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1. Utredningens uppdrag

Regeringen beslutade den 23 januari 2014 att en särskild utredare ska
undersöka förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell service
och viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt
sårbara och utsatta. Till särskild utredare utsågs Catharina Håkansson
Boman.
Utredaren ska enligt direktiven:












analysera förutsättningarna för att stödja tillgången till en grundläggande
nivå av kommersiell service i de områden som är särskilt sårbara och
utsatta,
ta ställning till vilka former av service som kan omfattas samt klargöra hur
ett stöd skulle kunna bidra till ökad tillgänglighet till och samordning av
olika typer av service,
föreslå kriterier för att få stöd samt för hur stödet skulle kunna utformas
och beräknas,
lämna förslag på finansiering av ett eventuellt stöd,
klargöra om och i så fall på vilket sätt ett eventuellt stöd kan samordnas
med förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service och andra
befintliga stödsystem,
klargöra vilka möjligheter till stöd som EU:s statsstödsregler medger, i
synnerhet reglerna för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och
reglerna för stöd av mindre betydelse, och
lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2015

2. Sammanfattning av delrapportens innehåll

Statligt stöd till kommersiell service i glesbygd har funnits i många år och
formerna för stödet har i huvudsak varit oförändrade. Utredningens
hittillsvarande kontakter tyder på att befintliga stöd fungerar väl men det
är också tydligt att länen tillämpar stöden på något olika sätt.
Utredningen kommer att föreslå nya former av stöd som kompletterar
nuvarande stöd.
Lanthandeln har en särskild betydelse i glesbebyggda områden genom att
den fungerar som ett nav för andra serviceslag. Det kan vara post- och
apoteksombud, spel, pakethantering, betaltjänster och olika typer av
information. Försvinner butiken försvinner också annan service och
många människor mister en naturlig mötesplats. Dessutom försämras
förutsättningarna för företagande och sysselsättning.
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En huvuduppgift för kommittén är att undersöka förutsättningarna för
att stödja tillgången till en grundläggande nivå av kommersiell service i
de områden som är särskilt sårbara och utsatta. Enligt en ofta använd
definition är ”glesbygd” områden med mer än 45 minuters bilresa till
närmaste tätort med fler än 3 000 invånare samt öar utan fast
landförbindelse. En mer förfinad modell, som utvecklats av
Tillväxtanalys, använder begrepp som låg eller mycket låg tillgänglighet
till tätorter. Graden av tillgänglighet till tätorter ger en uppfattning om
vilket underlag som finns för att tillhandahålla service. Utredningen
kommer att överväga om det är rimligt att avgränsa ”särskilt sårbara och
utsatta områden” till de delar av landet som har låg och mycket låg
tillgänglighet till tätorter.
Tillgång till post, dagligvaruförsörjning, drivmedel, apotek och
betaltjänster är grundläggande service. Mobiltelefoni1 och bredband är en
förutsättning för att annan service ska fungera och bör betraktas som en
grundläggande infrastruktur. En fråga som utredningen kommer att ta
ställning till är om det går att ange ett längsta godtagbart avstånd för att
en grundläggande nivå av service ska anses vara tillgodosett.
Det är utredningens uppfattning att kommunerna har en avgörande roll
för att åstadkomma långsiktiga lösningar. Det är på kommunal nivå
kunskapen finns om de lokala förhållandena. När kommunerna gör
strategiska ställningstaganden till hur servicen ska ordnas för invånare i
kommunernas ytterområden kan kommuner och ansvariga på länsnivå
samordna sina prioriteringar och dra åt samma håll.
Under senare år har samordnade servicelösningar vuxit fram på flera små
orter. Dessa utformas på många olika sätt. I utredningens fortsatta arbete
blir det centralt att ta del av olika modeller och erfarenheterna från dessa.
Transporter i glesbygd är dyra till följd av långa avstånd och ibland små
volymer. Denna problematik har flera gånger tagits upp av de som haft
kontakt med utredningen. Mer av samordnade transportlösningar i
glesbygd skulle kunna sänka kostnaderna och förbättra förutsättningarna
för företag i glesbygd.
Ett statligt stöd till tillhandahållande av grundläggande betaltjänster har
nyligen införts. Vidare finns ett statsbidrag till apotek i glesbygd
samtidigt som andra förändringar avseende apoteksombud förbereds.
1

I denna delrapport använder vi begreppen mobiltelefoni och bredband, eftersom det är
problem med tillgängligheten till dessa kommunikationstjänster som vanligen tas upp med
utredningen. Men egentligen avses elektroniska kommunikationer, vilket inkluderar
telekommunikationer, it och radio. Det kan alltså även handla om fast telefoni och telefoni
via satellit.
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Utredningen kommer inte att behandla frågor om stöd till apotek och
betaltjänster men däremot frågor som rör samordning av sådan service
med andra serviceslag.
Postservice har stor betydelse både för enskilda människor och för
företag i glesbygd. Posttjänster tillhör den grundläggande servicen och är
också i hög grad tillgänglig i glesbygd. Postverksamheten påverkas dock
av andra samhällsförändringar och står inför många utmaningar. För att
tillförsäkra människor denna grundläggande service är det viktigt att vara
öppen och flexibel vad gäller arbetssätt. Samverkan mellan Posten och
andra aktörer kan vara ett sätt att upprätthålla service i glesbygd på
längre sikt. Där generella lösningar inte når ut kan det krävas lösningar
på individnivå. Det kan gälla leveranser av brev, paket, mat- och
apoteksvaror samt betaltjänster.
En ökad samordning av service lokalt och regionalt kräver att statliga
myndigheter och statligt ägda bolag med uppgift att tillgodose särskilt
formulerade samhällsintressen samverkar med varandra och med övriga
berörda aktörer. Utredningen för samtal med AB Svenska Spel, Apoteket
AB, PostNord AB och Systembolaget och överväger att lämna förslag
om hur samordningen kan stärkas vad gäller ombudsverksamheten.
Denna delrapport innehåller inga förslag eller definitiva
ställningstaganden. Avsikten med delrapporten är att ange inriktning och
avgränsningar för det fortsatta arbetet och att peka ut viktiga områden
som utredningen kommer att arbeta med under den återstående
utredningstiden. Ambitionen har alltså inte varit att redovisa lösningar på
de problem som identifieras. Delrapporten är en lägesrapport och ett
underlag för fortsatt arbete.
Utredningen kommer i slutbetänkandet:
 att överväga om det finns skäl att föreslå förändringar i reglerna för
nuvarande stöd,
 att redovisa erfarenheter från de regionala serviceprogrammen 20092013 och delar av innehållet i de gällande programmen 2014-2018 samt
dra slutsatser utifrån programmen,
 att beskriva tillgången till service i glesbygd,
 att beskriva vad som kan anses vara en grundläggande nivå av
kommersiell service,
 att överväga dels om det är rimligt att avgränsa ”särskilt sårbara och
utsatta områden” till de delar av landet som har låg och mycket låg
tillgänglighet till tätorter, dels hur skärgårdsområden ska behandlas,
 att för de stödformer som föreslås överväga vilka kriterier som ska gälla
för att stödet ska kunna utgå,
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att överväga hur ett statligt stöd kan utformas för att främja samordning
av olika servicefunktioner och långsiktigt hållbara lösningar,
att studera möjligheten till ett statligt stöd för samordnade transporter i
glesbygd,
att behandla frågor som rör samordning av service vilket även omfattar
apoteksombud och betaltjänster, däremot inte behandla frågor som
specifikt berör apotek och betaltjänster då stöd och andra förändringar
införs i annan ordning,
att beskriva posttjänsternas betydelse som en grundläggande service i
glesbygd,
att följa regionala insatser som tryggar tillgången till grundläggande
samhällsservice i områden där stora avstånd till servicefunktioner
allvarligt försvårar boende och företagande,
att i den mån utredningen identifierar hinder eller möjligheter vad gäller
lösningar på individuell nivå kommer det att belysas i slutbetänkandet,
samt
att överväga förslag om hur samordningen mellan AB Svenska Spel,
Apoteket AB, PostNord AB och Systembolaget kan förstärkas vad gäller
ombudsverksamheten.
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3. Lanthandeln – mer än dagligvaror

Antalet dagligvarubutiker och drivmedelsstationer har minskat under en
lång följd av år, vilket försämrat servicen framför allt i glesbygd.
Lanthandeln har en särskild betydelse i glesbebyggda områden genom att
den fungerar som ett nav för andra serviceslag. Det kan vara post- och
apoteksombud, spel, pakethantering, betaltjänster och olika typer av
information. Försvinner butiken försvinner också annan service.
Dessutom mister många människor en naturlig mötesplats.
Strukturomvandlingen inom dagligvaruhandeln har medfört ett glesare
serviceutbud och koncentration till färre och större butiker. Många
handlare i tätort och i tätortsnära lägen har också lagt ned sin
verksamhet. Men effekterna när lanthandeln i glesbygd lägger ner blir
ofta större än när butiken i ett tätortsområde upphör. Det beror på att
befolkningen är gles och avstånden stora redan innan förändringen. En
butiksnedläggelse i glesbygd medför ofta en betydande förlängning av
avståndet till närmaste serviceställe.
Lanthandelns betydelse för en levande landsbygd och bygdens utveckling
har flera dimensioner. När lanthandeln stänger och försvinner har de
flesta förvisso redan lagt om sina köpvanor och handlar det mesta i
tätorten2. För de som saknar bil, ofta äldre, och som inte kan ta sig själva
till matvarubutiken i tätorten, kan förändringen vara kännbar. Utbudet i
en lanthandel är självfallet begränsat och sortimentet kan inte mäta sig
med de stora livsmedelsbutikerna i staden. Kunden kan inte förvänta sig
italiensk korv hos närmaste handlare. Däremot profilerar sig vissa
handlare genom att sälja närproducerade livsmedel. För en del av
kunderna fungerar butiken som ett komplement till större
matvarubutiker i tätorten.
Nya konsumtionsmönster påverkar lanthandelns förutsättningar. Dagens
konsumenter blandar gärna beteenden och vill ha både billiga varor och
lokalt producerade av hög kvalitet. De stora livsmedelskedjorna lanserar
egna varumärken som ett billigare alternativ till de prisledande och ger
flera möjligheter till lågprishandel. En del konsumenter är samtidigt
beredda att betala extra för lokalt producerat kött och andra färskvaror.
Det ger i sin tur förutsättningar för en del lanthandlare att profilera sig
på att sälja lokalproducerat. De blir därmed en del i destination
”upplevelse på landsbygden” och en saluhall för den lokala identiteten.

2

När lanthandeln stänger, Institutet för framtidsstudier; Jan Amcoff, Peter Möller och Erik
Westholm, Arbetsrapport 2009:4
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Lanthandeln är i regel utförare av en rad andra samhällstjänster,
exempelvis turistinformation, paketutlämning, apoteks- och
betaltjänster. För handlarna är det viktigt att kunna erbjuda flera typer av
service, dels för att locka fler kunder, dels för att verksamheten ska ha
”fler ben att stå på” och därmed bli mindre sårbar.
Lanthandeln som mötesplats kan inte underskattas. Den har en viktig
social funktion och fungerar ofta som ett nav för det som händer i
bygden. Närvaron av en lanthandel ses av många människor som ett
tecken på att bygden lever. Dessutom ger butiken sysselsättning och
fungerar som affärspartner till andra företag. Det kan till exempel vara
producenter av närodlade livsmedel eller andra småföretag som är
beroende av att sända och ta emot paket. En betydligt högre andel av de
boende i glesbygd är företagare jämfört med riket som helhet. För många
människor på landsbygden är det nödvändigt att vara mångsysslare och
att kombinera olika verksamheter för att kunna försörja sig. Därför
handlar servicefrågorna inte bara om att människor ska ha tillgång till
matvaror och annan grundläggande service. De handlar också om att
landsbygdsföretag ska ges rimliga förutsättningar för sin verksamhet och
möjlighet att utvecklas.
Servicefrågorna på landsbygd eller glesbygd bör alltså ses i ett större
sammanhang. Glesbygden erbjuder miljöer som ger goda förutsättningar
för företagande i olika branscher. En är besöksnäringen som växer snabbt
och bidrar till sysselsättning i hela landet. Utländska besökare spenderar
betydande belopp i Sverige och omsättningen i besöksnäringen har ökat
stadigt i många år. Sysselsättningen inom turism har under de senaste tio
åren vuxit betydligt snabbare än den totala sysselsättningen i Sverige.
Även om logiintäkterna i absoluta tal är störst i storstadsregionerna så är
turismens regionala betydelse, mätt i logiintäkter per capita, högre både i
Jämtland, på Gotland och i Dalarna. För att den potential som finns i
många glesbygder ska kunna tas tillvara behövs service som gör att
företag kan bedriva verksamhet. Besöksnäringen förutsätter levande
landsbygder och skärgårdar och bofast befolkning i arbetsför ålder.
Attraktiviteten skulle försämras avsevärt utan en rimlig tillgång till
kommersiell och offentlig service. På samma sätt försvåras
förutsättningarna för företag i andra näringsgrenar, exempelvis
tillverkningsindustrin, som spelar en större roll för sysselsättningen i
glesbygd än vad fallet är för riket som helhet.
Organisationen ”Hela Sverige ska leva” gjorde 2013 en enkät till
lanthandlare3. Femtio procent av de svarande omsätter 2-9 miljoner
3

Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att
bilda en förening, Hela Sverige ska leva 2013

