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Sammanfattning
Kommersiell service behovs for att skapa miljoer dar det ar attraktivt att
bo, arbeta och driva foretag. Tillvaxtverket arbetar for att framja
utvecklingen av kommersiell service i serviceglesa omraden. I vart
uppdrag samverkar vi med andra aktorer, framst regioner med ansvar for
regionalt utvecklingsarbete samt lansstyrelser. Vi arbetar aven med
nationella och kommersiella aktorer inom serviceomradet.
Denna rapport utgor redovisning av uppdrag 3.18 i regleringsbrevet for
Tillvaxtverket budgetaret 2021. Det ar en samlad rapport for det arbete
som Tillvaxtverket samt regioner och lansstyrelser och har bedrivit 2020,
for att framja tillganglighet till kommersiell och viss offentlig service for
foretag och medborgare i serviceglesa omraden.
Rapporten innehaller redovisning av foljande uppdrag:
- Slutredovisning av genomforandet av lanens arbete med regionala
serviceprogram 2014 – 2020
- Uppfoljning av olika stod till kommersiell service, inklusive
delredovisning av uppdraget att fordela medel for stod till
kommersiell service i sarskilt sarbara och utsatta omraden,
- Redovisning av vilka insatser som Tillvaxtverket genomfort i vart
uppdrag som stodmyndighet till Landsbygdsprogrammet 2014–
2020.
Tillvaxtverkets arbete med kommersiell service kan delas upp i fem olika
omraden dar aktiviteter har genomforts.
- Stod till kommersiell service
- Regionala serviceprogram (RSP)
- Regional samordning
- Nationell samordning
- Stodmyndighet inom Landsbygdsprogrammet for
serviceutveckling

Uppföljning av stöd till kommersiell service
För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska
stöd till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i landsbygder vilka
ofta även tillhandahåller ombudstjänster för post, apotek och
betaltjänster.
Under 2020 beviljade regionerna 89 miljoner kronor från anslag 1:1
för stöd till kommersiell service. Om vi även räknar in regionala
projektmedel samt investeringsstöd, pilotprojekt och åtgärder för
kompetensutveckling och rådgivning i Landsbygdsprogrammet, så
hamnar den totala summan på hela 152 miljoner kronor. Det är
betydligt mindre än de föregående tre åren. Förklaringen är främst att
budget för investeringsstödet i Landsbygdsprogrammet 2014–2020
tagit slut. De kvarvarande projektmedel som Tillväxtverket hanterat i
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Landsbygdsprogrammet drogs också in av Jordbruksverket under
våren 2020.
Under 2020 beslutades om totalt 54,5 miljoner kronor i särskilt
driftstöd, fördelat på 21 län och 276 försäljningsställen av dagligvaror.
Sedan det särskilda driftstödet infördes har fler butiker erhållit detta
stöd i stället för servicebidraget som har minskat med 44 procent
mellan 2015–2020. Om vi räknar bort hemsändningsbidrag som
beviljades till 100 kommuner med totalt knappt 15 miljoner kronor, så
har 370 unika företag beviljats medel från någon eller flera av de olika
stödtyperna av stöd till kommersiell service. Stöden till hemsändning
av dagligvaror har under den pågående pandemin gett en ökad
tillgänglighet till dagligvaror för individer, och har också bidragit till
minskad smittspridning för riskgrupper.
Det finns flera faktorer som påverkar efterfrågan av framtida stöd. Och
det finns även frågor om vilken typ av kommersiell service som
kommer att efterfrågas:
-

Investeringsviljan hos de potentiella stödmottagarna
Tillgången till medel för olika stöd
Hur mättat är investeringsbehovet efter flera år med relativt
mycket medel
- Vilken form av kommersiell service efterfrågar befolkningen bemannad eller obemannad?
- Utveckling och efterfrågan av eldrivna fordon som i sin tur
påverkar behovet att nuvarande drivmedelsstationer som
främst erbjuder blöta drivmedel.
Det finns positiva effekter av att nyttja digitaliseringens möjligheter,
men det finns även aspekter som bör beaktas vid olika
stödansökningar som regioner och länsstyrelser hanterar. Hur
påverkas konkurrensen om mindre obemannade butiker etablerar sig i
områden där den potentiella köpkraften redan är på gränsen för liten?
Hur stor är då risken att nya etableringar kan konkurrera med
befintliga butiker som fyller fler servicefunktioner, och att resultatet
kan bli en totalt sämre tillgång till kommersiell service.

Genomförande av regionala serviceprogram 2014–2020
Regionala serviceprogram (RSP) utgor grunden for lanens prioritering av
olika stod till kommersiell service. Tyngdpunkten under 2020 har i namnd
ordning legat pa dagligvaror, betaltjanster, drivmedel och post-och
paketservice. Nio regioner redovisar insatser som ror digitala losningar i
exempelvis i butiker eller tester for digitala motesplatser samt paketboxar.
Da ansvaret for de regionala serviceprogrammen i de flesta fall har flyttats
fran lansstyrelsen till regionen under programperioden 2014–2020 ar det
svart for regionerna att ge en sammanhallen bild av arbetet och
utvecklingen sedan start. Flera lardomar av arbetet med regionala
serviceprogram 2014–2020 kan anda dras. Arbetet med regionala
serviceprogram har:
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-

Bidragit till en okad samverkan och starkta relationer mellan
aktorerna i lanen, inte minst med kommunerna som nu i storre
utstrackning medverkar aktivt.
Bidragit till att fragan om kommersiell service fatt mer
uppmarksamhet och att tillgang till service ar en naturlig och
sjalvklar utvecklingsfraga for en region att ha i sin ”portfolj”.
Hjalpt till att bredda perspektivet pa serviceutveckling och skapat
ett mer strategiskt tank. Det har ocksa varit till hjalp att forankra
mal med servicearbetet hos olika aktorer i samverkan.

Men samtidigt finns det delar i arbetet med regionala serviceprogram som
fungerat samre och som behover utvecklas:
- Kopplingen mellan regionala utvecklingsstrategier och regionala
serviceprogram har varit tunn, vilket gjort den politiska
forankringen svag.
- En utmaning som lyfts av flera regioner ar att det saknas en roll
som star for ett bredare landsbygdsperspektiv, bade hos regioner
och kommuner.
- Regionen behover ha en sammanhallande och drivande roll bade i
den samverkansarena man bygger kring serviceprogrammet och
gentemot projekt som drivs pa lokal niva. For detta behover
regionen avsatta resurser.
- Alla regioner anger att de samverkar med lansstyrelsen.
Tillvaxtverket anser dock att denna samverkan inte alltid fungerar
tillrackligt bra. I flera lan forekommer att investeringsstod har
beviljats till verksamheter som inte ar prioriterade av regionerna.
- Forutsattningarna for tillganglighet till den kommersiella servicen
ar i forandring. Behoven finns kvar, men nya utmaningar och
losningar tyder pa att det ar viktigt att inte skapa inlasningar i
programmets formuleringar.
- Programmen har inte alltid varit tydligt formulerade i fraga om
vilken service som regionen vill stotta, och vilka konsekvenser de
prioriteringarna ger. Har har verktyget Pipos Serviceanalys
underlattat analyser och handlaggning av arenden.
- I lansstyrelsernas bedomning av stod i Landsbygdsprogrammet
tas for lite hansyn till hur stort behovet ar av stod i forhallande till
servicegleshet och konkurrens till narliggande service.
I vantan pa nya riktlinjer for regionala serviceprogram arbetar regionerna
vidare med att starka tillgangligheten till kommersiell service. Nuvarande
program forlangs i minst 14 regioner, ofta med revideringar och nya
analyser som ocksa kan ligga till grund for kommande
programskrivningar.

