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Ovan: Säffle kanal
Foto: Säffle kommun

Säffle kommun
Säffle är Sveriges yngsta stad och fick sina stadsprivilegier
1951.
Säffle kommuns yta är 2 512 km2 vilket ger 12,8 inv/km2
och består av stora landsbygdsområden. Dess utsträckning i
nord-sydlig riktning är ca. 80 km och i öst-västlig riktning ca.
40 km. Kommunen gränsar till Åmål, Bengtsfors, Årjäng,
Arvika och Grums kommuner.
I Säffle kommun bor det 15643 personer (aug 2019). Av
dessa bor ca. 7000 personer på landsbygden, vilket är en stor
andel jämfört med många andra kommuner.
I kommunen finns ett antal mindre tätorter som Svaneholm,
Värmlandsbro och Värmlands Nysäter med aktiva byalag
och framgångsrika företag
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INLEDNING
Bakgrund

För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång
till grundläggande service. Både kommersiell och offentlig
service behövs för att kunna skapa attraktiva miljöer
där människor vill bo, arbeta, driva företag samt turista.
Etablering av verksamheter skapar arbetstillfällen och
tillgången till service är av stor vikt för att vardagslivet
ska fungera. Dessutom fyller en servicepunkt en
social funktion som mötesplats. Service är således en
förutsättning för en levande landsbygd där människor ska
kunna bo i hela Säffle kommun.
Sedan 1973 har det varit möjligt att söka stöd till
kommersiell service. Idag finns investeringsmedlen i
Landsbygdsprogrammet (i skrivande stund 2014–2020)
och söks från länsstyrelsen. Ansökningar bedöms och
poängsättas utifrån nationella och regionala kriterier där
ett avgörande nationellt kriterium är att kommunen har
en plan för invånarnas tillgång till service. Den kommun
som sökande verkar i ska ha aktuell serviceplan eller
översiktsplan som omfattar även serviceplanering.
Region Värmland beslutar om stöd enligt förordningen
om kommersiell service bl.a. investeringsbidrag,
driftsstöd för dagligvarubutiker och hemsändningsbidrag.
”Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat
varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd
kan bedömas” (6§ Förordning stöd till kommersiell
service). En serviceplan är därför en förutsättning för att
länsstyrelsen ska kunna besluta om ekonomiskt stöd till
kommersiell service.
Denna serviceplan ska gälla 2018-2022 och är en
revidering av den Varuförsörjningsplan som antogs av
kommunfullmäktige 2012. Serviceplanen är öppen för
revideringar utifrån vad som sker på landsbygden under
perioden.

serviceplan har använt samma avgränsning när det
gäller planens mål och handlingsplan, men inkluderar
även ombud samt servicepunkter. I beskrivningen
över serviceorterna breddas avgränsningen för en mer
fullständig bild av serviceutbudet.
Serviceplanen är avgränsad i tid till 2018-2022.

Definitioner
Tätort

En tätort definieras som ett tätbebyggt område med minst
200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200
meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50
procent.
Landsbygd

Landsbygd definieras i Landsbygdsprogrammet 2014-2022
som områden utanför tätorter med fler än 3000 invånare.
Tätortsnära landsbygd har mellan 5 – 45 minuters resväg
till närmaste tätort.
Serviceort

I Värmlands regionala serviceprogram 2014-2020
avses serviceort vara en geografisk avgränsad ort som
prioriterats av kommunen i en kommunal serviceplan. På
dessa serviceorter har kommunen en ambition att skapa
förutsättningar för kommersiell och offentlig service.
På en serviceort finns service för boende och företag i
bygden.
Servicepunkt

Servicepunkt innebär generellt en näringsverksamhet som
utöver sin kärnverksamhet genom att vara ombud för
andra företag och/eller erbjuder kommunal service.

Syfte

Syftet med serviceplanen är att ge en helhetsbild över den
tillgängliga servicen i Säffle kommun. Serviceplanen ska
vara ett verktyg i kommunens planering som syftar till
att vidmakthålla och utveckla en rimlig servicenivå för
landsbygdens boende, företagare och besökare. I planen
ska därför prioriteringar över serviceorter göras. Planen
fungerar även som ett underlag för länsstyrelsen, Region
Värmland samt Tillväxtverkets prioriteringar avseende
projektmedel för lokala servicelösningar.

