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Sammanfattning
Kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt
att bo, arbeta och driva företag. Tillväxtverket arbetar för att främja
utvecklingen av kommersiell service i serviceglesa områden. I vårt
uppdrag samverkar vi med andra aktörer, främst regionala
organisationer med ansvar för regionalt tillväxtarbete samt
länsstyrelser, men även med nationella och kommersiella aktörer
inom serviceområdet.
Denna rapport utgör redovisning av återrapporteringskrav 2.3 i
regleringsbrevet för Tillväxtverket budgetåret 2019. Det är en samlad
rapport för det arbete som Tillväxtverket samt berörda regioner,
länsstyrelser och samverkansorgan har bedrivit 2018, för att främja
tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och
medborgare i serviceglesa områden.
Rapporten innehåller även redovisning av:
-

vilka insatser som Tillväxtverket genomfört i vår roll som
stödmyndighet till landsbygdsprogrammet 2014–2020,
uppdraget att fördela medel för stöd till kommersiell service i
särskilt sårbara och utsatta områden,
genomförandet av länens arbete med regionala
serviceprogram 2014 – 2020

Tillväxtverkets arbete med kommersiell service kan delas upp i fem
olika områden där aktiviteter har genomförts.
-

Stöd till kommersiell service
Regionala serviceprogram (RSP)
Regional samordning
Nationell samordning
Stödmyndighet inom landsbygdsprogrammet för
serviceutveckling

Stöd till kommersiell service
Den tidigare trenden med försämrad tillgänglighet till framförallt
dagligvaror och drivmedel har stannat upp de senaste fem åren.
Samtidigt görs en rad insatser för att stödja små butiker i gles- och
landsbygdsområden, framförallt genom olika ekonomiska stöd till
kommersiell service. För tredje året i rad uppnår de totalt beviljade
medlen till kommersiell service en historisk högsta nivå, och var 2018
hela 205 miljoner kronor.
Det särskilda driftsstödet till butiker i sårbara och utsatta områden
som infördes under 2016 tycks ha haft en särskilt stor betydelse för att
åtminstone tillfälligt bromsa en fortsatt butiksavveckling. Inför 2018
ändrades bestämmelsen om avstånd till närmaste försäljningsställe
från 15 till 10 kilometer samtidigt som medlen som Tillväxtverket kan
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fördela till länen ökade från 35 till högst 70 miljoner kronor. Effekten
blev att ytterligare 83 butiker blev berättigade till det särskilda
driftsstödet. Majoriteten av dessa 83 dagligvarubutiker finns i de södra
delarna av landet.
Stödet har skapat framtidstro och viljan att göra investeringar i
butikerna har ökat vilket avspeglas i den stora efterfrågan på
investeringsstöd. Ägaröverlåtelser är enklare att genomföra om det
går att räkna med ett långsiktigt driftstöd till verksamheten.

Regionala serviceprogram
Regionala serviceprogram (RSP) utgör grunden för länens prioritering
av olika stöd till kommersiell service och liksom tidigare år riktas stort
fokus på dagligvaror och drivmedel. Vi kan se att länen vidgat sina
nätverk och att många aktörer har varit delaktiga i arbetet. Samverkan
har utvecklats på regional och lokal nivå.
När vi analyserat hur aktiva och hur strategiska länen är i sitt arbete
med RSP syns en splittrad bild. Vi bedömer att i häften av länen består
arbetet till största delen av att betala ut stöd. I andra hälften av länen
arbetar man med RSP i en bredare kontext med andra områden så som
turism, fysisk planering, infrastruktur och kommunikationer. Men
endast fem av länen refererar till RSP i sin regionala
utvecklingsstrategi. En orsak till det är att flera regionala
utvecklingsstrategier togs fram innan RSP för 2014–2020. Men detta
är ändå problematiskt då RSP sedan 2010 varit ett av verktygen inom
det regionala tillväxtarbetet och ett prioriterat område i den nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
Många av länen driver egna projekt med finansiering från
Tillväxtverket för att utveckla sin samverkan kring RSP. Regionerna
står nu inför en utmaning att omvandla projekten till en långsiktig
verksamhet. Vi ser en risk i att regionerna kommer att släppa det
strategiska arbetet om finansiering saknas.

Regional och nationell samordning
Länen uppfattar Tillväxtverkets roll att sprida lärande, koordinera
träffar och ge generellt stöd som viktig för att utveckla det strategiska
arbetet med tillgänglighet till kommersiell service. Under året har vi
anordnat en nationell och tre regionala konferenser för
tjänstepersoner som arbetar som handläggare för servicefrågor på
länsstyrelser och regioner. Deltagarna svarade i stor utsträckning att
träffarna är till nytta för deras arbete och att de har nytta av de
nätverk som skapas. På nationell nivå har vi också arrangerat ett
informations- och erfarenhetsutbyte för aktörerna i Centralt
samordningsforum.

Stödmyndighet i landsbygdsprogrammet
Efterfrågan på de projektmedel som Tillväxtverket hanterar inom
landsbygdsprogrammet har ökat. Efter en lång startsträcka är
intresset för sakfrågan och initiativ till projekt för utveckling av
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kommersiell service nu större. Under året beviljades 19 projekt
sammanlagt 41 miljoner. I vår projektportfölj finns bland annat
kompetensutvecklingsinsatser för att öka lönsamheten i sårbara
butiker, pilotprojekt och projekt för att stärka det regionala arbetet
med serviceutveckling.
Förståelsen för sambandet mellan vad som avses med kommersiell
service och de avsatta projektmedlen för utveckling av lokala
servicelösningar har ökat. Det märks på att de ansökningar som nu
kommer in inte längre handlar om generell landsbygdsutveckling utan
om serviceutveckling. Vår bedömning är dock fortsatt att det inte finns
behov av medel för pilotprojekt i budgeterad omfattning, och att
medlen i stället gör mer nytta som direkta stöd till de aktörer som
tillhandahåller service i landet.

Tillväxtverket rekommenderar att:









Avståndsbestämmelsen om 10 kilometer till närmaste butik för
särskilt driftsstöd bör vara oförändrad. Vi bedömer att det då
kommer behövas högst 60 miljoner kronor per år för
driftstödet.
Den nuvarande programformen för regionala serviceprogram
från 2021växlas upp till mer övergripande handlingsprogram
för landsbygdsutveckling som underprogram till regionala
utvecklingsstrategier. Detta för att arbetet med kommersiell
service ska få ett större genomslag i regionernas verksamhet.
Servicefrågorna behöver hanteras samlat avseende både
strategisk styrning och finansiella resurser.
Regionerna bör tilldelas en grundfinansiering från regeringen
för att klara av att driva det strategiska arbetet med
landsbygdsutveckling, inklusive regional serviceplanering,
tillsammans med främst kommuner och länsstyrelsen.
Av de medel som Tillväxtverket hanterar i
landsbygdsprogrammet omfördelas 50 miljoner kronor från
åtgärden 16.2 Pilotprojekt och utveckling till åtgärden 7.4
Investeringsstöd för lokal service som hanteras av
länsstyrelserna.
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1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket arbetar för att främja tillgängligheten till kommersiell
service för företag och medborgare i serviceglesa områden. I detta
uppdrag samverkar vi med andra aktörer, främst regionala
organisationer med ansvar för regionalt tillväxtarbete samt
länsstyrelser, men även med nationella och kommersiella aktörer
inom serviceområdet.
1.1.1

Uppdrag enligt regleringsbrev 2019

Tillväxtverket ska enligt återrapporteringskrav 2.3 i regleringsbrevet
för budgetår 2019:
Redovisa en samlad rapport av det arbete som myndigheten samt
länsstyrelser eller i förekommande fall berörda landsting, Gotlands
kommun samt samverkansorganet i Kalmar län har bedrivit för att
främja tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service för
företag och medborgare i serviceglesa områden.
Rapporten ska även innehålla en redovisning av vilka insatser som
myndigheten genomfört i sin roll som stödmyndighet till
landsbygdsprogrammet.
Årliga redovisningar samt slutrapportering av pågående särskilda
uppdrag ska samordnas med och ingå i denna rapport.1
En samlad redovisning för varje aktuellt budgetårför ska lämnas årligen
nästföljande år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), med
ändring av vad som angetts i tidigare regleringsbrev (dnr
N2016/08059/FF m.fl.), senast den 18 april.

1.2

Mål

Kommersiell service är en förutsättning för utvecklingskraft i alla delar
av landet och en viktig del i att skapa attraktiva miljöer för
näringslivets utveckling. Företagare i gles- och landsbygder behöver
en viss servicenivå för att kunna och vilja verka i dessa områden.
1

I rapporten ingår delredovisningar av de särskilda uppdragen:

Uppdrag att utarbeta riktlinjer för regionala serviceprogram 2014 –
2020 samt att redovisa programmens genomförande, N2013/2299/RT
+ N2016/07808/HL
Uppdrag att fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt
sårbara och utsatta områden, N2015/08916/HL + N2018/01928HL

Företagen är beroende av att kunna rekrytera personal till sin
verksamhet. Befolkningens intresse av att bo och/eller flytta till glesoch landsbygder är alltså i högsta grad relevant. Sambandet kan
uttryckas som att - utan service inga företag och utan företag ingen
service.
Tillväxtverkets verksamhet inom kommersiell service stärker
utvecklingen av attraktiva miljöer för näringslivets utveckling och
bidrar till ett mer effektivt regionalt tillväxtarbete.
Vi underlättar erfarenhetsutbyte och lärande, dels inom de
målgrupper som ingår, dels mellan dessa målgrupper. Det gör att
kunskap och erfarenheter sprids mellan lokal, kommunal, regional och
nationell nivå.
Denna kunskapsöverföring ska i förlängningen leda till mer
välgrundade beslut för de aktörer som har beslutsmandat. Det ska
också inspirera till genomförande av lokala servicelösningar.
Dessutom ska samarbetet öka mellan alla de aktörer som är viktiga för
serviceutvecklingen.

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Företag och medborgare i serviceglesa områden, kommuner,
länsstyrelser, landsting/regioner och samverkansorgan, nationella och
kommersiella aktörer inom serviceområdet.

1.4

Metod

Underlag för vår återrapportering av insatser inom området
kommersiell service för verksamhetsåret 2018 består till stor del av
rapporteringar och enkätsvar från regionalt ansvariga aktörer för stöd
till kommersiell service och regionala serviceprogram (RSP). Även
enkätsvar från deltagare på regionala servicekonferenser och en
nationell servicekonferens ingår som underlag.
För kapitlet om stöd till kommersiell service har även uppgifter
hämtats från ärendehanteringssystemet Nyps och dess verktyg för
uppföljning av beviljade stöd. Till samma avsnitt har vi även fått
statistik från Jordbruksverket.
I kapitlet om Regionala serviceprogram har vi även använt oss av en
nulägesanalys som Kontigo har gjort på uppdrag från Tillväxtverket.
Kapitlet om stödmyndighet för landsbygdsprogrammet bygger bland
annat på statistik om beviljade projektmedel från Jordbruksverkets
system för uppföljning och utdata.
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1.5

Disposition

Rapporten svarar mot återrapporteringskrav 2.3 i Tillväxtverkets
regleringsbrev för budgetår 2019. Kapitlen kan läsas var för sig utan
speciell ordningsföljd.
I kapitel 2 lämnar vi våra slutsatser och rekommendationer utifrån
både länens rapporterade verksamhet och Tillväxtverkets uppdrag att
stärka kommersiell service.
I kapitel 3 till 6 beskriver vi genomförda aktiviteter. Det handlar både
om vad som genomförts i länen och vilka aktiviteter som
Tillväxtverket har genomfört och medverkat i. Kapitlen följer i stort
nedan beskrivna arbetsområden som vi arbetar med inom området
kommersiell service, se avsnitt 1.6
Kapitel 3 - Stöd till kommersiell service. Här redovisar vi kortfattat för
utvecklingen av stöd till kommersiell service 2014–2018, samt hur
länen tror att efterfrågan på de olika stöden till kommersiell service
kommer utvecklas de kommande åren.
Kapitlet innehåller även delrapport av vårt uppdrag att fördela medel
för driftstöd till försäljningsställen för dagligvaror i sårbara och utsatta
områden.
Kapitel 4 - Genomförande av regionala serviceprogram 2014–2020.
Detta kapitel utgör delredovisning av vårt uppdrag att stödja och
redovisa de regionala serviceprogrammens (RSP) genomförande. Som
underlag för kapitlet har en genomgång gjorts av delredovisningar av
länens genomförda insatser.
Kapitel 5 - Regional och nationell samordning. Här berättar vi om vad vi
har genomfört i vår roll som samordnande myndighet inom området
kommersiell service. Vi redovisar hur vi har arbetat med support till
länens handläggare för servicefrågor samt vilka mötesplatser för
erfarenhetsutbyte vi har arrangerat under 2018. Vi redovisar även vad
vi har genomfört på nationell nivå för informations- och
erfarenhetsutbyte i frågor om kommersiell service. Det handlar dels
om mötesplatsen Centralt samordningsforum (CSF) men också om
andra evenemang och aktiviteter vi har medverkat i under året.
Kapitel 6 - Stödmyndighet i landsbygdsprogrammet för
serviceutveckling. Här redogör vi för vårt uppdrag som stödmyndighet
för landsbygdsprogrammet 2014–2020. För detta hanterar vi närmare
210 miljoner kronor i stöd till kompetensutveckling, information och
pilotprojekt för serviceutveckling.

1.6

Tillväxtverkets arbete med kommersiell service

Tillväxtverkets arbete med kommersiell service kan för år 2018 delas
upp i fem olika områden. Nedan följer en kort beskrivning av
respektive område.
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1.6.1

Stöd till kommersiell service (uppgift/uppdrag)

Tillväxtverket har en samordnande roll och supportfunktion när det
gäller förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service och
stödtyperna: investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag,
särskilt driftstöd och hemsändningsbidrag. Målgrupp för stöden är
främst dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i serviceglesa
områden. För hemsändningsbidrag är kommuner målgrupp.
Vår målgrupp är dock främst de länsstyrelser eller berörda landsting
eller samverkansorgan som ansvarar för beslut om stöd till
kommersiell service.2 Dessa ska rådfråga Tillväxtverket vid frågor av
principiell vikt.
Vi följer upp beslutade medel varje år och rapporterar detta till
regeringskansliet i separat rapport3.
Inom området stöd till kommersiell service genomför vi även
uppdraget att fördela medel till berörda regionala organisationer för
särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker 4.
1.6.2

Regionala serviceprogram (RSP) 2014–2020 (uppdrag)

Hösten 2013 utarbetade Tillväxtverket, på uppdrag av regeringen,
riktlinjer för RSP 2014–2018 5. Programmen är länens strategier för
att behålla och utveckla service i gles- och landsbygder och utgör
grunden för prioritering av olika stöd till kommersiell service. Vi har
en metodstödjande roll som innebär att vi stöttar länen utifrån deras
behov samt verkar för en spridning av goda exempel över landet.
Tillväxtverket har i uppdrag att årligen sammanställa och redovisa till
Regeringskansliet hur länen genomför sina respektive serviceprogram.
Regeringen beslutade 2016-12-14 om att förlänga uppdraget till
Tillväxtverket att stödja genomförandet av regionala serviceprogram
till och med 2020.6

År 2018 hade 14 regioner, sex länsstyrelser och ett kommunalt
samverkansorgan ansvaret för beslut enligt förordning (2000:284) om
stöd till kommersiell service
2

För budgetåret 2018 ingår denna redovisning i rapporten Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet
2018
3

Uppdrag att fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt
sårbara och utsatta områden, N2015/08916/HL + N2018/01928/HL
4

Uppdrag: Att utarbeta riktlinjer för regionala serviceprogram 20142018 samt redovisa programmens genomförande, N2013/2299/RT.
5

Förlängt uppdrag att stödja genomförandet av regionala
serviceprogram till och med 2020, N2016/07808/HL
6
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1.6.3

Regional samordning (uppgift)

Tillväxtverket arbetar brett med regional samordning kring
kommersiell service, till exempel genom att skapa mötesplatser för
länens handläggare av stöd till kommersiell service och regionala
serviceprogram(RSP). Det kan även handla om en bredare målgrupp
för att sprida erfarenheter från genomförda projekt eller för att
inspirera till nya idéer och insatser.
1.6.4

Nationell samordning (uppgift)

Tillväxtverket driver och samordnar mötesplatsen Centralt
samordningsforum (CSF). Här ingår ett 20-tal bolag och myndigheter
som är viktiga för utvecklingen av service i gles- och landsbygder.
Syftet med CSF är att olika beslutsfattare och intresseorganisationer
ska mötas och delge varandra information och synpunkter i olika
frågor. I förlängningen ska detta leda till bättre beslutsunderlag och
förhoppningsvis mer samordnade beslut. Det kan exempelvis handla
om att samordna olika ombudsfunktioner i butiker, men det kan också
handla om att initiera gemensamma studier eller genomföra
samarbetsprojekt av olika slag.
Vi har en viktig roll i att driva de utvecklingsfrågor som CSF
identifierar, men medlemmarnas eget engagemang och initiativkraft är
avgörande. Tillsammans med medlemmar i CSF kan vi genomföra
studier eller utvecklingsprojekt som bidrar till en bättre nationell
kunskap.
Vi medverkar även i andra nationella evenemang där vi berättar om
betydelsen av kommersiell service för företag och medborgare.
1.6.5

Stödmyndighet inom landsbygdsprogrammet för
serviceutveckling (uppdrag)

Tillväxtverket har uppdraget som stödmyndighet i
landsbygdsprogrammet 2014–2020. Vi ansvarar för projektmedel på
210 miljoner kronor som ska bidra till att utveckla servicestrukturen i
Sveriges gles- och landsbygder genom att utveckla och hitta nya
lösningar för kommersiell och viss offentlig service.
I landsbygdsprogrammet finns det också ett riktat stöd mot
dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i gles- och landsbygd som i
början av programperioden omfattade 490 miljoner kronor7. Här är
det, precis som för de allra flesta stöden i landsbygdsprogrammet,
länsstyrelsen som fattar beslut om stöd.