Regional och nationell samordning
Ansvaret for det sammanhallande arbetet med de regionala serviceprogrammen ligger sedan 2019 pa regioner i hela landet. Lansstyrelserna
har mellan 2016–2020 hanterat en betydande volym av medel for
investeringsstod i Landsbygdsprogrammet. Detta har inneburit att
Tillvaxtverket har 42 regionala organisationer att samarbeta med,
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informera och ge support till. Deras engagemang beror pa i vilken
utstrackning servicefragorna prioriteras i lanet. Detta beror i sin tur pa
hur stora behov som finns i lanen och hur mycket ekonomiska medel som
region och lansstyrelsen forfogar over for olika stod.
Under 2020 anordnade vi en nationell konferens for tjanstepersoner pa
regioner och lansstyrelser. Dar diskuterade vi bland annat lardomar fran
pagaende arbete med kommersiell service, framtiden for regionala
serviceprogram, obemannade butiker, och olika stod till kommersiell
service. Enkatsvar fran deltagarna pa visade att 87% menade att den
nationella servicekonferensen gett deras organisation en okad formaga
inom strategiskt servicearbete. Tillvaxtverket har aven anordnat fyra
digitala moten for regioner och lansstyrelser pa olika teman, samt under
hosten startat upp tre arbetsgrupper med deltagare fran regioner. I juni
anordnade vi tva separata moten for regioner respektive lansstyrelser dar
vi diskuterade hur de sag pa behovet av fortsatta medel i Landsbygdsprogrammet, under en overgangsperiod for 2021–2022.
Under 2020 har vi publicerat 47 nyheter pa den gemensamma yta i
SharePoint dar 60 tjanstepersoner som arbetar med kommersiell service
pa regioner och lansstyrelser deltar. 19 regioner har svarat pa en enkat om
hur Tillvaxtverkets samlade kunskapsspridning om servicefragor har okat
deras formagor. 89 procent ansag att de fatt okad formaga att framja
tillgangligheten till kommersiell service. 71 procent ansag att de i hog
utstrackning erhallit inspiration till forandring i deras strategiska arbete
med kommersiell service. 88 procent ansag att de hog utstrackning fatt ett
battre natverk med tjanstepersoner pa andra regioner.
Pa nationell niva arrangerade vi ett digitalt mote med Centralt
samordningsforum (CSF) under 2020. Pa motet deltog 15 bolag,
organisationer och myndigheter som ar viktiga for servicefragorna.
Övergripande tema for motet var hur coronapandemin hade paverkat
framst de kommersiella bolagens verksamhet och vilka eventuella
atgarder som hade vidtagits. Enligt enkatsvar ansag 86 procent i hog grad
att motet gett okad kunskap om olika aktorers insatser for kommersiell
service.
Tillvaxtverket har utvecklat en webbaserad tjanst for presentation, analys
och redigering av servicedata kallad Pipos-Serviceanalys. Under 2020
okade antalet anvandarkonton for Pipos Serviceanalys fran cirka 500 till
drygt 650. Anvandarna bestar framst av handlaggare och planerare pa
regioner, lansstyrelser och kommuner runt om i landet men aven av
tjansteman pa myndigheter sa som Post- och Telestyrelsen, Riksbanken
och Trafikverket.

Stödmyndighet inom Landsbygdsprogrammet för serviceutveckling
2020 var det femte och skulle bli det sista genomforandearet med
Tillvaxtverkets handlingsplan for Landsbygdsprogrammet. Det skulle bli
aret da handlingsplanens kvarvarande projektmedel beslutades till
insatser som annu fanns att genomfora enligt plan. I april drog emellertid
Jordbruksverket in hela Tillvaxtverkets budget med kvarvarande

8

projektmedel samt aterforingar. Den utlysning som var oppen och den
planerade utlysningen for kompetensutveckling stalldes darmed in. Under
aret hann vi darfor bara besluta om projektmedel till tva projekt.
Totalt for perioden 2014 - 2020 beviljades projektmedel till 65 insatser
for sammanlagt 125 miljoner kronor. Vi stallde om planen for 2020 och i
stallet for ett genomforande med utlysningar och beslut av kvarvarande
budget, satte vi fokus pa uppfoljning av redan beviljade projekt.
Tillvaxtverket kan konstatera att 2020 varit ett utmanande ar for
projekten. Pa grund av restriktioner mot att traffas fysiskt har stora delar
av projekt behovt planeras om och i vissa fall har delar aven behovt stallas
in helt. Under aret har vi utifran genomforda projektuppfoljningar
publicerat rapporten Med samverkan som nav, samt en kortfilm som
illustrerar paverkansfaktorer, hinder och risker och dess samband for att
lyckats med serviceutveckling.
Sammantaget kan vi konstatera att de insatser som vi beviljat
projektmedel, har alla pa ett eller annat satt bidragit till att flytta fram
positionerna avseende samarbeten, faktiska losningar och framfor allt
okad kunskap. Nagra lardomar och reflektioner kring utfallet av arbetet
fram till och med 2020 ar:
- Det ar viktigt med resurser till att starka processerna i det
regionala strategiska arbetet med serviceutveckling.
- For att na god tillganglighet till kommersiell service kravs reella
investeringsstod och direkta stod till den kommersiell servicen.
- En utmaning har varit vilken roll kommunen ska ha och ta i
satsningar for kommersiell service framfor allt efter projektets
slut.
- Det har funnits behov i ansokningar som varit bredare an vad var
handlingsplan tillatit, bland annat for investeringar. Det har
bidragit till att vi i hogre grad kunnat finansierat utveckling av
metoder, arbetssatt och kunskap. Det har darfor inte skapats sa
manga fysiska servicelosningar som forvantat.
- Insatser for kompetensutveckling for dagligvarubutiker har varit
mycket uppskattade och valbehovliga. Behovet av kunskap pa en
mer grundlaggande niva visade sig vara storre an forvantat.
Detta tar med oss in i de tva forlangningsaren av Landsbygdsprogrammet
for 2021–2022 och i det fortsatta arbetet med regionala serviceprogram.