Avgränsningar

Värmlands regionala serviceprogram 2014-2020 avgränsas
till grundläggande kommersiell service vilket omfattar
dagligvaror, drivmedel, grundläggande betaltjänster,
post och paket samt apotekstjänster. Säffle kommuns

Ovan: Bilden visar exempel på kommersiell, offentlig och
ideell service som i någon form kan ingå i ett serviceutbud
på landsbygden.
Transport/logistik, IT/bredband och kollektivtrafik är viktig
infrastruktur för att kunna upprätthålla ett serviceutbud.
Punkten i mitten ska illustrera serviceplanen och möjligheten
att kombinera nya och alternativa servicelösningar.
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Framtagande

I arbetet med Säffle kommuns serviceplan har Värmlands
regionala serviceprogram samt den varuförsörjningsplan
som upprättades i kommunen 2012 fungerat som underlag.
Därutöver har dialoger genomförts med berörda aktörer
inom ramen för framtagandet för serviceplanen.

BESKRIVNING AV NULÄGE

Landsbygderna i Säffle präglas av stolthet och stort
engagemang i utvecklingsfrågor. Säffle kommun är
en kommun som starkt präglas av jordbruk, med
tyngdpunkter längs med E18, E45, hela Värmlandsnäs
samt ett stråk längs med väg 175. Denna markanvändning
har en lång historisk kontinuitet och har också präglat
bebyggelsestrukturen samt näringslivet, med en stor andel
egenföretagare/fåmansföretag. Genom denna utveckling
av landsbygderna inom kommunen finns en högre grad
av gleshet även inom tätort/tätortsnära landsbygd vilket
också innefattar service av olika slag.
Ca. 45 % av kommunens invånare bor på landsbygderna.
2018 fanns både livsmedel och drivmedel i Svaneholm,
Långserud, Värmlands Nysäter, Värmlandsbro och
Botilsäter. För att säkra tillgången till service på
landsbygden kan hemsändning ordnas. I dagsläget har
en lanthandel, Hillerströms i Långserud, valt att erbjuda
hemsändning samt Ica Kvantum i Säffle.
Ett välutbyggt fibernät finns i hela kommunen vilket
ökar den digitala tillgängligheten och således skapar
förutsättningar och gynnar företagande och boende i hela
kommunen.
Förutom i Säffle stad finns grundskolor i
Värmlands Nysäter, Värmlandsbro och
Förskolor finns i Kila, Tveta, Svaneholm,
Värmlands Nysäter, Värmlandsbro och
Friskolor finns i Långserud och Tveta.

ÅR

FOLKMÄNGD

2010

15547

2011

15394

2012

15308

2013

15276

2014

15334

2015

15366

2016

15633

2017

15727

2018

15643

Svaneholm,
Botilsäter.
Långserud,
Botilsäter.

Ovan: Befolkningsförändring i Säffle kommun, 2010-2018.
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Äldreboende finns förutom i Säffle stad även i Långserud,
Svaneholm och Värmlands Nysäter.

PROBLEMATIK
Olika servicebehov

Service har olika innebörd för människor och
servicebehovet för olika grupper i samhället varierar.
Serviceplanen har tagit tre målgruppers behov av tillgång
till service i beaktning.
För invånare kan tillgången till dagligvaror samt drivmedel
ha stor betydelse, men även närheten till skola och annan
offentlig service är viktig för ett fungerande vardagsliv.
Inom gruppen invånare skiljer sig även behoven åt
beroende på ålder, kön etc.
Företagare är en annan samhällsgrupp som är beroende
av service men företagare är också en grupp som tillför
service till samhället. För företagare kan tillgången till
drivmedel samt post- och pakettjänster vara av stor vikt
för verksamheten.
Den tredje målgruppen serviceplanen tagit i beaktning är
besökare. Besökares behov kan variera över säsong men
service som är av vikt kan vara livsmedel, drivmedel och
grundläggande betaltjänster.

Ändrade köpvanor

En ökad arbetspendling och digitaliseringen är två
faktorer som har ändrat människors köpvanor. Vid ökad
arbetspendling till annan ort har handeln på de lokala
butikerna minskat och fler ärenden uträttas istället i
tätorterna där inköpen i högre grad kan samordnas. Detta
innebär att kundunderlaget på landsbygden minskar och
vid nedläggningar ökar inköpsarbetet för de konsumenter
som annars skulle handlat lokalt. För de som har svårigheter
att handla på annan ort blir vardagen då svårare och fler
riskerar att inte klara sina inköp utan kommunens hjälp.
Även
digitaliseringen
har
förändrat
våra
konsumtionsmönster då ärenden idag kan uträttas via
internet. Detta ökar bland annat behovet av post- och
pakethanteringen samt minskar underlaget för lokala
verksamheter.

