell service genom föreningar, lokaler och
anläggningar skapar förutsättningar för en
attraktiv fritid för de boende i Årjängs kommun.
Möjligheten till en attraktiv fritid skapar
förutsättningar för företag att locka till sig
och behålla kompetens.

I Årjängs kommun finns flertalet ställplatser för
husbilar som exempelvis Sandaholms Camping,
Årjängs båthamn, Årjängs Golfklubb och Camp
Grinsby samt att vi har flertalet campinganläggningar runt om i kommun.
Besökare har ofta ett behov av att frakta cyklar,
skidutrustning och stora ryggsäckar ombord på
linjebussar, något som i dagsläget inte är
möjligt.

Årjäng Camping & Stugor, Sommarvik
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OLIKA AKTÖRERS ROLLER
LÄNSSTYRELSEN OCH
REGION VÄRMLAND

KOMMERSIELLA FÖRETAG
Kommersiella företag som bidrar med
grundläggande kommersiell service i Årjängs
kommun har som roll att:

• Region Värmland ansvarar för hanteringen
av stöd till kommersiell service, så som
hemsändningsbidrag, servicebidrag och 			
• Driva sin verksamhet efter bästa förmåga
driftsstöd till särskilt utsatta glesbygdsbutiker

• Tillhandaha möjlighet för medborgare att 			
• Länsstyrelsen ansvarar för stöd inom landsanvända sig av hemsändningsbidrag
bygdsprogrammet, så som investerings-			
stöd för service på landsbygden, småskalig
• Upprätthålla en aktiv dialog med kommun
infrastruktur, samlingslokaler och andra typer
och länsstyrelse om möjliga utvecklingsav stöd till landsbygden
insatser
• Länsstyrelsen kan erbjuda rådgivning till
butiker vid behov

• Söka olika servicestöd

LOKAL UTVECKLINGSGRUPP
• Region Värmland ansvarar för det regionala 		
serviceprogrammet, RSP, i Värmland
Lokal utvecklingsgrupp används som ett
samlingsnamn för alla former av föreningar
• Tillväxtverket stämmer av med RSP-ansvarig som jobbar med lokal utveckling. I praktiken
gällande stöd för lokala servicelösningar
kan det vara en bygdegårdsförening,
hembygdsförening, byalag, sockenförening,
• Länsstyrelsen ansvarar för statligt stöd för 			 intresseförening, utvecklingsgrupp, framtidsbetaltjänstombud
nätverk, företagarförening eller idrottsförening.
ÅRJÄNGS KOMMUN
• Årjängs kommun ansvarar för att genomföra
åtaganden i serviceplanens handlingsplan
• Aktivt samverka med Länsstyrelsen eller
Region Värmland i genomförandet av det 			
regionala serviceprogrammet
• Bevaka serviceutvecklingen i Årjängs
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
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KOMMUNENS MÅL FÖR SERVICE
ÅRJÄNGS VISION

Årjängs kommun har en stark tradition av
företagande och över 40 % av invånarna har ett
eget företag eller är engagerade i ett. Styrkan är
möjligheten att utvecklas och att små- och storskaliga företag kan etablera sig.

Årjäng – Värmlands tillväxtkommun
En modern kommun med tillväxt i fokus, där vi
prioriterar hållbar utveckling både ekonomiskt,
ekologiskt och socialt. Vi vill ha ett öppet och
välkomnande samhälle med en levande landsbygd. I Årjängs kommun finns det utrymme för
nya människor och idéer.

Ett flertal av företagen kommer från Norge och
ser möjligheter att starta upp en verksamhet i
kommunen som ingår i EU.

Den kommunala serviceplanen är en del i att
skapa en mer attraktiv kommun genom förutsättningar för utvecklad service och är även
en plan som lyfter fram kommunen i sin geografiska helhet och stärker vårt varumärke.

Närhet till näringsliv och service skapar trygghet
för de boende i dess omgivning oavsett ålder.
På landsbygden bidrar etableringsområdet till
naturliga mötesplatser, vilket i sin tur skapar
attraktivitet och ökad sammanhållning i bygden.

Ett brett serviceutbud bidrar till att service utgår
från invånarnas förutsättningar och behov och
bidrar till ett mångsidigt och växande näringsliv.
Ett brett serviceutbud från myndigheter, företag
och föreningar är en förutsättning för att upprätthålla och utveckla hela kommunen.
Företagen ska vara fortsatt konkurrenskraftiga,
de ska ges möjlighet att utvecklas och få bästa
möjliga förutsättningar att växa.