9
kronor och många av dem har en omsättning om 2-6 miljoner. Denna
undersökning omfattade lanthandlare i alla län och avgränsningen var
vidare än ”glesbygd”. Det finns därför skäl att anta att många av de
svarande handlarna har ett större kundunderlag än butiker belägna i
glesbygd.
Fyra av tio av de svarande tror inte - eller är osäkra på - om deras butik
kommer att finnas kvar om fem år. Denna bild styrks också av att
omsättningen i var tredje butik inte har ökat de senaste fem åren. Mer än
var fjärde butik gjorde inte heller någon vinst förra året.
Mot bakgrund av undersökningen och andra kontakter utredningen har
haft finns skäl att anta att många handlare tar ut mycket låg lön. Det är
heller inte ovanligt att handlarna är pensionärer eller att en del av arbetet
utförs på ideell basis.
År 2012 fanns cirka 350 dagligvarubutiker i Sveriges glesbygder.4 Både
ICA och Coop uppger att de har ett stort antal glesbygdsbutiker med för
låg omsättning för att vara bärkraftiga.
Enligt ICA Sverige finns det 115 ICA-butiker som har för låg
omsättning – en nettoomsättning under 10 miljoner kronor.
Omsättningen i dessa butiker ligger vanligtvis på 5-6 miljoner. Dessa
butiker finns i hela landet, nära storstäder, i andra tätorter, men många
ligger i Norrland. För närvarande gör ICA Sverige en satsning där man
erbjuder ICA-handlare hjälp av två erfarna konsulter som kan ge råd om
hur handlarna kan utveckla butikerna. I de fall utvecklingsmöjligheterna
är små är det alltid den enskilde ICA-handlaren som tar beslutet om
företaget ska läggas ner eller inte. ICA-handlarna är flest bland
lanthandelsföretagen.
Coop uppger att det finns 50-100 Coop-butiker i glesbygd som går med
förlust. Även bland Handlarn-butikerna (Axfood) och Nära Dej
(Menigo) finns många butiker med osäker framtid.
I länens regionala serviceprogram framkommer uppfattningen att de
investeringar och satsningar som genomförts på senare år, till stöd för
4

Tillväxtanalys har en indexmodell för att beskriva tillgänglighet till tätorter av olika
storleksklass. Modellen delar in Sveriges i 5 tillgänglighetsklasser. Områden med låg och
mycket låg tillgänglighet till tätorter är de mest glesbefolkade delarna. Inom dessa
områden finns 356 butiker. En annan avgränsning, som togs fram av tidigare
Glesbygdsverket, är en definition av glesbygd som områden med mer än 45 minuters
bilresa till närmaste tätort med fler än 3000 invånare samt öar utan fast landförbindelse.
Inom detta område finns 328 butiker.
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kommersiell service, har bidragit till att sakta in den negativa trenden i
form av nedlagda serviceställen. Samtidigt speglar många kontakter
utredningen haft en oro för en kommande nedläggningsvåg.
Det finns redan många orter som bara har en butik. Avståndet till näst
närmaste butik kan vara långt. Därför får en ytterligare utglesning av
butiksnätet konsekvenser i form av betydligt större avstånd.
Ett brett utbud av service

Utredningen har besökt fem handlare för att ta del av erfarenheter och
synpunkter. Tre av dessa ligger i norra Värmland. Butikerna erbjuder
service och ombudstjänster av olika slag.
Vitsandboa, 25 km norr om Torsby, är en lanthandel med ett brett
sortiment av livsmedel. Butiken är även ombud för fyra statliga företag:






Ombud för Posten/frimärksombud; säljer frimärken och frankerade
kuvert.
Ombud för Apoteket; säljer receptfria läkemedel, beställer medicin på
recept samt tar emot och lämnar ut medicin från dosapoteket
(dosförpackade läkemedel).
Ombud för Systembolaget.
Ombud för Svenska Spel; säljer lotter men är inte spelombud.

Vidare säljer man telefon- och datasurfkort (refill). Butiken har
turistinformation från turistbyrån i Torsby. Det finns möjlighet att
lämna tillbaka lånade biblioteksböcker i en boklåda. En viktig funktion är
hemsändning av varor. Kunden ringer själv och beställer eller får hjälp av
hemtjänsten. Handlarparet packar varor måndag och torsdag och kör ut
tisdag och fredag. Butiken är ombud för Blomsterfonden samt agerar
bankomat och växlingskontor för utländsk valuta och småpengar.
Månaderna juni till september har man sommarcafé.
NordvärmIands Livs i Ambjörby, 5 mil nordost om Torsby, drivs av en
fotbollsförening, Nordvärmlands FF. Föreningen har ett lag i division 2
och driver även två fritidsgårdar, ett lokalt gatukök, café samt en
campingplats. Butiken är frimärksombud samt ombud för Apoteket,
Svenska Spel, Systembolaget och Bussgods. Hemleverans av matkasse
kan ordnas vardagar måndag-fredag. Torsdagar kör man mot Sysslebäck,
fredagar mot Fastnäs och övriga dagar enligt överenskommelse med
personalen. Kunderna beställer per telefon och handlaren tar betalt för
plockning, packning och leverans. Ovanpå butiken finns dessutom en
avdelning för ”Second hand”-försäljning av kläder och allehanda saker.
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Lanthandeln i Västra Ämtervik, knappt två mil söder om Sunne, har ett
brett sortiment av livsmedel och ombudstjänster. Den säljer även
drivmedel (bensin/diesel). Camping och vandrarhem är ytterligare
verksamheter. Handlaren profilerar sig genom att sälja närodlade
livsmedel, som han också förmedlar till hotell, restauranger och caféer.
Leverans av fruktlådor till företag är ytterligare en tjänst.
Utredningen har tagit del av erfarenheter från serviceställen i flera län.
Lanthandelsbutikerna erbjuder sammanfattningsvis ett brett utbud av
service. Ibland är det en drivmedelsstation som samlar flera typer av
service, inklusive viss livsmedelsförsäljning. Oavsett om basen är en
bensinstation eller en livsmedelsaffär fyller serviceställena också en social
funktion som mötesplats och förmedlare av information. Här ges
exempelvis turister möjlighet att växla pengar och samtidigt få tips om
besöksmål. Äldre människor kan få hjälp att hitta samhällsinformation
på internet eller betala räkningar. Vid hemsändning av varor står
handlarna också för social kontakt som ger trygghet till ensamma äldre.
Vid dessa besök förekommer det inte sällan att handlarna utför
oavlönade tjänster som att byta glödlampor eller batterier i hörapparaten.
Lanthandeln ger ofta också kunder möjlighet att ta ut kontanter för att
kunna handla på loppis eller i affärer som inte tar betalkort.
Genom att erbjuda flera olika tjänster kan butikernas lönsamhet bli
bättre. Att hitta fler inkomstmöjligheter är en utmaning både för den
enskilde handlaren och sett i ett större perspektiv. Handlare och andra
med god kännedom om branschen vittnar om att handlarna vill utföra
kompletterande uppdrag och få ersättning för detta, hellre än att få nya
typer av bidrag. De vill ses och tas till vara som en resurs i bygden och
för samhället.

4. Utredningen ska komplettera befintliga stöd

Utredningen ska undersöka förutsättningarna för ett stöd riktat till
kommersiell service och viss offentlig service i särskilt utsatta
glesbygdsområden. Utredningen tolkar uppdraget så att det i första hand
är frågan om att komplettera befintliga former av stöd. Som en del i
arbetet tar vi del av erfarenheter från tillämpningen av de stöd som redan
finns.
Stöd till kommersiell service i glesbygd har funnits i många år. Den nu
gällande förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service trädde
i kraft år 2000 och dessförinnan fanns stödformer i en äldre förordning
om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service.
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De som beslutar om stöd enligt förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service är länsstyrelserna eller de landsting som tagit över
det regionala utvecklingsansvaret samt samverkansorganet i Kalmar län.
Tillväxtverket kan pröva ansökan i vissa fall. Nämnda instanser beslutar
också om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken5.
Som framgår ovan ligger rätten att besluta om stöd till kommersiell
service på olika aktörer i länen. Det regionala tillväxtansvaret är också
fördelat på olika regionala organisationer; länsstyrelser,
landsting/kommun samt regionala samverkansorgan (regioner och
regionförbund). För att förenkla framställningen i denna rapport har vi
valt att i många fall använda ordet ”länen” som subjekt, även om det inte
finns någon sådan ”aktör”. Vi avser då den ansvariga organisationen på
regional nivå.
Stöd enligt förordningen om stöd till kommersiell service

Stöd enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service kan
lämnas för att upprätthålla en tillfredställande försörjning med
dagligvaror och drivmedel med hänsyn till geografiska och
befolkningsmässiga förhållanden. Stöd kan i vissa fall lämnas även till
fackhandelsservice.
Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på
ett sådant sätt att det går att bedöma behovet. Stödet får inte otillbörligt
gynna en viss näringsidkare.
Stöd får lämnas till kommuner och till näringsidkare som säljer eller
levererar dagligvaror eller drivmedel. Stödet får lämnas i områden där
servicen är gles.
I nämnda förordning finns fyra former av stöd; investeringsbidrag,
investeringslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag.
Investeringsbidrag eller investeringslån kan lämnas för anskaffning eller
större reparation av lokaler, inredning eller utrustning. Det kan också
vara frågan om kompetenshöjande insatser för näringsidkare och
anställda. Vidare kan investeringsbidrag användas för att täcka kostnader
för utarbetande av åtgärdsprogram som syftar till att förbättra företagets
lönsamhet.
5

I län där länsstyrelser hanterar stöd till kommersiell service och där samverkansorgan har
det regionala utvecklingsansvaret, har länsstyrelsen begränsade medel till
projektverksamhet. Merparten av anslag 1:1 som finansierar projektverksamhet ligger i
dessa län på samverkansorgan.
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Investeringsbidrag får lämnas med belopp som motsvarar högst 50
procent av de utgifter som har godkänts för investering men kan i vissa
specificerade fall lämnas med högst 85 procent av utgifterna.
Investeringsbidrag används exempelvis till energieffektivisering,
reinvesteringar i kylar och frysar, lastkajer, bensinpumpar samt
moderniseringsbehov i butikerna. Investeringsbidragen medverkar till att
effektivisera och minska verksamhetens kostnader. Möjligheten att
bevilja investeringslån används ytterst sällan.
Näringsidkare kan också få stöd i form av servicebidrag. Bidraget lämnas
endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men
inte visat sig vara ändamålsenliga. Bidrag får lämnas med högst 250 000
kronor per år till samma mottagare, men under vissa omständigheter får
det uppgå till högst 300 000 kronor per år. Bidrag får lämnas sammanlagt
högst tre år. Om det finns synnerliga skäl kan stöd lämnas för längre tid
än tre år.
Hemsändningsbidrag kan lämnas till kommuner som helt eller delvis
bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. Hemsändningsbidrag
kan även lämnas för kommunens direkta kostnader för att anordna
särskilda inköpsturer till en närliggande butik för de hushåll som har
störst avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken.
Hemsändningsbidrag får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50
procent av kommunens nettoutgift eller direkta kostnader men får inte
överstiga 100 kronor per hushåll eller tillfälle.
Ett exempel på hur hemsändningsbidraget kan tillämpas tas här från
Härjedalens kommun. I januari 2013 beslutade kommunstyrelsen att
utöka hemsändningen av dagligvaror till alla byar i kommunen, det vill
säga pensionärer och funktionshindrade får leveranser från butikerna
istället för att hemtjänstpersonalen ska handla. Avtal finns nu med åtta
butiker i byarna: Funäsdalen, Vemhån, Ytterhogdal, Linsell, Sveg,
Lillhärdal, Lofsdalen och Hede. Ersättningen till butikerna höjdes i
november från 140 kronor/hushåll/leverans till 200 kronor plus 20
kronor i serviceavgift som brukaren betalar till handlaren.
Byn Vemhån använder en annan modell. Varje fredag går en tur där
pensionärer erbjuds skjuts till byns kooperativa livsmedelsbutik.
Förutom själva handlingen erbjuds kaffe med dopp och social samvaro.
Liknande inköpsturer förekommer också i andra län.
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Regionala kriterier varierar något över landet
Länsstyrelserna beslutar om riktlinjer för sin stödgivning. I Norrbotten
har man exempelvis beslutat att för att undvika utslagning och
snedvridning av konkurrensen är grundprincipen för att få stöd att
butiken ska ligga minst 15 km från närmsta alternativa butik. För
drivmedelsstationer gäller 20 km till närmsta drivmedelsstation.
Undantag kan göras i särskilt motiverade fall om insatsen bedöms
avgörande för bygdens fortlevnad. 6 Kriterierna varierar något mellan
länen. Ett vanligt avstånd är 10 km till nästa butik. Även 30km till
närmsta drivmedelsstation förekommer.7
Anslagens storlek
Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder omfattar cirka 1,5 miljarder
kronor. Regeringen beslutar om fördelning av medel till länen, medan
prioriteringen av tilldelat anslag i huvudsak sker på regional nivå. Stöd till
kommersiell service och bidrag till projektverksamhet är två av flera
utgifter som anslaget får användas för.
Åren 2007 och 2008 uppgick det stöd som beviljades enligt förordningen
(2000:284) om stöd till kommersiell service till 35 miljoner kronor per
år. 8Av dessa medel använde länen 16-19 miljoner kronor per år till
investeringsbidrag, 11-12 miljoner kronor till hemsändningsbidrag och 46 miljoner kronor till servicebidrag. Investeringslån utgjorde endast 0,4
miljoner kronor.
Åren 2009-2010 beviljade regeringen ett extra anslag till länen om 30
miljoner kronor utöver de ordinarie medlen inom anslag 1:1. I januari
2011 beslutade regeringen att tilldela länen ytterligare 20 miljoner kronor
per år under perioden 2011-2014 för att stärka dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer i gles- och landsbygder samt för att utveckla nya
innovativa lösningar.
De utökade anslagen 2009-2014 hade främst som effekt att länen
beviljade betydligt mer investeringsbidrag. Servicebidraget ökade också
och låg 2013 på totalt 10 miljoner kronor. Det kan vara en följd av ökad
tillgång på medel, men det kan också vara en indikation på att allt fler
butiker brottas med lönsamhetsproblem.
Stödet till hemsändningsbidrag har legat relativt kontant och uppgick
2013 till 12 miljoner kronor. Det maximala bidragsbeloppet från staten
6