Rekommendationer
Samsyn och ett större geografiskt perspektiv krävs för hållbar
service
För att utnyttja medel för stöd till kommersiell service på ett effektivt
sätt är det mycket viktigt att regioner och länsstyrelser utvecklar
samarbete och dialog. De behöver vara överens om i vilka serviceglesa
områden som behoven är som störst av befintliga ekonomiska stöd.
-

Tillväxtverket framhåller betydelsen av att regeringen i sin
styrning av arbetet med kommersiell service understryker
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betydelsen av en strategisk samverkan och dialog mellan
länsstyrelser och regioner.
Samlad översyn av de olika stöden till kommersiell service
Den befintliga stödstrukturen för kommersiell service är komplex.
Både vad gäller delvis överlappande stödtyper och att flera stöd har
funnits länge utan större justeringar.
-

Tillväxtverket föreslår att regeringen tar initiativ till en samlad
översyn av de olika stöden som riktas till kommersiell service.

Nya regionala serviceprogram för 2022–2030 kräver bättre
samverkan och ett samlat ansvar för både strategi och
ekonomiska medel
-

-

-

Tillväxtverket föreslår att medel till kommersiell service i
kommande programperiod hanteras inom ramen för nationella
anslag av regionala serviceprogram i stället för via
Landsbygdsprogrammet.
Tillväxtverket föreslår att det med kommande erbjudande till
regionerna, om att ta fram och genomföra regionala
serviceprogram, också följer en årlig grundfinansiering.
Tillväxtverket anser att om en region bedömer att det inte finns
utmaningar i tillgänglighet till kommersiell service eller några
serviceglesa områden i berört län, bör regionen kunna välja att
inte prioritera arbetet med regional serviceplanering.
Konsekvensen av detta bör dock bli att regionen inte bör hantera
olika stöd till kommersiell service. Regionen bör då inte heller
tilldelas de öronmärkta medel för arbetet med kommersiell
service som vi föreslår.
I förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service bör
det framgå att stöd endast kan ges om en regional analys har
gjorts som visar vilka serviceglesa områden som finns och vilka
behov som finns av service i dessa områden.

Stödhantering i Landsbygdsprogrammet har för stort fokus på
kontroll och för lite fokus på nytta och resultat
Uppdraget som stödmyndighet i Landsbygdsprogrammet har varit ett
krävande arbete som i för hög grad handlat om att hantera krångliga
och regeltyngda handläggningssystem. Det är inte nyttan av
genomförda projekt och resultaten som ligger i fokus i att ha
uppdraget som stödmyndighet. I stället är det kontroller och
rimlighetsbedömningar som tar allt för mycket tid i anspråk, i
förhållande till ett proaktivt stöttande av de projekt som finansieras.
-

Tillväxtverket anser att projektmedel för serviceinsatser ska
stödjas med nationella medel från och med 2023.
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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 regioner med ansvar
för regionalt utvecklingsarbete samt länsstyrelser, men även med
nationella och kommersiella aktörer inom serviceområdet.
1.1.1
Uppdrag enligt regleringsbrev 2021
Tillväxtverket ska enligt regleringsbrevet för budgetår 2021:
Lämna en samlad redovisning av det arbetet som Tillväxtverket och
regionerna har bedrivit för att främja tillgängligheten till kommersiell
och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa
områden.1
Redovisningen ska även innehålla
- Slutredovisning av genomförandet av Regionala serviceprogram 2014–
2020.2
- Redovisning av fördelade medel för kommersiell service i särskilt
sårbara och utsatta områden – Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker.3
- Redovisning av vilka insatser som Tillväxtverket genomfört i sin roll
som stödmyndighet till Landsbygdsprogrammet 2014–2020.
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.

Pågående uppdrag 3.18, Regleringsbrev 2021, bilaga 3. Redovisning
av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss
offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.
1

Pågående uppdrag 3.1, Regleringsbrev 2021, bilaga 3. Utarbeta
riktlinjer för regionala serviceprogram 2014–2020 samt att redovisa
programmens genomförande, N2013/2299/RT, N2015/08958,
N2016/07808/HL
2

Pågående uppdrag 3.3, Regleringsbrev 2021, bilaga 3. Fördela medel
för stöd till kommersiell service i särskilt sårbara och utsatta områden,
N2015/08916/HL + N2018/01928HL
3

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 landsbygder behöver en viss
servicenivå för att kunna och vilja verka i dessa områden. Företagen är
beroende av att kunna rekrytera personal till sin verksamhet.
Befolkningens intresse av att bo och/eller flytta till 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, regioner,
länsstyrelser, nationella och kommersiella aktörer inom
serviceområdet.

1.4

Metod

Underlag för vår återrapportering av insatser inom området
kommersiell service för verksamhetsåret 2020 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 konferenser med regionala
tjänstepersoner samt möten med Centralt samordningsforum 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 avseende de stöd som hanteras i
Landsbygdsprogrammet 2014–2020.
I kapitlet om Regionala serviceprogram har vi även använt oss av
återrapporteringar av regionernas villkorsbrev avseende kommersiell
service.
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Kapitlet om Tillväxtverkets arbete som stödmyndighet för
Landsbygdsprogrammet bygger bland annat på statistik om beviljade
projektmedel från Jordbruksverkets system för uppföljning och utdata.

1.5

Disposition

Rapporten svarar mot Tillväxtverkets pågående uppdrag 3.18 enligt
bilaga 3 i regleringsbrev för budgetår 2021. 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 2015–2020, 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 särskilt driftstöd till försäljningsställen för dagligvaror i sårbara
och utsatta områden.
Kapitel 4 - Genomförande av regionala serviceprogram 2014–2020.
Detta kapitel utgör slutredovisning 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 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 2020. Vi redovisar även vad
vi har genomfört på nationell nivå för informations- och
erfarenhetsutbyte i frågor om kommersiell service främst genom
mötesplatsen Centralt samordningsforum (CSF).
Kapitel 6 - Stödmyndighet i Landsbygdsprogrammet för
serviceutveckling. Här redogör vi för vårt uppdrag som stödmyndighet
för Landsbygdsprogrammet 2014–2020. För detta har vi hanterat
projektmedel kompetensutveckling, information och pilotprojekt för
serviceutveckling.
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1.6

Tillväxtverkets arbete med kommersiell service

Tillväxtverkets arbete med kommersiell service kan för år 2020 delas
upp i fem olika områden. Nedan följer en kort beskrivning av
respektive område.
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 regioner och länsstyrelser som
ansvarar för beslut om stöd till kommersiell service.4 Regionerna ska
rådfråga Tillväxtverket vid frågor av principiell vikt.
Vi följer upp beslutade medel varje år och rapporterar detta till
Regeringskansliet även i separat rapport5.
Inom området stöd till kommersiell service genomför vi även
uppdraget att fördela medel till berörda regioner för särskilt driftsstöd
till dagligvarubutiker 6.
1.6.2
Regionala serviceprogram (RSP) 2014–2020 (uppdrag)
Hösten 2013 utarbetade Tillväxtverket, på uppdrag av regeringen,
riktlinjer för RSP 2014–2018 7. Programmen är länens strategier för
att behålla och utveckla service i 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
År 2020 hade 21 regioner ansvaret för beslut enligt förordning
(2000:284) om stöd till kommersiell service. 19 länsstyrelser
hanterade också investeringsstöd till lokal service inom ramen för
Landsbygdsprogrammet 2014–2020.
4

Regleringsbrev 2021, bilaga 3 pågående uppdrag 3.19. Redovisning
av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell
service.
5

Uppdrag att fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt
sårbara och utsatta områden, N2015/08916/HL + N2018/01928/HL +
N2019/03239/RTL
6

Uppdrag: Att utarbeta riktlinjer för regionala serviceprogram 2014–
2020 samt redovisa programmens genomförande, N2013/2299/RT.
7
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Tillväxtverket att stödja genomförandet av regionala serviceprogram
till och med 2020.8
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 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
(ursprunglig budget på cirka 160 miljoner kronor) som ska bidra till
att utveckla servicestrukturen i Sveriges 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 landsbygder som i början

Förlängt uppdrag att stödja genomförandet av regionala
serviceprogram till och med 2020, N2016/07808/HL
8
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av programperioden omfattade 490 miljoner kronor9. 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.
9
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Stöd till kommersiell service

Olika ekonomiska stöd till kommersiell service i serviceglesa områden
är viktiga för att utveckla och bevara de företag som tillhandahåller
främst dagligvaror och drivmedel, men som också ofta är ombud för
exempelvis post, apotek och betaltjänster.