I översiktsplanens kapitel om Landsbygdsutveckling samt Näringsliv och Service ur ett
samhällsplanerarperspektiv finns ett antal
kommunala rekommendationer som är direkt
relevanta för serviceplanen:
• Skapa markberedskap för näringsliv och
service
• Möjliggör förutsättningar att bygga bostäder 		
och etablera företag

ÖVERSIKTSPLAN 2050
För att möjliggöra en positiv utveckling på
landsbygden krävs det god planering som
skapar variationsrika och spännande miljöer
och parallellt integrerar de unika värden som
finns.

• Möjliggör för attraktiva lägen
• Underlätta för mellankommunal och
internationell arbetspendling
• Arbeta för att utveckla befintlig och ny service
på landsbygden
BREDBANDSSTRATEGI
I Årjängs kommuns bredbandsstrategi är det
fastslaget att alla kommunens invånare och
företag ska ha tillgång till ett bredbandsnät med
en kapacitet av minst 100 Mb/s.
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KOMMUNENS PRIORITERINGAR
SERVICEORTER

INFOPOINTS

I Årjängs kommuns ”Översiktsplan 2050”
finns Årjäng och Töcksfors med som utpekade
strategiska tätorter.

InfoPoint innebär att en anläggning tillhandahåller turistinformation och värdskap enligt
överenskommelse med Nordmarkens
Näringsliv och Årjängs kommun. Anläggningen/
verksamheten har ett strategiskt geografiskt
läge ur besöksservicesynpunkt och/eller är en
reseanledning som lockar många besökare.
Idag finns det tre InfoPoints i kommunen, dessa
kan komma att bli fler.

I Översiktsplanen har man slagit fast att för att
göra landsbygden attraktivare bör det upprättas
en landsbygdsstrategi för att tydliggöra vilka
åtgärder som krävs för att kunna öka inflyttningen, attraktiviteten och skapa ett större
underlag och förtätning för att kunna behålla
och utveckla den befintliga servicen och även
nya serviceetableringar. Serviceplan blir en del
av denna strategi.
Kommunens prioriteringar för serviceorter
begränsas till de orter i Årjängs kommun som
har någon form av kommersiell service och
ligger minst 10 km från annan serviceort.
Det vill säga, Årjäng, Töcksfors, Sillerud, Bön
(Östervallskog), Lennartsfors, Hämnäs och
Holmedal.

Samtliga InfoPoints har bemanning av personal
som löpande får information och utbildning.
På samtliga InfoPoints finns turistbroschyrer
som ger besökaren bra information om vårt
turistiska utbud.

För invånare i Blomskogs socken är Gustavsfors som ligger i Bengtsfors kommun en viktig
serviceort.
Årjängs kommun ser gärna en utvecklad och
etablerad service på orterna och den service
som finns idag ska i den mån det är möjligt
bevaras och stärkas. Vid nyetablering av grundläggande kommersiell service utanför någon
av kommunens serviceorter bör revidering av
serviceplanen övervägas.
HEMSÄNDNING
Kommuner kan söka pengar för att betala
hemsändning av matvaror till personer på
landsbygden som inte har möjlighet att ta sig till
butiken och handla själva. Årjängs kommun
prioriterar att hemsändning ska, vid intresse
från butikerna, finnas på samtliga utpekade
orter. Se bilaga 2

InfoPoint
TILLGÄNGLIGHET
Årjängs kommun arbetar aktivt för större tillgänglighet. Dels genom tillgänglighetsanpassning av kommunala fastigheter och dels
genom pensionärs- och tillgänglighetsrådet,
ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan kommunen och
företrädare för de olika organisationerna i
Årjängs kommun.

10

Hämnäs
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ORTSVIS BESKRIVNINGAR
ÅRJÄNG
Årjäng är den största tätorten i Årjängs
kommun. Serviceorten Årjäng har inom en radie
av 2 km (utgår från Claras Torg) 3 480 personer.

ÅRJÄNG
Dagligvarubutik

2020
X

Hemsändning av dagligvaror

I Silbodals socken bor 4 180 personer.
Lägger vi till Blomskogs socken som inte har
egen serviceort tillkommer 412 personer.
I Årjäng finns ungefär 253 arbetsställen, där
Hanza Elektromekan AB är den största privata
arbetsgivaren med mer än 100 anställda.
Tillverkningsindustrin är stark men även
handel- och besöksnäringen är stabila
branscher.