KOMMUNALA MÅL

Målsättning

Kommunala planer och visioner

Kommunens huvudsakliga målsättning är att på
sikt trygga ett gott serviceutbud generellt, med
tyngdpunkt på dagligvaru- och drivmedelsförsörjning
för kommuninvånare och besökare på landsbygden.
Målsättningen kan realiseras genom att:

I Säffle stad finns god tillgång till dagligvaror och
drivmedelsförsäljning. Tillgången till service är en
viktig faktor för att kunna leva och verka även utanför
centralorten.
Säffles målsättning är en levande landsbygd vilket lyfts
i kommunens vision 2026. Visionen framhåller att
landsbygden ska leva och utvecklas och betydelsen av
service för att kunna bo på landsbygden omnämns i
översiktsplanen (2013). I översiktsplanen anges även
att kommunen är positiv till bostadsbebyggelse och
verksamheter på landsbygden.
Till översiktsplanen finns ett tematiskt tillägg avseende
landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS). LISplanen möjliggör attraktiva boendemiljöer på landsbygden
vilket motiverar utökad service i kommunen. Under
arbetet med serviceplanen har LIS-planen fungerat som ett
underlag för att samlokalisera service med tillkommande
bostäder och verksamheter.

•

Verka för att landsbygden ska vara attraktiv för
invånare, företag och besökare

•

Verka för att befintlig service bibehålls

•

Möjliggöra för tillkommande service

•

Verka för ett breddat samordnat serviceutbud i
butikerna

•

Ge butikerna på landsbygden förutsättningar för att
kunna konkurrera

•

Medverka till att organiserad hemsändning används

•

Beakta landsbygd och service vid planering av
kommunala verksamheter.

LIS-planen är i skrivande stund (augusti 2019) under
revidering och befinner sig inför granskning.

Överordnade strategier
Värmlandsstrategin

Region Värmland har tagit fram Värmlandsstrategin för
2014-2020 med 33 mål indelat i fyra prioriterade områden:
Livskvalitet för alla, fler och starkare företag, Höjd
kompetens och Bättre kommunikationer. Strategin är en
del av att förverkliga Värmlands vision ”Värmland- ett
skönare liv”.
Regionalt serviceprogram

Det regionala serviceprogram 2014-2022 beskriver en
gemensam samverkan för att bevara och utveckla service
på landsbygden och programmet är ett verktyg för att
uppnå regeringens nationella strategi för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft.

Ovan: Ekenäs gästhamn
Foto: Säffle turistbyrå
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PRIORITERINGAR
Serviceorter
Säffle kommun väljer i denna serviceplan att prioritera
de landsbygdsorter som har tillgång till grundläggande
kommersiell service vilket omfattar dagligvaror,
drivmedel, grundläggande betaltjänster, post och paket
samt apotekstjänster. Även de orter som har ombud samt
servicepunkter inkluderas.
Prioriteringen innebär att orter eller områden som
inte uppfyller avgränsningen inte presenteras närmare
i serviceplanen. Potentiella utvecklingsområden där
kommunen gärna ser en utveckling av befintlig service
har dock pekats ut och lyfts kortfattat. Vid eventuell
etablering av grundläggande kommersiell service inom
utvecklingsområdena betraktas dessa som prioriterade.

Hemsändning

Ersättning för hemsändning syftar till att säkerställa
tillgången till service till de hushåll som har störst
avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till
matbutiken.
Kommunen söker bidrag från Region Värmland som
finansierar med ett belopp som motsvarar högst 50
% av kommunens nettoutgift för hemsändningen.
Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor/hushåll och
hemsändningstillfälle.
Hemsändningsbidrag omfattar enbast dagligvaror. Idag
får lanthandlaren ett hemsändningstöd av 120 kr/kund
max 1 ggr/vecka.
Det finns även möjlighet att söka hemsändningsbidrag för
att möjliggöra samordnade inköpsturer till närliggande
butik för de hushålla som behöver skjuts för att kunna
handla.
I socialförvaltningens riktlinjer gällande varuförsörjning
till brukare gäller följande:
Inköp och ärenden åt omsorgstagaren