Dagligvaruhandeln har klarat sig bra under pandemin
Pandemin som drabbade Sverige i början av 2020 riskerade att skapa
problem för både dagligvaruhandel och drivmedelsbranschen. Med
facit på hand kan vi nu se att det är främst dagligvaruhandeln som är
den största vinnaren under pandemin, och kanske speciellt i
landsbygderna. Då människor jobbat hemifrån i hög utsträckning så
har man också valt att handla i den lokala butiken. Det är bara i några
enstaka orter nära riksgränsen där ett tydligt tapp i försäljning kan
noteras. Här är utbudet av dagligvaror i normala fall ofta
överdimensionerat i förhållande till den svenska befolkningen på
orterna. I övriga geografier är det inte ovanligt med en 10–20
procentig ökning i försäljningsomsättning. Även drivmedelsbranschen
har klarat sig relativt bra under pandemin.
Tillväxtverket vill lyfta fram att det nu är viktigt att dagligvaruhandlare gör allt för att behålla sina nya kunder men också att de
bejakar den digitala teknikens möjligheter i sina butiker. Att
möjliggöra för kunder att handla i butiken efter normal stängningstid
kan vara det som gör att befolkning fortsätter att handla i lokala
butiker i stället för storköp i samband med arbetspendling till större
tätorter. Minskade bemannade öppettider kan också förbättra
lönsamheten.

Samsyn och ett större geografiskt perspektiv krävs för hållbar service
Efter flera år av historiskt höga nivåer av beviljade medel till
kommersiell service så beviljades bara drygt hälften så mycket medel
2020 jämfört med 2019. Detta eftersom länens budgetar för
investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet tagit slut i de flesta län. I en
tredjedel av länen har därför regionerna under året gått in med
respektive 1:1 anslag och beviljat investeringsbidrag enligt
förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service. Detta har
dock varit svårare att göra under den pågående pandemin då behovet
av övriga företagsstöd varit hård. Beslut är dock nu fattat om
ytterligare 160 miljoner kronor till investeringsstöd i
Landsbygdsprogrammet för åren 2021–2022.
För att utnyttja medel på ett effektivt sätt är det nu mycket viktigt att
regioner och länsstyrelser utvecklar samarbete och dialog. De båda
aktörerna behöver vara överens om i vilka serviceglesa områden som
behoven är som störst av befintliga ekonomiska stöd. Digitalisering
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som öppnar upp för delvis eller helt obemannade butiker kan
exempelvis vara en lösning på lönsamhetsproblem för strategiskt
viktiga butiker med samordnad kommersiell service. Men denna
lösning kan också vara ett hot mot samma butiker, som ofta är viktiga
för även annan service. Därför är det centralt att regionen och
länsstyrelsen är ”sampratade” om vart och till vad som befintliga
resurser ska prioriteras. Det gäller alltså att lyfta blicken från det lilla
samhället eller byn och från ett större geografiskt perspektiv se vart
det är långsiktigt hållbart att satsa på att utveckla service.
-

Mot bakgrund av detta vill Tillväxtverket framhålla
betydelsen av att regeringen i sin styrning av arbetet med
kommersiell service understryker betydelsen av en
strategisk samverkan och dialog mellan länsstyrelser och
regioner.

Samlad översyn av de olika stöden till kommersiell service
Den befintliga stödstrukturen för kommersiell service är komplex.
Både vad gäller delvis överlappande stödtyper och att flera stöd har
funnits länge utan större justeringar. Detta framgår på många sätt och i
olika sammanhang i nedanstående redovisning.
-

Tillväxtverket föreslår därför att regeringen tar initiativ
till en samlad översyn av de olika stöden som riktas till
kommersiell service.

2.2
Strategisk regional serviceplanering
Programperiod präglad av regionbildning och stöd hos olika aktörer
2020 var det sista året för Regionala serviceprogram 2014–2020.
Programperioden har präglats av utmaningar både när det gäller
regionbildningar och att olika stöd till kommersiell service har
hanterats både av regioner och länsstyrelser. Många regioner har haft
svårt att prioritera att jobba strategiskt med servicefrågorna. Även om
det finns några som har utvecklat sitt arbete på ett bra sätt. Den
positiva utveckling som vi ser handlar framför allt om samverkan med
kommunerna. I dag driver flera regioner återkommande forum för
samverkan. Samtidigt har flera regioner stannat vid att hantera
ansökningar om regionens egna stöd och dialogen med kommuner och
länsstyrelser har inte utvecklats i tillräcklig utsträckning.

Pandemin har synliggjort betydelsen av kommersiell service
Under coronapandemin har det blivit tydligt vilken betydelse som
både dagligvarubutiker och drivmedelsstationer har haft för att
människor i landsbygder ska ha tillgång till service. En viktig slutsats
när det gäller serviceförsörjning är att det krävs en väl fungerande
service i vardagen för att tillgängligheten också ska fungera när det
uppstår en kris. Här har Tillväxtverket redan tagit initiativ till att titta
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djupare på sambandet mellan service och samhällets robusthet och
publicerar en rapport under våren 2021. Bland annat är det här viktigt
att framhålla att för att servicen ska fungera i kris krävs analyser och
ett strategiskt arbete med serviceplanering. Regionen bör, i sin roll
som regionalt utvecklingsansvarig aktör, se sig själv som viktig aktör
också för serviceutvecklingen. Vi vill därför understryka vikten av att
regionerna prioriterar att hålla ihop det strategiska arbetet med
serviceplanering i länen när ett erbjudande om regionala
serviceprogram lämnas av regeringen senare under 2021.