Drivmedel

X

Laddstolpe för elfordon

X

Dagligvarubutik ej fullsortiment
t ex trafikbutik, säsongsbutik,
övrigt livs

X

Apotek/apoteksombud

X

PostNord ombud

X

DB Schenker ombud

X

DHL ombud

X

Bussgods/Bring ombud

Centralorten har flera dagligvarubutiker med
fullsortiment. Posttjänster finns på två ställen.
Det finns flera olika paketombud. Dagskassehantering samt kontanthantering finns
hos en av bankerna.
Det finns fyra drivmedelsstationer varav två är
anpassade för större fordon. Elbil kan laddas
vid en drivmedelsstation.
Här finns goda möjligheter till en aktiv fritid.På
Tingevi IP finns fotbollsplan, löparbanor, elljusspår, vintertid hockeyrink. Vid Nordmarkens
skola finns flera idrottshallar.
Hotellet har bowlingbanor och i anslutning till
hotellet finns gym och friskvårdscenter som
drivs av kommunen. Det finns även en inomhushall för golf. I utkanten av tätorten finns en
föreningsdriven slalombacke.
Vårdcentral finns i centralorten (för komplett utbud se 1177.se). I Årjängs finns även folktandvård och privat tandvård.
I området finns flera utpekade LIS-områden
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Se bilaga 3.

Kontantuttag

X

Dagskassahantering

X

Betala räkningar

X

Systembolag

X

Svenska spel ombud

X

ATG ombud

X

Ombud kollektivtrafikbiljetter

X

Återvinningsstation

X

Café (helårsöppet)

X

Restaurang (helårsöppet)

X

Hotell/vandrarhem/stugby/
(Öppet året runt)

X

Camping/ställplatser/gästhamn
(Säsongsöppet)

X

Förskola

X

Skola

X

Fritidsgård

X

Bibliotek, bokbuss

X

Boende anpassat för äldre/
seniorboende

X

Särskilt boende för äldre

X

Boende LSS

X

InfoPoint

X

Offentlig toalett

X

Återvinningscentral
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Idrottsanläggning

X

Kollektivtrafik

X

Möteslokal

X

Religiös samlingslokal

X

Lokal utvecklingsgrupp

X

ORTSVIS BESKRIVNINGAR
TÖCKSFORS

TÖCKSFORS

Töcksfors är den näst största tätorten i
Årjängs kommun. Serviceorten Töcksfors har
inom en radie av 2 km (utgår från Torget) 1 451
personer.

Dagligvarubutik

2020
X

Hemsändning av dagligvaror

I Töcksmarks socken bor 1 937 personer.
Lägger vi till V:a Fågelviks socken som inte har
egen serviceort tillkommer 382 personer.
I Töcksfors finns 129 arbetsställen, där Hanza
Wermech AB är den största privata arbetsgivaren
med mer än 100 anställda. Tillverkningsindustrin
och handel är de två starkaste branscherna men
även besöksnäringen är en stabil bransch.
Det finns tre handelsområden; Shoppingcentrat,
Handelsparken och området runt torget.

Drivmedel

X

Laddstolpe för elfordon

X

Dagligvarubutik ej fullsortiment
t ex trafikbutik, säsongsbutik,
övrigt livs

X

Apotek/apoteksombud

X

PostNord ombud

X

DB Schenker ombud

X

DHL ombud

X

Bussgods/Bring ombud

Kontantuttag: Banken, ICA Supermarket samt
flera bankomater. Dagskassehantering hos bank
och på shoppingcentrat via Nokas Servicebox.
Hos den lokala banken kan man betala
räkningar. Valutaväxling och ansökan om momsåterbetalning kan göras på Eurotax payback
som ligger vid norska gränsen. ICA Supermarket
är ombud för Systembolaget, Svenska spel och
ATG.
Post och paketombuden: Post Nord, Schenker
och DHL finns på orten.
Det finns en bemannad drivmedelsstation för
lastbilar och personbilar. Utöver det finns det en
obemannad för enbart lastbilar och en för både
lastbilar och personbilar. Laddstolpar för elbilar
finns vid Handelsparken och Shoppingcentrat.
I anslutning till skolan finns en idrottshall,
hockeyrink och fotbollsplaner. Gym finns vid
brandstationen.
Vid norska gränsen finns en skidanläggning för
längdskidåkning och en liten hoppbacke.
Sommartid kan man cykla och åka rullskidor
på banorna. Det finns även vandringleder och
grillplats.