Budget har sedan programstart ändrats vid ett par tillfällen, både
minskning och ökning.
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2

Slutsatser och rekommendationer

Trenden med försämrad tillgänglighet till framförallt dagligvaror och
drivmedel har stannat upp de senaste fem åren. Det beror delvis på att
avvecklingen gått så långt i vissa områden så att det bara finns en butik
kvar inom någorlunda bekvämt avstånd. Sårbarheten är stor om också
den butiken försvinner. Men den stora volym av medel för stöd till
kommersiell service, som har beviljats de företag som tillhandahåller
service, har troligt haft störst bromsande effekt på avvecklingen. 2018
var tredje året i rad som de totala medlen till kommersiell service
landade på en historiskt högsta nivå, på hela 205 miljoner kronor.
Det arbete som har genomförts på regional nivå för att stärka den
lokala servicen, ofta tillsammans med kommuner, har också bidragit
till att belysa vikten av kommersiell service för att företag och
människor ska kunna verka, bo och vistas i gles- och landsbygder.
Trots de stora utmaningar som finns så bidrar allt detta tillsammans
till ökad framtidstro för de företag som tillhandahåller servicen.

2.1

Ändra inte på förutsättningarna för särskilt driftstöd

Var dagligvarubutiker som erhåller särskilt driftstöd befinner sig i
geografin skiljer sig jämfört med den ursprungliga intentionen med
driftstödet. Vissa av de områden som nu får del av driftstödet,
överensstämmer inte med de sårbara och utsatta områden som
betänkandet Service i glesbygd föreslog för det särskilda driftstödet.
Det beror på ändringen av bestämmelsen om minsta avståndet till
närmaste försäljningsstället av dagligvaror från 15 till 10 kilometer
som genomfördes inför 2018. Ett stort antal fler butiker i södra Sverige
får nu del av driftstödet jämfört med 2016–2017 trots att
tillgängligheten till dagligvaror är relativt god i dessa områden jämfört
med andra områden.
Rekommendation: Trots denna skillnad så förespråkar
Tillväxtverket att avståndsbestämmelse om 10 kilometer bör
vara oförändrad. Det finns många fler butiker i söder och det är
relativt korta avstånd till närmsta butik för medborgarna, men det
finns ändå områden där lönsamhet i butiker är en utmaning. Vi har
tidigare konstaterat att butiker som får driftstödet har positivare syn
på framtiden då de räknar med att kunna få driftstödet även
kommande år. Det underlättar både vid ägarskiften och det har haft en
positiv effekt på viljan att investera i butikerna. Om förutsättningarna
för stödet förändras efter 2019 så kan effekten bli att många butiker i
södra Sverige som fått driftstöd 2018–2019 stänger. Många orter i
dessa områden skulle riskera att tappa betydligt i attraktivitet om
dagligvarubutiken inte skulle finnas kvar.
Rekommendation: Om avståndsbestämmelsen på 10 kilometer
till närmaste butik kommer gälla även för kommande år, så
bedömer vi att det kommer behövas högst 60 miljoner kronor per
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år för driftstödet. Denna bedömning gör vi utifrån hur
butiksstrukturen ser ut idag. Tillväxtverket har under 2019 uppdraget
att fördela högst 70 miljoner kronor till länsnivå för det särskilda
driftstödet.

2.2

Strategisk styrning i bredare kontext är viktigt för framtida
serviceutveckling

En förutsättning för ett framgångsrikt servicearbete är att det finns en
strategisk styrning på regional nivå som genom samverkan med
kommuner och andra aktörer skapar engagemang, delaktighet och
samsyn om vilken tillgång till service som behövs i framtiden och hur
man ska uppnå detta.

Samverkan med kommuner prioriteras
Samverkan inom ramen för regionala serviceprogram har i de flesta
län utvecklats positivt, och särskilt med kommuner. I flera län arbetar
man med att integrera frågor om kommersiell service i den
kommunala översiktsplaneringen eller i serviceplaner. Det är tydligt
att samverkan med kommuner ses som en prioriterad insats i många
län. Det beror på att medvetenheten har ökat hos fler aktörer, om att
grundläggande kommersiell service är viktigt för att företag ska kunna
verka och människor ska kunna bo på en plats.

Utmaning att omvandla regionala projekt till hållbar verksamhet
Stor del av de regionala insatserna för serviceutveckling sker idag i
projektform med finansiering från Tillväxtverket via
landsbygdsprogrammet. Detta har möjliggjort en processledning som
har stärkt samverkan kring servicefrågor i länen. Men samtidigt finns
det risk att arbetet åtminstone kortsiktigt försvagas i de län där
ansvaret för serviceprogram bytt organisation vid årsskiftet
2018/2019, eller när arbetet snart ska övergå i ordinarie verksamhet
efter projektens slut.
En utmaning inför de närmsta åren är därför att omvandla de
regionala projekten till långsiktigt hållbar verksamhet. Här är det
regionen som själv sätter ambitionsnivån utifrån de utmaningar som
finns i länet och hur mycket resurser man vill satsa. Risken är
uppenbar att ett flertal regioner kommer lägga sig på en minimal nivå
och fokusera på enbart stödhanteringen om grundfinansiering för det
strategiska arbetet saknas.

Kommersiell service behöver finnas i ett bredare sammanhang
Länen har mycket olika förutsättningar i arbetet med att främja
tillgängligheten till kommersiell service, exempelvis geografi,
befolkningssammansättning och boendemönster, politisk förankring
samt ekonomiska resurser.
Vi bedömer att hälften av länen arbetar med regionala serviceprogram
i en bredare kontext med andra områden så som turism, fysisk
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planering, infrastruktur och kommunikationer. Men samtidigt är det
bara ett fåtal av länen som refererar till det regionala serviceprogrammet i sin regionala utvecklingsstrategi.
För andra hälften av länen är arbetet med kommersiell service mer
skiljt från det övriga regionala utvecklingsarbetet. Generellt är man i
dessa län mer fokuserad på stödhandläggning än strategiskt
utvecklingsarbete.
Då regionerna har ett brett uppdrag inom regional utveckling bedömer
vi att de har goda förutsättningar att integrera frågor om kommersiell
service i det övergripande regionala utvecklingsarbetet. Bredden av
uppdrag som ryms inom det regionala tillväxtarbetet skapar också
utmaningar. Ekonomiska och personella resurser att kunna driva och
koordinera samtliga frågor är en utmaning i flertalet regioner. Det blir
än tydligare från 2019 då arbetet med regionala serviceprogram
koordineras av regionen i samtliga län.

Flera aktörer i befintligt stödsystem komplicerar
Medel för stöd till kommersiell service hanteras från 2019 av både
region och länsstyrelse i samtliga län. Dels via regionens 1:1-anslag
och dels via länsstyrelserna och medel i Landsbygdsprogrammet
2014–2020. Det gör det både komplicerat att arbeta strategiskt och
det är otydligt för stödmottagarna var man ska vända sig för att få
hjälp. Det senare är extra tydligt nu när budget för investeringsstödet i
landsbygdsprogrammet börjar ta slut i flera län och efterfrågan av stöd
samtidigt är stor. Regionen måste då med kort varsel ställa sitt 1:1anslag till förfogande fastän inga medel för stöd till kommersiell
service avsatts för detta.
Regelverket för landsbygdsprogrammet, som idag är den största
finansieringskällan, är också administrativt svårt och ställer stora krav
på projektägaren. Små aktörer såsom utvecklingsgrupper men även
mindre kommuner har många gånger inte resurser eller likviditet till
att klara den administrationen.
Rekommendation: Vi anser att servicefrågorna behöver hanteras
samlat avseende både strategisk styrning och finansiella
resurser. Området är komplext med flera faktorer som påverkar
service. Infrastruktur, demografi, bostäder och köptrohet är bara
några delar som är viktiga för att skapa en grund för affärsmässig
kommersiell service.

En bredare programform för serviceutveckling efter 2020 med statlig
grundfinansiering
Eftersom nuvarande period för regionala serviceprogram slutar efter
2020 är det viktigt att regeringen ger tydliga direktiv om hur arbetet
med regional serviceplanering ska drivas efter detta.
Rekommendation: Tillväxtverket anser att för att arbetet med
kommersiell service ska få ett större genomslag i regionernas
verksamhet bör den nuvarande programformen för regionala
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serviceprogram från 2021 växlas upp till mer övergripande
handlingsprogram för landsbygdsutveckling, kopplade till den
regionala utvecklingsstrategin. Tillgänglighet till kommersiell och
viss offentlig service bör vara ett obligatoriskt område som ska
hanteras i handlingsprogrammet. Detta skulle stärka regionernas roll i
förhållande till den nya landsbygdspolitiken. Det bör också leda till att
kommersiell service i mindre utsträckning hanteras som en isolerad
fråga om stödhantering för enbart dagligvaru- och drivmedelsförsörjning.
Rekommendation: Tillväxtverket anser vidare att regionerna bör
tilldelas en grundfinansiering från regeringen för att klara av att
driva det strategiska arbetet med landsbygdsutveckling inklusive
regional serviceplanering tillsammans med främst kommuner
och länsstyrelsen. Detta likt särskilda medel för andra av regeringen
prioriterade områden som exempelvis kompetensförsörjning.

2.3

Stödmyndighet för landsbygdsprogrammet

Efter ytterligare ett år i rollen som stödmyndighet för
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 kan vi konstatera att 2018 var
året då flera bitar föll på plats i vårt arbete med projektmedel för lokal
serviceutveckling.

Nätverk, ökad samverkan och lokala initiativ
Det arbete som genomförs inom ramen för stärkt regionalt
servicearbete har på sina håll fått goda resultat i form av etablerade
nätverk, ökad samverkan, och ett strategiskt förhållningssätt till
serviceutveckling på flera nivåer. Genom samverkan, delaktighet och
uppmuntran till engagemang har flera lokala aktörer tagit initiativ till
utvecklingsinsatser, som annars inte skulle varit möjliga.

Ökad fokus på sakfrågan om serviceutveckling
Vår uppfattning är att vi, i rollen som stödmyndighet, har kommit
närmare både organisationer i befintliga nätverk samt övriga aktörer
som är engagerade i frågor om samhällsutveckling och lokal
serviceutveckling. Förståelsen för sambandet mellan vad som avses
med kommersiell service och de avsatta projektmedlen för utveckling
av lokala servicelösningar har ökat. Antal ansökningar med karaktär
av generell landsbygdsutveckling har minskat och förekommer nu i
mycket liten omfattning, vilket har ökat fokus på sakfrågan om
serviceutveckling. De kommande tre åren kommer bli intressanta ur
ett lärandeperspektiv då merparten av de beviljade projekten som vi
finansierar fortfarande är mitt i genomförandefasen.

Kvarvarande medel gör mer nytta som direkta stöd
Rekommendation: Under det senaste året har efterfrågan på
projektmedel ökat, men trots detta står vi fast vid vårt tidigare
förslag om att omfördela medel på 50 miljoner kronor från
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åtgärden 16.2 Pilotprojekt och utveckling till åtgärden 7.4
Investeringsstöd för lokal service som hanteras av länsstyrelserna.
Vår bedömning är att det inte finns behov av medel för pilotprojekt i
budgeterad omfattning, och att medlen i stället gör mer nytta som
direkta stöd till de aktörer som tillhandahåller service i landet. En
process är redan startad i början av 2019, där vi tillsammans med
Jordbruksverket undersöker lämplig omflyttning mellan olika
budgetposter i landsbygdsprogrammet.
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3

Stöd till kommersiell service

I detta kapitel redovisar vi kortfattat för utvecklingen av stöd till
kommersiell service 2014–2018, samt hur länen tror att efterfrågan på
de olika stöden till kommersiell service kommer utvecklas de
kommande åren.
I avsnitt 3.3 redovisas för Tillväxtverkets särskilda uppdrag att fördela
medel för driftstöd till försäljningsställen för dagligvaror i sårbara och
utsatta områden, åren 2016–2019.

3.1

Tillgänglighet till kommersiell service

Tillgängligheten till försäljningsställen för dagligvaror och drivmedel
har under många år försämrats i de flesta gles- och
landsbygdsområden. Utvecklingen visar att många små butiker har
svårt att hävda sig i konkurrensen med stora butiker med brett
sortiment av både dagligvaror och specialvaror. Under treårsperioden
2014 till 2017 kan vi dock se en marginell uppgång av antalet
dagligvarubutiker. Det görs en rad insatser för att stödja små butiker i
gles- och landsbygdsområden framförallt genom olika ekonomiska
stöd till kommersiell service. Det särskilda driftsstödet till butiker i
sårbara och utsatta områden som infördes under 2016 tycks ha haft en
särskilt stor betydelse för att åtminstone tillfälligt bromsa en fortsatt
butiksavveckling. 8
Under de senaste fem åren har också nätet av drivmedelsstationer
varit relativt stabilt och antalet försäljningsställen för konventionella
drivmedel som bensin och diesel har förändrats i ganska liten
utsträckning. Mellan 2014–2017 har antalet försäljningsställen utifrån
ett nationellt perspektiv istället ökat i antal. Detta kan tyda på ett
trendbrott men det finns även historiskt förändringar mellan enskilda
år som bryter mönstret. Den nedgång vi sett under lång tid tycks dock,
om än tillfälligt, vara bruten.9
En försämrad tillgänglighet till dagligvaror och drivmedel påverkar
inte bara möjligheten att köpa livsmedel eller tanka bilen. Dessa
försäljningsställen tillhandahåller ofta även ombudstjänster för post,
apotek eller grundläggande betaltjänster. Om en dagligvarubutik
försvinner på landsbygden försämras även tillgången till dessa
servicesslag.
För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska
stöd till i första hand dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i glesoch landsbygder. I förordning (2000:284) om stöd till kommersiell
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, Rapport
0249, Tillväxtverket mars 2018
8

9

Ibid
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service finns bestämmelser för stödtyperna investeringsbidrag,
investeringslån, servicebidrag, särskilt driftstöd samt
hemsändningsbidrag. Och inom ramen för Landsbygdsprogrammet
2014–2020 finns en betydande mängd medel för investeringsstöd till
lokal service som länsstyrelserna hanterar.