Nya regionala serviceprogram för 2022–2030 kräver ännu bättre
samverkan och ett samlat ansvar för både strategi och ekonomiska
medel
Regionala serviceprogram (RSP) är strategiskt viktiga dokument och
den process som föregår dem är central för ett samlat och effektivt
arbete med att främja kommersiell service i landsbygder. I
framtagandet av nya regionala serviceprogram är det därför viktigt att
det görs en ordentlig analys av befintlig tillgänglighet till kommersiell
service. Arbetet får sedan inte stanna vid analysen. En kontinuerlig
dialog måste i stället föras med framför allt kommuner och
länsstyrelser. Den senare i dess roll för stödhantering av
investeringsstöd genom Landsbygdsprogrammet, samordnare för kris
och beredskap samt grundläggande betaltjänster.
Som vi framhåller ovan behöver servicefrågorna på regional nivå
hanteras samlat avseende både strategisk styrning och finansiella
resurser. Vi anser att upplägget av arbetet sedan 2016 varit ineffektivt
genom att olika regionala organisationer hanterar olika stöd till
kommersiell service i samma län. Dels har detta skapat en oklarhet
bland kommuner och servicegivare om vilka bestämmelser som gäller.
Dels om vem det är som bestämmer vart och till vad som olika
ekonomiska medel bör prioriteras för att utveckla eller behålla service.
Tillväxtverket föreslår därför att:
-

Medel till kommersiell service i kommande
programperiod hanteras inom ramen för nationella anslag
av regionala serviceprogram i stället för via
Landsbygdsprogrammet.

För att klara av att driva och utveckla ett strategiskt arbete med
regional serviceplanering krävs särskilt avsatta resurser. Vi ser att de
stöd Tillväxtverket lämnat till regionala projekt för att stärka
processerna har gett effekt. Men för ett hållbart arbete krävs en mer
långsiktig finansiering. Det är också centralt att stödhanteringen utgår
från de regionala prioriteringar som tas fram. Utan sådana
prioriteringar blir det svårt att hantera stöd på ett effektivt sätt.
-

Tillväxtverket föreslår därför att det med kommande
erbjudande till regionerna om att ta fram och genomföra
regionala serviceprogram också följer en årlig
grundfinansiering.
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-

-

Tillväxtverket anser vidare att om en region bedömer att
det inte finns utmaningar i tillgänglighet till kommersiell
service eller några serviceglesa områden i berört län bör
regionen kunna välja att inte prioritera arbetet med
regional serviceplanering. Konsekvensen av detta bör
dock bli att regionen inte bör hantera olika stöd till
kommersiell service. Regionen bör då inte heller tilldelas
de öronmärkta medel för arbetet med kommersiell
service som vi föreslår ovan.
I förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell
service bör det därför framgå att stöd endast kan ges om
en regional analys har gjorts som visar vilka serviceglesa
områden som finns och vilka behov som finns av service i
dessa områden.

2.3
Stödmyndighet för Landsbygdsprogrammet
Värdefull kunskap om faktorer för serviceutveckling
Tillväxtverkets arbete med de medel vi har förfogat över i
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 har haft betydelse för vårt arbete
med att främja kommersiell service i landsbygder. Detta tack vare vårt
proaktiva arbetssätt där vi också blandat insatser inom finansiering,
nätverk och kunskap. Vårt uppdrag som stödmyndighet har
sammantaget bidragit till värdefull kunskap om:
• servicebehov i olika och varierande förhållanden,
• nya möjligheter och förutsättningar att tillgodose servicebehov,
• samband och påverkansfaktorer för serviceutveckling,
• framgångsfaktorer och hinder i arbetet för en stärkt servicestruktur.

Mjuka projektmedel har svårt att påverka tillgänglighet till service
För att nå en faktisk förändring av tillgänglighet till kommersiell
service krävs reella investeringsstöd till kommersiell service. Dessa
finns idag på regional nivå. I de projekt som Tillväxtverket förmedlat
stöd till har det blivit en övervikt mot projekt med inriktning att
utveckla metoder, arbetssätt, kunskap, samarbeten och information.
Och därmed har det heller inte skapats så många fysiska
servicelösningar som förväntat. Att från ett nationellt perspektiv stötta
lokala initiativ i deras unika miljö förutsätter att man har en bild över
hur det kan landa i ett regionalt sammanhang. Vi anser att finansiering
av lokala projekt med fördel hanteras på regional nivå. Vi ser däremot
att Tillväxtverket är rätt aktör för att hantera mer komplexa eller
länsöverskridande projekt.

För stort fokus på kontroll och för lite fokus på nytta och resultat
Tillväxtverket har haft uppdraget att som stödmyndighet i
Landsbygdsprogrammet hantera projektmedel sedan 2016. Det har
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varit ett krävande arbete som i för hög grad handlat om att hantera
krångliga och regeltyngda handläggningssystem. Systemen är
uppbyggda först och främst för att säkerställa att inga oegentligheter
ska finansieras av Landsbygdsprogrammet. Det är inte nyttan av
genomförda projekt och resultaten som ligger i fokus i att ha
uppdraget som stödmyndighet. I stället är det kontroller och
rimlighetsbedömningar som tar allt för mycket tid i anspråk, i
förhållande till ett proaktivt stöttande av de projekt som finansieras.
En stor osäkerhet har också funnits om hur stor budget varit för olika
delåtgärder. Det blev extra tydligt under 2020 då alla våra planerade
insatser för verksamhetsåret plötsligt fick stoppas i april då våra
befintliga medel i samtliga delåtgärder drogs tillbaka av
Jordbruksverket.
-

Tillväxtverket anser att projektmedel för serviceinsatser
ska stödjas med nationella medel från och med 2023.
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3

Uppföljning av stöd till kommersiell service

I detta kapitel redogör vi kortfattat för utvecklingen av stöd till
kommersiell service 2015–2020, samt hur regionerna tror att
efterfrågan på de olika stöden till kommersiell service kommer
utvecklas de kommande åren.
I avsnitt 3.2 redovisas för Tillväxtverkets särskilda uppdrag att fördela
medel för särskilt driftstöd till försäljningsställen för dagligvaror i
sårbara och utsatta områden.
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 eller
bemannad drivmedelsstation försvinner på landsbygden försämras
ofta även tillgången till dessa serviceslag.
För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska
stöd till i första hand dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i
landsbygder. I förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell
service finns bestämmelser för stödtyperna investeringsbidrag,
investeringslån, servicebidrag, särskilt driftstöd samt
hemsändningsbidrag. Och inom ramen för Landsbygdsprogrammet
2014–2020 har också funnits en betydande mängd medel för
investeringsstöd till lokal service som länsstyrelserna hanterar.

3.1

Utbud och efterfrågan av stöd

Nedan beskrivs kortfattat utvecklingen av stöden till kommersiell
service samt vad vi tror händer framöver.
3.1.1

Utvecklingen av stöd till kommersiell service 2015–2020

Under 2020 beviljades 89,1 miljoner kronor från anslag 1:1 för att
främja tillgången till kommersiell service. Här ingår servicebidrag,
hemsändningsbidrag, investeringsbidrag, investeringslån, särskilt
driftstöd samt vissa regionala projektmedel som alla hanteras av
regionerna som har det regionala utvecklingsansvaret i länen.
Om vi även räknar in de stöd som utgår ifrån Landsbygdsprogrammet
2014–2020 genom länsstyrelserna eller Tillväxtverket, så uppgår
totala stödet till 152,4 miljoner kronor vilket är betydligt mindre än de
föregående tre åren. Förklaringen bakom denna minskning är att
budget för investeringsstödet i Landsbygdsprogrammet 2014–2020
tagit slut. De kvarvarande projektmedel som Tillväxtverket hanterat i
Landsbygdsprogrammet drogs också in av Jordbruksverket under
våren 2020 varför planerade utlysningar för projektmedel och
kompetensutveckling inte kunde genomförs som planerat under året.