Riktlinjer för kommersiell service i Norrbottens län, Länsstyrelsen Norrbotten 2014-04-08
Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018, Länsstyrelsen Dalarna
8
Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet Budgetåret 2012,
Tillväxtverket 2013, Rapport 0158
7
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höjdes 2011. Avgörande för utvecklingen av den totala stödnivån är dock
om kommunerna kommer att höja sitt bidrag för hemsändning av varor.
Framtida efterfrågan
Efterfrågan på investeringsstöd var hög under 2010. Efterfrågan sjönk
under 2011 och 2012 men ökade åter 2013. Bland orsakerna till den
ökade efterfrågan på investeringsstöd uppges att investeringarna blir
dyrare för butikerna och marginalerna blir allt mindre. Butikerna
återkommer oftare med nya ansökningar om investeringar för att kunna
erbjuda ytterligare tjänster. Vanligt förekommande investeringar under
perioden 2010-2013 har varit utbyte av gamla frys- och kyldiskar, nya
återvinningsmaskiner för pant av burkar och flaskor samt kassaregister.
Stöd till drivmedelstationer har i stor utsträckning utgjorts av
investeringar och moderniseringar av anläggningar.
Flera län rapporterar att antalet ansökningar om servicebidrag har ökat
2010-2013. Detta stämmer överens med länens beskrivning om att det
blivit tuffare för de minsta butikerna och att marginalerna för
dagligvaruhandeln på landsbygden minskar från år till år. Andra län
redovisar att servicebidragen har minskat över tid, vilket några län
redovisar som ett tecken på en positiv utveckling, medan några län menar
att det även kan bero på att färre butiker finns kvar på landsbygden eller
att fler har ”nått taket” för att beviljas fortsatt bidrag.
Ingen tydlig trend kan urskiljas i efterfrågan på hemsändningsbidrag.
Efterfrågan har pendlat i storleksordning under perioden 2010-2013 och
eventuella ökningar i stödet kan ofta kopplas till att beloppsgränser
justerats hos kommunen. Ökningar kan också kopplas till att
hemsändning används som alternativ insats för att säkerställa tillgången
till dagligvaror istället för att butiken investerar i
tillgänglighetsanpassning av butiken.
I Jämtlands och Blekinge län har investeringslån beviljats under perioden
2010-2013. Övriga län redovisar att investeringslån inte
tillämpats/erbjudits, eftersom det inte funnits någon efterfrågan eller att
administrationen kring lånen bedöms vara för kostsam. Många län har
inga rutiner för att hantera investeringslån.
Bidrag för projektverksamhet öppnar möjligheter men mer långsiktighet behövs

Förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken har också använts av länen för att bevilja stöd
inom området kommersiell service. Enligt förordningen ska insatserna
vara avgränsade från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi
och arbetsinsats. Projekten ska ha till syfte att uppnå målet för den

16
regionala tillväxtpolitiken och vara förenliga med regionala strategier och
program. Ett projekt får innebära samarbete mellan län, men det får inte
utgöra driftsstöd. Bidrag får lämnas med högst 50 procent av utgifterna
för projektet.
Länen har använt de utökade anslagen från regeringen 2009-2014 på olika
sätt. Elva län har helt eller delvis valt att bevilja projektmedel för de
tillkommande medlen. Särskilt tydligt är detta i Norrbottens län där en
rad projekt genomförts för att utveckla lokala servicelösningar. I
Stockholms skärgård har projekt genomförts för betaltjänstlösningar på
Utö, Ljusterö och Möja. Andra län har också använt projektmedel för
utveckling av lokala servicelösningar och betaltjänster, men även
kompetensutveckling, offentlig upphandling, energieffektivisering och
drivmedelsförsörjning har behandlats i projekten.9
Även i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 har det ingått projektstöd till
förbättrad service. Projektstöd har getts till insatser som förstärker eller
utvecklar serviceutbudet och kultur- och fritidsaktiviteter på
landsbygden, exempelvis samverkanslösningar av olika slag. Projektstöd
har kunnat ges exempelvis för att ta fram en plan för hur tillgången till
service i bygden kan förbättras, få olika aktörer att samverka kring
service, utveckla nya servicelösningar eller erbjuda kompetensutveckling
till de som bedriver serviceverksamhet.10
Skrivelse om att hemsändningsbidraget bör höjas

Utredningen har tagit emot en skrivelse med ett ”Lanthandlarupprop”
med 131 underskrifter. Undertecknarna föreslår att det statliga bidraget
till hemsändning ska höjas från dagens 100 kronor till 300 kronor för att
rädda lanthandeln.11 Skrivelsen ger också en bild av hur lanthandlare
upplever sin situation. ”All den service som vi utför idag kan vara borta
om ett år eller två. Nu är det dags att göra något innan utvecklingen av
avvecklingen gått för långt. Vi vill att svenska och utländska turister skall
kunna resa genom Sverige utan att behöva se gamla skyltar vid vägen och
en stängd affär, café, matställe eller bensinmack. Alla skall kunna ta en
kopp kaffe och en bit mat utan att behöva leta 10 tals mil. Många små
företag, ofta familjeföretag med lång traditon kämpar idag för att hålla
livet i en allt mer öde landsbygd. Långa dagar och nästan aldrig semester
med dålig ersättning för allt arbete vi utför. Det handlar inte bara om
mat, ofta är vi ombud för Apoteket, Posten, Systembolaget och Svenska
Spel, vi säljer telefonkort, agerar bankomat och växlingskontor för både
9

Utökade insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder –
Delredovisning april 2014, Tillväxtverket 2014-04-30
10
Landsbygdsprogrammet ger stärkt service på landsbygden, Jordbruksverket 2009
11
Dnr N2014:01/2014/8
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utländsk valuta och småpengar som bankerna inte vill ta emot. Vi vill nu
att den trygghet och service som vi ger framför allt till ensamma äldre
människor långt ute i skogen skall värderas och ersättas med en rimlig
penning.”
Om utredningens fortsatta arbete

Stöden till kommersiell service har funnits i många år och formerna för
stödet har i huvudsak varit oförändrade. Hittillsvarande kontakter tyder
på att stöden fungerar väl även om det också är tydligt att länen tillämpar
stöden på något olika sätt. Utredningen har hittills inte fått några förslag
om att förändra nuvarande former för stödet. Däremot har synpunkter
framförts om att det behövs stöd som kan ge hjälp till självhjälp och
”mjuka medel” som kan användas för att arbeta med samordningsfrågor.
Utredningen uppfattar sitt uppdrag så att det i första hand gäller att
föreslå kompletteringar av nuvarande stöd. Samtidigt ger
kommittédirektiven utrymme att föreslå förändringar i nuvarande stöd
om utredningen finner skäl för detta.
Utredningen kommer i början av hösten att sända en enkät till
länsstyrelserna med frågor om stöden till kommersiell service. En av
dessa frågor kommer att gälla tillämpningen av hemsändningsbidraget
och ersättningsnivån. Vidare har utredningen bett Tillväxtverket att göra
en uppföljning av stödgivningen (servicebidrag och investeringsbidrag)
de tre senaste åren. I denna ska bl.a. framgå hur stödet fördelats
geografiskt.
Utredningen kommer i slutbetänkandet:
att överväga om det finns skäl att föreslå förändringar i reglerna för
nuvarande stöd.

5. Insatser i de regionala serviceprogrammen och erfarenheter

Regionala serviceprogram utarbetades av länen12 för perioden 2010-2013.
Erfarenheterna från dem har legat till grund för utarbetande av nya
program för 2014-2018.
Inom ramen för de regionala serviceprogrammen 2010–2013 har ett ökat
engagemang bland aktörer på regional och lokal nivå lett till en ökad
helhetssyn och en bättre samverkan. Det har resulterat i nya satsningar
12

Ansvaret för de regionala serviceprogrammen ligger på länsstyrelserna i respektive län,
med några undantag. Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen,
Regionförbundet i Kalmar län och Gotlands kommun har ansvaret i sina län.
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på samverkanslösningar, inte minst mellan kommuner, företagare och
ideella aktörer. Nya typer av mötesplatser har växt fram och kopplingen
mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling har blivit
tydligare. Uppfattningen är att de investeringar och satsningar som har
genomförts bidragit till att sakta in den negativa trenden och begränsat
de negativa effekterna av nedlagda serviceställen.13
Inom ramen för regionala serviceprogram 2014–2018 ska ett arbete
bedrivas som fortsättningsvis bidar till att:





befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och
initieras,
nya typer av mötesplatser växer fram,
främja samordning mellan aktörer och insatser för att öka tillgängligheten
till service i gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag samt
tydliggöra kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets
utveckling.

Erfarenheterna från den första perioden åren 2009-2013 är att de
regionala serviceprogrammen:





fungerar som ramverk
ger stöd i genomförandet av enskilda insatser.
bidrar till att behålla helhetsperspektivet på länets arbete med
servicefrågorna och
fungerar som kommunikationsverktyg mot beslutsfattare och
samverkande parter. 14

Programmens innehåll har varierat.



Alla har innehållit insatser för att säkerställa tillgången till dagligvaror.
Näst intill alla har innehållit insatser för att säkerställa tillgången till
drivmedel.

De flesta län har också:




13

arbetat med samordning av kommersiell och offentlig service,
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt
haft med lokal upphandling i sina program.

Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala serviceprogram 2014–2018,
Tillväxtverket
14
Slutrapport Regionala serviceprogram 2009-2013 Rapport 0164, Tillväxtverket 2014
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Andra noteringar som gäller den gångna fyraårsperioden:
 Nya tekniska lösningar, betaltjänster och bredband fick större utrymme än
planerat.
 Insatser för samordnad transport och logistik genomfördes i mindre
omfattning.
 Svårt att formulera innehåll och mål i program som ska gälla i fyra år.
 Trots ett stort behov har det avsatts begränsade resurser för
processledarskap.
 Att hitta finansieringslösningar för genomförande av planerade insatser är
en utmaning.
 Aktivt partnerskap och processledning är framgångsfaktorer när
programmen genomförs.
 Kommunernas och den ideella sektorns engagemang är avgörande för att
initiera och skapa långsiktigt hållbara servicelösningar.
 Tillgång till bredband och finansiering är allt viktigare för att skapa nya
innovativa lösningar i utsatta områden samt att en fungerande
kommunikation och dialog är avgörande för allt samarbete på lokal och
regional nivå.
Samverkan får allt större roll

De regionala serviceprogrammen ger exempel på delvis nya former av
samverkan utifrån lokala förutsättningar, bland annat att kommunal
service i olika former länkas till en kommersiell anläggning, i många fall
en livsmedelsbutik. Det finns en tydlig trend i riktning mot breddad
service och kombinationer av olika funktioner som samlas i en
gemensam punkt. Det handlar om ombudsfunktioner som apotek,
systembolag, Svenska spel och ATG, men även samlokalisering med
kaféer och restauranger, fritidsgårdar, turistinformation och
möteslokaler.
Flera län påtalar svårigheter i att åstadkomma strukturerade satsningar på
att förstärka sambandet mellan service och näringslivsutveckling.
Sammanfattningsvis handlade recepten främst om satsningar på
bredband, kontanthantering, företagsutveckling för livsmedelshandlare
och strategisk samverkan mellan besöksnäringen och serviceområdet.
Några län framhåller att stödet till kommersiell service upplevs snävt i
förhållande till de mångfacetterade utmaningar som länen står inför och
att det är anpassat för att vara ett butiksstöd.
Regionala dialoger kring servicens betydelse på landsbygden har skett i
varierande omfattning med kommuner, företag, lokala
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utvecklingsgrupper och medborgare. Det har blivit alltmer uppenbart att
alla parter måste samverka och göra gemensam sak för att servicefrågorna
ska tryggas.
I skärgårdarna finns behov av samordnade servicelösningar, särskilt
avseende kontanthantering och betaltjänster. Under perioden har det
utvecklats smarta betaltjänster och trådlösa surfzoner i anslutning till
butiker på vissa strategiska orter. Det har fått stor betydelse för besökare
och de fastboendes möjligheter att ta ut kontanter, betala räkningar och
göra kontoöverföringar.
Kommunernas deltagande avgörande

Enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service får stöd
endast lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett
sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Många kommuner är aktiva
i dessa frågor och har lyft fram servicefrågorna genom uppdaterade
varuförsörjningsplaner och i nya översiktsplaner.
Några av länen beskriver dock att det i vissa fall varit svårt att komma i
kontakt med kommunerna och få dem delaktiga i arbetet med regionala
serviceprogram. I många kommuner saknas kontaktpersoner och
ansvariga tjänstemän. Frågorna har inte samma prioritet i alla kommuner
och man arbetar väldigt olika med servicefrågorna.
Processledning viktigt

I framtagandet och genomförande av de regionala serviceprogrammen är
processledarrollen viktig. Flertalet län anger avsaknaden av en
processledare som främsta orsak till att det inte funnits en tydlig process.
Processledarskapet har sett olika ut mellan länen och man lägger in olika
betydelse i begreppet processledare. Några län redovisar att
landsbygdsmentorerna15 fungerat som processledare, andra att
länsstyrelsen som organisation haft rollen som processledare medan det i
vissa län är tjänstemannen som handlägger ärenden som är
processledaren.
I de län där ansvaret för genomförande av det regionala
serviceprogrammet innehas av regionförbund eller landsting och där
landsbygdsprogrammet hanteras av länsstyrelsen har det ställts stora krav
på samverkan mellan organisationerna för att i genomförandet skapa
15

Landsbygdsmentorerna är en ekonomisk förening som erbjuder kostnadsfri
mentorshjälp för butikerna. Landsbygdsmentorerna samarbetar med länsstyrelser,
regionförbund och kommuner för att hjälpa och utveckla landsortsbutikerna och för att
bevara servicen på landsbygden.
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mötesplatser och forum för dialog kring insatser och samverkansformer.
I många län har partnerskapet för landsbygdsprogrammet även fungerat
som partnerskap för det regionala serviceprogrammet.
Om utredningens fortsatta arbete

Utredningen bedömer att de regionala serviceprogrammen fyller en
viktig funktion genom att de förankrar arbetet med servicefrågor både i
politiska församlingar och brett hos olika aktörer. Utredningen anser
vidare att kommunerna har en avgörande roll för att åstadkomma
långsiktiga lösningar vad gäller servicefrågorna. Det är när kommunerna
gör strategiska ställningstaganden till hur servicen ska ordnas i
kommunernas ytterområden som kommuner och ansvariga på länsnivå
kan samordna sina prioriteringar och dra åt samma håll.
Utredningen kommer i slutbetänkandet:
att redovisa erfarenheter från de regionala serviceprogrammen 20092013 och delar av innehållet i de gällande programmen 2014-2018
samt dra slutsatser utifrån programmen.