3.2

Utbud och efterfrågan av stöd

Nedan beskrivs kortfattat utvecklingen av stöden till kommersiell
service samt vad vi tror händer framöver. En mer omfattande
redovisning av detta redovisas i separat rapport10 till
regeringskansliet.
3.2.1

Utvecklingen av stöd till kommersiell service 2014–2018

Under budgetåret 2018 beviljades stöd till kommersiell service från
anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder med totalt 81 miljoner kronor.
Om vi även räknar in stöd inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 i
form av investeringsstöd för kommersiell service uppgår totala stödet
till knappt 168 miljoner kronor.
Tabell 3.1 Stöd till kommersiell service, fördelat på stödtyper, beviljat
åren 2014–2018, i miljoner kronor
Stödtyper

2014

2015

2016

2017

2018

9,5

8,4

6,3

5,5

5,3

Hemsändningsbidrag

11,1

11,2

12,3

13,1

13,3

Investeringsbidrag

40,3

31,1

12,4

0,3

9,8

Investeringslån

0

0,2

0

0,3

0,1

Särskilt driftstöd

0

0

32,3

34,0

52,0

7,2

7

6

10,2

4,8

68,1

57,9

69,3

63,4

85,3

0

0

42,4

78,0

87,9

0

0

28,8

32,4

31,4

0

0

71,2

110,4

119,3

68,1

57,9

140,5

173,8

204,6

Servicebidrag

Regionala projektmedel
Summa stöd inom utgiftsområde 19
Regional Tillväxt
Investeringsstöd i
landsbygdsprogrammet
Projektmedel i landsbygdsprogrammet
Summa stöd inom utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och
livsmedel
Totalt stöd till kommersiell service

1

Avser Tillväxtverket beviljade projektmedel i landsbygdsprogrammets åtgärd 16.2
Källa: Tillväxtverket, Nyps (utgiftsområde 19). Jordbruksverket (Investeringsstöd).
Tillväxtverket (Projektmedel i landsbygdsprogrammet).
(1)

Rapport: Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till
projektverksamhet och stöd till kommersiell service -Budgetåret 2018
10
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Om vi också lägger till projektverksamhet som finansieras via antingen
regionala projektmedel (anslag 1:1) eller landsbygdsprogrammet, så
är vi för tredje året i rad på en historiskt högsta nivå av medel till
kommersiell service, på hela 205 miljoner kronor. (Läs mer om
projektmedel i landsbygdsprogrammet i kapitel 6)
Sedan 2016 finns det särskilda driftstödet till försäljningsställen för
dagligvaror i sårbara lägen. De första två åren fanns 35 miljoner
kronor till detta stöd. För 2018–2019 har regeringen utökat medlen
för driftstödet. Samtidigt har bestämmelse om minsta avstånd till
närmaste butik för att få driftstöd ändrats från 15 till 10 kilometer.
Detta har inneburit att antalet butiker som är berättigade för
driftstödet har ökat från 186 till 269 butiker. Tillväxtverket har för
2018–2019 i uppdrag11 att årligen fördela högst 70 miljoner till
berörda regionala organisationer som sedan beslutar om driftstödet.
Om detta beskrivs utförligare i avsnitt 3.3.
I samband med att det särskilda driftstödet infördes 2016 så har flera
butiker erhållit det särskilda driftstödet i stället för servicebidraget.
Detta är största orsaken till minskningen av servicebidrag sedan
tidigare år.
År 2018 var tredje året som det inom ramen för
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 gick att besluta om
investeringsstöd för kommersiell service samt projektmedel för
utveckling av lokal service. Det är Tillväxtverket som hanterar de
senare projektmedlen och det redovisar vi i kapitel 6.
Beviljat investeringsbidrag är den del av stöd till kommersiell service
som varierar mest över tiden trots att efterfrågan av bidraget har varit
stort under en längre tid. Variationen i beviljat bidrag beror främst på
volymen av befintliga medel. Minskningen av beviljat investeringsbidrag 2016 och 2017 berodde på att det samtidigt beviljades
investeringsstöd från landsbygdsprogrammet12 med samma syfte att
främja tillgängligheten till kommersiell service. För 2018 beviljades 88
miljoner kronor investeringsstöd i landsbygdsprogrammet vilket är
mer än beviljat investeringsbidrag för åren 2014–2015 tillsammans.
Möjligheten att få 90 procent i stöd genom landsbygdsprogrammet
samt behov av miljövänligare och mer energieffektiva kyl- och
frysanläggningar bidrar till att fler butiker nu genomför investeringar.
Hemsändningsbidraget låg ungefär på samma nivå fram till 2015 och
har sedan ökat något varje år. Det beror främst på att flera kommuner
väljer att höja ersättningen för hemsändning av dagligvaror till hushåll
som själva har svårt att ta sig till närmaste dagligvarubutik.
Uppdrag att fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt
sårbara och utsatta områden, N2015/08916/HL + N2018/01928/HL
11

Se förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, 6 kap
12
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3.2.2

Information, kompetensutveckling och rådgivningsinsatser

Utöver de stöd till kommersiell service som redovisas i ovanstående
tabell så finns ytterligare medel i landsbygdsprogrammet med syfte att
stärka kommersiell service. Det handlar dels om medel för
kompetensutveckling och informationsinsatser som Tillväxtverket
hanterar i sin roll som stödmyndighet i landsbygdsprogrammet.
Tillväxtverket har sedan 2016 genomfört och påbörjat
informationsinsatser13 för 4,1 miljoner kronor och insatser för
kompetensutveckling motsvarande 10 miljoner kronor. Läs mer om
detta i kapitel 6.6–6.7(Information) och kapitel 6.2.2(Utlysning
kompetensutveckling)
Länsstyrelserna har utöver medel för investeringsstöd, också medel i
landsbygdsprogrammet för rådgivning till företag som tillhandahåller
kommersiell service i landsbygder. Med dessa medel kan länsstyrelser
antingen i egen regi eller via upphandling av affärsrådgivare stötta
företagen. Företagen avropar sedan rådgivningstid från
affärsrådgivare och finansierar 30 procent av konsultkostnaden själva.
Hittills har 17 länsstyrelser påbörjat insatser för rådgivning. Tyvärr
har det varit svårt att komma igång med rådgivningen och efterfrågan
av rådgivning är mycket låg. Hittills har endast cirka 75 företag
genomfört eller beställt rådgivning. Det motsvarar i genomsnitt bara
drygt fyra företag per län. Av den totala budgeten på 23 miljoner
kronor för länsstyrelsernas påbörjade insatser har endast cirka 10
procent förbrukats. Flera län har redan avbrutit sin rådgivning och i
mars 2019 beslutade Jordbruksverket om budgetändringar för sju
länsstyrelser. Det innebär att man flyttar hela eller delar av deras
budgetposter för rådgivning för kommersiell service (åtgärd 2.1) till
investeringsstöd (åtgärd 7.4), där efterfrågan på medel är hög.
Det finns flera orsaker till att man inte har lyckats med rådgivningen.
Samtliga länsstyrelser lyfter problemet med att målgruppen, i
huvudsak mindre dagligvarubutiker, inte anser sig ha råd med att
betala 30 procent av rådgivningskostnaden.
Andra försvårande faktorer är:
-

-

Butikerna bedömer att de inte har tid med rådgivning.
Andra konkurrerande insatser för rådgivning eller
kompetensutveckling som är billigare. Dels via butikskedjorna
men även insatser för en bredare målgrupp där även butikerna
kan ingå.
Svårt för affärsrådgivarna att nå målgruppen.
Tidskrävande upphandlingsprocess och få intresserade
konsulter.
Bristande resurser för att informera om rådgivningen.

I detta belopp ingår utlysning av medel för informationsprojekt där
tre projekt har beviljats totalt 1,4 miljoner kronor under 2017-2018.
13
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Ett gott exempel är dock Länsstyrelsen Dalarna som tillsammans med
sex andra länsstyrelser14 har samlat respektive budget för rådgivning
och på så vis genomfört en större upphandling som lockat flera
affärsrådgivare att lämna anbud. Enligt Länsstyrelsen Dalarna löper
projektet på väl och man börjar få fart på verksamheten. Länsvisa
informationsträffar anordnas där de upphandlade rådgivarna
presenterar sina tjänster. Man har även god kontakt med de flesta av
regionerna i de sju länen och man arbetar mycket med lokal support
från länsstyrelserna och intresseorganisationer såsom
lanthandlarföreningar och Hela Sverige ska leva.
3.2.3

Vad händer framöver?

Vi har frågat berörda regioner, länsstyrelser och samverkansorgan hur
de tror att beviljade medel för de olika stöden till kommersiell service
kommer utvecklas de kommande åren. Utifrån svaren redovisar vi
nedan vår samlade bedömning för respektive stöd.
Hemsändningsbidraget förväntas ligga kvar på samma nivå som 2018
eller öka något. Tre fjärdedelar av länen bedömer att
hemsändningsbidraget kommer ligga kvar på samma nivå som 2018.
Av dessa är det fyra län (Gotland, Halland, Skåne och Stockholm) som
inte använder hemsändningsbidraget. Ett län tror att bidraget kommer
minska då man ändrat riktlinjer för bidraget. Fyra tror att bidraget
kommer att öka då kommunerna har börjat se över hur bidraget
används och ser nytta i att öka användningen eller beloppet som
kommunen betalar för hemsändningar.
Servicebidraget kommer troligt att vara oförändrat. Efter att det
särskilda driftstödet till dagligvarubutiker infördes 2016 så har flera
butiker erhållit driftstödet istället för servicebidraget. Ett län menar
därför att servicebidraget sannolikt kommer fasas ut helt. Ett län tror
att servicebidraget kan öka då många lanthandlare har problem med
lönsamheten, men driftstödet kan möjligen motverka behovet av
servicebidrag.
Det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker kommer ligga på
samma nivå 2019 som 2018 då Tillväxtverket har oförändrat uppdrag
att fördela medlen för driftstödet till länen. Från 2020 är det i
dagsläget oklart hur tillgången på medel kommer vara. Dock kommer
det minst att handla om samma omfattning av medel som för 2016–
2017 fram till 2025, cirka 35 miljoner kronor.
Investeringsbidrag enligt förordning (2000:284) om stöd till
kommersiell service har använts lite de senaste tre åren jämfört med
tidigare. Detta eftersom liknande insatser istället har finansierats via
det liknande investeringsstödet i landsbygdsprogrammet. Men under
2018 har några län (Kronoberg, Kalmar, Örebro och Gävleborg) börjat
14

Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Gävleborg

25

använda investeringsbidraget igen troligtvis eftersom att länets budget
för investeringsstödet i landsbygdsprogrammet är slut.
Ungefär en tredjedel av länen tror att investeringsstöd från
landsbygdsprogrammet kommer att ligga kvar på samma nivå 2019,
en tredjedel tror att det kommer öka och en tredjedel säger att länets
budget för investeringsstödet är slut eller kommer ta slut under 2019.
Den avgörande faktorn för den fortsatta utvecklingen av beviljade
investeringsbidrag och investeringsstöd i landsbygdsprogrammet är
respektive läns tillgång på medel för de två stödtyperna. Omfördelning
i landsbygdsprogrammets länsbudgetar kan skapa ett ökat utrymme
för investeringsstödet i länen. Om så blir fallet kommer den fortsatt
stora efterfrågan av stöd kunna mötas bättre. Det finns fortfarande
stora investeringsbehov både i dagligvarubutiker och
drivmedelstationer. Det handlar främst om byte av kyl- och
frysanläggningar till mer energieffektiva lösningar samt för att möta
framtida krav på köldmedier i anläggningarna. Behov kan även finnas
av att förstärka cisterner för drivmedel i och med att den så kallade
reduktionsplikten som innebär ökad inblandning av HVO (hydrerad
vegetabilisk olja) i bensin och diesel. Detta kan komma att kräva
inplastning av drivmedelscisterner för att de inte ska skadas.
Investeringslån är en stödform som endast användes av ett län
(Jämtland) under 2018.
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3.3

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Detta avsnitt utgör delredovisning av Tillväxtverkets uppdrag att
fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt sårbara och
utsatta glesbygdsområden till berörda länsstyrelser, landsting/
regioner eller samverkansorgan. 15
Medlen ska användas till stödformen Särskilt driftstöd till
försäljningsställen för dagligvaror i särskilt sårbara och utsatta
områden.16 Stödet baseras på förslagen i betänkandet Service i glesbygd
(SOU 2015:35)
3.3.1

Bestämmelser för det särskilda driftstödet

Det särskilda driftstödet kan sökas av företag med försäljningsställen
för dagligvaror som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, en årlig
nettoomsättning för dagligvaror på högst 11 miljoner kronor och som
är beläget minst 10 kilometer17 från annat försäljningsställe med
mångsidigt utbud av dagligvaror. Butikerna ska ha öppet året runt
samt vara betydelsefulla även för annan grundläggande service såsom
drivmedel, apotek, post eller betaltjänster. Bestämmelser för det
särskilda driftstödet regleras i förordning (2000:284) om stöd till
kommersiell service.
Figur 3.1 Stödets omfattning i relation till butikens omsättning.
300 000

Stöd belopp (kr)
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0
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Nettoomsättning dagligvaror(mnkr)
Källä: Beslut om fordelning äv medel for särskilt driftsstod till dägligvärubutiker i särbärä och
utsättä lägen, Tillväxtverket 2018-03-20

Uppdrag att fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt
sårbara och utsatta områden, N2015/08916/HL + N2018/01928HL
15

16

Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service

Bestämmelse för detta ändrades inför 2018 års fördelning av medel
för driftstöd. För åren 2016–2017 var avståndet 15 kilometer.
17
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Driftstödet beräknas utifrån nettoomsättning för dagligvaror enligt
senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.
Storleken på driftstödet varierar beroende på vilken omsättning en
butik har, vilket framgår av figur 3.1.
3.3.2

2018 – tredje året för det särskilda driftstödet

2018 var det tredje året som Tillväxtverket fördelade medel för det
särskilda driftstödet. För 2016–2017 fick Tillväxtverket fördela
35 000 000 kronor. Efter regeringsbeslut 2018-03-19 får
Tillväxtverket fördela högst 70 000 000 kronor för 2018–2019.
Stödet fördelades på respektive län och beslutande organisation
utifrån fördelningsnyckeln:
Antal försäljningsställen med mångsidigt utbud av dagligvaror
beläget mer än 10 km från nästa försäljningsställe med
mångsidigt utbud av dagligvaror och som har en nettoomsättning
av dagligvaror på högst 11 miljoner kronor. 18
Innan fördelningen av medel fick samtliga beslutande organisationer
ta del av befintlig statistik över försäljningsställen av dagligvaror via
analysverktyget Pipos-serviceanalys. Dessa fick sedan lämna
synpunkter på om det saknas försäljningsställen i statistik eller om
någon skulle tas bort. Det senare p.g.a. att butik har stängts, eller om
den inte kan anses som en fullsortimentbutik eller inte är öppen året
runt. Efter dessa synpunkter gjordes nya avståndsberäkningar i PiposServiceanalys.
Då driftstödet redan hade hanterats under 2016–2017 så användes
delvis faktiska stödbelopp för 2017 som underlag för beräkning medel
till länen för 2018. Detta gällde för 182 försäljningsställen. I de fall
försäljningsställen inte fick stöd 2017 men de nu klarade
avståndskravet 10 kilometer så beräknades medel enligt
beräkningsmodell i figur 3.1 och omsättningssiffror enligt statistik.
Beslut om 2018 års fördelning av medel togs 2018-03-20. I tabell 3.2
redovisas fördelning av medel för 2018, samt slutligt beviljat och
utbetalt belopp för särskilt driftstöd 2018.

För försäljningsställen med mellan 9,5 till 9,9 km till nästa butik så
har avståndet avrundats upp till 10 km. Detta i syfte att ge möjlighet
att bevilja stöd om det bedöms finnas särskilda skäl (enligt 21 a §).
18
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Tabell 3.2: Fördelade medel och beviljat driftstöd 2018
Regional organisation med
ansvar för det särskilda
driftstödet

Beslut om
fördelade medel
2018-03-20

Länsstyrelsen i Blekinge

200 000

Länsstyrelsen i Dalarna

2 677 247

Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland

Beslut om
utökade
medel
hösten 2018

Totalt fördelade
medel 2018

Slutligt beviljat
Driftstöd
2018

Antal butiker
som fick
driftstöd
2018

200 000

145 660

1

3 111 828

3 111 828

14

244 118

244 118

-

0

2 050 992

2 050 992

1 840 030

9

866 667

866 667

755 042

3

434 581

Region Jämtland-Härjedalen

4 232 269

33 757

4 266 026

4 266 026

25

Region Jönköping

2 095 786

1 208 813

3 304 599

3 304 599

16

Regionförbundet i Kalmar län

2 929 984

2 929 984

2 768 672

14

Region Kronoberg

2 073 336

2 073 336

1 973 028

9

Region Norrbotten

5 852 531

5 852 531

4 696 063

(1)

28

300 000

53 857

353 857

353 857

2

4 410 246

141 094

4 551 340

4 551 340

22

933 334

933 334

933 334

4

Region Uppsala

1 197 663

1 197 663

1 099 034

5

Länsstyrelsen i Värmland

1 952 751

2 056 492

2 056 492

11

Länsstyrelsen i Västerbotten

7 548 487

7 548 487

7 548 487

40

Region Västernorrland

3 680 404

3 680 404

3 487 533

19

762 026

800 026

Region Skåne
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Södermanland

642 426

Region Västmanland

103 741

119 600

(2)

4

Region Västra Götaland

5 602 024

5 602 024

5 299 827

Region Örebro

1 202 067

1 202 067

573 412

Region Östergötland

2 979 404

2 979 404

2 451 281

13

55 767 179

52 015 571

269

Summa

53 671 736

2 095 443

1Norrbotten:

I två fall har butik fått två stöd men till två olika ägare p.g.a. ägarskifte
men till två olika ägare p.g.a. ägarskifte. Tidigare
ägaren har återkrävts del av stödet men ingen inbetalning har gjorts. Därför överstiger
beviljat driftstöd fördelade medel för länet.
3Örebro: Butik fått två stöd men till två olika ägare p.g.a. ägarskifte
2Västmanland: Butik har fått två stöd
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(3)