Kontantuttag

X

Dagskassahantering

X

Betala räkningar

X

Systembolagsombud

X

Svenska spel ombud

X

ATG ombud

X

Ombud kollektivtrafikbiljetter
Återvinningsstation

X

Café (helårsöppet)

X

Restaurang (helårsöppet)

X

Hotell/vandrarhem/stugby/
(Öppet året runt)

X

Camping/ställplatser/gästhamn
(Säsongsöppet)

X

Förskola

X

Skola

X

Fritidsgård

X

Bibliotek, bokbuss

X

Boende anpassat för äldre/
seniorboende

X

Särskilt boende för äldre

X

Boende LSS

Vårdcentral finns (för komplett utbud se 1177.se).
I området finns flera utpekade LIS-områden
(Lands-bygdsutveckling i strandnära lägen).
Se bilaga 3.
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InfoPoint

X

Offentlig toalett

X

Återvinningscentral

X

Idrottsanläggning

X

Kollektivtrafik

X

Möteslokal

X

Religiös samlingslokal

X

Lokal utvecklingsgrupp

X

ORTSVIS BESKRIVNINGAR
SVENSBYN

SVENSBYN

Svensbyn (området kring ICA-butiken och
skolan) är en serviceort 15 km öster om
Årjängs tätort längs E18. I Sillerud socken bor
det 1 044 personer. Serviceorten Svensbyn har
inom en radie av 2 km 201 personer.

2020

Dagligvarubutik

X

Hemsändning av dagligvaror

X

Drivmedel

X

Laddstolpe för elfordon

I Svensbyns finns det cirka 5 arbetsställen med
cirka 40 anställda.

Dagligvarubutik ej fullsortiment
t ex trafikbutik, säsongsbutik,
övrigt livs

ICA är en dagligvarubutik med fullsortiment och
centralpunkten för kommersiell service i
Svensbyn. Där finns postservice och paketombud via Post Nord, kontantuttag, valutaförmedling, drivmedelsstation för såväl lastbilar
som personbilar och fullvärdigt apoteksombud
med utlämning av recept. Ombud för systembolaget

Apotek/apoteksombud

X

PostNord ombud

X

DB Schenker ombud
DHL ombud
Bussgods/Bring ombud
Kontantuttag

X

Dagskassahantering
Betala räkningar

Boende i kommundelen som nyttjar varuhemsändning handlar sina varor i butiken.

Systembolagsombud

X

Svenska spel ombud

X

ATG ombud

I Svensbyn finns hembygdsförening, idrottsförening, idrottsplats vid skolan, elljusspår,
hockeyrink och en 18-håls golfbana.

Ombud kollektivtrafikbiljetter

Sommartid erbjuds hotellboende i tågvagn,
Silleruds station i Svensbyn.
Café och matservering sommartid.

Återvinningsstation

X

Café (säsongsöppet)

X

Restaurang (säsongsöppet)

X

Hotell/vandrarhem/stugby/
(Öppet sommartid)

X

Camping/ställplatser/gästhamn
(säsongsöppet)

I området finns flera utpekade LIS-områden
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Se bilaga 3.

Förskola

X

Skola

X

Fritidsgård
Biblioteksombud

X

Boende anpassat för äldre/
seniorboende
Särskilt boende för äldre
Boende LSS
InfoPoint

X

Offentlig toalett
Återvinningscentral
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Idrottsanläggning

X

Kollektivtrafik

X

Möteslokal

X

Religiös samlingslokal

X

Lokal utvecklingsgrupp

X

ORTSVIS BESKRIVNINGAR
BÖN, ÖSTERVALLSKOG

BÖN, ÖSTERVALLSKOG

Bön (området kring Nära Dej butiken och
kyrkan) är en serviceort i Årjängs kommuns
nordvästra del cirka 17 km från Töcksfors tätort.
I Östervallskogs socken bor det 737 personer.
Serviceorten Bön har inom en radie på 2 km
195 personer.

2020

Dagligvarubutik

X

Hemsändning av dagligvaror

X

Drivmedel

X

Laddstolpe för elfordon
Dagligvarubutik ej fullsortiment
t ex trafikbutik, säsongsbutik,
övrigt livs

Östervallskog har 12 arbetsställe med
sammanlagt 26 anställda.
Den grundläggande kommersiella servicen i
Östervallskog tillhandahålls av butiken Nära
dej som utöver dagligvaror erbjuder drivmedel
och är apoteks- och spelombud (Svenska spel)
samt biblioteksombud.

Apotek/apoteksombud

X

PostNord ombud

X

DB Schenker ombud

X

DHL ombud
Bussgods/Bring ombud
Kontantuttag
Dagskassahantering

Inom serviceorten finns hembygdsgård och
kyrka. Det finns även en gästhamn.

Betala räkningar
Systembolagsombud
Svenska spel ombud

I området finns flera utpekade LIS-områden
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Se bilaga 3.