6. Vad är en grundläggande nivå av kommersiell service

Syftet med det stöd som ska utredas är att medborgare och företag i
berörda områden ska ha tillgång till en grundläggande nivå av
kommersiell och viss offentlig service. I direktiven nämns dagligvaror,
drivmedel, post, grundläggande betaltjänster och apoteksombud. Viss
annan offentlig service kan ingå när det gäller samlokalisering och
information.
Utredningen behöver alltså precisera vad en grundläggande nivå av
kommersiell service är. För att få underlag har utredningen tagit del av
undersökningar om hur människor och företag prioriterar olika slags
service.
Organisationen Företagarna har genomfört en webbaserad undersökning
som besvarades av över 2400 medlemmar. Frågorna gällde hur viktig
tillgången till viss lokal service var för företagarens verksamhet på orten.
Frågorna gällde bankkontor, bensinmackar, bredbandstillgång,
kollektivtrafik, livsmedelsbutik, polis- och rättsväsende,
postdistribution, sjukvård och skola/omsorg. Resultaten visar att
företagarna ser god bredbandstillgång, postdistribution och
bensinmackar som de tre viktigaste serviceområdena. Hela 97 procent
svarar att bredband är mycket viktigt eller viktigt för deras verksamhet
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på orten och 95 procent anser att postdistribution är mycket viktigt eller
viktigt. Motsvarande andel för bensinmackar är 80 procent.16
Enligt en annan undersökning som PostNord låtit TNS Sifo göra räknas
mobiltelefoni och att denna har täckning, som den viktigaste
samhällsservicen oavsett var man bor. Därefter är bredband, brevbäring
och livsmedelsbutik den viktigaste samhällsservicen både på landsbygd
och i tätort. Efter dessa serviceslag rankas vårdcentral, kollektivtrafik,
grundskola, apotek-/och postombud samt bensinstation som mycket
eller ganska viktiga. Lite längre ned i rankingen kommer fast telefoni,
Systembolag och spelombud.
Enligt ytterligare en undersökning som PTS låtit göra hos tio
landsbygdsföretag i glesbygd har brevbäringen stor betydelse. Flera
företagare upplever Posten som en mycket viktig aktör trots den
digitalisering som sker i samhället. Förklaringen är att flera har problem
med mobil- och internettäckning, vilket gör att det inte helt går att
förlita sig på elektroniska lösningar. Flera företagare påtalar att
pakethanteringen ökar kraftigt i och med ökad e-handel och att skicka
företagspaket är det som anses mest problematiskt. 17
Sunne kommun har i en rapport till Tillväxtverket lyft fram vikten av
god postservice framförallt till landsbygdsföretag. Kommunen tror att
tätorten klarar färre utdelningsdagar till privatpersoner, men många på
landsbygden försörjer sig genom enskilda firmor och för majoriteten av
dessa är fysisk post fem dagar/vecka av största vikt. 18 Andelen företagare
är högre i glesbygdskommuner jämfört med riket som helhet.
På uppdrag av Tillväxtverket gjordes en studie 2009 om företagares
prioriteringar när det gäller service och om hur företagen värderar
tillgång till olika typer av tjänster. Totalt svarade 411 företag.
Gemensamt för dem är att de bedriver sin verksamhet i vad som i studien
definierats som landsbygd, inklusive skärgårdsmiljö, samtidigt som de är
verksamma i olika delar av landet och i olika branscher. Studien visar att
tillgång till drivmedel tillsammans med varutransporter är de tjänster
som störst andel av företagen angett som viktigt/mycket viktigt. Dessa
följs av tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster och posttjänster. Vidare
ser mer än hälften av företagen tillgång till butiker, apotek/
apoteksombud, barnomsorg/skola och företagsanknutna tjänster som
viktiga eller mycket viktiga. I botten hamnar tillgång till
16

Sämre service hotar småföretagen, Företagarna, mars 2010
Undersökning avseende postservice i glesbygd, PTS-ER 2013:22, Författare: AB Stelacon
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Pilotkommuner för serviceutveckling – Delredovisning, april 2014, Dnr: 2500-2012-938,
Tillväxtverket 2014.
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kontanthantering, myndighetstjänster samt hotell och restaurangtjänster.
Turistföretagen och handelsföretagen anger i betydligt större
utsträckning än övriga branscher att tillgång till kontanthantering är
viktigt, vilket troligen beror på att kontanthantering är vanligare inom
dessa branscher. Vad gäller drivmedel, som totalt sett värderades högst
av företagen, är tillgång till detta viktigast för företagen inom
byggsektorn samt transport, men något mindre viktigt för exempelvis
tillverkande företag och i viss mån även företagen inom turismsektorn.19
Om utredningens fortsatta arbete

Utredningen kommer att arbeta vidare med frågan om vad som kan anses
vara en grundläggande nivå av kommersiell service. Så här långt kan
utredningen konstatera att mobiltelefoni och bredband numera är en
grundläggande infrastruktur som privatpersoner och företag är beroende
av för information, kommunikation och betaltjänster. För många
lanthandlare är bristfällig täckning ett stort problem. Det finns flera
exempel på att kortbetalning i butikerna inte fungerar vissa dagar. Det
gäller bl.a. i turisttäta områden och i synnerhet i samband med
stugbytardagar.
Utredningens bedömning är att tillgång till post, dagligvaruförsörjning,
drivmedel, apotek och betaltjänster är grundläggande service. Skola och
hälso-och sjukvård exkluderas här, då dessa områden inte ingår i
utredningens direktiv. Mobiltelefoni20 och bredband kan också ses som
en grundläggande service men har mer karaktär av infrastruktur, då de är
en förutsättning för annan service.
En fråga utredningen kommer att överväga är om det går att ange ett
längsta godtagbart avstånd för att en grundläggande nivå av service ska
anses vara tillgodosett. Det gäller post, dagligvaror, drivmedel, apotek
och betaltjänster. Om man ska ta ställning till vilka avstånd till service
som kan vara rimliga måste man även beakta att människor i olika delar
av landet har varierande uppfattning om vad som är långa avstånd.
Utredningen kommer i slutbetänkandet:
att beskriva vad som kan anses vara en grundläggande nivå av
kommersiell service.
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Servicebehov för företag i gles- och landsbygd, INTERSECTA
I denna delrapport använder vi begreppen mobiltelefoni och bredband, eftersom det är
problem med tillgängligheten till dessa kommunikationstjänster som vanligen tas upp med
utredningen. Men egentligen avses elektroniska kommunikationer, vilket inkluderar
telekommunikationer, it och radio. Det kan alltså även handla om fast telefoni och telefoni
via satellit.
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7. Hur har tillgången till service i glesbygd utvecklats?

SCB:s befolkningsprognoser tyder på att befolkningen kommer att
fortsätta att öka i alla Sveriges kommuntyper utom i
glesbygdskommunerna. Där ökar istället andelen äldre samtidigt som
antalet invånare i arbetsför ålder minskar. Det finns även positiva
tendenser i form av ökad inflyttning till glesbygdskommunerna. Det är
främst en följd av ökad invandring av flyktingar och ”livsstilsinvandring”
från Tyskland och Nederländerna.
Genom de befolkningsförändringar som ägt rumt under en lång följd av
år har underlaget för kommersiell service i glesbygd tunnas ut.
Bakomliggande faktorer är strukturomvandlingen inom näringslivet som
har lett till färre arbetsplatser på små orter och på landsbygden. Andra
förändringar är nya bosättningsmönster, ökad rörlighet och ändrade
köpbeteenden.
Dagligvarubutiker och drivmedel

I glesbygdsområden har en tredjedel av de butiker som fanns i mitten av
1990-talet försvunnit. Sedan 2007 har antalet glesbygdsbutiker minskat
med 12 procent.21 Utvecklingen är delvis en följd av stora
omstruktureringar på dagligvarumarknaden. Antalet små butiker har
minskat kraftigt även i tätorter och på tätortsnära lansbygd.
Butiksnedläggningarna har fortsatt och i majoriteten av länen har antalet
dagligvarubutiker minskat perioden 2009-201322. Utvecklingen har gått
mot att det i dag finns fler ”enbutiksorter” och på sina håll har mindre
orter även förlorat sin sista butik.
Dagligvarubutiken får en större betydelse för orten när annan service på
landsbygden minskat. Framför allt har butikens betydelse som
serviceställe ökat för de äldre på landsbygden. För den yngre
generationen har dess betydelse minskat.
Allt fler har fått längre än 20 minuters bilfärd till närmaste
dagligvarubutik. År 2013 var det cirka 8 100 personer. Ett särskilt
bekymmer är att restiderna skulle öka avsevärt om den närmaste butiken
skulle läggas ned och den näst närmaste istället skulle bli den närmaste.
På drivmedelsområdet har antalet försäljningsställen för bensin och
diesel minskat betydligt sedan mitten av 1990-talet. Minskningarna har
skett i alla områdestyper. Åren 2009-2012 har förändringen av antalet
21
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Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012, Tillväxtanalys Rapport 2013:04
Slutrapport Regionala serviceprogram 2009-2013, Tillväxtverket; Rapport 0164
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drivmedelsstationer varit mest negativ i tätorter och i tätortsnära
landsbygd. Samtidigt har antalet försäljningsställen i glesbygd legat
stabilt. År 2013 var antalet 214 stycken. Flera lokala lösningar har
kommit till stånd och nyetableringar har ägt rum. En vidare utglesning av
servicenätet kommer dock att innebära stora praktiska problem för
många människor.
Regeringen föreslog i mars 2014 (prop. 2013/14:181)ändringar i lagen
(2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, den
sk. pumplagen. Förändringarna innebär lättnader i kravet att
tillhandahålla förnybart genom en höjd volymnivå samt även att
möjligheten till dispens från kravet på att tillhandahålla förnybara
drivmedel i det enskilda fallet permanentas. En dispens får ges för så lång
tid som skälen för dispens kan antas finnas kvar. Riksdagens beslutade
enligt regeringens förslag och lagändringarna trädde i kraft 1 augusti
2014.
Apotek

Sedan 2009 har antalet apotek ökat. Ökningen har ägt rum i områden
med en mycket hög eller hög tillgänglighet till tätorter, alltså i eller nära
tätorter. I områden med en låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter
är antalet apotek oförändrat.23
Antalet apoteksombud har minskat i antal efter 2009. Åren 2009-2012
försvann 102 stycken eller 12 procent av ombuden. Antalet ombud har
även minskat sett över en längre tidsperiod. Sedan år 1999 har antalet
ombud minskat från 963 till 737 stycken 2012. Det är en minskning med
över 220 ombud eller drygt 23 procent. I september 2013 var antalet 714.
Minskningarna har ägt rum i alla områdestyper. Nedgången kan ha flera
orsaker, men den främsta orsaken är förmodligen att de butiker som
varit ombud har lagts ned och att det inte fanns någon som velat ta över
verksamheten. Antalet försäljningsställen för receptfria läkemedel har
ökat väsentligt sedan 2009.
Distanshandel är ett komplement till apotekens försäljning av
receptbelagda läkemedel och kan för en del konsumenter vara ett
fullvärdigt alternativ till ett fysiskt apotek. I de områden där det är långt
mellan vårdcentraler och apotek kan en utvecklad distanshandel vara ett
medel för att överbrygga de långa avstånden. Läkemedel eller andra varor
kan beställas på elektronisk väg via apotekens webbplatser eller genom
telefonbeställning. Utlämning kan sedan ske på flera sätt. Varorna kan
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avhämtas på ett postserviceställe, skickas hem till kundens postlåda eller
avhämtas hos ett apoteksombud.
Postservice

Det nuvarande servicenätet för post- och paketbefordran infördes i
början på 2000-talet då de traditionella postkontoren avvecklades och
ersattes med ett system med ombud där kunderna kan lämna och hämta
paket, köpa frimärken och utföra andra postärenden. Genom att
ombudstjänsterna utförs av dagligvarubutiker, bensinstationer eller
annan servicehandel har tillgänglighet och öppettider i de flesta fall
förbättrats.
Enligt PostNord har inte antalet postserviceställen (Postombud)
minskat i glesbygd under de senaste åren. År 2011 fanns det 1565
Postombud i Sverige och i dagsläget finns det 1 539. Förändringar i antal
har främst skett i tätort och i de fall något Postombud i glesbygd
försvunnit har detta främst berott på nedläggning av butiker och att det
saknats alternativ på orten. Enligt uppgift från PostNord har företaget
ingen ambition att minska antalet Postombud i glesbygd framöver.
Den 1 januari 2011 tecknade Posten ramavtal med ICA, Coop och
Axfood om att utöka samarbetet inom postombudsverksamheten i
Sverige. Avtalet löper över fem år och innebär att Posten stärker sitt
ombudsnät i dagligvaruhandeln. Posten har utöver detta ramavtal
dessutom individuella avtal med andra handlare.
På landsbygden spelar Posten en viktig roll och möjliggör handel mellan
företag och privatpersoner, oavsett bostadsort. Den som betjänas av
lantbrevbäring kan exempelvis få paket levererade hem utan kostnad. I
Sverige finns drygt 2 000 lantbrevbärarlinjer som ger service till 764 476
hushåll och 75 471 företag. Hos lantbrevbäraren kan man hämta
aviserade försändelser, skicka brev och paket samt köpa frimärken.
Enligt Tillväxtanalys statistik minskade antalet postserviceställen med 18
procent från 2006 till 2012, sett över hela landet. I relativa termer har den
största minskningen ägt rum i glesbygder. Där har antalet serviceställen
minskat från 146 till 114, eller med 22 procent. Uppgifterna om
postserviceställen varierar mellan Posten och Tillväxtanalys, vilket enligt
Tillväxtanalys beror på att uppgifterna före 2011 ej är helt tillförlitliga
eftersom Posten sedan dess ändrat sättet att räkna. I Tillväxtanalys
siffror från 2011 och framåt ingår även Postens företagscenter.
Cirka 31 000 personer har längre än 20 minuters resa med bil till det
närmaste fasta servicestället för postservice. De är en ökning med 3 600
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personer sedan år 2007. Ungefär 5 700 personer har längre än 30 minuter
till närmaste postserviceställe, vilket är en ökning med 600 personer
sedan år 2007.
Utredningen har även tagit del av uppgifter från PTS om hur avstånden
till postlådor utanför tätort utvecklats.24 Det finns en trend mot att
något fler hushåll har längre avstånd. Cirka 27 000, eller fyra procent, av
drygt 700 000 hushåll utanför tätort, har postlådan placerad längre än 500
meter från bostaden. Motsvarande siffra 2006 var 23 000 hushåll eller
cirka tre procent. Antalet hushåll som har längre än en kilometer till
postlådan har ökat från 6500 till 9000 hushåll. I fjällvärlden och i
skärgården finns cirka 1100 hushåll som inte har fem dagars
postutdelning per vecka.
Betaltjänster