4

Sju län fick utökade medel under året
Under året har sju regionala organisationer ansökt om utökade medel
med totalt 2,1 miljoner kronor. Detta då fördelade medel inte räckt till
de butiker som ansökt och bedömts som stödberättigade. Det kan bero
på exempelvis att fler butiker fått tillräckligt avstånd då närmaste
butik har upphört. Det kan även bero på att butiker som sökt stödet
har en annan omsättning av dagligvaror än den omsättning som har
använts vid beräkning av fördelning av medel till länen. I desto fler fall
detta är fallet ju större är risken att fördelade medel inte räcker till.
269 butiker fick driftstöd 2018
Under 2018 beslutades om totalt 52 miljoner kronor i särskilt
driftstöd, fördelat på 20 län och 269 försäljningsställen av dagligvaror.
Av tabell 3.2 framgår hur mycket stöd som beviljades för respektive
län och hur många butiker som fick driftstöd under året.
I genomsnitt 193 400 kronor i stöd och 18 kilometer till närmaste butik
Genomsnittligt stödbelopp för år 2018 var 193 400 kronor. Det var 56
butiker som beviljades maximalt stöd på 300 000 kronor då de hade
en nettoomsättning för dagligvaror på mellan 5–7 miljoner kronor.
Butiker som beviljades stöd och som är belägna på fastlandet (244 st)
hade ett genomsnittligt avstånd till närmaste försäljningsställe med
mångsidigt utbud av dagligvaror på 18,2 kilometer (2017 var
motsvarande avstånd 22,1 kilometer).
Om det finns särskilda skäl för det, får särskilt driftstöd lämnas till ett
försäljningsställe trots att det inte uppfyller förutsättningen om mer än
10 kilometer från ett annat försäljningsställe med mångsidigt utbud av
dagligvaror. Totalt har 14 butiker beviljats driftstöd av denna
anledning 2018 och medelvärdet på avståndet för dessa butiker var
9,3 kilometer.
Butiker i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse (bro eller
tunnel saknas) likställs med butiker med mer än 10 kilometer till
annat försäljningsställe. År 2018 fick 25 butiker belägna i dessa
områden driftstöd. Av dessa låg 14 i Stockholm, 8 i Västra Götaland
och en butik vardera i Skåne, Västerbotten och Västernorrland.
Axfood hade flest butiker som fick driftstöd 2018
Det är fem dagligvarukedjor eller grossister som har butiker som har
erhållit särskilt driftstöd under 2018.
-

ICA Sverige med konceptet ICA Nära,
Axfood AB har koncepten Handlar´n och Tempo,
Menigo Foodservice AB har konceptet Nära dej
Kooperativa förbundet med främst Coop Nära och Konsum.
Bergendahls med konceptet Matöppet

Beviljade driftstöd fördelat på respektive butikskedja framgår av
tabell 3.3. Det var Axfood som hade flest butiker som fick stöd 2018.
152 butiker, eller motsvarande 57 procent, har Axfood som
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butikskedja eller grossist som de köper varor från. Utöver dessa är det
ytterligare sex butiker som angett att de hämtar varor från både
Axfood och Menigo.
Tabell 3.3 Beviljat driftstöd fördelat på butikskedjor, i antal och kronor
Butikskedja eller grossist som
butik i stora delar köper
Antal butiker som
varor från
fick stöd 2018
Axfood
152
ICA
52
Menigo
43
Coop
13
Axfood, Menigo
6
Bergendahls
3
Summa
269

Beviljat stöd
29 563 778
10 983 724
6 375 783
3 082 061
1 110 225
900 000
52 015 571

3.3.3
Effekt av förändrad avståndsbestämmelse
Särskilt sårbara och utsatta områden
Ursprunget till det särskilda driftstödet är förslagen från den statliga
utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:35). Uppdraget till
utredningen var att analysera förutsättningarna för att stödja
tillgången till en grundläggande nivå av kommersiell service i de
glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och utsatta. Dessa
områden ansågs enligt utredningen vara områden med låg och mycket
låg tillgänglighet till tätorter (se blå områden i figur 3.2), och direkt till
sådana områden angränsande glesbygd och avlägsna skärgårdsområden utan fast landförbindelse.
Utredningen bedömde att 15 kilometer var en lämplig avståndsgräns
för att undvika konkurrenssnedvridning och för att identifiera vilka
försäljningsställen som ligger där tillgängligheten till dagligvaror och
annan kommersiell service är som sämst.19
Det ursprungliga uppdraget till Tillväxtverket att fördela medel för det
särskilda driftstödet baserades på ovanstående förslag.

19

SOU 2015:35 Betänkande av utredningen service i glesbygd
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Figur 3.2 Grad av tillgänglighet till tätorter20

83 fler butiker fick driftstöd efter ändrad avståndsbestämmelse
Inför 2018 års fördelning av medel för särskilt driftstöd ändrades
bestämmelsen om avstånd till närmaste försäljningsställe för
mångsidigt utbud av dagligvaror från 15 till 10 kilometer.21 Samtidigt
utökades medlen som Tillväxtverket kan fördela till länen från 35 till
högst 70 miljoner kronor för åren 2018–2019.22
Denna förändring gjorde att fler butiker blev berättigade till
driftstödet. Effekten av detta framgår av tabell 3.4 och även av figur 3.3
som visar var butikerna som fick driftstöd 2017 respektive 2018 var
geografiskt lokaliserade.
Vid jämförelse mellan 2017 och 2018 framgår att:
-

46 procent av butikerna som fick särskilt driftstöd 2018 fanns i
området söder om Värmland, Dalarna och Gävleborg (se ritat
linje i figur 3.3). Motsvarande andel för 2017 var 32 procent.

-

Den största ökningen av antalet stödberättigade butiker
skedde främst i södra delarna av landet. De sex länen

20

SOU 2015:35, sid 42

21

Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service

Ändring av uppdrag att fördela medel för stöd till kommersiell
service i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden,
N2018/01928/HL, 2018-03-19
22
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Kronoberg, Jönköping,Kalmar, Östergötland,Stockholm och
Västra Götalandhade tillsammans 53 fler butiker som fick
särskilt driftstöd 2018 jämfört med 2017. Detta motsvarar 64
procent av den totala ökningen på 83 butiker .
-

Medelavståndetfrån butik er på fastlandet med driftstöd till
närmaste försäljningsställe med mångsidigt utbud av
dagligvaror är 15 kilometer eller mindre i nästan samtliga län
söder om Värmland, Dalarna och Gävleborg. Av de sydligare
länen har endast Örebro, Uppsalaoch Västmanlandett
medelavståndöver 15 kilometer.

Figur 3.3 Butiker med särskilt driftstöd 2017 respektive2018
2017

2018

Det går ocksåatt jämföra var butiker med särskilt driftstöd är
lokaliserade 2018 jämfört med de särskilt sårbara och utsatt a
geografiskaområden som föreslogs i betänkandet Servicei glesbygd
( enligt figur 3.2). Det är tydligt att den geografiskafördelningen av
butiker med särskilt drif tstöd 2018 inte överensstämmermed den
ursprungliga intentionen med driftstödet.
Det totala utbudet av dagligvarubutiker är större i södra Sverigeoch
avståndenmellan butiker na är generellt ocksåbetydligt kortare . På
totalen är det flera butiker som har liknande avstånd till närliggande
butiker strax under nuvarande avståndsgräns10 kilometer än strax
under den tidigare avståndsgränsen15 kilometer . Detta skulle kunna
öka risken för snedvridning av konkurrens när driftstöd beviljas, och
då särskilt i de sydligare länen. Ett kortare avstånd till närmaste butik
skulle ocksåkunna innebära att det är svårare för regionerna i söder
33

att motivera varför en butik får driftstöd och en annan butik blir utan
stöd.
Tabell 3.4 Butiker med driftstöd före och efter ändrad avståndsbestämmelse
2017
Län

antal

Sorterat på län
från norr till
söder

varav
på Ö

2018

Medelavstånd till
närmaste butik
(km)
(exkl Ö-butiker)

antal

24,9

28

27,3

40

varav
på Ö

Förändring

Medelavstånd till
närmaste butik
(km)
(exkl Ö-butiker)

Antal

24

-5

-0,9

24,1

8

-3,2

20,9

2

-1,6

18,3

5

-2,2

(+/-)

Medelavstånd
(+/- km)
(exkl Ö-butiker))

Norrbotten

33

Västerbotten

32

Jämtland

23

22,5

25

Västernorrland

14

20,5

19

Gävleborg

6

19,9

9

16,9

3

-3

Dalarna

10

21,3

14

21,2

4

-0,1

Värmland

8

18,9

11

15,7

3

-3,2

Örebro

2

19,2

4

16

2

-3,2

Västmanland

2

13,7

4

15,4

2

1,7

Uppsala

5

15,8

5

15,8

0

0

Stockholm

16

20,8

22

12

6

-8,8

Södermanland

1

18,6

4

12,9

3

-5,7

Östergötland

6

14,6

13

13,2

7

-1,4

Västra Götaland

19

18,2

26

15

7

-3,2

Halland

1

16,4

3

12,4

2

-4

Jönköping

2

17,9

16

12,5

14

-5,4

Kronoberg

1

15,9

9

13

8

-2,9

Kalmar

3

15,5

14

12,7

11

-2,8

Gotland

1

22

0

-1

-22

11,9

1

11,9

1

13

8

Blekinge

1

1

14

8

1

Skåne

1

1

Total

186

23

22,1

2

1

9,7

1

9,7

269

25

18,2

83

-3,9
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Regionerna är positiva till den ändrade avståndsbestämmelsen
Vi har frågat fem23 av de regioner (samtliga i söder) som fick störst
ökning av stödberättigade butiker efter ändring av
avståndsbestämmelsen. De är i huvudsak positiva till det nya
avståndet för stödet, och menar att det kommer få negativa
konsekvenser i form av stängda butiker om bestämmelse skulle återgå
till 15 kilometer. Stödet har skapat framtidstro och viljan att göra
investeringar i butikerna har ökat. Ägaröverlåtelser är enklare att
genomföra om det går att räkna med ett driftstöd till verksamheten.
Överlag upplever de regionerna vi frågat att det inte är något problem
med gränsdragning av vem som bör få driftstöd. Men det finns trots
detta flera som lämnar kommenterar på avståndsbestämmelsen:
-

-

-

-

Avståndsgränsen på 15 kilometer hade kunnat behållas men
att det i stället skulle finnas mer ekonomiska medel för att
regionen själv ska kunna göra avsteg från avståndet vid
särskilda skäl.
I vissa fall är det butiker som får driftstödet för att de klarar
kriterierna för stödet men att det egentligen är butiker som
inte drivs på affärsmässiga grunder. Exempelvis på grund av
för liten köpkraft då det finns andra butiker i närheten. -”Det är
svårt att säga nej då avstånd, omsättning, öppettider, sortiment
är ok”
Det är positivt med bestämmelsen om kortare avstånd men att
det borde gå att väga in nyttan med stödet i högre utsträckning.
-”Några butiker går runt tack vare driftstöd och ersättning för
hemsändning, men borde kanske egentligen inte drivas vidare på
det sätt som de görs idag”
Avståndet 10 kilometer är egentligen för kort då dessa butiker
inte ligger i geografiskt sårbara lägen, men det kan ändå vara
motiverat med driftstöd då butikerna kan vara sårbara rent
ekonomiskt. För att kunna stödja dessa butiker är det viktigt
med en tydlig avståndsgräns för annars skulle det vara svårt
att få politiken att godkänna vilka som ska få driftstöd.

Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Jönköping, Region
Östergötland, Västra Götalandsregionen
23
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Genomförande av regionala serviceprogram 2018

I detta kapitel sammanställer vi genomförda insatser och resultaten av
dessa, vilka aktörer som deltagit samt på vilket sätt insatserna
förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling.
Kapitlet utgör delredovisning av Tillväxtverkets uppdrag att stödja och
redovisa de regionala serviceprogrammens (RSP) genomförande24 25.
Som underlag för kapitlet har en genomgång gjorts av
delredovisningar från berörda organisationer i länen som ansvarade
för regionala serviceprogram 2018 (se tabell 5.1). När vi i
fortsättningen skriver län åsyftas dessa organisationer. Som underlag
ligger också den sammanfattning av återrapporteringar som
Tillväxtverket lämnar till Näringsdepartementet26 samt en
nulägesanalys27 av det regionala servicearbetet som utförts av Kontigo
på uppdrag av Tillväxtverket.

4.1

Regionala serviceprogram

Utgångspunkten för de regionala serviceprogrammens insatser ska
vara tillgängligheten till kommersiell service (se oval ring i figur 4.1).
Till detta hör främst att stärka aktörer som tillhandahåller dagligvaror
och drivmedel, men även post- och paket, apotek och betaltjänster, på
orter med strategisk betydelse för länet. För detta bör samordning ske
även med andra typer av service. Av särskild vikt är också att bevara
och främja den infrastruktur som utgör grundförutsättningen för
kommersiell service till boende och företag.
Den ursprungliga tidsperioden för RSP var 2014 – 2018, men
uppdraget har förlängts till och med 2020 för att
genomförandeperioden ska stämma överens med
Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 och regeringens Nationella
strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020.
I nio län har det under 2018 påbörjats eller genomförts processer för
att uppdatera regionala serviceprogram, med mer eller mindre
Uppdrag att utarbeta riktlinjer för regionala serviceprogram 2014 –
2018 samt att redovisa programmens genomförande, 2013-05-02,
N2013/2299/RT
24

Förlängt uppdrag att stödja genomförandet av regionala
serviceprogram till och med 2020, N2016/07808/HL
25

Regionalt tillväxtarbete 2018, Sammanställning av redovisningar om
hållbart regionalt tillväxtarbete, ÅK 3.2
26

Det regionala servicearbetet – Från landsbygdsutveckling till
regionalt tillväxtarbete: En nulägesanalys, Kontigo 2018-09-13
27
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uttalade ambitioner att integrera det kommersiella servicearbetet med
det regionala utvecklingsarbetet. Revideringarna hänger också
samman med de övergångar från länsstyrelse till region som skett i
majoriteten av länen och där de sista övergångarna skedde vid
årsskiftet 2018/2019.
Figur 4.1 Översikt serviceslag i RSP.28

4.2

Genomförda insatser i länen 2018

De regionala serviceprogrammen ska innehålla en beskrivning av vilka
områden som prioriteras. Inom dessa områden formar länen ett antal
insatser på regional nivå. Vilka insatser länen valt att arbeta med 2018
framgår av figur 4.2 och i tabell 4.1.
Mönstret liknar tidigare år med stort fokus på dagligvaror och
drivmedel där länen också har konkreta verktyg i form av ekonomiska
stöd till kommersiell service. Betaltjänster är ett område som främst
hanteras av länsstyrelserna som har ett bevaknings- och
utvecklingsuppdrag. Post- och paketservice nämns explicit av fyra län,
och apotek nämns inte av något. Detta innebär emellertid inte att
dessa två serviceslag inte omfattas av länens insatser eftersom butiker
och drivmedelsstationer ofta är ombud för sådan verksamhet.
Försvinner butiken riskerar en ort att också bli utan möjligheterna att
hämta ut paket eller läkemedel.
En stor del av länen genomför också insatser som är mer indirekta och
syftar till att utveckla samverkan och kunskap hos aktörer som arbetar
med samhällsplanering och näringslivsfrämjande.

28

Källa: Riktlinjer för regionala serviceprogram 2012 – 2018
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Figur 4.2 Insatsområden i RSP 2018

Dagligvaror
19 län redovisar insatser för att stärka tillgängligheten till dagligvaror.
Vi vet att också de två län som inte anger det har insatser kopplade till
dagligvaror, men de ser troligen dessa som så grundläggande att de
inte skriver ut dem. Det handlar ofta om hantering av olika stödtyper
för kommersiell service. Det finns emellertid län som bedriver ett
bredare arbete kring dagligvaror, exempelvis Västerbotten som samlat
butiksinnehavare för att kartlägga kompetens och behov av utveckling.
“Kompetenskartläggningen resulterade i att lanthandlarna i
Västerbotten vill att de ska bli en del av en lanthandlarförening - ett
nätverk för lanthandlare i Västerbotten. De vill öka sin försäljning av
lokalproducerad mat. Några vill med hjälp av digitaliseringen få hjälp
med uppstart av webbhandel ”handla hemma”. Ett antal vill utveckla en
caféverksamhet och om möjligt få chansen att få fler ombudstjänster.”