Inköp av dagligvaror beviljas normalt 1 gång per vecka
och ska uträttas i närmaste välsorterade livsmedelsbutik.
Där varubil eller lanthandel finns ska den servicen nyttjas.
Hjälp att uträtta ärenden till bank, apoteket eller liknande
kan uträttas 1 gång per månad.
Utifrån brukarens behov ingår vid inköp att skriva nota
vid behov, inhandling, plocka i varor i kylskåp/skafferi,
slänga matvaror som blivit gamla.
Vid bedömning av inköp frågar biståndshandläggarna
brukaren vad som är svårt i samband med inköp. Brukare
kan då exempelvis berätta att det är svårt i affären och
att de inte orkar gå i en affär, men att de klarar av att
plocka in varorna och skriva notan. Det ska då framgå i
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beställningarna vi gör vad brukaren klarar och inte klarar.
Det kan även handla om en brukare som gärna vill vara
med och handla men klarar inte att sortera alla intrycken,
då klarar ev. brukaren inköp om en personal är med vid
inköpet.
I dagsläget är det enbart Hillerströms i Långserud som
kör ut varor till brukare i Långserud, i de fallen ringer
brukaren själv in sin beställning eller kan få hjälp av
hemtjänstpersonalen med beställningen. Även ICA
Kvantum (Säffle) erbjuder hemsändning.
Det finns även möjlighet att få hjälp att inhandla kläder 2
gånger per år efter biståndsbeslut.
I ett av hemtjänstområdena erbjuder vi, då som i ett
pilotprojekt, brukarna att handla online. I de fallen går
personalen hem till brukaren och gör beställningen
tillsammans med brukaren via en läsplatta eller så sköter
personalen om inhandlingen efter en nota som brukaren
har lämnat. I dagsläget så hämtar personalen matkassarna
vid affären, men i förlängningen så är tanken att affären
även kör hem matkassarna till brukaren.

Stödjande av besöksnäring

Ytterliggare en prioritering av kommunen är att stödja
besöksnäring kopplat till exempelvis naturturism.
Besöksnäringen är viktiga aktörer för både invånare samt
besökare då de bidrar till utveckling, framtidstro och
företagande inom landsbygderna. Aktörernas drivkraft
och verksamheternas utvecklingspotential stärker således
möjligheterna till utökad service.

OLIKA AKTÖRERS ROLLER
Region Värmland

Region Värmland är ansvarig för det regionala
serviceprogrammet och således att genomföra
programmets mål, ta fram en årlig handlingsplan samt
lämna en uppföljning till Tillväxtverket. Region Värmland
har även ansvar för handläggningen av de statliga stöd som
kan beviljas med stöd av förordningen om kommersiell
service, exempelvis hemsändningsbidrag, servicebidrag
och driftstöd.

Länsstyrelsen

Investeringsstöd och rådgivningsstöd kan sökas inom
Landsbygdsprogrammet för att stödja grundläggande
kommersiell service. Länsstyrelsen har ansvar för
handläggningen av dessa stöd. Myndigheten tar även fram den
regionala handlingsplanen inom Landsbygdsprogrammet,
ansvarar för det betaltjänstuppdrag som rapporteras
årligen till Post- och Telestyrelsen samt handlägger stöd
till statligt finansierade betaltjänstombud.

Kommunen

Kommunen ansvarar för upprättandet av en kommunal
serviceplan vilket härleds målet i det regionala
serviceprogrammet att inventera befintlig service.
Utöver det ansvarar kommunen för att genomföra
serviceplanens handlingsplan, erbjuda hemsändning
samt bistå vid ansökningar om projektstöd, stöd för
kommersiell service samt i kontakt med myndigheter.

HANDLINGSPLAN

ANSVAR

1

Ge kommunalt stöd till service genom hemsändningsbidrag Socialförvaltningen
samt informera om stödet.

2

Inkludera landsbygdsservice i kommunens planer och Respektive förvaltning
program.

3

Prioritera inköp från lanthandlarna vid hemsändning.

4

Samverkan mellan förvaltningar och insyn i varandras Offentliga rummet
verksamheter i syfte att samordna arbetet kring service på
landsbygderna

5

Tillämpa upphandlingspolicyns möjligheter till inköp från Kommunledningsförvaltningmindre butiker.
en

6

Erbjuda samhällsinformation vid servicepunkter

7

Stödja innovativa servicelösningar och utveckling på Näringslivsenheten
landsbygderna

8

Genom den fysiska planeringen främja utvecklingen av Kommunledningsförvaltningboende och serviceunderlag inom landsbygderna
en samt Miljö- och byggförvaltningen

9

Följa upp och revidera serviceplanen

10.