Från 1 juli 2014 har länsstyrelserna uppgiften att pröva stöd enligt en
förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av
grundläggande betaltjänster.
Bakgrunden till att ett stöd införts är att det i vissa områden är långt till
en uttagsautomat, ett serviceställe där det går att betala en räkning över
disk eller ett inlämningsställe för en dagskassa. Bristen på
kontanthanteringslösningar är ett problem för både småföretag och
bofasta i gles- och landsbygder. Detta är påtagligt också i turisttäta
skärgårdsområden.
De största bankaktörerna har i ett gemensamt bolag, Bankomat AB, tagit
över skötseln och verksamheten för ägarbankernas alla automater i
Sverige. Genom arbetet i det gemensamma bolaget sker en samordning
av tidigare nät av bankomater. En följd av samordningen är att antalet
uttagsautomater i detta nät blir färre än tidigare. Hur detta kommer att
påverka tillgängligheten i olika delar av landet är ännu ovisst.
När det gäller det totala antalet uttagsautomater har dessa ökat under de
senaste åren. Sedan 2007 är ökningen cirka 450 automater, eller i relativa
termer 18 procent. Förbättringarna finns i samtliga områdestyper men de
största förbättringarna har ägt rum i tätorter. Ökningen beror främst på
att en aktör, utanför de stora affärsbankernas system, löpande har byggt
ut sitt nät av uttagsautomater.
PTS arbetar med att analysera sårbarheten på detta område. Analysen
visar att det på cirka 240 orter endast finns ett ställe för kontantuttag och
24
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följden på en del av dessa orter skulle bli mycket långa avstånd om den
uttagsmöjligheten försvann. Analysen visar även att drygt 120 orter
skulle få ett medelavstånd på över 1,5 mil till närmaste
betalningsförmedling om det befintliga skulle stänga.
Om utredningens fortsatta arbete

Flera samhällsförändringar påverkar underlaget för och tillgängligheten
till kommersiell service i glesbygd. Det handlar om urbanisering,
strukturomvandling, rörelsemönster och köpvanor samt även om hur
marknader för post, apotek och betaltjänster förändrats. Utvecklingen
tyder på att det blir allt mer väsentligt att upprätthålla mötesplatser och
nav för service i glest befolkade områden.
Utredningen kommer i slutbetänkandet:
att beskriva tillgången till service i glesbygd.

8. Tillgänglighet till tätorter och serviceslag i olika delar av landet

I föregående kapitel beskrevs tillgången till kommersiell service i ett
nationellt perspektiv. Redovisningen handlade i första hand om antal
butiker och ombudstjänster och särskilt om hur utvecklingen sett ut i
glesbygd. I detta kapitel beskrivs hur tillgängligheten till service skiljer
sig åt mellan olika delar av landet, alltså mellan olika län och kommuner.
Ett avsnitt behandlar skärgårdar med öar utan fast landförbindelse. Sist i
kapitlet finns en beskrivning av de modeller som Tillväxtanalys använder,
för de som önskar en mer teoretisk sådan bakgrund.
Tillgänglighet till service i olika landsdelar – utsatta och sårbara områden

En huvuduppgift för kommittén är att undersöka förutsättningarna för
att stödja tillgången till en grundläggande nivå av kommersiell service i
de områden som är särskilt sårbara och utsatta. En grundläggande fråga
är då vilka dessa områden är.
I de regionala serviceprogrammen beskriver länen inom vilka områden
stöd till kommersiell service kan komma ifråga. Flera län använder en
definition av ”glesbygd” som togs fram av dåvarande Glesbygdsverket.
Den innebär att glesbygd är områden med mer än 45 minuters bilresa till
närmaste tätort med fler än 3 000 invånare samt öar utan fast
landförbindelse. Med denna definition finns glesbygd i huvudsak i
skogslänens inland, från nordligaste Sverige ner till norra Värmland.
Glesbygd finns även i mer kustnära områden i Norrbotten och
Västerbotten och vidare ner till Hälsingland. Mindre glesbygdsområden
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finns även på södra och norra Gotland och Öland samt i mellersta
Småland. I Norrlands inland finns ett fåtal tätorter och runt om dem
ligger tätortsnära glesbygd.
Tillväxtanalys har utarbetat en mer förfinad modell som kan sägas mäta
grad av närhet till tätorter av olika storlek. Se figur 1. Den beskriver bl.a.
områden som har låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter.
Det är uppenbart är att områden med mycket låg tillgänglighet till
tätorter är områden som är särskilt sårbara och utsatta när det gäller
tillgänglighet till service. I dessa områden finns inga tätorter som har
1 000 invånare eller mer. Även områden med låg tillgänglighet till
tätorter kan betraktas som sårbara ur servicesynpunkt. Här finns inga
tätorter som har 3000 eller fler invånare. Den allra största delen av norra
Sverige, ner till mellersta Dalarna och Gävleborg, tillhör dessa kategorier.
När utredningen ska analysera vilka områden som är mest sårbara och
utsatta är det ändamålsenligt att som grund använda tillgänglighet till
tätorter. Denna tillgänglighet till tätorter ger en uppfattning om vilket
underlag som finns för att tillhandahålla service.
Som nämnts har den allra största delen av norra Sverige, ner till mellersta
Dalarna och Gävleborg, låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter.
Kuststäderna Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand,
Timrå, Sundsvall och Hudiksvall bryter mönstren för norra Sverige
genom att vara större tätorter. Dessa orter har också ett omland med
”mellan-tillgänglighet” till tätorter. I inlandet finns Kiruna, Gällivare,
Arvidsjaur, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Östersund samt
några få ytterligare orter med mer än 3000 invånare. Torsby i Värmland,
Älvdalen och Malung i Dalarna är utpräglade glesbygdskommuner men
med huvudorter med mer än 3 000 invånare.
Västra Värmland och Dalsland samt delar av kommunerna Hudiksvall,
Ljusdal och Falun har låg tillgänglighet till tätorter. Ett fåtal områden i
mellan-Sverige hör till samma kategori. Låg tillgänglighet till tätorter har
också norra och södra Gotland och Öland, områden i nordöstra
Småland, omkring Västervik, ett område väster om Mönsterås samt
mindre områden nordost om Ullared och väster om Ljungby.
I områden med låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter bor knappt
2 procent av Sveriges befolkning.
De riktigt långa avstånden till service finner man i länen Norrbotten,
Västerbotten och Jämtland. Här finns 350 personer med mer än 40
minuters bilresa till en dagligvarubutik. I samma län finns ytterligare
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Figur 1: Grad av närhet till olika tätortsstorlekar. Källa: Tillväxtanalys.
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drygt 700 personer med mer än 30 minuters bilresa till butiken; även i
Dalarna finns närmare 70 personer med samma avstånd till butiken.
Ungefär 8 100 personer har mer än 20 minuters bilresa till
dagligvarubutiken och de flesta av dem bor i områden med låg eller
mycket låg tillgänglighet till tätorter. Cirka 6000 av dem finns i de tre
nordligaste länen. Därutöver finns 315 i Västernorrlands län, 244 i
Dalarna, 202 i Gävleborg, 142 i Östergötland, 94 i Uppsala län, 94 i
Örebro län, 60 i Västra Götaland, 47 i Värmland samt ett fåtal i
Jönköping, Södermanland, Kalmar och Västmanlands län.
En slutsats är alltså att generellt är servicen sämst i områden med låg och
mycket låg tillgänglighet till tätorter. Det är där människor har längst
restid till en dagligvarubutik och annan service.
För att komplettera bilden av sårbarhet har Tillväxtanalys även studerat
hur tillgängligheten påverkas om den närmaste dagligvarubutiken läggs
ned, och den näst närmaste butiken istället blev den närmaste. Detta är
ett sätt att illustrera sårbarhet. Många får då betydligt längre resa till
butiken. En sådan förändring skulle innebära att 13 600 personer får mer
än 20 minuters bilresa till en livsmedelsaffär. Detta kan jämföras med
cirka 8000 personer i utgångsläget 2014.
Figur 2 illustrerar människors restider till närmaste dagligvarubutik 2014.
Figur 3 redovisar det nya läget då den närmaste butiken lagts ned. Kartan
beskriver hur mycket längre resa befolkningen får om den närmaste
butiken försvinner. Ett område som är rött i bägge kartorna är i ett utsatt
läge genom att både att ha långt till närmaste butik och få ännu längre
om närmaste butik läggs ned.
Det är värt att notera att den närmaste butiken (som tidigare var den näst
närmaste) många gånger kan vara en butik med dåligt sortiment, t.ex. en
servicebutik eller trafikbutik. Om man skulle mäta tillgängligheten till
den närmaste ”fullsorterade” butiken så skulle betydligt fler människor
få långa avstånd. Alla gånger kanske det inte räcker med att ta sig till den
närmaste butiken för att kunna handla alla nödvändiga varor.
Tillväxtanalys kommer i höst att göra nya analyser som belyser hur
många serviceslag som är tillgängliga inom olika avståndsintervall. De
serviceslag som ingår är bl.a. dagligvarubutiker, drivmedelsstationer,
apotek, apoteksombud, bankomater och postservice.
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Figur 2: Avstånd till närmaste dagligvarubutik 2014. Källa: Tillväxtanalys.
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Figur 3: Dagligvarubutiker sårbarhet/valfrihet 2014. Källa: Tillväxtanalys.

34
Skärgårdarnas tillgänglighet behöver illustreras på ett annat sätt

När Tillväxtanalys arbetar med den indexerade tillgänglighetsanalysen
gör man det i en applikation som använder data från Vägverkets
nationella vägdatabas, SCB:s befolkningsstatistik samt målpunkter i form
av SCB:s tätortsdefinition. Applikationen räknar ut det faktiska
avståndet mellan befolkad ruta och tätort.25 Modellen exkluderar
skärgårdarna. Eftersom man har en vägdatabas som utgångspunkt
fungerar inte modellen i områden utan fasta landförbindelser, där resorna
sker med båtar mellan öarna; ofta med byten och omlastningar.
Skärgårdstrafiken bedrivs av olika huvudmän, med olika finansiering och
biljettsystem. Turtätheten och turernas förläggning varierar över året.
Rutterna går ofta ”krokigt” mellan öarna, omlastningar och byten är
vanliga. Mot denna bakgrund är det är svårt att åstadkomma
jämförbarhet med en modell som bygger på en vägdatabas.
Totalt var 32 032 personer i Sverige folkbokförda på öar utan fast
landsförbindelse 2012.26 Av dessa bor 19 685 personer i Västkustens27
och Skånes skärgårdar och 8 122 i Stockholms, Uppsala och
Södermanlands läns skärgårdar. Siffrorna skulle se annorlunda ut om
man tog hänsyn till deltidsboende på öarna. Människor tillbringar allt
längre tid i sina fritidshus, beroende bl.a. på flexiblare arbetstider,
möjligheter till pendling eller distansarbete samt bättre IT-lösningar. Det
ställer krav på, men ger också större underlag för service.
Variationerna är stora mellan olika skärgårdsområden när det gäller
utbud och behov av service. I den storstadsnära skärgården är
befolkningsunderlaget oftast tillräckligt för att upprätthålla servicen.
Närheten till fastlandet gör också att behoven av service kan tillgodoses
där. Men där det saknas dagliga kommunikationsmöjligheter, turtätheten
är låg eller restiderna långa, brister ofta grundservicen, särskilt vid sidan
av turistsäsongen.
Mellan år 2000 och 2012 har skärgårdsbefolkningen legat stabilt på
32 000 folkbokförda på öar utan fast landförbindelse. Samtidigt har
antalet livsmedelsbutiker på öarna minskat från 78 till 53. Störst är
minskningen i Stockholms, Uppsala och Södermanlands läns skärgårdar,
där antalet butiker minskat från 38 till 23.
25

Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar – Modellering genom indexerad
tillgänglighet, Tillväxtanalys Working Paper/PM 2010:10
26
Fakta om Sveriges skärgårdar med fokus på öar utan fast landförbindelse, Tillväxtanalys,
november 2013, utkast/opublicerad
27
Det bor cirka 12 000 personer i Öckerö kommun som består av tio bebodda öar. Öckerö
saknar fast landförbindelse till Göteborg men har bilfärjeförbindelse.
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Stockholms skärgård har 200 bebodda öar. Eftersom en fullvärdig service
inte kan förväntas bli etablerad på alla öar som är bebodda har
länsstyrelsen pekat ut ett antal öar som benämns skärgårdssamhällen.
Länsstyrelsen i Stockholm har beräknat restider i Stockholms skärgård
till ett antal huvudorter. Ett exempel är skärgårdssamhället Möja som har
259 bofasta året runt. På ön finns livsmedelsbutik året runt med post och
försäljning av drivmedel, betaltjänster och hämtning av dagskassor, skola
och läkarstation. Avståndet till huvudorten Vaxholm är 45 km men
restiden är 125 minuter.28
Modellerna från Tillväxtanalys och Glesbygdsverket

Tillväxtanalys har utvecklat en modell för indexerad tillgänglighet. Den
bygger på ett enkelt tillgänglighetsindex, som framställts genom ett antal
tillgänglighetsanalyser, där målpunkterna kan vara till exempel tätorter av
olika storlek. Indexet beräknas på så sätt att den befolkade ruta som har
det längsta avståndet från målpunkten får indexvärde 100 och den som
har det kortaste avståndet får värdet 0. 29
Eftersom människan har begränsningar i sina möjligheter att röra sig
över tid och rum har en gräns vid 45 minuter gjorts i beräkningarna,
baserat på en tänkt längsta dagpendlingstid. De befolkade 250metersrutor som ligger längre än 45 minuter från målpunkten har fått
indexvärde 100, det vill säga högsta värdet.
Modellen exkluderar områden som definieras som skärgårdar, i detta fall
öar utan fast landförbindelse, exklusive Gotland.
De tätortsstorlekar som ansetts vara relevanta i sammanhanget och
använts i modellen är 200, 1000, 3 000, 30 000 samt 60 000 invånare. I
beräkningarna inkluderas alla tätorter med 200 och fler invånare, 1 000
och fler invånare osv.
Tillväxtanalys har redovisat ”Grad av tillgänglighet till olika
tätortsstorlekar” i klasserna; mycket hög, hög, mellan, låg och mycket
låg. Inom områden med ”låg tillgänglighet” finns inga tätorter som har
3000 eller fler invånare, men orter upp till 3000 invånare ingår. I områden
med ”mycket låg tillgänglighet” finns inga tätorter som har 1000
invånare eller över.
I de glesbefolkade områdena med låg och mycket låg tillgänglighet finns
knappt 2 procent, respektive knappt 0,5 procent av Sveriges invånare.