Samverkan på lokal nivå
I 18 av länen har man valt insatser som handlar om att stärka
samverkan eller fördjupa förankringen på lokal nivå. I Västerbotten
har man haft återkommande gruppmöten och serviceverkstäder som
en del i processen att involvera den kommunala nivån och identifiera
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gränsöverskridande samarbeten i länet. Alla kommuner har påbörjat
arbetet med att ta fram serviceplaner. I Jämtland Härjedalen har
regionen aktivt kontaktat och vid behov besökt kommunerna och
processat dem där de befinner sig. Regionen hänvisar till att
kommuner som haft en serviceplan en tid har sett nyttan med den och
har därför påbörjat revidering av serviceplanen.

Betaltjänster
Betaltjänster beskrivs som insatser i tolv län, i bland genom
finansiering av ombud i prioriterade områden, i bland i andra former.
Ett sådant exempel är Örebro där länsstyrelsen genomfört ett stort
antal informationsinsatser om grundläggande betaltjänster på flera
ställen i länet, och tagit fram informationsmaterial om betaltjänster på
olika språk.

Drivmedel
Tolv av länen har beskrivit insatser kopplade till tillgången till
drivmedel. På samma sätt som med dagligvaror arbetar dock fler län
med dessa frågor kopplat till stödgivning. I jämförelse med läget under
“mäck-döden” kring 2011–2014 då länen fick utökade medel för
insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder är
dock situationen för drivmedelsstationer för tillfället relativt stabil,
och färre breda insatser sker. Värmland sticker ut då man under 2018
inte bara har beviljat investeringsstöd och erbjudit
kompetensutveckling till drivmedelsstationer utan även utökat sitt
partnerskap till att omfatta representanter för drivmedelsbolag. Något
som länsstyrelsen uppger har bidragit positivt till partnerskapet.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling och omvärldsbevakning återkommer i tio av
länens redovisningar. Målgruppen för de olika kompetenshöjande
åtgärderna kan som i Östergötland vara kommunala och regionala
tjänstepersoner som ges en omvärldsbevakning av vad servicepunkter
och lokala servicelösningar kan innehålla, eller som i Blekinge,
lönsamhetsutbildning för butiker och drivmedelsstationer.

Samordnade servicelösningar
I nio län finns insätser som pä ett eller ännät sätt händlär om
sämordnäde servicelosningär. Tre exempel är:
 I Sormländ utveckläs lokälä händlingspläner for
servicelosningär i det LEADER-finänsieräde projektet Service
och liv på landet.
 I Dälärnä sämverkär länthändläre med värändrä och med lokälä
mätproducenter i projektet Kommersiell serviceutveckling för
lanthandeln i Dalarna.
 I Kälmär och ytterligäre fem län (Jämtländ, Örebro,
Västmänländ, Gävleborg och Östergotländ) undersoks bl.ä.
digitälä losningär for länthändläre och elbilsinfrästruktur i
projektet Servicelyftet, med Coompänion som projektägäre.
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Digitalisering/
IT-kunskaper

Infrastruktur och
kommunikationer
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servicelösningar
x

x

x

Värmland

x

x

Sörmland
x

x

x

Gotland

Uppsala

Kompetensutveckling/
omvärldsbevakning

Betaltjänster

samverkan

Drivmedel
x

Hållbarhet

Dalarna

x
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x

Post och paket

Blekinge

Lokal förankring/

Dagligvaror

Tabell 4.1 Insatsområden per län under 2018
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Infrastruktur
Vi ser att i sju av länen kopplas insatser som rör annan infrastruktur
till det regionala serviceprogrammet. Det handlar om tillgång till
bredband, mobiltäckning men också om transportinfrastruktur och
kollektivtrafik. I tre län finns också insatser som rör digital kompetens
och innovation.
Region Norrbotten lägger stor vikt vid förbättrad tillgång till service
och tjänster genom nya samverkanslösningar inom transport och
logistik. Förutom en förstudie om Smarta hållbara byar har regionen
arbetat med öppna mobilitetsdata, en plattform för logistik och
bredbandstäckning. Region Skåne hänvisar i sin rapportering till att
man tillsatt en regional digitaliseringssamordnare och lanserat en
utställning om det Smarta samhället.

4.3

Resultat från RSP-arbetet

Merparten av länen arbetar inom de områden som prioriterats i
respektive regionalt serviceprogram, men skillnaden är stor mellan de
som arbetar utifrån mål och indikatorer, och de som arbetar mer
operativt och aktivitetsstyrt.
Riktlinjerna för regionala serviceprogram förespråkar arbetssätt som
gör det möjligt att ta tillvara resultat och erfarenheter från
genomförda insatser, uppföljningar och utvärderingar. Vilka konkreta
resultat som länens insatser har lett till är svårt för Tillväxtverket att
uttala sig om eftersom uppföljning, effekt- eller utvärdering på
länsnivå i många fall är otydlig i länens rapporteringar. Resultaten är
svåra att skilja från insatserna. Ett positivt exempel finns i
Östergötland:
"Beslut om uppdatering och årets handlingsplan antas årligen, i början
av året, av regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnd. Inspel till
handlingsplan ges av partnerskapet i slutet av varje år, då man
utvärderar det gångna årets insatser och diskuterar vad som behöver
göras framåt. Vi inväntar i övrigt nytt uppdrag från regeringen från
2020 gällande RSP eller motsvarande. Vi jobbar nu med
planeringsunderlag till kommunerna för att stärka dem i framtagandet
av kommunala serviceplaner som vi ser kommer att kunna ligga till
grund för kommande RSP när det tex gäller utpekande av servicenoder
som prioriterade”

4.4

Flera aktörer på regional och lokal nivå har varit delaktiga

Vilka aktörer på regional och lokal nivå som varit delaktiga i arbetet
med de regionala serviceprogrammen framgår av tabell 4.3. Det
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handlar om regionala aktörer som länsstyrelsen och regionen men
även om kommuner, olika parter i det civila samhället och företag.

Regionala aktörer
Som en följd av de omorganiseringar som har skett de senaste åren,
med omfördelning av ansvar från länsstyrelser till regioner har
betydelsen av samverkan mellan dessa två aktörer ökat. Det operativa
arbetet som länsstyrelsen står för genom sina handlingsplaner för
landsbygdsprogrammet behöver hänga samman med regionens
insatser och strategiska planering.
Samtliga län anger i sina återrapporteringar att de har en samverkan
mellan dessa två aktörer kopplat till stödhantering och länsstyrelserna
ingår också i de flesta partnerskapen för RSP. Ett gott exempel på
samverkan mellan region och länsstyrelse är Västernorrland där
regionen och länsstyrelsen stämmer av med varandra innan de lämnar
bidrag till kommersiell service. De båda aktörerna planerar
gemensamt möten och insatser för och med kommunerna och byter
löpande erfarenheter och kunskap kring frågor som rör
genomförandet av serviceprogrammet. Företagsbesök hos handlare
och servicepunkter samordnas i stor utsträckning.
Några län lyfter också fram samverkan med andra områden och
avdelningar inom regionens egen organisation. I viss mån sker
samverkan också med forsknings- och utvecklingsaktörer som
Glesbygdsmedicinskt centrum och universitet.

Kommuner
Att involvera kommunerna i arbetet ger bättre resultat. Det handlar
dels om etablerade samverkansstrukturer där region, länsstyrelse,
kommuner, näringslivschefer och servicegivare med flera samverkar.
Dels om att kommunala serviceplaner eller liknande planeringsunderlag är en viktig grund för arbetet och prioriteringarna i RSP.
Alla län utom ett redovisar att samverkan sker med kommunerna, om
än i olika omfattning. Flera län har regelbundna möten i sina
partnerskap eller nätverk för service- eller landsbygdsfrågor. I de fall
där det pågår projekt som involverar en eller flera kommuner har
länen haft särskild dialog med dessa. I några län har man arbetat för
att stödja kommunerna i sin strategiska planering för service.
Region Kronberg beskriver i sin delredovisning hur man arbetat med
att samla in underlag och förankrat prioriteringar, och att det kan vara
svårt att entusiasmera kommunerna:
"Under 2016–2018 genomfördes ett regionalt projekt för
serviceutveckling. Inom projektet har omfattande nulägesanalyser
genomförts, genom resor i länet, intervjuer och samtal. Det regionala
serviceprogrammet har diskuterats med såväl offentliga som
kommersiella och ideella aktörer. Projektet kan således ses som en
första förankringsfas för det nya programmet. De problembilder och
aktuella utmaningar som framkommit under projektet ligger till grund
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för de vägval och nya prioriteringar som gjorts. De aktörer vi träffat
under projektet har varit centrala för att ta fram underlag. Intervjuer
med samtliga kommuner, 3 workshops, projektutvecklingsträffar och
ett avslutnings-seminarium. Alla kommuner har varit inbjudna, men
representationen har stundtals varit svag."

Civila samhället
Från 19 av länen redovisas exempel på samverkan med ideella
organisationer och utvecklingsgrupper, antingen i samband med
avgränsade projekt eller genom mer kontinuerlig dialog. De regionala
aktörerna finns ofta med i styr- eller referensgrupper för de projekt
som drivs inom deras områden. De organisationer som anges är Hela
Sverige Ska Leva, Coompanion, Leaderområden, Lantbrukarnas
Riksförbund, Hushållningssällskapet, Skärgårdens intresseföreningars
kontaktorganisation, lokala utvecklingsgrupper, fiberföreningar och
turistorganisationer. Länsstyrelsen Dalarna beskriver de ideella
organisationernas roll så här:
”De ideella organisationerna företräder civilsamhället och de lokala
utvecklingsgrupperna. De står för kunskapen om bygderna och
förankringen av idéer och projekt. Ett nära samarbete med
utvecklingsgrupperna är en förutsättning för att få långsiktighet och
bärighet i de resurser som kommer in från olika håll. Men det krävs
mycket stöd för att hålla igång processer som startas upp då grupperna
ofta är personberoende och sårbara för förändringar. I samverkan med
de ideella organisationerna försöker vi anpassa träffar och samtal kring
en idé eller ett problem utifrån deras behov och förutsättningar."

Företag
14 län änger ätt de här sämverkän med foretäg, och dä främst med
servicegiväre eller träfik- eller tränsportboläg.
Länsstyrelsen Dälärnä skriver:
”Av naturliga skäl är de företag som deltar i olika aktiviteter främst
handlare eller företag som kommer in i RSP via lokala projekt. Annars är
det är svårt att få företagare i andra branscher att aktivt medverka i
RSP trots att de ser kommersiell service som otroligt viktig för att kunna
driva företag på landsbygden. "
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Tabell 4.3 Aktörer som har deltagit i arbetet med RSP
Regionala
aktörer

Kommuner

Civila
samhället

Blekinge

x

x

x

Dalarna

x

x

x

x

Gotland

x

x

Gävleborg

x

x

x

x

Halland

x

x

x

Jämtland

x

x

x

Jönköping

x

x

Kalmar

x

x

x

Kronoberg

x

x

x

x

Norrbotten

x

x

x

x

Skåne

x

x

x

x

Stockholm

x

x

x

x

Sörmland

x

x

x

Uppsala

x

x

x

x

Värmland

x

x

x

x

Västerbotten

x

x

x

x

Västernorrland

x

x

x

x

Västmanland

x

x

x

x

Västra Götaland

x

x

x

x

Örebro

x

Östergötland

x

x

x

x

4.5

Företag

x

Samverkan har utvecklats

Samverkan har i de flesta län utvecklats positivt, och har som framgår
ovan också varit en prioriterad insats i nästan alla län.
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Tillväxtverket har genom sin handlingsplan i Landsbygdsprogrammet
2014–2020 tidigare lämnat ekonomiskt stöd för stärkt regionalt
arbete till 14 län, och ytterligare två ansökningar beviljades 2018 (läs
mer i kap 6.2.2). Den processledning som dessa regioner infört har
stärkt samverkan, men den riskerar dock att försvagas i de län där
ansvaret för RSP bytt organisation i årsskiftet 2018/2019, eller när
arbetet ska övergå i ordinarie verksamhet efter projektens slut.
De regionala projekten har ändå haft effekt på samverkan med
kommuner och civilsamhälle, som man kan anta kommer att bestå. Har
man involverat dessa aktörer i partnerskap och ökat deras kunskap
om servicefrågor och som i flera fall stöttat dem i att ta fram egna
prioriteringar och strategier skapar det en större efterfrågan av
samverkan från den lokala nivån.
Västerbotten lyfter fram att serviceverkstäder och mindre gruppmöten
har resulterat i att 14 av 15 kommuner antagit serviceplaner eller
motsvarande strategier. Värmland är ett annat exempel där insatserna
kring samverkan lett till att kommunerna i länet fått ökad kunskap om
de problem och möjligheter som finns med tillgången till kommersiell
service. Fyra av kommunerna har påbörjat arbetet med att ta fram
kommunala serviceplaner.
Kronoberg, som är en av de regioner som avslutat sitt regionala
projekt, beskriver att ambitionen har varit att etablera en långsiktigt
stabil plattform där servicefrågor ska kunna diskuteras mellan aktörer
på olika nivåer och i olika sektorer. Regionen har valt att integrera
servicefrågorna bredare i verksamheten, med andra
samhällsbyggnadsfrågor, med tanken att störst samverkan sker inom
de olika nätverken för respektive verksamhetsområde och i
gemensamma samtal inom ramen för samhällsplaneringsfrågor.
Det är flera län som anger att samverkan mellan olika avdelningar och
ansvarsområden inom regionen har stärkts. Ett exempel är Västra
Götalandsregionen där man arbetar med ett territoriellt eller
platsbundet perspektiv på utveckling där avdelningar som
näringsliv/kultur, kollektivtrafik/infrastruktur och natur/kulturarv
arbetar tillsammans med länsstyrelsen för att skapa hållbara platser,
där den kommersiella servicen är en del.

4.6

Tillväxtverkets insatser för att stödja genomförandet av RSP

Tillväxtverkets tidigare uppföljningar har visat att flera regionala
aktörer behöver ytterligare stöd i att bedriva sitt arbete kring de
regionala serviceprogrammen på ett strategiskt sätt. Under 2018 har
myndigheten därför upphandlat Kontigo AB för ett metod- och
processtöd som ska stärka länens förmåga att arbeta operativt och
långsiktigt och med en tydligare koppling till arbetet med regional
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utveckling och tillväxt. Den nulägesanalys29 av länens arbete som
genomförts 2018 ligger till grund för kompetenshöjande insatser
under 2019. Analysen identifierar behov av stöd inom fyra områden.
Det handlar om lärande och goda exempel från andra, stöd i hur man
kan förankra och driva arbetet hos kommuner, stöd i att integrera
arbetet med regionala serviceprogram i det regionala
utvecklingsarbetet och att utveckla formerna för det stöd som kan
erbjudas inom ramen för programmet.
Utifrån nulägesanalysen är det tydligt att länen uppfattar
Tillväxtverkets roll som viktig för att utveckla det strategiska arbetet
med tillgänglighet till kommersiell service. Rollen innefattar
exempelvis att sprida lärande, koordinera träffar och ge generellt stöd
till regionerna. Tillväxtverket har under året arrangerat tre regionala
och en nationell träff (läs mer i avsnitt 5.2). Vi har också genomfört
informationsinsatser för att sprida kunskap och goda exempel i form
av artiklar på webben och via en kommunikationsplattform (läs mer i
avsnitt 6.7).
Överflyttningen av ansvar för RSP från länsstyrelse till region ställer
krav på en tydlig ansvarsfördelning, dialog och överlämning av arbetet
kring servicefrågorna. Tillväxtverket har därför informerat de regioner
som vid årsskiftet 2018/2019 tog över ansvaret för regionala
serviceprogram, med rekommendationen att starta sin
övergångsprocess i god tid, att se möjligheterna med samverkan och
att se arbetet med kommersiell service inom ramen för regionala
serviceprogram som ett av flera verktyg som är viktigt för den
regionala tillväxtpolitiken.