26

Tabell 3.1 Olika stöd till kommersiell service, fördelat på stödtyper,
beviljat åren 2015–2020, i miljoner kronor
Stödtyper
Servicebidrag

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8,4

6,3

5,5

5,3

3,5

4,7

Hemsändningsbidrag

11,2

12,3

13,1

13,3

12,7

14,8

Investeringsbidrag

31,1

12,4

0,3

9,8

28,4

14,3

0,2

0

0,3

0,1

0

0

0

32,3

34,0

52,0

54,3

54,5

7,0

6,0

10,2

4,8

2,4(4)

0,8(4)

57,9

69,3

63,4

85,3

101,3

89,1

0

47,1

76,5

88,5

156,4

61,4

0

28,7

33,5

31,4

16,0

1,9

0

0

4,6

7,3

0,9

0

0

1,4

5,4

1,3

9,5

0

0

77,2

120

128,5

182,8

63,3

57,9

146,5

183,4

213,8

284,1

152,4

Investeringslån
Särskilt driftstöd
Regionala projektmedel
Summa stöd inom utgiftsområde
19 Regional Tillväxt
Investeringsstöd i
Landsbygdsprogrammet
Projektmedel för pilotprojekt i
Landsbygdsprogrammet (1)
Kompetensutveckling och
information (2)
Rådgivning (3)
Summa stöd inom utgiftsområde
23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel
Totalt stöd till kommersiell
service

Källa: Tillväxtverket, Nyps (utgiftsområde 19). Jordbruksverket (utgiftsområde 23).
Tillväxtverket (Projektmedel i Landsbygdsprogrammet).
1

Avser Tillväxtverket beviljade projektmedel i Landsbygdsprogrammet, åtgärd 16.2

2

Avser Tillväxtverket beviljade medel i Landsbygdsprogrammet, åtgärd 1.1+1.2

3

Avser Länsstyrelser beviljade medel i Landsbygdsprogrammet, åtgärd 2.1

De projekt som Tillväxtverket bedömer syftar till att främja tillgänglighet till
kommersiell service
4

3.1.2
Olika stödtyper och geografisk spridning
I bilaga 1 visas den geografiska spridningen av de beviljade medlen till
kommersiell service under 2020. Under 2020 beviljades totalt 589
ärenden, fördelat på fem olika stödtyper, men antalet unika företag
som fått stöd är betydligt färre.
Om vi räknar bort de 117 ärenden för hemsändningsbidrag som
beviljats till 100 kommuner, så har 370 unika företag beviljats medel
från någon eller flera av de olika stödtyperna. Av dessa har 49 företag
beviljats särskilt driftstöd eller servicebidrag i kombination med
investeringsbidrag eller investeringsstöd från
Landsbygdsprogrammet.
Vidare har 20 företag beviljats både särskilt driftstöd och
servicebidrag, vilket är möjligt om det sammanlagda stödbeloppet inte
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överstiger 300 000 kronor. Denna finansiering ges till
dagligvarubutiker i sårbara områden som har fått ett relativt litet
driftsstöd, på grund av en låg försäljningsomsättning. Servicebidraget
kan då användas som ett kompletterande verktyg för att öka
stödbeloppens storlek och relevans.
Investeringsbidraget är den stödtyp som varierar mest. Minskningen
mellan åren 2015–2017 berodde på att det inom Landsbygdsprogrammet beviljats investeringsstöd med ett liknande syfte sedan
2016. Under 2019 beviljades hela 156 miljoner kronor i
investeringsstöd från Landsbygdsprogrammet10 , vilket är nästan
dubbelt så mycket som det samlade investeringsbidraget för åren
2015–2019 tillsammans. Den höga nivån på investeringsstöd under
den perioden kan dels förklaras av möjligheten att ge 90 procent i stöd
genom Landsbygdsprogrammet, dels av ett ökat investeringsbehov i
miljövänliga och energieffektiva kyl- och frysanläggningar samt
investeringar i drivmedelsanläggningar. Detta handlar ofta om relativt
stora investeringar som tar tid att projektera och upphandla. De
informationsinsatser som länsstyrelser genomförde de första två åren
av Landsbygdsprogrammet hade därför stor effekt på beviljade
investeringsstöd under 2019. Under 2020 har betydligt mindre
investeringsstöd beviljats eftersom länsstyrelsernas budgetar för
stödet tagit slut. Samtidigt har regionerna inte haft möjlighet att med
kort varsel börja bevilja investeringsbidrag från anslaget 1:1. Detta
speciellt under 2020 då det varit mycket hård konkurrens om medel
på anslag 1:1 beroende på behov av andra företagsstöd under den
pågående coronapandemin.
Det särskilda driftstödet infördes 2016. De två första åren fanns medel
på maximalt 35 miljoner kronor för driftstödet, men för 2018–2022
har regeringen utökat finansieringens volym. Bestämmelsen om
minsta avstånd till närmaste butik har samtidigt ändrats från 15 till 10
kilometer, vilket medfört en markant ökning i antalet butiker som är
berättigade till driftsstöd (från omkring 180 till 280). Efter denna
ändring uppgår beviljat driftstöd till strax under 55 miljoner kronor
per år. Tillväxtverket har för 2018–2022 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.
Sedan det särskilda driftstödet infördes har också fler butiker erhållit
detta stöd i stället för servicebidrag. Av tabell 3.1 framgår att

Se förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, 6 kap
10

Uppdrag att fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt
sårbara och utsatta områden, N2015/08916/HL + N2018/01928/HL +
N2019/03239/RTL
11
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servicebidragen minskat 44 procent mellan 2015–2020. Dock ökade
servicebidraget igen med 1,2 miljoner kronor mellan 2019 och 2020.
Hemsändningsbidraget har haft en liten ökning under perioden sedan
2015. Detta beror främst på att flera kommuner valt att höja
ersättningen för hemsändning12 av dagligvaror till hushåll som själva
har svårt att ta sig till närmaste dagligvarubutik. Under 2020 bidrog
coronapandemin till att kommunerna ökade hemsändningar av
dagligvaror till äldre personer över 70 år eftersom de bedömts som
riskgrupper för sjukdomen Covid19. Egentligen borde inte effekter av
den ökade hemsändningen märkas förrän 2021, då kommunerna
enligt regelverket ska söka bidraget årligen i efterskott. Men eftersom
utgifterna för hemsändning troligtvis ökat kraftigt för vissa kommuner
under 2020 så har nio regioner bedömt att några kommuner kunnat
lämna in ansökningar om bidrag redan under innevarande år i stället
för en gång efter avslutat kalenderår.
3.1.3
Branschfördelning
De olika ekonomiska stöden till kommersiell service syftar till att
främja tillgänglighet till främst dagligvaror och drivmedel. Därför är
det naturligt att det är försäljningsställen för dagligvaror och
drivmedel som beviljas investeringsbidrag, servicebidrag, särskilt
driftstöd samt investeringsstödet från Landsbygdsprogrammet.
Tabell 3.2. Stöd till kommersiell service 2020 fördelat stödtyp, bransch
eller inriktning, i miljoner kronor och antal ärenden.
Bransch/Inriktning
Dagligvaror

Särskilt
driftstöd
54,5 / 276st

Servicebidrag
4,2 / 28st
0,5 / 3st

Drivmedel

Investerings- Investeringsstöd
bidrag
(Utg.omr. 23)
12,9 / 46st
48,7 / 92st
1,4 / 6st

Servicepunkt
Summa

54,5 / 276st

4,7 / 31st

14,3 / 52st

Totalt
120,3 / 442st

10,8 / 18st

12,7 / 27st

1,9 / 3st

1,9 / 3st

61,4 / 113st

134,9 / 472st

Källa: Tillväxtverket, Nyps (utgiftsområde 19). Jordbruksverket (utgiftsområde 23).