28

Skärgårdsfakta Grafiska kartor 2014, Länsstyrelsen Stockholm 2014-05-22, Fakta
2014:13
29
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012, Tillväxtanalys Rapport 2013:04
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Tidigare har Glesbygdsverket utvecklat en områdestypsdefinition som
särskiljer glesbygder, tätortsnära landsbygder och tätorter. Definitionen
tar inga hänsyn till administrativa gränser. Glesbygdsverkets avgränsning
syftar till att skilja gles- och landsbygder från tätorter utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv, för att möjliggöra beskrivningar och
uppföljningar av utvecklingen i dessa olika områden.
I Glesbygdsverkets indelning i områdestyper är utgångspunkten större
tätorter med 3 000 invånare eller mer. Dessa orter anses ha ett
grundläggande utbud av service samt en viss bredd på arbetsmarknaden.
Till dessa tätorter förs även ett omland på fem minuters restid.30
• Dessa orter med 3000 invånare och över, inklusive ett
pendlingsomland på 5 minuter, definieras som tätorter.
• Områden med 5-45 minuters pendlingsavstånd utanför tätorterna
kallas tätortsnära landsbygder.
• Områden som har över 45 minuters avstånd till närmaste tätort
definieras som glesbygder.
Om utredningens fortsatta arbete

När utredningen ska analysera vilka områden som är mest sårbara och
utsatta är det sannolikt ändamålsenligt att som grund använda
”tillgänglighet till tätorter”. Denna tillgänglighet till tätorter ger en
uppfattning om vilket underlag som finns för att tillhandahålla service.
Ett viktigt underlag i sammanhanget är också den uppföljning som
utredningen beställt av Tillväxtverket angående hur nuvarande stöd
fördelas geografiskt.
Tillväxtanalys kommer i höst att göra nya analyser som belyser hur
många serviceslag som är tillgängliga inom olika avståndsintervall. De
serviceslag som ingår är bl.a. dagligvarubutiker, drivmedelsstationer,
apotek, apoteksombud, bankomater och postservice.
Utredningen kommer i slutbetänkandet:
att överväga dels om det är rimligt att avgränsa ”särskilt sårbara och
utsatta områden” till de delar av landet som har låg och mycket låg
tillgänglighet till tätorter, dels hur skärgårdsområden ska behandlas,
att för de stödformer som föreslås överväga vilka kriterier som ska
gälla för att stödet ska kunna utgå.

30

Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder, Glesbygdsverket mars 2008
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9. Samordnade servicelösningar
Pilotkommuner för serviceutveckling

Under 2012-2015 samordnar Tillväxtverket en satsning där ett antal
kommuner får möjlighet att arbeta konkret med samordnade
servicelösningar. Insatsen omfattar 15 miljoner kronor och riktas till
kommuner med serviceglesa områden i gles- och landsbygder. De utvalda
kommunerna arbetar aktivt på hemmaplan, men fungerar även som
ambassadörer och sprider erfarenheter och goda exempel till andra
kommuner, till berörda myndigheter och till regeringen.
Femton pilotkommuner deltar; Kalmar (Södermöre
kommundelsnämnd), Sorsele, Arjeplog, Norsjö/Malå/Skellefteå (tre
kommuner i samverkan), Lindesberg, Munkedal, Härjedalen, Ludvika,
Torsby, Sunne, Eda, Uppvidinge, och Ydre. Som ambassadörer
medverkar Kristianstad, Linköping, Boden, Örnsköldsvik och Borgholm.
Torsby kommun utvecklar servicepunkter på landsbygden

Torsby kommun är en av pilotkommunerna. Utredningen besökte
kommunen i slutet av maj. Torsby kommun arbetar för att hitta nya
samverkanslösningar och skapa och utveckla servicepunkter på
landsbygden. Det handlar också om att skapa modeller för samverkan
mellan kommersiell, ideell och offentlig verksamhet och om att utveckla
besöksnäringen och företagandet i bygden.
Fem butiker har identifierats som de mest sårbara. Geografiskt ligger de
som ”utposter” i kommunen. Avsikten från kommunens sida är att
etablera ett bestående system med ersättning till butikerna för olika
tjänster. En av butikernas verksamheter är hemsändning av varor till
gamla. Det är fördelaktigt att använda butikerna för detta, då det är ont
om undersköterskor som enligt kommunen hellre bör utföra andra
uppgifter än transporter.
Nedan beskrivs några av de kringtjänster som kommunen lägger ut hos
lanthandelsbutikerna.
Soptunnor för turisternas sopor finns utsatta vid samtliga
lanthandelsbutiker. Lanthandlaren ansvarar för att det hålls rent och
snyggt. Allmänna toaletter och servicestationer för husbilar kommer att
sättas upp under våren/sommaren i Östmark, Höljes, Ambjörby och
Bograngen.
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Nordvärmlands livs i Ambjörby ses som en strategiskt viktig
servicepunkt. Allmän toalett, ställplatsservice till husbilar och
turistinformation ska bidra till att skapa ett litet centrum i byn.
Broschyrställ med turistinfo är framtagna och på plats i samtliga butiker.
De är specialdesignade för att passa i butikerna och framtagna enligt
kommunens grafiska profil. Återlämningslådor för biblioteksböcker
ställs ut i tre butiker; Vitsand, Lekvattnet och Östmark. Eventuellt
kommer lådor att ställas ut i fler butiker. Kunddatorer kommer att
placeras ut i fyra butiker; Vitsand, Likenäs, Höljes och Ambjörby.
Kommunen har vidare en websida med information om
lanthandelsbutikerna och vilken service de erbjuder.
Lokalt anpassade servicelösningar

Sedan 2010 har Tillväxtverket genomfört ytterligare ett program i syfte
att stimulera lokalt anpassade servicelösningar. Tillväxtverket har beviljat
totalt 17 miljoner kronor till 45 projekt.31
Viktiga erfarenheter från programmet är att kommunerna måste vara
delaktiga samt att det behövs en långtgående samverkan mellan
offentliga, privata och ideella aktörer på den lokala nivån. Kommunerna
behöver i en del fall stöd för att inventera vad som saknas och vad som
behöver göras. Vidare är det viktigt att det finns en processledning och
att tydliggöra vilka mandat de kommunala förvaltningarna har att
samverka med varandra.
En rad olika projekt har genomförts och ett av dem är ”Lokala hållbara
servicelösningar” som har samordnats av Hela Sverige ska leva. Femton
orter i åtta län har ingått. Syftet har varit att utveckla servicepunkter i
främst dagligvarubutiker samt att hitta lösningar som är hållbara på lång
sikt.
Servicepunkter i Harads och Gunnarbyn i Bodens kommun

Bodens kommun har i projektet ”Servicepunkter i Bodens kommun”
medverkat till att starta servicepunkter i Gunnarsbyn och Harads, som
drivs av entreprenörer på orten. Syftet har varit att hitta nya former för
service utanför centralorten och möjliggöra för invånarna att bo och
verka på landsbygden.
Servicepunkterna i Harads och Gunnarsbyn startade våren 2012. På
respektive plats anställdes kunniga informatörer som ger hjälp till
31

Lokala servicelösningar Uppföljning av uppdrag att stimulera framtagande av lokala
servicelösningar och initiativ på serviceområdet, N2009/465/RT, Tillväxtverket februari
2014.
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boende och företagare att komma i kontakt med olika tjänster,
exempelvis hos kommunen, landstinget, olika banker och
Migrationsverket. E-hälsa är en av de tjänster som landstinget erbjuder.
Via en studio finns möjlighet att koppla upp sig och prata med sin läkare
på vårdcentralen i centralorten.
Ett femårigt avtal har skrivits mellan kommunen och de entreprenörer
som har ansvar för att driva servicepunkterna. Avtalen innebär ett årligt
inköp av tjänster för 642 000 kronor per servicepunkt och år. Den totala
summan blir 6 420 000 kronor för de två servicepunkterna.
Bodens kommun har tagit initiativ till ytterligare ett projekt som kallas
”5-kanten 250 000 invånare år 2050”. I projektet samarbetar
kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn. Ett syfte är att
förmedla kunskap som programmet ”Lokala servicelösningar” har
genererat. Även Gällivare kommun kommer att starta lokala
servicelösningar.
Utredningen konstaterar att samverkan mellan kommuner och
erfarenhetsutbyte är viktigt. Små kommuner kan genom samarbete
åstadkomma mer än vad en enskild kommun med begränsade resurser
klarar. Det behövs också samarbete mellan kommunerna för att
överbrygga kommungränserna och tillgodose servicebehov i
kommunernas ytterområden.
Bygdegården – mötesplats för lokal service

Projektet ”Bygdegården - mötesplats för lokal service” har genomförts
inom Bygdegårdarnas Riksförbund. Syfte har varit att utveckla olika
former av service i bygdegårdar. Det kan vara ett alternativ när ingen
annan servicegivare finns på platsen. Bygdegårdarna är oftast belägna på
landsbygden och fungerar som mötesplatser och arrangörer av olika
aktiviteter. Redan idag har cirka 100 bygdegårdar olika former av service,
till exempel förskoleverksamhet, turistbyrå, biblioteksfilial, kafé med
mera.
Bygdegårdsföreningen i Möklinta i Västmanland är ett exempel på en
förening med utvecklad service. Där invigdes ett bygdecenter 2012 efter
ett projekt för att utveckla bygden. I Ljustorp i Västernorrland har
bygdegården ett servicecenter med föreningsservice och hjälp till äldre
att handla. Bygdegården har också kompletterats med affärslokal och
bensinmack. Gideå bygdegård i Västernorrland ligger på
promenadavstånd till Gideå Livs och är sammanbyggd med skolan. Här
finns matsal/café, förenings-/företagscenter, konferenslokaler,
friskvårdsanläggning samt ett rum som kan användas för olika
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servicefunktioner som frisör och massage. I Trångsviken i Jämtland
erbjuder bygdegården ett tiotal servicefunktioner, däribland
pakethantering, systembolags- och apoteksservice. I samma hus ryms
även förskola, fritids, restaurang, café, gym och kyrkorum. Hos
Bäckegården i Bengtsfors kommun, Dalsland, erbjuds service från två
datorer som är länkade till kommunen, arbetsförmedlingen och
försäkringskassan. Bäckegården har rymliga samlingslokaler,
biblioteksfilial, ungdomsgård och café.
Ideellt engagemang har stor betydelse

I många bygder och små orter spelar ideella krafter stor roll för att lösa
gemensamma problem och behov. Ibland är det ideella engagemanget
extra stort, särskilt där det saknas förutsättningar att driva en butik
kommersiellt. Ett sådant exempel är Kalvträsk lanthandel, 13 mil från
Umeå, i Skellefteå kommun. Kalvträsk har 35 invånare men växer till
cirka 150 invånare under turistsäsong. De boende har fyra mil till nästa
butik i Norsjö.
Butiken i Kalvträsk togs över av en ekonomisk förening efter en konkurs
1999. År 2013 gick lanthandeln med vinst för första gången. Den årliga
omsättningen är cirka 1,2 miljoner kronor vilket är för lite för att driva
en lanthandel kommersiellt.
Kommunen har köpt fastigheten och hyr ut lokalen till föreningen.
Kostnaderna hålls nere genom att frivilliga städar butiken och inventerar
lager, mm. En pensionerad bankman sköter bokföringen ideellt, vilket
bedöms motsvara en kostnad på 45 000 -50 000kronor/år. I butiken finns
en anställd personal på 60 procent. Sortimentet består av cirka 1 000
artiklar från tre leverantörer: Norrmejerier, Toppchark och Axfood.
Butiken fungerar också som ombud för apotek och Svenska spel. Här
träffas bybor och fikar varje morgon. Guidning och försäljning av
fiskekort är andra aktiviteter. Lanthandeln har nyligen investerat i nytt
larm och streckkodsutrustning och föreningen söker nu investeringsstöd
hos länsstyrelsen för att investera i en ny bensinmack.
I yttersta glesbygd har ideellt engagemang ofta en stor betydelse för att
service ska kunna upprätthållas. Det är angeläget att överväga hur
offentliga medel kan användas för att understödja ideella insatser i syfte
att få långsiktigt hållbara servicelösningar.
Samordnade servicelösningar är ett centralt område

I många län har länsstyrelser och kommuner arbetat med nya lösningar
som gäller samordning av kommersiell och offentlig service. En del län
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menar att traditionella servicelösningar har nått vägs ände och att nya
lösningar och samarbetskontrakt måste till.
Det finns en bred samstämmighet om att olika funktioner behöver
samordnas för att erbjuda invånarna grundläggande service och för att
stärka lanthandelns fortlevnad. Kommunernas medverkan och
engagemang är avgörande. Kommunerna bör peka ut strategiska orter
eller byar och strategier för deras utveckling bör tas fram tillsammans
med företag och föreningsliv. Länsstyrelserna och andra ansvariga
länsorgan har en viktig roll i att stödja kommunerna, underlätta
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
Små kommuner kan genom samarbete åstadkomma mer än vad en
enskild kommun med begränsade resurser klarar. Samarbete mellan
kommunerna behövs också för att överbrygga kommungränserna och
tillgodose servicebehov i kommunernas ytterområden.
Om utredningens fortsatta arbete

Som framgår ovan kan samordnade servicelösningar utformas på många
olika sätt. Utredningen kommer att ta del av erfarenheter från olika
modeller och ersättningsformer. Bland landsbygdsstöden finns också
modeller som kan ge underlag för hur stöd kan utformas.
Utredningen kommer i slutbetänkandet:
att överväga hur ett statligt stöd kan utformas för att främja
samordning av olika servicefunktioner och långsiktigt hållbara
lösningar.