4.7

Splittrad bild av kopplingen till den regionala
utvecklingsstrategin

Riktlinjerna för regionala serviceprogram och förordning (2017:583)
om regionalt tillväxtarbete anger programmens betydelse för den
regionala tillväxten.
Föregående år ställde Tillväxtverket frågan om kopplingen mellan det
regionala serviceprogrammet och den regionala utvecklingsstrategin
till länen. Då var det åtta län som angav att det fanns en stark eller
ganska stark sådan koppling. Fem län angav att kopplingen var svag
och resterande gav ett neutralt svar.
I år har vi istället undersökt denna fråga som en del i den
nulägesanalys som genomförts. Vi kan konstatera att endast fem av
länen refererar till det regionala serviceprogrammet i sin regionala
utvecklingsstrategi. En orsak till att det är så få, är att flera av de
Det regionala servicearbetet – Från landsbygdsutveckling till
regionalt tillväxtarbete: En nulägesanalys, Kontigo 2018-09-13
29
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regionala utvecklingsstrategierna togs fram innan de regionala
serviceprogrammen30. Ytterligare fem län bedöms arbeta integrerat då
de har en stark förankring hos kommuner, god samverkan och
kommunikation mellan region och länsstyrelse samt starka synergier
till andra regionala utvecklingsområden så som turism, fysisk
planering, infrastruktur och kommunikationer.
Kronoberg är ett exempel på en region som anger att det är av stor vikt
att bredda serviceprogrammets beröringspunkter gentemot andra
program och strategiska insatser i regionen. En viktig lärdom som
regionen dragit från sitt tidigare arbete är att det finns väldigt många
faktorer som påverkar servicestrukturen, som egentligen ligger
utanför sakfrågan i sig. Kollektivtrafik och logistik, samverkan mellan
företag, social sammanhållning i lokalsamhället och bostadsförsörjning
är exempel på sådana frågor som påverkar både servicestället i sig,
men även människors möjlighet att tillgodogöra sig olika typer av
service.
Ett annat exempel är Östergötland som redovisar ett arbete med
kunskapsunderlag kring kommunal serviceplanering, som ska hjälpa
kommunerna att organisera arbetet och nyttja befintliga processer när
de tar fram kommunala serviceplaner. Region Östergötlands arbete
har också handlat om att integrera tillgänglighet till kommersiell
service i pågående regionala processer, främst i strukturbildsarbetet
men också kopplat till den regionala utvecklingsstrategin och
kollektivtrafikplaneringen.

4.8

Sammantagen bedömning av RSP-arbetet

Arbetet med de regionala serviceprogrammen har utvecklats, men är
fortfarande spretigt. I figur 4.3 visas de styrkor, svagheter, möjligheter
och hot i arbetet som identifieras i nulägesanalysen. Dessa kretsar
kring frågans status och sammanhang, kring samarbete och kring
förändringar i omvärlden.
Länen har mycket olika förutsättningar i arbetet med att främja
tillgängligheten till kommersiell service. Detta är beroende av flera
faktorer som geografi, befolkningssammansättning, politisk förankring
och resurser.
Ett flertal län lyfter fram att den begränsade andel personella resurser
som tilldelats, från den egna organisationen till arbetet med
kommersiell service, har utgjort ett hinder för att kunna driva ett
strategiskt arbete. Arbetet och arbetssätten med kommersiell service
Notera dock att ända sedan 2010 har de regionala
serviceprogrammen funnits och sedan 2015 är de ett prioriterat
område i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft.
30
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skiljer sig mellan länen både när det gäller aktivitetsnivå och hur väl
det strategiska arbetet är kopplat till det regionala utvecklingsarbetet.
I ungefär hälften av länen löper arbetet med kommersiell service skiljt
från det övriga regionala tillväxtarbetet. I flera län är arbetet mer
fokuserat på stödhandläggning än att prioritera strategiskt
utvecklingsarbete kring kommersiell service.
Figur 4.3 Styrkor, svagheter, möjligheter och hot i arbetet med RSP
Styrkor

Svagheter

Engagerade och kompetenta personer; stor
samlad kunskap om frågorna.

Skillnader i resurser och prioritet som
frågorna ges i olika regioner.

Stöd från Tillväxtverket är en tillgång, ger
ett sammanhang och legitimitet ut i de egna
organisationerna.

Arbetet är i många fall svagt förankrat i
regionala utvecklingsstrategier.

I många fall finns insatser och arbetssätt
som är kända och etablerade.

Arbets- och ansvarsfördelning mellan region
och länsstyrelse (landsbygdsprogrammet).
Samarbetet med kommuner och lokala
företrädare behöver utvecklas vidare.

Möjligheter

Hot

Att tydligt kopplas an till regional
utvecklingsstrategi stärker ställningen för
frågorna.

Snabb förändringstakt i omvärlden kräver en
utveckling av arbetssätt för att stöd och
insatser ska vara relevant.

Genom att koppla servicefrågan till andra
regionala utvecklingsområden skapas ett
mer integrerat förhållningssätt till arbetet.

Att regional utveckling blir liktydigt med
urban utveckling (dvs. frågorna flyttas
”nedåt” på dägordningen).

Utvecklat samarbete med kommuner och
lokal nivå, möjlighet för att stärka arbetet.

Tapp i momentum och erfarenhet som en
följd av flytt av ansvaret för RSP från
länsstyrelse till region.

Tekniken erbjuder nya möjligheter till
utveckling av tillgänglighet till service.

Den vertikala axeln i figur 4.4 representerar länens aktivitetsnivå i
arbetet inom regionala serviceprogram. En låg aktivitetsnivå bedömer
vi vara när ett län endast arbetar med att bevara serviceställen i
riskzonen. En hög aktivitetsnivå kännetecknas å andra sidan av aktivt
uppsökande, företagarperspektiv och synergier till andra aktörer i det
företagsfrämjande systemet.
Den horisontella axeln beskriver hur väl länen integrerar sitt RSParbete i det regionala utvecklingsarbetet. En hög bedömning bygger på
stark förankring hos kommuner, samverkan mellan region och
länsstyrelse och att frågorna kopplas samman med andra regionala
utvecklingsområden.
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Förenklat kan vi säga att de län som har en god tillgänglighet till
service och små anslag har en lägre aktivitetsnivå och arbetar främst
kopplat till stödhantering. Vi kan också se att fler av de län som fått
finansiering för regionala projekt återfinns i den grupp vars arbete
inom RSP har en stark koppling till regionala utvecklingsstrategier
(RUS).

Figur 4.4 Momentum i länens arbete inom regionala serviceprogram

Samtidigt upplevs regionerna ha en mer naturlig roll i att integrera
kommersiell service i utvecklingsarbetet jämfört med länsstyrelsen.
Det är något som kommer att bli än tydligare i och med att arbetet med
RSP från 2019 koordineras av regionen i samtliga län.
Fastän variationen mellan olika län är stor syns en trend av att sätta in
kommersiell service i en större kontext. Regionerna har ett bredare
uppdrag inom utveckling och fler har nu dragit kopplingar till annan
grundläggande infrastruktur, transporter och näringslivsutveckling i
ett rumsligt perspektiv.
Kommersiell service integreras i vissa län i andra utvecklingsstrategier
på regional såväl som på lokal nivå och vi kan i länens redovisningar se
att man nu på flera håll i landet lägger en större vikt vid att stötta
kommunerna att ta fram serviceplaner eller andra strategiska
planeringar.
Det är också tydligt att samverkan med kommuner ses som en
prioriterad insats. Här kan vi ana att en av förklaringarna är
Tillväxtverkets fokus på detta, i vår roll som stödmyndighet för
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landsbygdsprogrammet. De projekt som vi har finansierat genom vår
handlingsplan för Landsbygdsprogrammet, och som syftar till att
utveckla de regionala processerna, har gjort avtryck. I de flesta län
finns nu en formaliserad samverkan med kommuner och andra
aktörer. Medvetenheten om att grundläggande kommersiell service är
en grund för att företag ska kunna bedriva verksamhet och människor
ska kunna bo på platsen har ökat och finns nu hos fler aktörer.
Precis som tidigare år sker länens insatser i stor utsträckning i
avgränsade projekt, ofta med finansiering från
Landsbygdsprogrammet, antingen via regionala eller nationella
handlingsplaner och man står nu inför en utmaning att omvandla
projekten till långsiktig verksamhet som inte är beroende av tillfällig
finansiering.
Nulägesanalysen lyfter också att förändringar i omvärlden som
exempelvis digitalisering och en tilltagande urbanisering är något som
länen ständigt måste förhålla sig till för att deras arbetssätt och
prioriteringar ska vara relevanta. Här kan Tillväxtverket stötta länen
med omvärldspaningar inom vårt uppdrag för regional samordning.
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5

Regional och nationell samordning

I detta kapitel berättar vi om hur Tillväxtverket arbetar med nationell
och regional samordning kring grundläggande kommersiell service.
Det gör vi till exempel genom att skapa mötesplatser för de regionala
aktörerna som hanterar stöden till kommersiell service och regionala
serviceprogram.
Vi redovisar även vad vi har genomfört på nationell nivå avseende
informations- och erfarenhetsutbyte i frågor om kommersiell service.
Det handlar dels om mötesplatsen Centralt samordningsforum (CSF)
men också om genomförda och pågående studier samt andra
evenemang och aktiviteter vi har medverkat i under året.

5.1

Förändringar i ansvaret för servicefrågor på regional nivå
är en utmaning

Ansvaret för det sammanhållande arbetet med de regionala
serviceprogrammen har under 2018 legat på 14 regioner(landsting),
ett samverkansorgan samt sex länsstyrelser, vilket framgår av
tabell 5.1. Från 2019 kommer ansvaret för detta arbete enbart ligga på
regioner då Västerbotten, Dalarna, Värmland, Södermanland,
Stockholm, Kalmar, Blekinge också bildar regioner.
Regionerna har många olika verksamhetsområden att hantera utöver
ansvaret för RSP och vissa stöd till kommersiell service. Sedan tidigare
år med övergångar av verksamheter från länsstyrelser till regioner vet
vi att det kan ta lång tid för servicefrågorna att hamna rätt i de nya
organisationerna. Det kan göra att arbetet med serviceplanering både
tappar fart och får ändrat fokus. Den iakttagelse som vi gjort tidigare
år, om att det i flera län är oklart i vilken omfattning RSP kommer
drivas framöver och hur arbetet ska organiseras, gäller fortfarande.
Och i och med de sju nya regionerna som bildas 2019 så kan denna
oklarhet gälla även för dessa ett tag framöver.
Länsstyrelserna i samtliga län hanterar fortfarande en betydande
volym av medel för investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet 2014–
2020. Detta innebär att Tillväxtverket från 2019 kommer ha 42
organisationer (21 länsstyrelser, 21 regioner) att samarbeta med,
informera och ge support till. I kontaktnätet på länsnivå har vi därmed
många tjänstepersoner som löpande får information från oss eller som
kontaktar oss för råd i olika frågor rörande RSP eller olika stöd för
serviceutveckling.
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Tabell 5.1 Ansvar för regionala serviceprogram och stöd till kommersiell
service (förordning 2000:284) i länen under 2018
Ansvarig för RSP och stöd till
kommersiell service 2018

Län
Blekinge

Länsstyrelse

Dalarna

Länsstyrelse

Gotland

Region

Gävleborg

Region

Halland

Region

Jämtland

Region

Jönköping

Region

Kalmar

Samverkansorgan

Kronoberg

Region

Norrbotten

Region

Skåne

Region

Stockholm

Länsstyrelse

Södermanland

Länsstyrelse

Uppsala

Region

Värmland

Länsstyrelse

Västerbotten

Länsstyrelse

Västernorrland

Region

Västmanland

Region

Västra Götaland

Region

Örebro

Region

Östergötland

Region

5.2

Genomförda insatser för att stärka arbetet med
serviceutveckling

5.2.1

Tre regionala och en nationell servicekonferens

Under 2018 har Tillväxtverket anordnat en nationell och tre regionala
konferenser för tjänstepersoner som arbetar som handläggare för
servicefrågor på länsstyrelser och berörda regioner. Detta gäller både
för de olika stöden till kommersiell service, inklusive stöd till service i
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landsbygdsprogrammet, och för det mer strategiska arbetet med de
regionala serviceprogrammen.
De tre regionala träffarna med totalt 39 handläggare för servicefrågor
genomfördes:
-

22–23 maj, Ornö/Stockholm
13–14 juni, Mjölby, Östergötland
27–28 augusti, Hörnsjö/Umeå, Västerbotten

Fokus för träffarna var regionala exempel och nationellt processtöd
inom RSP. Enkätsvar från 27 av deltagarna visade att 85 procent
instämde i hög grad eller helt i att serviceträffen kommer att vara till
nytta för deras fortsatta arbete.
Figur 5.1 Nyttan med regionala serviceträffar

Vidäre instämde 74 procent i hog gräd eller helt i ätt de regionälä
serviceträffärnä här bidrägit till okäde mojligheter for sämärbete med
ändrä orgänisätioner. De regionälä träffärnä är uppskättäde, inte minst
for ätt de ger tillfälle ätt träffäs och bytä erfärenheter. Det finns en
komplexitet i frägornä och begränsäde personellä resurser pä regionäl
nivä som gor ätt de enskildä tjänstepersonernä här mycket ätt vinnä pä
ätt träffäs och lärä äv ändrä regioner.
Ett citat från en deltagarna på de regionala serviceträffarna lyder:
- “Givande att ta del av deras metod och systematik i både den
strategiska planeringen och genomförandet av olika insatser. Det har vi
praktisk nytta av i vårt arbete. Förnyad kontakt kommer att tas med
värdregionen”
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Figur 5.2 Serviceträffarnas bidrag till samarbete

Den 26-27 november änordnäde vi en nätionell servicekonferens i
Stockholm. Temät for konferensen vär digitaliseringens möjligheter och
betydelse för nutidens och framtidens service. 31
Då fick både medlemmar i centralt samordningsforum och deltagare
från länsstyrelser och regioner tillsammans diskutera och ta del av
kunskap om framtida utmaningar och möjligheter i arbetet med
serviceutveckling. På programmet fanns pass om:
-

Digitäliseringens mojligheter for serviceutveckling.
Exempel pä digitälä losningär for livsmedelsbutiker.
Hur tär vi bäst tillvärä digitäliseringen?
Kompetensutvecklingsinsätser for butiker runt om i Sverige.
Pilotprojekt for drivmedelsänläggningär i glesbygder.
Processtod for stärkt regionält serviceärbete.

Enligt enkätsvär frän 37 äv de 54 deltägärnä instämde 84 procent, i
hog gräd eller helt, i ätt konferensen bidrog med kunskäp som kommer
ätt värä till nyttä for deräs fortsättä ärbete.

Inspelningar från konferensen finns att se på:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/evenemang/dokumentationfran-konferenser/konferenser/2018-11-30-nationell-servicetraff.html
31
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Figur 5.3 Nyttan med den nationella servicekonferensen

70 procent menade också att den nationella konferensen bidragit till
ökade möjligheter för samarbete med andra organisationer.
Några citat från deltagare på den nationella servicekonferensen:
- Även om man har tidigare kunskap i ämnet så blir det ett mervärde av
att diskutera detta ur både ett nationellt och regionalt perspektiv.
- Spännande att se hur äntligen rådgivningen kommit igång för
lanthandlarna och att kedjorna tar tillfället i akt. Det kan ge ringar på
vattnet för mer lokala satsningar som länsstyrelsen kan bistå med medel
till.
- Att få träffa representanter för olika organisationer är väldigt
värdefullt i arbetet och det är lättare att ta en fortsatt kontakt.
5.2.2

Centralt samordningsforum för erfarenhetsutbyte mellan
nationella organisationer

På nationell nivå har vi arrangerat ett möte med Centralt
samordningsforum (CSF) i Stockholm den 14 juni. Denna gång var det
Axfood som tillsammans med Tillväxtverket stod som värd för mötet.
CSF är ett nationellt forum för informations och erfarenhetsutbyte
kring service i gles- och landsbygder. Syftet var dels att få en
uppdaterad bild av de deltagande organisationernas aktuella
verksamhet kopplat till servicefrågorna och vad som är på gång inom
respektive organisation. I CSF ingår ett 20-tal bolag, organisationer
och myndigheter som är viktiga för utvecklingen av service i gles- och
landsbygden. På mötet deltog 17 representanter från 10
organisationer. Några erfarenheter som deltagarna delade med sig av
var:
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Axfood berättade om medias roll och hur man medvetet jobbar med
olika media för att exempelvis få ut budskap om hur viktiga de mindre
butikerna på landsbygden är. Vidare informerades om Axfoods
satsning på kompetensutveckling av handlare och anställda i mindre
butiker på landsbygden. Utbildningar kommer genomföras på ca 20
orter i landet fördelade på tre tillfällen. De ca 300 butiker som kommer
bjudas in till utbildningen är kopplade till Axfood antingen via avtal
eller att de har Axfood som huvudleverantör av dagligvaror.
Satsningen finansieras med medel från landsbygdsprogrammet via
Tillväxtverket.
ICA berättade också om deras satsning på kompetensutveckling av
anställda och handlare i mindre butiker. Planen är att från hösten 2018
och hela 2019 genomföra utbildningar på ca 25 orter med 5 träffar på
respektive ort. Det är ca 100 ICA-butiker som kommer bjudas in till
utbildningen. Satsningen finansieras med medel från
landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket.
Hela Sverige ska leva berättade pilotprojektet ”Service i sämverkän”
som föreningen driver med projektmedel från Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket. Några utmaningar som har
identifierats är: Avgränsning av servicebegreppet; Brist på samsyn;
Konflikter på lokal nivå är några av utmaningarna.
Systembolaget berättade om deras ombudsverksamhet som omfattar
465 ombud i hela landet. Några utmaningar som Systembolaget
försöker hantera är samhällsansvaret samt logistiken för transport av
varor till ombuden. En översyn av etableringsregler görs för att bättre
fånga helhetsbilden av orten. Åtgärder som genomförs för att förenkla
ombudets arbete är att köpare ska kunna göra beställningar själv via
internet och att betalning ska kunna göras redan vid beställningen.
TLV (Tand & Läkemedelsförmånsverket) berättade om det
glesbygdsstöd som finns till öppenvårdsapotek. Det är ett stöd som
kan jämföras med det särskilda driftstödet som kan ges till
dagligvarubutiker i gles- och landsbygder.
PTS (Post- och telestyrelsen) redogjorde för en studie av hur
privatpersoner och småföretag ser på sina behov av att kunna skicka
och ta emot skriftliga meddelanden med fysisk post.
PostNord berättade om en test av ett nytt koncept ”Ömbud utän
äviseräde hushåll” som bygger på ätt mottägären äktivt väljer ombud
vid e-handel.
Skärgårdarna riksförbund berättade om internationella samarbeten
med skärgårdsområden i andra europeiska länder, speciella
utmaningar att dra fiber till öar, samt om hur viktigt det är att boende i
skärgården måste vara lojal med den service som vi vill ha kvar.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) berättade om hur man ser
på betydelsen av offentlig service i landsbygderna. Vad händer
exempelvis om skolan eller vårdcentralen stänger?
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Aktorernä i CSF bjods ocksä in till den nätionellä servicekonferensen
26–27 november (se käpitel 5.2.1) for ätt där kunnä knytä kontäkter
ocksä med tjänstepersoner frän de regioner och länsstyrelser. Pä
konferensen deltog 14 representänter frän CSF.
5.2.3