Regelbundet bjuda in till samråd mellan kommunen, aktö- Näringslivsenheten
ren och konsumenter

Socialförvaltningen

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten
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Serviceorter
Utvecklingsområden

Värmskog

Gillberga / Häljebol

Sillerud

Långserud

Värmlands Nysäter
Segmon

Norra Skarbol
Värmlandsbro

Svaneholm

Källsbäck
Säffle

#

Duse udde
Åmål

Botilsäter

Eskilsäter

Ekenäs
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1:300 000

BESKRIVNING AV
SERVICEORTER

Sex serviceorter och dess bygder presenteras här och efterföljs av en kortare beskrivning av fyra potentiella utvecklingsområden. Utöver de som presenteras är även Säffle
stad en serviceort. Säffle stad är kommunens huvudort
och har ett stort serviceutbud. För kommuninvånare boende i närhet av grannkommuner finns andra viktiga serviceorter. Dessa serviceorter redovisas endast i karta och
gällande avstånd.

Svaneholm
Svaneholm ligger naturskönt i sydvästra delen av
kommunen. Genom Svaneholm sträcker sig länsvägen
mellan Åmål och Årjäng och en järnväg med sträckan Åmål
och Svaneholm. Svaneholms närmaste centralort är Åmål.
I Svaneholm tätort bor 489 invånare och nattbefolkningen
inom en fem kilometers radie uppgår till 866 invånare (dec
2019).
Svaneholms tätort sträcker sig från fotbollsplanen
Svenevallen i norr till hembygdsgården i söder och är en
tätort med brukstraditioner då Svaneholms bruk tidigare
var den dominerande arbetsplatsen. Numera finns det ett
antal småföretag etablerade på bruksområdet. I tätorten
finns bland annat en hembygdsgård, ett järnvägssällskap
och västern aktiviteter.
Serviceutbudet består bland annat av förskola, skola,
vårdcentral, livsmedelsaffär, drivmedelstapp, flera
matställen, brandstation samt flera samlingslokaler.
Dagligvarubutiken i Svaneholm är Coop Svanskog vilka
erbjuder de ombud vilka presenteras i tabellen.
I tätorten finns fem gällande detaljplaner av olika åldrar.
I Rävgårdsområdet finns det 25 obebyggda planlagda
tomter för bostäder och i södra delen av Svaneholm
finns det ytterligare ca. 50 000 m2 mark planlagd för
bostäder. Vid Svaneholms bruk finns det planlagd mark
för industriverksamhet. Dessutom finns det ett mindre
område ledigt i södra delen av tätorten som är planlagt för
viss verksamhet.
Inom en fem km radie kring Svaneholm finns tre befintliga
LIS-områden. I den reviderade LIS-planen finns även ett
befintligt LIS-område med tillägg samt förslag på två nya
områden, se Bilaga 1.
Kommunen vill enligt uttalad målsättning verka för att
befintlig service kvarstår och all utveckling av service i
bygden ses som positiv, där hemsändning från den lokala
butiken är en önskvärd utveckling.

SVANEHOLM

Dagligvaror
Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel
Laddstolpe för elfordon
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Kiosk,trafikbutik
Apotek,apoteksombud
Post Nord ombud
DB schenker paketutlämning
DHL paketutlämning
Bussgods,Bring ombud
Kontanthantering,kassa affär
Dagkassehantering
Betala räkningar
Systembolagsombud
Svenska spel ombud
ATG ombud
Café
Restaurang
Hotell/vandrarhem/stugby
Camping/ställplatser/gästhamn
Turistinformation
Info point
Offentlig toalett
Återvinningsstation
Förskola
Skola
Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Gruppboende
Anpassat boende för äldre
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2018

UPPFÖLJNING

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Avstånd till serviceorter,
via vägnätet

Långserud		

17 km

Åmål			22 km
Säffle			

32 km
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LÅNGSERUD
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ATG ombud
Café
Restaurang
Hotell/vandrarhem/stugby
Camping/ställplatser/gästhamn
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2018

UPPFÖLJNING

Långserud

1
1
1

Långserud ligger i norra delen av Säffle kommun och
iinom en fem kilometers radie uppgår nattbefolkningen
till 576 invånare (dec 2019). Genom Långserud sträcker
sig E18 som går mellan Oslo, Karlstad och Stockholm.
Långserud är en aktiv landsbygdsort med lanthandel,
drivmedelstapp, servering, camping och stugby, skola och
äldreboende. Förskolan, skolan (åk 1-6), äldreboendet och
idrottanläggningen drivs som ekonomiska föreningar.
Långseruds centrala delar sträcker sig från skolan och
hembygdsgården i väst till kyrkan och södra delen av sjön
Aspen i öst.