X

ATG ombud
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Återvinningsstation

X

Café (helårsöppet)
Restaurang (helårsöppet)
Hotell/vandrarhem/stugby/
(Öppet året runt)
Ställplatser/gästhamn
(Säsongsöppet)

X

Förskola
Skola
Fritidsgård
Biblioteks ombud
Boende anpassat för äldre/
seniorboende
Särskilt boende för äldre

X

Boende LSS
InfoPoint

X

Offentlig toalett
Återvinningscentral
Idrottsanläggning
Kollektivtrafik

X*

Möteslokal

X

Religiös samlingslokal

X

Lokal utvecklingsgrupp

X

*Mycket begränsat
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ORTSVIS BESKRIVNINGAR
LENNARTSFORS

LENNARTSFORS

Lennartsfors (området kring drivmedelsstationen) är en serviceort i Årjängs kommuns
sydvästra del 21 km från Årjängs tätort.
I Trankils socken bor 225 personer.
Serviceorten Lennartsfors har inom en radie
av 2 kilometer 159 personer.

2020

Dagligvarubutik
Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel

X

Laddstolpe för elfordon

Lennartsfors har 14 arbetsställen med totalt
34 anställda.

Dagligvarubutik ej fullsortiment
t ex trafikbutik, säsongsbutik,
övrigt livs

Den grundläggande kommersiella servicen i
Lennartsfors är begränsad och består av en
obemannad drivmedelsstation. Sommartid
finns det matservering med alkoholrättigheter,
café och begränsat sortiment av dagligvaror
Det finns även en gästhamn.

Apotek/apoteksombud

X

PostNord ombud
DB Schenker ombud
DHL ombud
Bussgods/Bring ombud
Kontantuttag

Det finns flera föreningar som arbetar aktivt
med bygdeutveckling och arrangerar olika
aktiviteter.

Dagskassahantering
Betala räkningar
Systembolagsombud

I området finns flera utpekade LIS-områden
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Se bilaga 3.

Svenska spel ombud
ATG ombud
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Återvinningsstation

X

Café (säsongsöppet)

X

Restaurang (säsongsöppet)

X

Hotell/vandrarhem/stugby/
(Öppet året runt)
Gästhamn (Säsongsöppet)

X

Förskola
Skola
Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Boende anpassat för äldre/
seniorboende
Särskilt boende för äldre
Boende LSS
InfoPoint
Offentlig toalett
Återvinningscentral
Idrottsanläggning
Kollektivtrafik
Möteslokal

X

Religiös samlingslokal

X

Lokal utvecklingsgrupp

X

*Mycket begränsat
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X*

ORTSVIS BESKRIVNINGAR
HOLMEDAL

HOLMEDAL

Holmedal (området runt kyrkan och skolan)
är en serviceort i Årjängs kommun som ligger
mellan de två tätorterna längs E18, 12 km
väster om Årjäng och 11 km öst om Töcksfors.
I Holmedals socken bor 699 personer.
Serviceorten Holmedal har inom en radie av
2 km 106 personer.

2020

Dagligvarubutik
Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel

X

Laddstolpe för elfordon
Dagligvarubutik ej fullsortiment
t ex trafikbutik, säsongsbutik,
övrigt livs

Holmedal har cirka 5 arbetsställen där skolan
är den största och Svenska kyrkan är ett annat
viktigt arbetsställe.

Apotek/apoteksombud
PostNord ombud
DB Schenker ombud
DHL ombud

Den grundläggande servicen i Holmedal är
skolan och en dieseltapp för lokalbefolkningen.
Det finns även bilverkstad, frisör m m.

Bussgods/Bring ombud
Kontantuttag
Dagskassahantering
Betala räkningar

Idrottsföreningen på orten tillhandahåller bland
annat elljusspår och fotbollsplan.

Systembolagsombud
Svenska spel ombud
ATG ombud
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Återvinningsstation

X

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

X

Skola

X

Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Boende anpassat för äldre/
seniorboende
Särskilt boende för äldre
Boende LSS
InfoPoint
Offentlig toalett
Återvinningscentral

Holmedagarna

Idrottsanläggning

X

Kollektivtrafik

X

Möteslokal

X

Religiös samlingslokal

X

Lokal utvecklingsgrupp
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ORTSVIS BESKRIVNINGAR
HÄMNÄS

HÄMNÄS

Hämnäs (området kring drivmedelsstationen)
är en serviceort i Årjängs kommuns norra del
19 km från Årjäng och 15 km från Töcksfors.
I Karlanda socken bor det 705 personer.
Serviceorten Hämnäs har inom en radie av
2 km 147 personer.

2020

Dagligvarubutik
Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel

X

Laddstolpe för elfordon
Dagligvarubutik ej fullsortiment
t ex trafikbutik, säsongsbutik,
övrigt livs

Hämnäs har cirka 13 arbetsställen. Svenska
kyrkan och förskolan är två exempel.