Kunskapsunderlag om serviceutveckling

Tillväxtverket följer löpande utvecklingen av tillgång och tillgänglighet
till kommersiell och offentlig service, och har under året publicerat
rapporten:
Tillgänglighet till kommersiell service 2018?32
I rapporten görs en genomgång av tillgång och fysisk tillgänglighet till
kommersiell och offentlig service. Redovisningen görs både med ett
nationellt perspektiv och nedbrutet på län. Rapporten är tänkt att
kunna används som uppslagsbok för att ge en snabb bild av både
aktuellt läge och hur tillgång och tillgänglighet har förändrats över tid.
Vi genomför dessutom sedan 2017 med hjälp av Sweco studier för att
öka och sprida kunskap om hur regionalt och lokalt servicearbete kan
utformas för att främja tillgänglighet till service för företag och
medborgare. Studierna finansieras med medel för Informations- och
demonstrationsinsatser i vår handlingsplan för landsbygdsprogrammet (se vidare i avsnitt 6.6). Två av studierna är Företagens
behov av service och Digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling.
Företagens behov av service i gles och landsbygder33
Rapporten som bygger på intervjuer och enkätsvar från 454 företag
publicerades i januari 2018 och inför årets landsbygdsriksdag gjordes
en kortfilm34 som sammanfattar resultat från studien. Rapportens
slutsats är bland annat att post och paket, dagligvaror samt drivmedel
är viktigast för företagen, och att många oroas över att försämrad
service påverkar möjligheter att driva och utveckla företagen.

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018,
Tillväxtverket, Rapport 0249, https://tillvaxtverket.se/varatjanster/publikationer/publikationer-2018/2018-04-18tillganglighet-till-kommersiell-och-offentlig-service-2018.html
32

Företagens behov av service i gles-och landsbygder, Tillväxtverket,
Rapport 0237, https://tillvaxtverket.se/varatjanster/publikationer/publikationer-2018/2018-01-31-foretagensbehov-av-service-i-gles--och-landsbygder.html
33

Service är grunden för människor och företag,
https://www.youtube.com/watch?v=4zDPusdpmgY&feature=youtu.b
e
34
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Digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling
Studien utgjorde kunskapsunderlag till den nationella
servicekonferens som vi arrangerade 26 november, vilket har
beskrivits ovan i kapitel 5.2.1.

5.3

Pipos Serviceanalys: Analysverktyg för tillgång till
kommersiell service

Tillväxtverket använder och utvecklar en GIS-plattform med namnet
Pinpoint Sweden (Pipos). Pipos innehåller förutom geografiska
analysverktyg också en geografisk databas med tidsserier av
högupplöst information om bland annat olika serviceslag, befolkning
och vägnät. Pipos är framförallt utvecklad för att göra beräkningar av
avstånd och tid mellan olika geografiska företeelser. Pipos kan till
exempel användas för att göra tillgänglighetsanalyser som beskriver
hur befolkningen och företagens tillgänglighet till apotek, grundskolor,
drivmedelsanläggningar, dagligvarubutiker, betaltjänster och
posttjänst ser ut och förändras.
Vi utvecklar med Pipos-plattformen som grund även en webbaserad
tjänst för presentation, analys och redigering av servicedata kallad
Pipos-Serviceanalys. Tjänsten är i första hand avsedd att användas
som stöd för handläggare på länsstyrelser och regioner i ärenden som
rör kommersiell service men även som stöd för myndigheter som har
uppdrag inom serviceområdet. Pipos Serviceanalys är under
utveckling och får under projektperioden fram t.o.m. 2019 ekonomiskt
stöd via landsbygdsprogrammet.
Sedan 2017 har antalet användarkonton för Pipos Serviceanalys ökat
från cirka 120 till cirka 250. Användarna består främst av handläggare
och planerare på regioner, länsstyrelser och kommuner runt om i
landet men även av tjänstemän på myndigheter så som Post- och
Telestyrelsen, Riksbanken och Trafikverket.
Under 2018 genomfördes ett test i Västerbottens och Skånes län där
alla kommunerna i de två länen gavs möjlighet att använda och ge
synpunkter på Pipos Serviceanalys. Syftet var att under kontrollerade
former påbörjä “utrullningen” äv verktyget till ländets alla kommuner
och samtidigt samla in erfarenheter för att kunna anpassa
“utrullningen” efter änvändärnäs situätion och behov. I slutet äv året
genomfördes två fysiska träffar i de båda testlänen samt ytterligare ett
videobaserat informations-/utbildningsmöte för kommunerna i
Dälärnäs län. Plänen är ätt på ett liknände sätt fortsättä “utrullningen”
till kommunerna i övriga län under 2019. Målsättningen är att alla
kommuner som vill ska ha möjlighet att använda Pipos Serviceanalys i
sin serviceplanering senast 1 januari 2020.
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5.4

Medverkan i övriga evenemang och forum

13 juni medverkäde vi pä en ländsbygdskonferens som Sveriges
kommuner och ländsting ärrängeräde. Här berättäde vi bländ ännät
om hur tillgängligheten till olikä typer äv service ser ut sämt hur
foretägen ser pä behov äv service.
Vi har även medverkat i landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Service
i landsbygder. Läs mer om olika aktiviteter arbetsgruppen i avsnitt 6.7.
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6

Stödmyndighet inom landsbygdsprogrammet för
serviceutveckling

I detta kapitel redogör vi för vårt uppdrag som stödmyndighet för
landsbygdsprogrammet 2014–2020.
Tillväxtverket fick 2014, i rollen som handläggande stödmyndighet,
uppdraget att utforma en handlingsplan för Landsbygdsprogrammet
2014–2020. Det gällde specifikt för de medel för serviceutveckling som
regeringen satsade på i åtgärderna:
1.1 – Kompetensutveckling
1.2 - Information och demonstration
16.2 - Pilotprojekt och utveckling inom samarbetsåtgärden
Utöver dessa åtgärder finns även medel för serviceutveckling i åtgärd
2.1 - Rådgivning. Det är länsstyrelserna som hanterar dessa medel.
Den totala summan medel till serviceutveckling som satsades i
Landsbygdsprogrammet var vid tidpunkten 700 miljoner kronor,
varav 210 miljoner kronor fördelades till de åtgärder för vilka
Tillväxtverket var utsedd stödmyndighet för.
Tabell 6.1 Medel för serviceutveckling som Tillväxtverket handlägger
och beslutar inom landsbygdsprogrammet 2014–2020, i kronor
Delåtgärd

1.1 - Kompetensutveckling
1.2 - Informätion /demonsträtion
16.2 - Pilotprojekt och utveckling
Totalt

6.1

Projektmedel
landsbygdsprogrammet
15 000 000
14 900 000
180 000 000
209 900 000

Övrig
offentlig
finansiering
0
0
52 599 600
52 599 600

Totalt

15 000 000
14 900 000
232 599 600
262 499 600

Handlingsplanen för Tillväxtverkets medel för
serviceutveckling

Tillväxtverket har sedan 2009 haft i uppdrag att följa upp och stötta
länen i genomförandet av regionala serviceprogram. Tillväxtverkets
handlingsplan för landsbygdsprogrammet tar därför naturligt
utgångspunkt i uppföljningen av regionala serviceprogram för
perioden 2009–2013. Handlingsplanen bygger på erfarenheter och
kunskap om förutsättningar för ett framgångsrikt servicearbete från
den perioden.
Ett framgångsrikt servicearbete förutsätter att det finns en strategisk
styrning på regional nivå, och det förutsätter även att det finns och
skapas möjligheter för delaktighet och engagemang på lokal och
kommunal nivå. Dessa förutsättningar utgör därför de två
övergripande inriktningarna i Tillväxtverkets handlingsplan för
Landsbygdsprogrammet 2014–2020.
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Handlingsplanens delåtgärd pilotprojekt och utveckling (16.2) följer
denna indelning, medan delåtgärd Kompetensutveckling (1.1) och
Information och demonstration (1.2) ska komplettera genomförandet
av respektive inriktning.

6.2

Genomförande av handlingsplanen 2018

2018 var det tredje året i genomförandet av handlingsplanen, sedan
programmet öppnade för den allra första utlysningen av projektmedel
i mars 2016.
Inför utformningen av handlingsplanen för 2018 gjordes en
uppföljning av 2017 års genomförande. En genomlysning av
projektportföljen visade inom vilka kategorier som projektmedel varit
mer efterfrågat och var efterfrågan hittills varit mindre. Det framgick
också att de tidsatta riktade utlysningarna, överträffade de löpande
utlysningarna både i kvalité och kvantitet. En möjlig orsak till detta
kan vara att en tydlig, tidsbestämd utlysning underlättar för
initiativtagare att få gehör hos beslutsfattare och medfinansiärer för
sin idé. Handlingsplanen för 2018 kom därför att innehålla tre
utlysningsperioder: 1 december 2017 – 31 mars 2018,
1 april – 31 augusti 2018, 1 september – 31 november 2018.
6.2.1
Utlysningar 2018
Pilotprojekt för lokala servicelösningar
Under vardera av de tre utlysningsperioderna enligt ovan utlystes
projektmedel till Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar.
Respektive utlysning hade ett specifikt tema. Temat för en utlysning
var inte uteslutande, vilket innebar att ansökningar inom angivet tema
var speciellt välkommet men att handlingsplanens övriga exempel på
insatser även hanterades inom samma utlysning. Teman för årets
utlysningar har varit:
-

Digitalisering och serviceutveckling,
Service och besöksnäring
Samordnade logistiklösningar och transport av varor.

Kompetensutveckling
En av de delåtgärder som Tillväxtverket handlägger är åtgärd 1.1/6b,
Kompetensutveckling inom kommersiell service. Åtgärden syftar till
ökad kompetens som främjar tillgänglighet till kommersiell service i
gles- och landsbygder. Åtgärden är utformad så att stödmottagare ska
vara en utbildningsleverantör som i sin tur erbjuder utbildning till
målgruppen mot en lägre avgift. Som stödmyndighet finns
valmöjligheten att genomföra kompetensutveckling i egen regi,
upphandla utbildningsleverantör eller utlysa projektmedel. För att
genomföra kompetensutveckling i egen regi eller genom upphandling
krävs kunskap om vem som behöver utbildas, inom vilka
ämnesområden och hur utbildning bör genomföras. Under 2016 och
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2017 lade vi därför tid på ett förarbete i syfte att införskaffa nödvändig
kunskap om detta. Slutsatsen blev att målgruppen bör vara
dagligvarubutiker och att kunskap som främst behövs är faktorer som
skapar ”lönsämhet i butik”. Vi kom även fram till att bäst spridning av
utbildning och täckning av målgruppen nås med en riktad utlysning till
utbildningsleverantörer. I den första utlysningen för 2018 utlystes
därför 10 miljoner kronor till utbildningsleverantörer för
kompetensutveckling i lönsammare butiker.
Informationsspridning
Resultaten av de insatser som genomförs inom ramen för
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 kan inte utläsas i någon större
grad ännu. Det gör också att efterfrågan på ekonomiska medel för
spridning av lärande exempel om servicelösningar inte förväntas
förrän närmare slutet av programperioden.
Tillväxtverket har ända sedan 2009, då vi började arbeta med
kommersiell service, tagit initiativ till och medverkat till åtskilliga
satsningar för lokala servicelösningar över hela landet. Vi vet därför
att incitamentet är svagt för att exempelvis en kommun ska satsa egna
resurser på att ta fram material och sprida information om en lyckad
satsning. Ofta prioriteras inte detta i en för övrigt hårt pressad vardag
för kommunerna.
Det är därför positivt att vi inom delåtgärd 1.2 information och
demonstration kan bevilja 100 procent i finansiering till ansökningar
för spridning av information som leder till ökad kunskap i ämnet.
Tillväxtverket har hittills utlyst medel inom delåtgärder vid två
tillfällen, varav en utlysning gjordes 2018.
Stärkt regionalt servicearbete
En av förutsättningarna för ett framgångsrikt servicearbete är att det
finns en strategisk styrning på regional nivå som i samverkan med
kommuner och andra aktörer på lokal nivå skapar engagemang och
delaktighet. Processledning och samverkan är nödvändiga
beståndsdelar för att nå samsyn i flernivåsamverkan. Därför
prioriterades Stärkt Regionalt servicearbete redan i den första
utlysningsomgången 2016.
Servicearbetet har under åren 2014–2018 präglats av att det i flertalet
län har bildats regioner. Denna regionala omorganisering har medfört
att det regionala serviceansvaret har överförts från länsstyrelsen till
regionen. Det har orsakat en viss försening i efterfrågan på medel för
stärkt regionalt servicearbete. Tillväxtverket har därför utlyst
projektmedel inom inriktningen vid tre olika tillfällen, senast hösten
2018, vilket även blir den sista.
6.2.2