10. Samordning av transporter

Vid flera tillfällen har problem som gäller transporter i glesbygd tagits
upp med utredningen. Det gäller både långväga varuleveranser och
samordning av inomregionala transporter av exempelvis närproducerade
livsmedel. Transporter i och till glesbygder är ofta kostsamt till följd av
långa avstånd och ibland små volymer. För den enskilde handlaren i
glesbygd kan det innebära dyra leveranser, att turerna kommer mer sällan
eller att leverantörer helt upphör att leverera. Det kan till och med vara
svårt att få leverans av varor. Effektiva transporter förbättrar
möjligheterna att upprätthålla viktiga servicefunktioner.
I nio av de regionala serviceprogrammen 2009-2013 ingår ”samordnade
transport-/logistiklösningar”, men enbart sex län har redovisat att
aktiviteter genomförts. Det har visat sig vara svårt att få till stånd projekt
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som resulterar i samordnade transporter. Två exempel på aktiviteter som
genomförts är utredningar kring samordnade transporter från grossister
och ett seminarium om samordnad varudistribution.
Sveriges Kommuner och Landsting skriver i en rapport32 att det finns
möjligheter till effektivare varudistribution genom samdistribution av
varor till de mer perifera delarna av landet och att detta kan ge möjlighet
till lägre transportkostnader och därmed till att bibehålla servicen. I
rapporten beskriver SKL ett antal exempel på samordnade transporter.
Ett av dessa exempel är den samlastning som Norrmejerier initierat.
Norrmejerier har sedan 1995 arbetat för att effektivisera distributionen
och säkerställa leveranser till butiker i Norrlands gles- och landsbygd.
Det finns 6 samlastningscentraler och 110 företag som samarbetar inom
upptagningsområdet Sundsvall till Östersund. Norrmejerier är både
transportör och leverantör.
Som framgår ovan finns exempel på att samordnade transporter
genomförs och faller väl ut. Men för att en samordning ska lyckas krävs
engagemang hos samtliga aktörer. En svårighet är att varje aktör ofta har
sina egna önskemål om leveranstider och uppfattningar om hur
transporterna ska gå till. Ofta är det bekvämt att fortsatta arbeta så som
man alltid gjort. Stora grossisters långväga transporter är dock ofta
samordnade. Grossisterna handlar upp transporterna av transportföretag
som är specialiserade just på transportlogistik.
Frågan om en utökad samverkan mellan godstrafik och kollektivtrafik tas
upp i det regionala serviceprogrammet för Norrbottens län. I länets
glesare områden är kollektivtrafiken mycket viktig för näringslivets postoch godstransporter samt för turismen. Samtidigt blir varudistributionen
för dagligvarubutiker och övriga entreprenörer på landsbygden allt mer
ansträngd. Transporterna på gles- och landsbygden är sällan samordnade
och insatser för ökad samordning bör ge bättre lönsamhet för samtliga
aktörer. Detta bedöms som viktigt för företag inom besöksnäringen
samt för de företag som hanterar stora mängder gods.
”Silverexpressen” mellan Skellefteå, Arjeplog och Bodö var tidigare ett
exempel på samordning mellan kollektivtrafik och gods. Bussen har
transporterat gods, invånare och turister. För byar och fjällanläggningar
längs väg 95, från Arjeplog till Jutis, Jäckvik, Tjärnberg, Polcirkeln,
Vuoggatjålme och Sandviken, har busslinjen varit viktig. Med bussen
transporterades förutom fastboende och turister, post, paket, apoteksoch systembolagsvaror, maggots, yxskaft, lokalproducerat viltkött,
vitvaror, värmepumpar, målarfärg, skoterpulka, skotrar, byggpallar och
32
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elutrustning. Cirka 260 olika leverantörer per år har levererat varor med
”Silverexpressen” enbart till anläggningarna mellan Jäckvik - Sandviken.33
Under våren 2014 har busslinjen lagts ned till följd av oenighet mellan
svenska och norska aktörer om finansieringen. Företrädare för Arjeplogs
kommun har inlett diskussioner med tre norska kommuner nära gränsen
mot Arjeplog om hur man ska kunna samarbeta om näringslivets
utveckling. I detta sammanhang diskuteras en ny busslinje Bodö-Luleå.
Tillsvidare körs en lokal linje Arjeplog-Sandviken, som bara delvis fyller
företagens servicebehov och som kombineras med skolskjuts.
Utredningen har påbörjat ett arbete för att ta del av vilka insatser och
stöd som idag finns inom området samordnade transporter.
I Stockholm subventionerar landstinget vissa transporter till
livsmedelsbutiker och andra företag med verksamhet på öar i Stockholms
skärgård, utan bro eller statlig färja, och motsvarande i Mälaren.
Livsmedelsbutikernas varutransporter subventioneras genom rabatt på
Waxholmsbolagets fartyg. Vidare kan företag få stöd till tunga och
skrymmande transporter. Fraktstöd utgår dock inte för transporter av
byggnadsmaterial, avverkad skog, oljeprodukter, grus och massor.
Företag med djurhållning kan få fraktbidrag för att transportera sina djur
på inhyrd färja.34
Om utredningens fortsatta arbete

En effektivare varudistribution till glesbebyggda områden kan ge lägre
kostnader och därmed bättre förutsättningar för både dagligvarubutiker
och andra företag. Därigenom ökar möjligheterna till bibehållen service.
Utredningen kommer under hösten att studera området närmare.
Utredningen deltar bl.a. i två seminarier. Hela Sverige ska leva arrangerar
den 18 september ett seminarium om ”Logistiksamverkan”. Det
behandlar bl.a. logistikutveckling för mindre producenter, Samhall,
transport och logistik, samt samordningsexempel från Posten. En
utbildningsdag ordnas den 24 september av länsstyrelserna och
Energimyndigheten med temat ”Effektivare transporter inom offentlig
verksamhet med fokus på samordning av varutransporter och
ruttoptimering”.
Utredningen kommer att studera möjligheten till ett statligt stöd för
samordnade transporter i glesbygd.
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11. Nya stöd till apotek och betaltjänster

Regeringen beslutade 2013 och 2014 om förordningar som ger möjlighet
att bevilja statligt stöd till apoteksservice respektive tillhandahållande av
grundläggande betaltjänster. Detta är två av de grundläggande serviceslag
som behandlas i denna promemoria. Dessutom pågår förändringar när
det gäller villkoren för att etablera apoteksombud.
Apoteksombud och apotek i glesbygd

Apoteksombud utgör ett komplement till de fullvärdiga
öppenvårdsapoteken och är viktiga för läkemedelstillgången i gles- och
landsbygd. Idag finns drygt 700 apoteksombud i Sverige vilket i
jämförelse med antalet öppenvårdsapotek, knappt 1300, är ett betydande
antal. Ombuden har tre huvudsakliga uppgifter; de är ombud för
försäljning av receptfria läkemedel, de är receptförmedlare och de är
paketförmedlare av förskrivna läkemedel och receptfria läkemedel som
inte finns i lager hos ombuden.
Läkemedelsverket fick 4 april 2013 regeringens uppdrag att göra en
översyn av nuvarande ordning för apoteksombud i syfte att åstadkomma
en konkurrensneutral ordning som bidrar till att säkerställa
läkemedelsförsörjningen i hela landet. En del i bakgrunden är att
Apoteket AB har i uppdrag att driva vidare ombudsverksamheten hos
landets 700 apoteksombud till och med 30 juni 2015.
Läkemedelsverket föreslår att apoteksombudsverksamhet i framför allt
gles- och landsbygd ska få finnas kvar även efter den 30 juni 201535. Alla
öppenvårdsapoteksaktörer ska ha möjlighet att etablera ombud. En av
grundförutsättningarna för att det ska bli konkurrens på lika villkor är
att samtliga näringsidkare som är villiga att åta sig ombudsuppgifter är
fria att förhandla och ingå avtal med den apoteksaktör som de själva
väljer. Läkemedelsverket föreslår bland annat att varje apoteksombud ska
vara kopplat till ett öppenvårdsapotek.
Vad gäller apotek i glesbygd eller på små orter kan de söka ett
ekonomiskt bidrag enligt förordningen (2013:80) om bidrag till
öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Ett av
villkoren för att få bidrag är att apoteket ska ligga mer än tjugo kilometer
från ett annat apotek. Målet med statsbidraget är att upprätthålla en god
läkemedelsförsörjning i hela landet.

35
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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har i regleringsbrevet för 2014
fått i uppdrag att följa upp och utvärdera statsbidraget enligt ovan
nämnda förordning. ”TLV ska följa upp och utvärdera det statsbidrag
som betalas ut till vissa apotek enligt förordningen (2013:80) om
apoteksstöd i glesbygd. I uppdraget ingår att kartlägga och analysera om
syftet med statsbidraget kan uppnås på annat sätt och om formerna för
statsbidraget är ändamålsenliga. Ett alternativ som ska belysas är
offentlig upphandling. Vidare ska myndigheten göra en översiktlig
kartläggning av alternativa modeller för hur en säker tillgång till
läkemedel i glesbygd kan uppnås med hjälp av ändamålsenliga former för
distribution. Uppdraget ska utföras med nära koppling till myndighetens
arbete med handelsmarginalen. En plan för uppdragets genomförande
ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30
juni 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 30 november 2015.”
Utredningen träffade representanter för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket i slutet av augusti 2014.
Grundläggande betaltjänster

Samtliga tre grundläggande betaltjänster; kontantuttag,
betalningsförmedling och dagskassehantering, påverkas av en snabb
teknik- och strukturförändring. Behov och beteenden förändras inte lika
snabbt vilket leder till problem för användarna. Det gäller i områden där
kundunderlaget är för litet för att nya betaltjänstlösningar ska utvecklas
på kommersiell grund. Det gäller också för grupper som har svårt att
använda de nya elektroniska betaltjänsterna.
I takt med att små lanthandlare upphör med verksamheten påverkas även
tillgången till kontantuttag i glesbygden. Därför är det viktigt att
betaltjänster inte ses som en isolerad fråga utan som en del av det
regionala servicearbetet.
År 2007 beslutade riksdagen att lagen om grundläggande kassaservice
skulle avskaffas och ersättas med det politiska målet att alla i samhället
ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga kostnader. Vid
årsskiftet 2008/2009 lade Svensk kassaservice med sina kontor ner och
lantbrevbärarna slutade samtidigt hantera kontanter. Länsstyrelserna ska
på uppdrag av regeringen bevaka att tillgången till grundläggande
betaltjänster motsvarar samhällets behov. Sedan 2009 har uppdraget gått
från att bevaka läget till att genomföra omfattande kartläggningar,
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pilotprojekt och från i år också med att arbeta med aktiva insatser.
Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Dalarna.36
PTS har beviljat 10 länsstyrelser medel för betaltjänstombud. Genom
länsstyrelsernas försorg har statligt finansierade betaltjänstombud
etablerats på 23 orter. På två orter har servicen av olika skäl avvecklats
och på 5 orter har ombudet ännu inte startat sin verksamhet.37
Nedan anges orterna där länsstyrelserna finansierar betaltjänstombud.
Ytterligare ombud diskuteras i bl.a. Västerbotten och Gävleborg.
Dalarna: Särna och Fredriksberg
Jämtland: Gäddede och Ytterhogdal
Norrbotten: Abisko, Kainulasjärvi, Kangos, Karesuando, Skaulo,
Vittangi och Övre Sopporo
Stockholm: Möja, Sandhamn, Utö (nyligen avvecklad) och Ljusterö
Värmland: Lesjöfors
Västernorrland: Solberg (nyligen avvecklad) och Överturingen
Skåne: Ven (beviljad, inte startad)
Västra Götaland: Håverud (beviljad, inte startad)
Östergötland: St. Anna (beviljad, inte startad)
Gotland: Stenkyrka(beviljad, inte startad), Katthammarsvik (beviljad,
inte startad)
Utöver ombuden har värdetransporter upphandlats för
dagskassehanteringen under sommarsäsongen i Stockholms skärgård.
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört upphandlingen och svarar
för hela finansieringen.
Regeringen beslutade i mars 2014 om en förordning (2014:139) om
statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. Syftet
med stödet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande
betaltjänster till rimliga priser. Vid bedömningen av om det finns ett
behov ska hänsyn särskilt tas till avståndet till närmaste tillhandahållare
av grundläggande betaltjänster och till det uppskattade antalet användare
av tjänsterna. Länsstyrelsen i det län där tjänsterna ska tillhandahållas
prövar stöd enligt förordningen.
Om utredningens fortsatta arbete

Utredningen kommer inte att behandla frågor som specifikt berör
apotek och betaltjänster då stöd och andra förändringar hanteras i annan
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Bevakning av grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsernas årsrapport 2013,
Länsstyrelserna 2013.
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Post- och telestyrelsen
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ordning. Däremot kommer frågor som rör samordning av service att
även omfatta apoteksombud och betaltjänster.