Apotek/apoteksombud
PostNord ombud

Den grundläggande kommersiella servicen i
Hämnäs är idag begränsad och består primärt
endast av en obemannad drivmedelsstation.

DB Schenker ombud
DHL ombud
Bussgods/Bring ombud

Det finns en aktiv bygdegårdsförening och
hembygdsförening som arrangerar aktivieteter.
Sommartid finns även ett café.

Kontantuttag
Dagskassahantering
Betala räkningar
Systembolagsombud
Svenska spel ombud
ATG ombud
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Återvinningsstation

X

Café (säsongsöppet)

X

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

X

Skola
Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Boende anpassat för äldre/
seniorboende
Särskilt boende för äldre
Boende LSS
InfoPoint
Offentlig toalett
Återvinningscentral
Idrottsanläggning

Kloppa Hembygdsgård

Kollektivtrafik

X*

Möteslokal

X

Religiös samlingslokal

X

Lokal utvecklingsgrupp
*Mycket begränsat
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HANDLINGSPLAN FÖR ÅRJÄNGS KOMMUN 2020-2023
I handlingsplanen framgår vilka kommunala avdelningar som ansvarar för frågor som
förbättrar förutsättningarna för grundläggande kommersiell service.
EKONOMIAVDELNINGEN

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN

I enlighet med kommunens upphandlings			
policy ska man i varje upphandling, där så är 			
möjligt, säkerställa så att lokala leverantörer 			
ges möjlighet att lämna anbud.

Ge stöd till kommersiell service genom
varuhemsändningsbidrag samt informera
butikerna om bidraget. Arbeta för att
hemtjänstens kunder ska använda sig av
hemsändning från lanthandlarna där det är 			
möjligt.

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN
• Uppdatera översiktsplanen med fler
LIS-områden.

SAMTLIGA AVDELNINGAR

Stödja initiativ för att hitta nya lösningar på 			
• Arbeta med fördjupade översiktsplaner för 			 service och utveckling av orterna på
tätorterna.
landsbygden.
• Framställa god markberedskap för orternas 		 ÅRJÄNGS BOSTADS AB
framtida utveckling.
Bolagets verksamhet är att erbjuda våra
kommuninvånare ett bra boende och
• Trygga och tillgänglighetsanpassade mötes-		
därigenom att bidra till kommunens bostadsplatser är angelägna för att skapa en god
försörjning och bygga och förvalta byggnader.
och trevlig atmosfär.
ÅRJÄNGS NÄT
• Sprida Kulturmiljöprogrammet för tätorterna 		
Årjäng och Töcksfors för att få en kunskaps-		 Bolaget erbjuder kommunens invånare,
spridning om platserna.
företagare, myndigheter samt fritidsboende
en snabb och säker fiberinfrastruktur där inte
NORDMARKENS NÄRINGSLIV
privata aktörer finns etablerade.
• Utöka utbudet av grundläggande kommersiell
service på utpekade serviceorter genom
samverkan vid intresse från serviceföretagen.
• Tillhandahålla företagsrådgivning vid
etablering av nya serviceföretag.
• Inkludera serviceplanen i projekt som härrör
utvecklingen av kommersiell eller ideell
service.
• Se över om serviceutbudet kan utvecklas på
kommunens Infopoints.
• För dialog med Värmlandstrafik om
utveckling.

Vårt nät är ett öppet nät där flera tjänsteleverantörer kan sälja sina tjänster.
Årjängs Nät har ett väl utbyggt stamnät med
fiber över stora delar av landsbygden i Årjängs
kommun. I samarbete med sex fiberföreningar
når fibernätet ända ut till slutkunderna.
Tre områden på landsbygden är utbyggt av
privata aktörer. Det är Östervallskog, Lennartsfors/Blomskog och Fågelvik/Hån. Här har bolaget
inget fibernät.
I tätorten Årjäng är fibernätet väl utbyggt i alla
områden. Årjängs kommun ansvarar för att
genomföra åtaganden i serviceplanens handlingsplan.
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BILAGA 1
OLIKA FORMER AV STÖD
Det finns flera olika stöd för grundläggande
kommersiell service på landsbygden:
•
•
•
•
•
•
•

investeringsstöd
hemsändningsbidrag
särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker
servicebidrag
ombud för grundläggande betaltjänster
projektmedel Lokala servicelösningar
skapa markberedskap för näringsliv och
service