1

Hillerström
lanthandel
erbjuder
drivmedelstapp, ombud och hemsändning.

1

En viktig besöksnäring i området är Naturbyn som
erbjuder naturupplevelser och övernattning i stugor.

1
1
1

dagligvaror,

Två detaljplaner finns i området.

1
1
1
1

Inom en fem km radie från Långseruds centrala delar
finns två befintliga LIS-områden och i den reviderade LISplanen anges ett område med tillägg, se bilaga 1.
Kommunen vill enligt uttalad målsättning verka för att
befintlig service kvarstår och all utveckling av service i
bygden ses som positiv.

1
1

1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

Avstånd till serviceorter,
via vägnätet

Värmlands Nysäter

8 km

Svaneholm		

17 km

Sillerud			

25 km

Säffle			

27 km

Värmlands Nysäter

Värmlands Nysäter ligger i norra delen av Säffle kommun
och i tätorten bor 159 invånare. Inom en fem kilometers
radie uppgår nattbefolkningen till 545 invånare (dec 2019).
Genom tätorten sträcker sig länsväg 175 som går mellan
Säffle och Arvika. Tätorten ligger också i anslutning till
Byälvens vattensystem med egen gästhamn.
Värmlands Nysäter sträcker sig från hembygdsgården
och fotbollsplanen i norr ner till drivmedelsstationen
och Värmlandsmejerier i söder. I tätorten finns bl.a.
förskola, skola (åk 1-6), vårdcentral, livsmedelsaffär,
drivmedelstapp, brandstation samt flera samlingslokaler.
Strax söder om centrala delarna av tätorten finns
Värmlandsmejerier och en drivmedelsstation.
Lanthandeln, Vikingahallen, erbjuder dagligvaror, ombud
och café.
Mitt i tätorten finns några anrika marknadsbodar. På platsen
vid bodarna bedrevs handel redan på mitten av 1700-talet.
Marknadsbodarna är byggnadsminnesförklarade och
varje år anordnas där flera evenemang. Det finns även
ett hembygdsmuseum som är öppet på somrarna vid
evenemang.
I Värmlands Nysäter finns Värmlands vikingacenter som
är ett besökscentrum ägt av kommunen. I vikingacentret
finns café, toalett, konferensanläggning samt utställningar.
Intill finns även en vikingaby och en kommunal badplats.
Föreningen Gillbergaturism som driver Vikingcentret har
flera utvecklingsplaner för området kring museet. Nyligen
genomfördes en om- och tillbyggnad av Nysäters skola i
syfte att samlokalisera förskola och skola till nuvarande
skolområde.
I tätorten finns sju gällande detaljplaner av olika åldrar.
Det finns ca. 10 000 m2 obebyggd planlagd tomtmark
för bostäder och några obebyggda planlagda tomter för
industriverksamhet i Värmlands Nysäter.
Kring Värmlands Nysäter finns inga utpekade LISområden, se Bilaga 1.
Kommunen vill enligt uttalad målsättning verka för att
befintlig service kvarstår och all utveckling av service i
bygden ses som positiv.

Avstånd till serviceorter,

VÄRMLANDS NYSÄTER 2018
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Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel
Laddstolpe för elfordon
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Kiosk,trafikbutik
Apotek,apoteksombud
Post Nord ombud
DB schenker paketutlämning
DHL paketutlämning
Bussgods,Bring ombud
Kontanthantering,kassa affär
Dagkassehantering
Betala räkningar
Systembolagsombud
Svenska spel ombud
ATG ombud
Café
Restaurang
Hotell/vandrarhem/stugby
Camping/ställplatser/gästhamn
Turistinformation
Info point
Offentlig toalett
Återvinningsstation
Förskola
Skola
Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Gruppboende
Anpassat boende för äldre
Särskilt boende för äldre
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Religiös samlingslokal
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UPPFÖLJNING