Utfall utlysningar

De utlysningar som gjordes under 2018 fick god uppmärksamhet. Vi
publicerade information om utlysningarna på myndighetens websida.
Informationen spreds även i befintliga nätverk, och via sociala media.
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De tematiserade utlysningarna gav utdelning, då det blev ett större
fokus och det kraftsamlades kring ämnet. Exempel på insatser som
ansökts om och beviljats stöd under 2018:
Tema digitalisering
Servicelyftet – är en samverkanssatsning från Coompanion i sex olika
län: Kalmar, Jämtland, Örebro, Västmanland, Gävleborg och
Östergötland.
Projektet syftar till att utveckla metoder, skapa konkreta planer och att
testa nya lösningar inom områdena: digitalisering av lanthandel,
möjligheter för laddning av elbilar, containermackar, transport och
logistikfrågor, koncept för färdig matkasse samt öppen WiFi på
landsbygden. Ett viktigt syfte är också att genom löpande
erfarenhetsutbyte mellan Coompanion i de sex länen, kring specifika
aktiviteter för utveckling av lokala servicelösningar, förmera värdet av
de insatser som genomförs.
Tema besöksnäring
Maritim service och besöksnäring i Västra Götaland – Västra
Götalandsregionen tillsammans med tio kommuner
Initiativet tar sin utgångspunkt i att ökad samverkan mellan
servicegivare och företag inom besöksnäringen kan skapa bättre och
tryggare service för lokalbefolkning och besökare. Projektet utgår från
besöksnäringen och framtida besöksströmmar i några områden i
Västra Götaland. Fokus i arbetet är på tio platser med butiker som idag
erhåller statligt särskilt driftsstöd. Arbetet kommer att följa några
givna steg. Tanken är att skapa starkare nav för besöksnäringen och i
samverkan med andra aktörer utveckla nya produkter och tjänster för
att bygga en bättre service både för besökare och bofasta. Kommuner
som ingår är: Strömstad, Lidköping, Mellerud, Öckerö, Tjörn,
Bollebygd, Tanum, Orust, Dals-Ed, Åmål.
Tema Logistiklösningar
Nationell ombudsplattform för effektivt informationsutbyte inom
paket- och logistiktjänster – Sveriges entreprenörer service.
Insatsen handlar om att ta ett samlat grepp om Paket- och
Logistiktjänster genom en Nationell ombudsplattform. Att genom
utvecklad samverkan skapa förutsättningar för interoperabilitet d.v.s.
att olika system friktionsfritt ska kunna samverka och kommunicera
med varandra oavsett leverantör och teknik. Detta för att öka
tillgängligheten och leveranskvaliteten i alla delar av landet samt att
bidra till ett stabilt och behovsanpassat ombudsnät där nya
servicepunkter och utlämningsformer utvecklas, testas och etableras i
form av paketautomater, postlådor, fastighetsboxar etc. En stärkt
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samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer bidrar till att
hantera utmaningar och hinder inom området Paket- och
Logistiktjänster samt möjliggör för en hållbar serviceutveckling på
landsbygden.
Informationsspridning
Servicepunkt 2.0 i Högakusten - Inom utlysning för Information och
demonstration beviljades under året 380 000 kronor till Örnsköldsviks
kommun.
Örnsköldsviks kommun har arbetat framgångsrikt med att skapa en
modell för att bibehålla och utveckla kommersiell service på
landsbygden. I dagsläget finns tio servicepunkter knutna till den
kommersiella servicen. För att fler ska kunna ta del av koncept,
logotyper och tillvägagångssätt ska informationsmaterial tas fram som
åskådliggör och visar hur det fungerar. Kunskap och erfarenhet samlas
i flera korta filmer som därefter sprids vidare. I och med denna
satsning skapas digitala studiebesök, för besökaren att kliva in i när
det passar för den som är intresserad.
Kompetensutveckling
Av de tio miljoner kronor som utlystes till kompetensutvecklingsinsatser för ökad lönsamhet i butik beviljades nio miljoner kronor till
tre utbildningsleverantörer, med täckning över hela landet
Menigo: Kunskapslyft i Lands- och glesbygdsbutiker (Menigo
Foodservice AB)
I särskilt utsatta lägen i gles- och landsbygder är butiken ofta den sista
utposten av service och samhällets knutpunkt. Behovet av fortbildning
är stort för att kunna driva butiken med lönsamhet och på så sätt ha
butiken och servicen kvar på utsatta orter.
Projektet syftar till att ta utbildningen närmare butiken och att möta
butikerna närmare deras hemort. Samtidigt ska det bildas lokala
hubbar genom att hålla ett relativt lokalt nätverk igång med
”närliggände” butikskollegor. Totält pläneräs utbildningstillfällen på
sju orter fördelat på fyra dagar och sammanlagd förväntas 79 butiker
och personer att delta.
Axfood: Kompetensutveckling landsbygdsbutiker (Dagab Inköp &
Logistik AB)
Nationell utbildningsinsats för att kunskapsutveckla
landsbygdsbutiker inom Axfood. Detta i syfte att få en jämnare
kunskapsnivå hos ägarna och medarbetarna i butiker. Ökad kunskap
på grundläggande områden i butiksdrift skall bidra till en attraktivare
butiksupplevelse för konsumenten, generera ökad försäljning och
lönsam för butik och därmed säkra tillgängligheten till kommersiell
service i gles- och landsbygder.
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Utbildningen kommer att genomföras på 20 orter under fyra dagar
vardera, fördelade på tre tillfällen. Det beräknas att 300 butiker och
lika många personer kommer delta i utbildningen.
ICA: Utbildning för gles- och landsbygdsbutiker (ICA Gruppen AB)
Insatsen syftar till att stärka individen i arbetet i butik genom ökad
förståelse för drift, kostnader, lönsamhet eget agerande och
kundservice. Utbildningsinsatsen förväntas skapa lönsammare butiker
och därmed stärka tillgängligheten till kommersiell service i gles- och
landsbygd. Utbildningen kommer att genomföras på cirka 25 orter
under fem dagar, fördelade på fem tillfällen. Det beräknas att 100
butiker med tillsammans 500 personer kommer delta i utbildningen.
Stärkt regionalt servicearbete
I den tredje och sista utlysningen inom inriktningen Stärkt regionalt
servicearbete inkom Region Västernorrland och Region Blekinge med
var sin ansökan om projektmedel. Därmed har 16 regioner påbörjat en
process för stärkt regionalt servicearbete inom ramen för
Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014–2020.

















6.3

Västernorrländ
Blekinge
Sodermänländ
Skäne
Västmänländ
Värmländ
Kronoberg
Kälmär
Norrbottens län
Jämtländ Härjedälen
Stockholm
Gävleborg
Västerbotten
Västrä Gotäländ
Östergotländ
Dälärnä

Ansökningar och beslut 2018

Under 2018 inkom 34 ansökningar om sammanlagt 70,3 miljoner
kronor i stöd.
Innan årets slut hade vi beslutat om bifall till 19 av dessa ansökningar
med totalt stöd på 40,9 miljoner kronor.
Från det att programmet öppnade för ansökningar har Tillväxtverket
hanterat totalt 86 ansökningar om projektmedel för hela 175,5
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miljoner kronor i stöd. Vid slutet av 2018 hade Tillväxtverket fattat
beslut om bifall i 52 ärenden för totalt 107,7 miljoner kronor i stöd.
Procentuellt har 31% av ärendena avskrivits, avvisats eller fått beslut
om avslag. Vid slutet av 2018 var 7 inkomna ansökningar under
handläggning för beslut 2019-02-27
Tabell 6.2 Beslutat stöd per åtgärd 2018
Delåtgärd

Antal

1.1 Kompetensutveckling
1.2 Informätion och demonsträtion
16.2 Pilotprojekt och utveckling
Totalt

3
1
15
19

Beslutat belopp
(kr)
9 080 269
378 820
31 448 811
40 907 900

Tabell 6.3 Totalt beslutat stöd per åtgärd
Delåtgärd

Antal

1.1 Kompetensutveckling
1.2 Informätion och demonsträtion
16.2 Pilotprojekt och utveckling (LSL + RP)
Totalt

4
5
43
52

Beslutat belopp
(kr)
9 956 769
4 102 320
93 636 648
107 695 737

Figur 6.1 Totalt beslutade medel och budget per delåtgärd/inriktning
LSL=Lokala servicelösningar, RP = Regionala processer i regionalt servicearbete
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
Kompensutveckling

Information
Budget

Pilotprojekt LSL

Pilotprojekt RP

Beviljat

66

6.4

Projektportfölj - Lokala servicelösningar

I projektportföljen för lokala servicelösningar finns nu insatser inom
samtliga inriktningar i handlingsplanen.
Figur 6.1 Fördelning av projekt på olika inriktningar i handlingsplanen

6.5

Utbetalning av projektmedel

Under 2018 hanterade Tillväxtverket 36 ansökningar om utbetalning
och vi beslutade om att betala ut 11 847 297 kronor i stöd. Från
starten av handlingsplanen har beslut om utbetalning för sammanlagt
32,7miljoner kronor (inkl. ÖOS) fattats av myndigheten.
För att underlätta för stödmottagarna och för att höja kvalitén på
ansökan om utbetalning har Tillväxtverket erbjudit utbildning i
ansökan om utbetalning till nya stödmottagare både via videolänk och
fysiska möten vid ett flertal tillfällen under året.
6.5.1

Avslutade projekt

Under 2018 inkom de första slutredovisningarna från stödmottagare
som under året avslutat sina projekt. Några av dessa presenteras
nedan:
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Stärkt serviceutveckling i Kronobergs län – Region Kronoberg.
Projektet har resulterat i ökad kunskap, bättre samverkan och
integrering av servicefrågan i arbetet med hållbar tillväxt i regionen.
Projektet har lagt en god grund för mer strategiska och proaktiva
åtgärder inom området. Man pekar dock på att några stora utmaningar
i arbetet framöver är resursbrist och personberoendet.
Förstudie: Service till alla i Umeåregionen – Urnära ideell förening.
En förstudie som bland annat skulle mynna ut i en modell för
utveckling av service. Det man kom fram till var dock att det inte går
att ha en generell modell eftersom behoven, även i ett begränsat
område skiljer sig mycket åt. Slutsatsen blev att utveckling på
landsbygden måste ske lokalt och utifrån de olika landsbygdernas
förutsättningar och behov. Det är viktigt att privat- ideell- och offentlig
sektor gemensamt arbetar för att nå hållbara och långsiktiga resultat
på landsbygden. Kommunernas roll i landsbygdsutveckling är
avgörande för framgång.
Förstudie: Smarta Hållbara Byar – Luleå Tekniska Universitet.
En förstudie för att ta fram de viktigaste åtgärderna som krävs för att
skapa smarta hållbara byar inom områdena Samordnade transporter
samt Digitala tjänster för servicepunkter. Arbetet resulterade i en
samarbetsstrategi och nätverk för framtida arbete med att utveckla
smarta och hållbara byar.

6.6

Kunskap och strategiskt lärande – löpande uppföljning

Under 2018 inleddes en insats för uppföljning av insatser för
serviceutveckling. Det är en del av ett initiativ inom åtgärd 1.2
(information och demonstration) som Tillväxtverket genomför i egen
regi, med Sweco som upphandlad konsult. Läs mer om övriga delar i
kapitel 5.2.3.
Insatsen innehåller löpande uppföljning och utvärdering av ett antal
pågående projekt som beviljats medel av Tillväxtverket inom ramen
för handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014–2020. Detta för att
fånga upp både förutsedda och oförutsedda resultat samt att analysera
fynden. Vi vill utröna framgångsfaktorer, hinder, resultat och effekter
från pågående insatser i syfte att få kunskap om hur lokal service ska
kunna upprätthållas, samordnas och utökas. Detta förväntas bidra till
ökad kompetens och lärande till det regionala och lokala
servicearbetet.
Första delrapporten levererades under våren 2018 där tolv projekt
kontaktats med frågor kring initierings- och uppstartsfasen av
insatserna. Redan efter den första intervjurundan kunde några
faktorer urskiljas som betydelsefulla vid initiering av ett
utvecklingsarbete för stärkt tillgänglighet till service. Erfarenheterna
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presenterades den 12 juni som en del i webinarieserien Landet Lär,
vilken anordnas av Landsbygdsnätverket. Under hösten 2018
genomfördes andra intervjurundan med samma inledande tolv projekt
plus ytterligare fem nya projekt.
Andra delrapporten levererades i december och fynden ifrån den
andra intervjurundan läggs till resultatet från de första intervjuerna.
Av den uppföljning som hittills gjorts har några faktorer börjat
utkristallisera sig som faktorer med särskilt stor påverkan för ett
framgångsrikt servicearbete på regional och lokan nivå. De
identifierade faktorerna kan hittills i grova drag delas upp i de tre
kategorierna Hinder, Framgång och Risk. Några av faktorerna i
respektive kategori är:
Hinder:
 Brist pä ledärskäp och änsvär for servicefrägän
 Brist pä kunskäp om och forstäelse for service
 Brist på förankring
Framgångsfaktorer
 Foränkring internt och externt
 Gemensäm mälbild
 Sämverkän och flerniväsämverkän
 Politiskt deltagande
Risk
Med riskfäktorer ävses, de fäktorer som pä en och sämmä gäng bidrär till
insätsens omedelbärä främgäng, men som pä sikt kän bli ett hinder for
genomforändet och resultätets mojlighet ätt bli längsiktigt.
 Arbetet är personberoende. Pä lokälnivä när genomforändet är
beroende äv ideellä eldsjälär. Pä kommunäl och regionäl nivä när
frägän enbärt hänteräs äv en endä person i orgänisätionen.
 Viljän ätt gorä ”for mycket”.
Axplock ur delräpport 1:
Många av de utmaningar och framgångsfaktorer som projektdeltagarna har
stött på är likartade inom de projekt som handlar om regionala processer
och de projekt som handlar om lokala servicelösningar. Inom båda
projekttyperna nämns flernivåsamverkan som en förutsättning för att
lyckas med servicearbete på både lokal, kommunal och regional nivå.

Både inom regionala processer och lokala servicelösningar menar de
intervjuade personerna att det allra viktigaste för att lyckas med
servicearbete och serviceprojekt är att servicelösningarna inte ska
komma uppifrån, utan baseras på ett tillvaratagande av de lokala
idéerna och engagemanget.
Under 2019 fortsätter uppfoljningen äv utväldä projekt. Den tredje och
ävslutände delen genomfors under vären 2019. Sluträpporten forväntäs
värä klär for leveräns hosten 2019 och innehällä rekommendätioner till
främtidä insätser for ätt stärkä tillgängligheten till grundläggände service,
for mojligheten ätt verkä och bo i gles- och ländsbygder.
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6.7

Kommunikationsinsatser

Genomförandet av handlingsplanen har under året haft ett ökat fokus
på informations- och resultatspridning. Tre artiklar om service i glesoch landsbygder har publicerats tillsammans med nytagna foton:
-

Ottsjö och Svartsö: Tvä reportäge om butiken som hjärtät i byn och
som nävet for boende och foretäg.35
Transport och logistik i Stockholm skärgård: Ett reportage om
samordnade paketleveranser med båt.36

På Tillväxtverkets webbsida har information om beviljade projekt37
inom ramen för Landsbygdsprogrammet uppdaterats och en interaktiv
kartbild har publicerats med informatorn om beviljade insatser i
respektive län.
Inom ramen för Landsbygdsnätverkets Arbetsgrupp för service i
landsbygder har Tillväxtverket medverkat vid produktion av:
-

Nyhetsbrev i jänuäri 201838
Ett seminärium pä Ländsbygdsriksdäg 2018
Webinärium ”Landet lär” den 12 juni 201839
Artikel om arbetsgruppen Service i landsbygder40

Artiklarna Butiken Ottsjö-Bua är byns knutpunkt och Service viktig
bas för turistföretagen finns att läsa på: https://tillvaxtverket.se/varatjanster/lar-av-andra/insatser/2018-03-28-butiken-ottsjo-bua-arbyns-knutpunkt.html och https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/larav-andra/insatser/2018-02-13-service-viktig-bas-forturistforetagen.html
35

Artikeln Ett skepp kommer lastat med paket finns att läsa på:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/lar-av-andra/insatser/201811-01-ett-skepp-kommer-lastat-med-paket.html
36

Projektbeskrivningar för beviljade projekt finns att läsa på:
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/service-igles--och-landsbygder/projekt-for-serviceutveckling.html
37

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 28 Tema: Service i landsbygder
finns att läsa på:
http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425E4A77414451457245
4359/4240504479474A5F437748415E4671
38

Webbinariet Landet lär- Framgångsfaktorer för kommersiell service i
landsbygder finns att se på:
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/landetlar.4.2b48f3ba16
12975e25ca0960.html
39

Artikeln Med fokus på landsbygdens service finns att läsa på:
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/m
edfokuspalandsbygdensservice.5.7dd5e1cc1683617479212485.html
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I november ärrängeräde vi en Nätionell servicekonferens med temät
Digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling samt kompetenshöjande
insatser för serviceutveckling (läs mer i ävsnitt 5.2.1). Flerä insläg
hämtädes frän initiätiv inom rämen for Tillväxtverkets händlingsplän for
ländsbygdsprogrämmet41.

6.8

Erfarenheter som handläggande stödmyndighet för
Landsbygdsprogrammet 2014–2020

Efter ytterligäre ett är i rollen som stodmyndighet for
ländsbygdsprogrämmet kän vi konstäterä ätt 2018 vär äret dä ällt fler
bitär foll pä pläts.
-

Ansokän om utbetälning äv stod här okät i täkt med ätt äntälet
beviljäde och pägäende projekt här okät. Vi forstärkte bemänning
med en gränskningshändläggäre tidigt under äret och vi kunde
därmed motä det okäde trycket pä änsokän om utbetälning pä ett
fordomligt sätt.

-

Tre utlysningsperioder med olikä temän gäv utdelning bäde
ävseende äntälet änsokningär sämt pä kväliten pä dess innehäll. Vi
kän dock konstäterä ätt det blev en viss eftersläpning sä ätt det
temä som en utlysning fokuseräde pä gäv utdelning delvis i
nästkommände utlysningsperiod.

-

I och med besluten om tre projekt for kompetensutveckling for
okäd lonsämhet i butiker, finns nu pägäende insätser inom
sämtligä inriktningär i händlingsplänen.

Tyvärr kän vi, äv de projekt som ävslutäts under äret, se tendenser ätt när
finänsieringen genom projektet är slut sä stännär ärbetet äv. I nägrä fäll
här det blivit helt stopp till foljd äv ätt projektledären slutät sämtidigt som
änsväret for säkfrägän flyttät frän länsstyrelsen till regionen. I ändrä fäll
här det blivit ett tillfälligt stopp i ävväktän pä ny projektfinänsiering.
Örsäken till dettä behover änälyseräs vidäre for ätt kunnä identifierä väd
som gär ätt päverkä infor och under genomforändet äv en insäts for
utveckling äv service. Vär forhoppning är ätt resultät frän insätsen for
Kunskap och strategiskt lärande (ävsnitt 6.6) skä ge ytterligä indikätioner
pä vilkä fäktorer som är ävgorände.

Inspelningar från konferensen finns att se här:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/evenemang/dokumentationfran-konferenser/konferenser/2018-11-30-nationell-servicetraff.html
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