INVESTERINGSSTÖD
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 3 000 invånare.
Avståndet till närmaste konkurrerande
verksamhet ska vara 8 km eller längre.
Investeringsstöd beviljas för att behålla och
utveckla den grundläggande kommersiella
servicen. Stöd kan lämnas för:
• inköp eller avbetalningsköp av nytt material

• investeringen bidrar till etablering av en
servicepunkt
• företaget prioriteras regionalt enligt en av
följande tre kategorier:
1. Dagligvarubutik som är sista butik på orten
och har en nettoomsättning av dagligvaror på
högst 11 miljoner kronor. Nivå och beräkningsmetod för nettoomsättning av dagligvaror följer
riktlinjerna för det särskilda driftsstödet.
2. Nya servicepunkter i serviceorter som
prioriterats av kommunen i en antagen
serviceplan. Servicepunkten ska erbjuda minst
en grundläggande kommersiell service.
3. Drivmedelsstation där avstånd till närmaste 		
konkurrerande drivmedelsstation är 15 km 			
eller längre.
Övriga landsbygdsbutiker och drivmedelsanläggningar som uppfyller de grundläggande
kriterierna kan få 50 procent i stöd. För att få 50
procent i investeringsstöd måste ansökan vara
på minst 50 000 kronor i stödberättigade utgifter.

• ny eller begagnad fast inredning

HEMSÄNDNINGSBIDRAG

• köp av tjänst för om-, ny och tillbyggnad

Stöd kan lämnas till kommuner för att bekosta
hemsändning av dagligvaror till de hushåll som
har störst avstånd till eller saknar möjlighet att
ta sig till butiken. Bidrag får lämnas endast om
sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och
utan onödiga kostnader. Se 19 § förordningen
(2000:284) om stöd till kommersiell service.

• större reparationer av dagligvarubutiker
och drivmedelsstationer
Maxtaket för stödbeloppen är 1,2 miljoner
kronor per butik/servicepunkt under tre år.
Stöd kan beviljas med 90 procent eller 50
procent av investeringen upp till takbeloppet.
För att få 90 procent i investeringsstöd måste
ansökan vara på minst 30 000 kronor i stödberättigade utgifter. Då gäller även att:
• investeringens huvudsyfte är förbättrad miljö
och klimat

Stödet kan lämnas för att det i glesbygd och
landsbygd skall kunna upprätthållas en försörjning av dagligvaror som är tillfredsställande
med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

• investeringen leder till förbättrad funktionell 		
tillgänglighet
• investeringen leder till uppstart av nedlagd 			
butik
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forts HEMSÄNDNINGSBIDRAG
I hemsändningstjänsten ingår att ta emot
beställningen (ofta via telefon), plocka, packa
och köra ut varorna till kunden. När ett företag
åtar sig att transportera livsmedel till kund är de
ett livsmedelsföretag, enligt livsmedelslagen,
som ansvarar för att kylkedjan inte bryts
avseende livsmedlen tills de levereras.
Hemsändningsbidrag kan även lämnas för att
anordna särskilda inköpsturer till en
närliggande butik. Då är det transportföretaget
som söker bidraget. De kör runt i bygden med
en buss/minibuss och hämtar personer från de
hushåll som behöver skjuts för att kunna
handla. Efteråt körs alla hem igen. Turerna
planeras enligt schema.
För att kommunen ska få del av hemsändningsbidraget ska kommunen fastställa riktlinjer för
vilka hushåll som har rätt till hemsändning, vem
som beslutar, hur ofta de kan få hemsändning,
vad det får kosta, hur hemsändningen genomförs etc. Se bilaga 2
Butiken eller transportföretaget söker ersättning från kommunen. Stödet får inte otillbörligt
gynna en viss näringsidkare.
Kommunen söker hemsändningsbidraget från
Länsstyrelsen som finansierar med ett belopp
som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidraget
från länsstyrelsen får dock inte överstiga 100
kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.
Bidraget söks och betalas ut årsvis i efterskott.
Kommunens sökta bidrag ska uppgå till minst
ett halvt prisbasbelopp för att beviljas.
Kommunens beslutade riktlinjer om
hemsändning ska bifogas ansökan.

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 kilometer 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.
Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig
att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse. I stödbeslutet ska de närmare villkoren
för tjänsten anges. Dessa ska innefatta vilket
utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och
under vilken tid som försäljningsstället ska hållas
öppet.
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SERVICEBIDRAG

STÖD TILL BETALTJÄNSTOMBUD

Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och
landsbygd skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är
tillfredsställande med hänsyn till geografiska
och befolkningsmässiga förhållanden.

Länsstyrelsen kan lämna stöd enligt Förordning
(2014:139) om statligt stöd till
tillhandahållare av 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.