Av 2020 års totalt beviljade medel på 135 miljoner kronor för dessa
fyra stödtyper kan en kategorisering göras på dagligvaror eller
drivmedel. Det särskilda driftstödet avser i sin helhet att stärka
tillgänglighet till dagligvaror. I många fall är dagligvarubutik och
12Av

de ca 100 kommuner som årligen söker bidraget är det
fortfarande flera som inte betalar maximala beloppet 200kr för
hemsändningen. Ju högre ersättning kommun betalar desto mer ökar
kommunens utgift. Framför allt landsbygdskommuner har ofta mindre
resurser men samtidigt relativt fler äldre personer som bor i
serviceglesa områden, vilket är målgrupp för hemsändningsbidraget.
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drivmedelsstation samordnade och när ett företag söker stöd så kan
ansökan innehålla både insatser för dagligvaror och drivmedel.
För stöden på anslag 1:1 kategoriseras respektive ärende på
huvudsaklig branschkod. Av investeringsbidraget och servicebidraget
på anslag 1:1 så avser 1,9 miljoner kronor och nio ärenden branscher
inom drivmedelshandel.
För investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet kategoriseras ärenden
på huvudsaklig inriktning – dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt.
Av beviljade investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet på 61,4
miljoner kronor så avser 10,9 miljoner kronor och 18 ärenden att
stärka tillgänglighet till drivmedel.
3.1.4

Medel för kompetensutveckling, information och rådgivning i
Landsbygdsprogrammet 2014–2020

I Landsbygdsprogrammet 2014–2020 finns utöver medel för
investeringsstöd och pilotprojekt även medel för
kompetensutveckling, information och rådgivning.
Tillväxtverket har sedan 2016 genomfört och påbörjat
informationsinsatser för 5 miljoner kronor och insatser för
kompetensutveckling motsvarande 7,8 miljoner kronor. (Läs mer i
kapitel 6.1–6.3). Under våren 2020 planerade Tillväxtverket att utlysa
ytterligare medel för kompetensutveckling men då våra medel drogs
in av Jordbruksverket så kunde detta inte genomföras.
Länsstyrelserna har haft medel för rådgivning till företag som
tillhandahåller kommersiell service i landsbygder. Med dessa medel
har länsstyrelser via upphandling av affärsrådgivare kunnat stötta
företagen. Företagen avropar sedan rådgivningstid från
affärsrådgivare och finansierar 30 procent av konsultkostnaden själva.
Sedan 2016 har elva länsstyrelser startat upp insatser för rådgivning. I
ett fall (Länsstyrelsen Dalarna) innefattar insatsen rådgivning för sju
län. Totalt omfattas alltså 17 län. Efterfrågan av rådgivning har i många
län varit låg under hela programperioden. Ursprunglig total budget i
Landsbygdsprogrammet för rådgivning till kommersiell service låg på
50 miljoner kronor. Budget för uppstartade insatser i länen låg initialt
på 23 miljoner kronor. Flera län har dock avbrutit sin rådgivning och
2019 beslutade Jordbruksverket om budgetändringar för sju
länsstyrelser. Det innebar att man flyttade hela eller delar av
länsstyrelsers budgetposter för rådgivning för kommersiell service
(åtgärd 2.1) till investeringsstöd (åtgärd 7.4), där efterfrågan på medel
varit betydligt högre.
Det finns flera orsaker till att man inte har lyckats med rådgivningen.
Samtliga länsstyrelser har tidigare lyft problemet med att målgruppen,
i huvudsak mindre dagligvarubutiker, inte anser sig ha råd med att
betala 30 procent av rådgivningskostnaden.
Försvårande faktorer har även varit:
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-

Butikerna bedömer att de inte har tid med rådgivning.
Andra konkurrerande insatser för rådgivning eller
kompetensutveckling som är billigare.
Svårt för affärsrådgivarna att nå målgruppen.
Tidskrävande upphandlingsprocess och få intresserade
konsulter.
Bristande resurser för att informera om rådgivningen.

Figur 3.1 Butiker som har beställt rådgivning genom 7-länsprojektet för
rådgivning som Länsstyrelsen Dalarna driver

Källa: Länsstyr elsen Dalarna

Ett gott exempel är dock Länsstyrelsen Dalarna som tillsammans med
sex andra länsstyr elser 13 har samlat respektive budget för rådgivning
och på så vis upphandlat flera olika rådgivare. Länsstyrelsen Dalarna
redovisar fram till januari 2020 beställningar motsvarande 414 dagars
rådgivning, från 54 dagligvarubutiker, med ett värde på 3,1 miljoner
kronor (inklusive butikernas egen insats är värdet 4,5 miljoner
kronor). I figur 3.1 visas var butikerna som beställt rådgivning i 7länsprojektet är belägna.

13

Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Gävleborg
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3.1.5