1
1

1
1
1

1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

via vägnätet

Långserud		

8 km

Segmon		

19 km

Säffle			

23 km
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VÄRMLANDSBRO

Dagligvaror
Hemsändning av dagligvaror
Drivmedel
Laddstolpe för elfordon
Ombud kollektivtrafikbiljetter
Kiosk,trafikbutik
Apotek,apoteksombud
Post Nord ombud
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Turistinformation
Info point
Offentlig toalett
Återvinningsstation
Förskola
Skola
Fritidsgård
Bibliotek, bokbuss
Gruppboende
Anpassat boende för äldre
Särskilt boende för äldre
Återvinningscentral
Idrottsanläggning
Kollektivtrafik
Möteslokal
Religiös samlingslokal
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2018
1

UPPFÖLJNING

Värmlandsbro

Värmlandsbro ligger strax norr om Säffle stad i anslutning
till Europaväg 45 och järnvägen Norge/Vänerbanan. där
järnvägen har en hållplats. Inom tätorten bor 474 invånare
och inom en fem kilometers radie uppgår nattbefolkningen
till 967 invånare (dec 2019).
Den dominerande arbetsplatsen i Värmlandsbro är
Moelven Byggmodul AB med för närvarande 175 anställda.
Företaget Grön Ko med förädling och försäljning av lokalt
producerat kött har också sin verksamhet på orten.
Värmlandsbro sträcker sig från drivmedelstationen i norr
till skolan, Brovallen och AP Däckservice i söder och där
finns bl a förskola, skola, ett par matställen, handel och
drivmedelstapp, fotbollshall samt andra samlingslokaler.

1

Ingen dagligvaruhandel finns men Grön Ko Café & Saluhall
bedriver sin verksamhet på orten. En drivmedelstapp
finns längs E45 där det även finns en restaurang.
I Värmlandsbro finns fem gällande detaljplaner av olika
åldrar och i dessa finns det ett 20-tal obebyggda och
avstyckade planlagda tomter för bostäder.

2
2

Området vid Moelvens Byggmodul AB är inte
detaljplanelagt. I södra delen av Värmlandsbro finns 20
000 m2 planlagd mark som inte är bebyggd.
Kommunen avser på sikt i samarbete med Trafikverket
bygga en gång- och cykelväg mellan Säffle stad och
Värmlandsbro.

1
1
1
1
1

Inom en fem km radie kring Värmlandsbro finns inga
utpekade LIS-områden. Längs Värmlandsnäs östra kust
pekas dock tre nya områden ut i den reviderade planen
där Värmlandsbro är närmaste ort, se Bilaga 1.
Kommunen vill enligt uttalad målsättning verka för att
befintlig service kvarstår och all utveckling av service i
bygden ses som positiv. En utveckling av dagligvaruservice
samt ombud ses som en önskvärd.

1
1
1

Avstånd till serviceorter,
via vägnätet

14 |

Säffle 			

9 km

Segmon		

13 km

Ekenäs

Ekenäs ligger på Värmlandsnäs sydspets där
nattbefolkningen inom en fem kilometers radie uppgår
till 66 invånare (dec 2019). I skrivande stund finns
ingen drivmedelstation eller dagligvarubutik men en
drivmedelsstation planeras inom närtid vilket gör att
Ekenäs pekas ut som en serviceort enligt planens
avgränsning.
Ekenäs sträcker sig från campingen i söder och norrut
längs kusten in i Ekenäsviken. I Ekenäs finns båthamn
och planerad drivmedelsstation för båtar och bilar. Det
finns möjlighet för båtar att tömma båten på avfall,
servering av mat och café, camping, ställplats, hantverk
och livsmedelsmedelsförsäljning m.m. I området finns
fiske och förädlingsföretag.
Från Ekenäs går båtturer till Lurö och andra platser i
Vänern. En utbyggnad av nya bryggor samt förstorning
av hamnbassängen har nyligen skett.
I Ekenäs finns en detaljplan från 2017 och ett befintligt
LIS-område där den reviderade LIS-planen föreslår ett
tillägg, se Bilaga 1.
Kommunen vill enligt uttalad målsättning verka för att
befintlig service kvarstår och all utveckling av service i
bygden ses som positiv.