12. Andra strategiska områden
Post och paket

PTS bedömer att de viktigaste utvecklingstrenderna på postmarknaden
just nu är de kontinuerligt fallande brevvolymerna, främst till följd av
digital substitution, samt den kraftiga tillväxten inom e-handeln som
genererar ökande volymer av paket och större brevförsändelser. Att
anpassa verksamheterna till de förändrade förutsättningar som
utvecklingen medför är en stor utmaning för postoperatörerna.38
När brevvolymerna faller skapas ledig kapacitet som behöver utnyttjas.
Även morgontidningsdistributionen brottas med fallande volymer. Den
ökande e-handeln skapar större efterfrågan på varubrev och andra tyngre
försändelser och generellt efterfrågas olika typer av varuleveranser i allt
högre grad. Det innebär att det finns förutsättningar och drivkrafter för
att nya samarbeten ska uppstå och att olika utdelnings- och
logistiklösningar prövas och utvecklas.
Postens ”servicenät” är ett nätverk av ”expeditions- och
inlämningsställen”. Postens olika ombud utgörs huvudsakligen av
dagligvarubutiker som ingår i Axfood, COOP eller ICA-grupperna.
Därmed har Posten tillgång till ett i det närmaste rikstäckande nät av
servicepunkter. I områden där det inte finns ombud som omfattas av de
centrala avtalen, väljer Posten istället att ingå lokala avtal med fristående
butiker eller serviceinrättningar.
I december 2013 fanns 1 539 postombud.39 Antalet frimärksombud, som
säljer frimärken och emballage, uppgick till 2 366 stycken.
Företagscentren är den enda delen av servicenätet som Posten driver i
egen regi och 2013 fanns 276 företagscenter.
PostNord menar att man har en väl fungerande infrastruktur för den
ökande e-handeln. Med nuvarande ombudsnät och lantbrevbärare samt
möjligheten att leverera mindre paket direkt hem i brevlådan når Posten
hela Sverige. För att vara kostnadseffektiva samkör Posten till stor del
brev och paket i lantbrevbärarbilarna.
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Posten anser sig stå inför utmaningar vad gäller postservice i glesbygd.
En glesare befolkad landsbygd där vissa delar av annan befintlig
infrastruktur, exempelvis regionala busslinjer, minskar i omfattning får
konsekvenser även för Postens service. För att Posten alltjämt ska kunna
fullgöra sitt samhällsuppdrag till en försvarbar kostnad kan det därför bli
aktuellt att genomföra förändringar i utdelningen av post och paket. Det
kan exempelvis handla om flytt av postlådor eller förändrade
utdelningsrutter för brevbärare.
PTS har undersökt postservicen i glest bebyggda områden. Sammantaget
menar PTS att det idag inte finns några större problem med Postens
service i glesbygden. Samtidigt har många postmottagare uppfattat att
servicen har utvecklats negativt de senaste åren och det finns en oro för
fortsatta försämringar.
Posten har i ett åtagande i september 2013 redogjort för vilka åtgärder
som ska vidtas, exempelvis när det gäller kommunikation och dialog med
berörda postmottagare, innan ett beslut om en förändring fattas. Det
handlar bland annat om att Posten måste ha god framförhållning vid ett
eventuellt genomförande, att ge utrymme till berörda postmottagare att
kunna lämna synpunkter på en planerad förändring för att även
alternativa lösningar ska kunna prövas samt om att noggrant överväga
hur lång omställningstid som bör erbjudas postmottagare vid en
förändring av servicen.
I postlagen (2010:1045) definieras begreppet samhällsomfattande
posttjänst som ”en posttjänst som ska finnas i hela landet, som är av god
kvalitet och som innebär att alla användare kan ta emot postförsändelser
och till rimliga priser för befordran kan avlämna sådana försändelser.”
Enligt den svenska postlagstiftningen ska postförsändelser upp till 20 kg
insamlas och delas ut varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan i hela
landet. Enligt postförordningen (2010:1049) ska minst 85 procent av de
brev som lämnats in för övernattbefordran före angiven senaste
inlämningstid, delas ut inom hela landet påföljande arbetsdag, oavsett var
i landet de har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha delats ut
inom tre påföljande arbetsdagar.
I Sverige har PTS utfärdat Allmänna råd om utdelning av post vid
tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten. Av de
Allmänna råden framgår bland annat att utanför tätort bör post delas ut i
postlåda i lådsamling utmed brevbärarens färdväg. Utdelning av
försändelser till postmottagare som bor mindre än 200 meter in på en
sidoväg från brevbärarens huvudväg bör ske i lådsamling vid huvudvägen.
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Finns det minst två postmottagare som är bosatta eller verksamma per
kilometer sidoväg bör utdelning ske längs sidoväg. I PTS tillståndsvillkor
anges att ”expeditions- och inlämningsställena” ska ligga så tätt att
användarnas behov beaktas, vilket särskilt berör Posten AB:s ombudsnät
i Sverige.
Av postlagen framgår vidare att den samhällsomfattande posttjänsten ska
tillförsäkras genom upphandling om det är nödvändigt med hänsyn till
kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten.
Av PTS instruktion (2007:951) 2 § p 1, framgår att PTS bland annat har
till uppgift att främja att en väl fungerande samhällsomfattande
posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare enligt de mål
som anges i postlagen. I 8 § anges vidare att myndigheten genom
upphandling får tillgodose behov som personer med
funktionsnedsättning har av bland annat särskilda posttjänster.
Uppdraget att säkra så kallade särskilda posttjänster för personer med
funktionsnedsättning ligger alltså på PTS och den uppgiften fullgör PTS
genom att bland annat upphandla tjänsten Posttjänst för äldre och
personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd, även kallad
utsträckt posttjänst. Det är för närvarande PostNord som levererar den
utsträckta posttjänsten. År 2013 uppgick kostnaden för tjänsten till cirka
11,1 miljoner kronor och antalet användare var cirka 1500.
För att schablonisera målgruppen och därmed förenkla bedömningarna
av vem som är berättigad till utsträckt posttjänst har PTS utgått från
antagandet att hushåll där alla i hushållet är 80 år eller äldre kan antas ha
sådana fysiska eller andra funktionsnedsättningar att de har svårt att
hämta sin post i postlåda enligt ordinarie lantbrevbärarservice. De har
därför möjlighet att ansöka om tjänsten. Den utsträckta posttjänsten
innebär att posten delas ut till personens tomtgräns eller i undantagsfall
vid boningshuset. Även personer under 80 år med funktionsnedsättning
som gör att man behöver kunna hämta sin post närmare bostaden kan
ansöka om tjänsten.
I takt med att brevvolymerna sjunker ser PostNord över möjligheten att
även erbjuda andra tjänster till marknadsmässiga priser så som
hemleveranser. I dag finns det exempel där lantbrevbäraren även levererar
annat än brev och paket som exempelvis matkassar, även om det inte är
vanligt förekommande.
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Om utredningens fortsatta arbete

Postservice är en verksamhet av stor betydelse för både enskilda
människor och för företag på landsbygd och i glesbygd. Postservice är en
grundläggande service och den är också i hög grad tillgänglig i glesbygd.
Postverksamheten påverkas dock av andra samhällsförändringar och står
inför många utmaningar. För att tillförsäkra människor denna
grundläggande service i glesbygd är det viktigt att vara öppen och flexibel
vad gäller arbetssätt. Samverkan mellan Posten och andra aktörer kan
främja att servicen upprätthålls på längre sikt. Regional och lokal
samverkan med Posten för att hitta lösningar i glesbygd är viktigt.
Utredningen har tagit emot en skrivelse från länsstyrelsen i Jämtland
(N2014:01/2014/7) om förändringar i postutdelningen i Strömsunds
kommun. Bakgrunden är en skrivelse från Strömsunds kommun, som
menar att de aktuella förändringarna kommer att medföra en kraftigt
försämrad service i Lidsjöberg med omnejd. Länsstyrelsen i Jämtlands
län anser att frågan bör belysas ur ett vidare perspektiv än det regionala
för att utreda om postutdelning kan klassas som grundläggande service
och därmed vara stödbart.
Inom betaltjänstområdet har några länsstyrelser upphandlat
grundläggande betaltjänster och andra har gett stöd till tillhandahållandet
av tjänsterna genom olika utvecklingsprojekt. Aktiviteterna har gett
viktiga erfarenheter och bidragit till att länsstyrelserna sedan 2013 har ett
förtydligat uppdrag att vid behov genomföra insatser för att trygga
tillgången till betaltjänster. Regeringen har, som tidigare nämnts, därefter
fattat beslut om en förordning om stöd till tillhandahållare av
grundläggande betaltjänster som trädde i kraft den 1 juli 2014.
Länsstyrelserna har nu tydligare ramar för sitt arbete med grundläggande
betaltjänster.
Utredningen anser att det skulle vara värdefullt om liknande erfarenheter
kunde erhållas när det gäller tillhandahållande av postservice i de mest
utpräglade glesbygdsområdena. Utredningen ser gärna att
utvecklingsprojekt på detta område kommer till stånd. Initiativ bör
kunna tas av länsstyrelser och andra organ med regionalt
utvecklingsansvar, utan att frångå principen om ansvariga utövares
ansvar. Utöver posttjänster kan det handla om att samordna flera typer
av grundläggande samhällsservice.
Utredningen kommer i slutbetänkandet att beskriva posttjänsternas
betydelse som en grundläggande service i glesbygd.
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Utredningen kommer att följa regionala insatser som tryggar
tillgången till grundläggande samhällsservice i områden där stora
avstånd till servicefunktioner allvarligt försvårar boende och
företagande.
I den mån utredningen identifierar hinder eller möjligheter vad gäller
lösningar på individuell nivå kommer det att belysas i
slutbetänkandet.

Samordning av statliga aktörers agerande

Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2014 (utg. omr. 19, sid. 56)
att samordningen mellan kommersiell och offentlig service bör öka där
så är ändamålsenligt. Det är angeläget att utveckla lokalt anpassade
lösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov, men
också att finna mer generella metoder som kan fungera i olika delar av
landet.
Vidare anser regeringen att för att uppnå en ökad samordning av service
lokalt och regionalt krävs bl.a. att statliga myndigheter och statligt ägda
bolag med uppgift att tillgodose särskilt formulerade och avgränsade
samhällsintressen samverkar med varandra och med övriga berörda
aktörer.
Frågan om en ökad samordning av bolagens ombudsfunktioner är inte
ny. Det så kallade ”Multiserviceprojektet” var ett samarbete mellan
nationella aktörer med betydelse för utvecklingen av kommersiell service
i gles- och landsbygd. Projektet som pågick 2002- 2007 drevs av
Konsumentverket i syfte att förbättra tillgången till kommersiell service
genom olika samordningslösningar som förenklar och effektiviserar
arbetet hos ombud och ombudsgivare.
Arbetet i Multiserviceprojektet bestod av två delar. Den första delen,
som kallades verifieringsprocess, handlade om att skapa en nulägesbild
och utvecklingspotential genom att:




Kartlägga det befintliga serviceutbudet från Posten, Apoteksbolaget,
Systembolaget, Svenska Spel och ATG
Redovisa var denna service redan idag är samordnad
Föreslå platser där sådan service kan knytas till befintliga butiker.

Den andra delen handlade om att kartlägga rutiner och processer hos
ombuden i syfte att effektivisera ombudsfunktionen genom:

52



Kartläggning av rutiner och processer hos ombuden
Utarbetande av förslag till effektivisering genom samordning40

Vid de s.k. beredningsmötena deltog servicegivare, berörda länsstyrelser
och i vissa fall kommuner för att gemensamt komma fram till vilka orter
som var lämpliga för ombudskap. Syftet var att etablera service där alla
eller flera servicegivare kunde samverka. Med en samordning minskar
riskerna i samband med eventuella butiksnedläggningar samtidigt som
etableringskostnaderna för nya ombud kan minimeras. För den ort och
butik där etableringen sker ökar följaktligen serviceutbudet och därmed
möjligheterna för butiken att finnas kvar.
Verifieringen av serviceorter resulterade i ett stort antal nya
ombudsetableringar och multiserviceombud. Med multiserviceombud
menas ett serviceställe som kombinerar fler än tre serviceslag. Parallellt
med Multiserviceprojektet pågick ett kompetens- och
utvecklingsprogram för att utbilda dagligvaruhandlare på landsbygden
vilket sannolikt bidrog till att bolagen kände sig trygga med att lägga ut
fler ombud hos handlare.
Att projektet inte fick någon naturlig fortsättning kan ha flera
förklararingar. Tänkbara orsaker som nämnts är att det hade krävts
större uppbackning både från ägarna/staten vad gäller rimliga
ersättningar till ombuden och från SKL centralt vad gäller kommunernas
deltagande och ansvar för servicen i glesbygden. En annan uppfattning är
att inget enskilt bolag har incitament att ta den samordnande rollen, utan
att samordningsansvaret bör ligga hos en statlig myndighet.
Om utredningens fortsatta arbete

De statliga bolagen har en viktig roll genom de ombudsfunktioner som
erbjuder service i bl.a. glesbebyggda områden. Mot bakgrund av
skrivningarna i budgetpropositionen och i kommittédirektiven har
utredningen i april 2014 träffat företrädare för AB Svenska Spel,
Apoteket AB, PostNord AB och Systembolaget. Utredningen kommer
att fortsätta dialogen och ett ytterligare möte kommer att hållas i
september 2014.
Utredningen överväger att lämna förslag om hur samordningen av de
fyra statliga bolagen kan stärkas vad gäller ombudsverksamheten.
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13. Mer om utredningens arbete
Genomförda och planerade möten

Utredningen har redan haft ett stort antal kontakter. Möten har ägt rum
med representanter för Näringsdepartementet, Tillväxtanalys,
Tillväxtverket, Post- och telestyrelsen, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, Regionala skärgårdsrådet i Stockholms län,
Hela Sverige ska leva, ICA, Skärgårdarnas Riksförbund, Småkom,
länsstyrelsen i Stockholm, PostNord samt Bygdegårdarnas riksförbund.
Utredningen har deltagit i seminarier och konferenser som ordnats av
Tillväxtverket och Arena för tillväxt och haft ett möte med
representanter för fyra statliga bolag. Utredningen har besökt Dalarna,
Jämtland, Norrbotten och Värmland. Resor är inplanerade till
Västerbotten och Västernorrland. Vid dessa tillfällen kommer
utredningen bl.a. att träffa berörda länsorgan och
kommunrepresentanter.
Fördelningen av medel

Regeringen har beslutat att öka insatserna till stöd för kommersiell
service i glesbygd. Utredningen kommer därför noga att följa det arbete
som görs med anledning av regeringens beslut att tillföra 700 miljoner
kronor till service i Landsbygdsprogrammet. Utredningen deltog i ett
möte arrangerat av Jordbruksverket och Tillväxtverket i juni och
kommer att besöka Jordbruksverket i september.
Expertgrupp och sakkunniga

Den 23 juni 2014 förordnades utredningens experter och sakkunniga. Ett
första möte med expertgruppen hölls den 14 augusti 2014.
Experter:
-

Henrik Källsbo, kansliråd, FI/KSÄ K
Sofia Knapp, departementssekreterare, N/ITP
Mårten Hyltner, departementssekreterare, N/MK
Jonas Manole, rättssakkunnig, N/RS
Eva Sörell, departementssekreterare, N/RT
Linda Broström, kansliråd, L/ELT
Maria Gustafsson, verksamhetsledare, Jordbruksverket
Pär Lindberg, handläggare, Post- och telestyrelsen
Lars Wikström, enhetschef, Tillväxtverket
Ingela Bönström, handläggare, länsstyrelsen Värmland
Lars Lustig, länsråd, länsstyrelsen Västerbotten
Christer Östlund, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
Åse Blombäck, ordförande Hela Sverige ska leva
Erik Westholm, professor vid SLU och Högskolan Dalarna
Joanna Stridh, näringslivsutvecklare i Falu kommun
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Sakkunniga:
-

Peter Malmsten, analytiker, Tillväxtanalys
Pär Ove Bergquist, verksamhetsområdesansvarig, Tillväxtverket

Sekretariat

Utredningens huvudsekreterare är Monika Selahn. En kvalificerad jurist,
Lisa Hedlund, börjar sin anställning som sekreterare i utredningen den 1
september 2014.