Bidrag 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.
Servicebidrag kan beviljas till näringsidkare
med försäljningsställen för dagligvaror eller
drivmedel och, om det finns särskilda skäl,
försäljningsställen för fackhandelsvaror.
Samt näringsidkare som på annat sätt säljer
och levererar dagligvaror i området, om det
finns särskilda skäl.
Bidrag får beviljas med högst 250 000 kronor
per år till samma mottagare. Bidrag som avser
dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av
grundläggande servicefunktioner, eller som av
servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000
kronor per år. Bidrag lämnas för sammanlagt
högst tre år.

Stöd får lämnas, i mån av tillgång på medel,
till företag som bedöms kunna tillhandahålla
grundläggande betaltjänster där det finns ett
behov av sådana tjänster. Vid bedömningen
av behov ska hänsyn särskilt tas till avståndet
till närmaste tillhandahållare av grundläggande
betaltjänster och till det uppskattade antalet
användare av tjänsterna. Stöd ska inte lämnas
om det är sannolikt att någon annan aktör inom
rimlig tid kommer att tillhandahålla grundläggande betaltjänster på kommersiell grund.
Stöd får inte lämnas till en mottagare som har
skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Stöd får inte heller
lämnas till en mottagare som saknar nödvändigt
tillstånd eller nödvändig registrering enligt lagen
(2010:751) om betaltjänster.

Stöd får lämnas endast om kommunen har
planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att
behovet av stöd kan bedömas.
Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.
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PROJEKTMEDEL LOKALA
SERVICELÖSNINGAR

LÄS MER
Läs mer om olika former av stöd på
Länsstyrelsens webb om det regionala
serviceprogrammet:
www.regionalaserviceprogrammet.org
Där kan du också hitta kontaktuppgifter
till handläggare.

Tillväxtverket har genom Landsbygdsprogrammet projektmedel för Lokala servicelösningar. Stöd kan beviljas till projekt för att
testa och utveckla lösningar för lokal
kommersiell service. Detta kan även avse
metodutveckling och förstudier.

Du har även möjlighet att kontakta Näringslivets
Hus som kan hjälpa till med information om stöd
och var du ska vända dig.

En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av
följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel,
post, apotek, betaltjänster.
Exempel på insatser kan vara:

Nordmarkens Näringsliv
www.nordmarkens.se
Besöksadress: Nertomtvägen 5, Årjäng
Postadress: Box 906, 672 29 Årjäng
Telefon: 0753-140 70

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

Årjängs kommun
www.arjang.se
Besöksadress: Storgatan 66
Postadress: Box 906, 672 29 Årjäng
Telefon: 0573-140 00

• Stöd kan beviljas med max 75 procent
av projektets totala faktiska kostnad.
• En ansökan kan som minst omfatta
100 000 kr.
• Minst 25 procent övrig offentlig medfinansiering kommer att krävas.
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner,
föreningar, andra organisationer och
företag (under förutsättning att projektet är av
allmännyttig karaktär) kan alla söka projektmedel för lokala servicelösningar.
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BILAGA 2 - RIKTLINJER FÖR VARUHEMSÄNDNING
VEM KAN FÅ INSATSEN?

VEM LEVERERAR?

Personer som inte själva kan ta sig till butik
eller kan få insatsen tillgodosedd på annat
sätt. Kommunen kan söka pengar för att betala
hemsändningen av matvaror, till personer på
landsbygden som inte har möjlighet att ta sig till
butiken för att handla själv.

Leveransen sker av butikens personal.
BESTÄLLNING
Beställning sker genom att ringa eller maila till
butiken.

ANSÖKAN

Inhandling sker enligt avtal från butikerna:
ICA Nära Sillerud och Nära dej Östervallskog.

Ansökan skickas till närmaste butik som
erbjuder hemsändning. Butikschefen gör en
bedömning utifrån kraven för hemsändning.

ERSÄTTNING
Ersättning till butikerna efter avtal.
Med glesbygd avser Årjängs kommun mer än
2 km från affär.
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BILAGA 3 LIS - OMRÅDEN
Landsbygdsutveckling i strandnära områden

Sjö
Östen
Töck
Foxen
Lelång
Högstjärnet
Västra Silen
Järnsjön
Bysjön
Svensbysjön
Östra Silen

Syfte med området

Antal LIS-områden

Bostäder
Bostäder/turism
Bostäder/friluftsliv/turism/fritidshus
Bostäder/fritidshus
Turism
Bostäder/friluftsliv/turism/fritidshus
Turism
Bostäder
Bostäder
Bostäder/fritidshus

3
3
9
2
1
6
1
1
2
6
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