Avstånd till serviceorter,

EKENÄS
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2018

UPPFÖLJNING

1

1
1
1
1
1

1

1

via vägnätet

Botilsäter		

23 km

Säffle			

39 km
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BOTILSÄTER
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2018
1
1

1

UPPFÖLJNING

Botilsäter

Botilsäter ligger 2 mil söder om Säffle utefter väg 533
som är huvudvägen ut på Värmlandsnäs. Inom en fem
kilometers radie uppgår nattbefolkningen till 329 invånare
(dec 2019).
Botilsäters centrala delar sträcker sig från skolan i väst till
kyrkan i öst och där finns bl.a. Botilssäters Livs, vilket är
en lanthandel som även har en drivmedelstapp. Butiken
har även Post Nord ombud.
Här finns också förskola, fritids, skola (åk 1-6), kyrka och
församlingshem.
I närheten av Botilssäter finns två befintliga LIS-områden
längs Värmlandsnäs västkust och i den reviderade planen
föreslås även nya, se Bilaga 1.
Kommunen vill enligt uttalad målsättning verka för att
befintlig service kvarstår och all utveckling av service i
bygden ses som positiv.

1

1
1
1
1

1
1
1

Avstånd till serviceorter,
via vägnätet

Säffle			

16 km

Ekenäs			23 km
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BESKRIVNING
AV POTENTIELLA
UTVECKLINGSOMRÅDEN

Utöver de utpekade serviceorterna finns områden i
kommunen där det är önskvärt att befintlig service utvecklas.
Detta kan vara genom etablering av dagligvaruhandel,
drivmedel eller etablering av servicepunkt. Då områdena
inte uppfyller serviceplanens avgränsning presenteras de
endast kortfattat.

Duse udde

Duse udde ligger fem kilometer söder om Säffle stad.
I området finns Duse Camping som är en kommunal
camping med stugor och campingplatser, badplats,
gästhamn och restaurang. I området finns ett befintligt
LIS-område där avsikten är att utveckla området och
utöka campingen.

Eskilsäter

Häljebol/Gillberga

I området kring Häljebol och Gillberga bedrivs många
företag med varierad inriktning. I Häljebol finns även en
bygdegård. Häljebols närmaste serviceort är Värmlands
Nysäter, 11 km. Inom en fem kilometers radie uppgår
nattbefolkningen till 361 invånare (dec 2019).

Norra Skarbol

Norra Skarbol ligger två kilometer norr om Svanskogs
tätort där en väletablerad bilserviceverkstad är belägen.

Källsbäck

I Källsbäck ligger Källsbäck Gård som driver
besöksbondgård med en egen gårdsbutik och café. Butiken
och caféet erbjuder produkter från den egna gården samt
gårdar i trakten. Kring Källsbäck föreslås tre nya LIS
områden i den reviderade LIS planen. Närmaste serviceort
är Värmlandsbro, 11 km. Inom en fem kilometers radie
uppgår nattbefolkningen till 202 invånare. (dec 2019)

Eskilsäter har tidigare varit utpekat som en serviceort
då det tidigare bedrevs en lanthandel på orten. Ett LIS
område finns utpekat i Eskilsäter där den reviderade LIS
planen anger ett tillägg. Eskilsäters närmaste serviceorter
är Ekenäs, 6 km, och Botilsäter, 15 km. Avstånd till Säffle
stad är 32 km. Inom en fem kilometers radie uppgår
nattbefolkningen till 199 invånare (dec 2019).

Ovan: Långserud
Foto: Säffle turistbyrå
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BILAGA 1: SERVICEPLAN OCH LIS-PLAN
Kartorna visar Säffles kommun med utpekade
serviceorter, utvecklingsområden samt LIS-områden.
Kring serviceorterna illustreras ett område med fem
kilometers radie och kring Säffle tio kilometer. Kartorna
syftar till att presentera samordningen mellan service- och
LIS-planen.

Befintligt LIS

Serviceorter
Utvecklingsområden

Befintligt LIS
med tillägg
Nytt LIS
Borttaget LIS

39

12

Gillberga(/Häljebol)

13

Långserud

11

Värmlands Nysäter

7
6

10

38

8

3
2

4

5

17

37

Norra Skarbol
15

9

Svaneholm

16

18

14

36
19

1
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20

Säffle

47

Värmlandsbro

Befintligt LIS
Befintligt LIS
med tillägg

46
45

Säffle

Källsbäck

Nytt LIS
Borttaget LIS

35

22
21

34

23

Duseudde

33

24

32

42

Åmål
40

41

25

Botilsäter

43

31

26
44

27
30

Eskilsäter
28

29

Ekenäs
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