Flera faktorer som påverkar efterfrågan av olika stöd till
kommersiell service

Det är flera faktorer som påverkar efterfrågan av medel och det är
därför svårt att förutse hur framtiden kommer bli.
Investeringsviljan och behov av investeringar
Det är främst investeringsviljan hos de potentiella stödmottagarna och
tillgången till medel för olika stöd som påverkar mest. Under de
senaste fem åren har de funnits relativt mycket medel till investeringar
genom främst Landsbygdsprogrammets delåtgärd för investeringsstöd
till kommersiell service. I skrivande stund är det klart med ytterligare
medel i Landsbygdsprogrammet på 160 miljoner kronor för åren
2021–2022. Vilka medel som kommer finnas tillgängliga från 2023 är i
dagsläget oklart.
Den stora volymen på medel till kommersiell service har troligtvis
bidragit till att åtminstone många dagligvarubutiker har genomfört
byte av kyl och fryssystem till mer miljövänligare och energieffektivare
system. Även utbyggnader för hantering av paketutlämning och byte
av pantautomater har varit vanliga åtgärder. Det skulle kunna
innebära att behovet av nya investeringar inom några år framåt till
viss del är mättat. Å andra sidan kan framtidstron ha ökat hos de som
redan gjort investeringar och att de nu ser möjligheter att fortsätta
utveckla sina verksamheter.
Volymen pengar i stödsystemet
Befintliga medel i Landsbygdsprogrammet har ofta krävt begränsad
egen insats (ofta bara tio procent), vilket har varit förmånligt och
många gånger mycket positivt då större och välbehövliga investeringar
har kunnat genomföras. Å andra sidan finns risker med den något
ovanliga situationen med mycket pengar i stödsystemet. Det kan ha
bidragit till att stöd ibland beviljats med bristfälliga analyser av
konkurrenssituation i ett geografiskt område, samt analys av hur stort
behovet av viss service varit i ett område. Denna risk är störst i mer
tätbefolkade regioner då det är både tätare mellan befolkade orter och
befintliga servicegivare. Hanteringen av investeringsstödet i
Landsbygdsprogrammet kan vara svår då det saknas bestämmelser i
Landsbygdsprogrammet, avseende bedömning av konkurrens mot
närliggande företag som tillhandahåller liknande kommersiell service.
Dialogen mellan länsstyrelsens hantering av investeringsstöd och
regionens handläggning av sina stöd samt dess strategiska
servicearbete har inte heller fungerat optimalt i alla län. Detta
kan ha medfört att befintliga medel har använts till investeringar
som inte alltid är motiverat utifrån ett resurseffektivt och
samhällsekonomiskt perspektiv.
Svårt att bedöma behovet av investeringar för drivmedel
För drivmedel är det betydligt svårare att bedöma framtida behovet av
medel. Dels är det ofta kostsamma investeringar som behöver göras
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när det handlar om att exempelvis byta cisterner och rörledningar. Det
kan då krävas god likviditet för att kunna söka stöd, eller möjlighet till
att låna pengar fram tills stödet utbetalas. Båda dessa faktorer är svåra
att klara av för drivmedelsstationer i landsbygder. Det handlar ofta om
äldre stationer som ägare drivit under lång tid och incitamentet att
satsa nya pengar på att utveckla verksamheten kan därför vara låg, och
det är ofta svårt att låna pengar från banker för investeringar.
Den stora osäkerheten om vad som kommer hända med efterfrågan av
så kallade blöta drivmedel de kommande tio åren är också stor.
Hastigheten på konvertering av fordonsflottan till eldrivna fordon är
osäker. En eldriven bil är kostsam att köpa men billigare i drift, och en
elbil kan även laddas i hemmet. Om bilarna blir billigare när tekniken
utvecklas så kommer fler att upptäcka att det är lönsammare och då
kan efterfrågan på blöta drivmedel sjunka ganska snabbt.
Frågan är när i tiden drivmedelsstationer, som vi ser dem idag,
kommer ha tappat sin nuvarande funktion. När vi laddar bilen i
hemmet kommer vi inte behöva besöka drivmedelsstationen lika
ofta och då kommer även lönsamheten i de bemannade
stationerna också att minska. Det är inte ovanligt att dessa även
är ombud för olika pakettjänster eller apoteksvaror, så dessa
servicefunktioner kan då också försämras.
3.1.6

Regionernas prognos för olika stöd till kommersiell service de
kommande två åren

Vi har frågat regionerna hur de tror att beviljade medel för de olika
stöden till kommersiell service kommer utvecklas de kommande två
åren. Regionerna fick frågan i december 2020 och svaren lämnades i
januari 2021. Nedan redovisas kortfattat för dessa framtidsprognoser.
Efter att det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker infördes år
2016 har efterfrågan på servicebidrag minskat. Dock ser vi en ökning
med 35 procent av servicebidrag mellan 2019–2020 motsvarande 1,2
miljoner kronor. En region ser ett ökat behov av servicebidrag de
kommande åren på grund av att coronapandemin har resulterat i
minskad omsättning för vissa butiker i gränsområden till främst
Norge. Dock är den generella bilden att dagligvarubutikerna har
klarats sig bra under pandemin. Många butiker har ökat omsättningen
med 10–20 procent vilket beror på att befolkning inte har
arbetspendlat till större tätorter. I stället har man i större omfattning
handlat i den lokala butiken på hemorten. En annan region använder
servicebidraget till prioriterade butiker vid ägarbyte för att hjälpa till
att täcka uppstartskostnader. De flesta av regionerna ser en
oförändrad efterfrågan på servicebidrag de kommande två åren. Flera
regioner pekar dock på att det är viktigt att stödformen finns kvar för
att kunna användas när det finns ett akut behov av ekonomisk hjälp.
I mars 2020 gick Tillväxtverket ut med information till regionerna om
möjligheten att bredda målgruppen för hemsändningsbidrag under
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coronapandemin. I de områden där servicen är gles har kommunerna
sedan dess, inom ramen för hemsändningsbidraget, kunnat inräkna
alla hushåll där personerna är över 70 år. Detta för att säkerställa att
hushållen får dagligvaror levererade till sin dörr och därmed minskar
risken för smitta under pandemin. Den nya tolkningen har lett till att
användandet av hemsändningsbidraget ökat under 2020. Mer än
hälften av regionerna (12 regioner) tror även på en ökad efterfrågan
av stödet det kommande året främst med anledning av en eventuellt
fortsatt pandemi. Fyra regioner (Gotland, Halland, Skåne och
Stockholm) använder inte hemsändningsbidraget då de bedömer att
det inte är prioriterat utifrån storleken på deras 1:1-anslag. En region
räknar med en minskning av bidraget på grund av regionens ändrade
riktlinjer till kommunerna.
Merparten av regionerna (16 av 21) bedömer att efterfrågan på stöd
till investeringar för dagligvaror kommer att vara oförändrad de
kommande två åren. Flera stora investeringar i kyl och frysar är
genomförda tidigare år. Många butiker har uppnått maxnivå enligt
reglerna för försumbart statsstöd (200 000 Euro på tre år). Några
regioner bedömer dock att det kan komma en ökad efterfrågan av stöd
på grund av digital omställning i butiker till exempelvis obemannade
butiker och paketboxar. Fem regioner (Jönköping, Dalarna, Gävleborg,
Norrbotten och Västerbotten) bedömer att efterfrågan på stöd
kommer att öka de kommande åren. I de flesta länen har budget för
investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet tagit slut under 2020 och
då har åtta regioner (se bilaga 1) erbjudit investeringsbidrag enligt
förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service i stället. Västra
Götalandsregionen har till exempel inte behövt använda
investeringsbidraget ännu eftersom det har funnits kvar medel för
investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet. Region Skåne och Region
Uppsala brukar, oavsett medel i Landsbygdsprogrammet, inte
prioritera att använda sig av investeringsbidraget då deras 1:1-anslag
bedöms för litet. Flera regioner anser att om det kommer ytterligare
medel till investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet under
förlängningsåren 2021–2022 kommer efterfrågan av stöd att öka.
Hälften (Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg,
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Östergötland) av
regionerna ser en ökad efterfrågan av stöd till
drivmedelsinvesteringar, främst på grund av lagkrav på att ickekorrosionsklassade cisterner och rör ska vara åtgärdade senast juni
2022. De fristående drivmedelsstationerna har svårt att på egen hand
klara investeringskostnader för lagkraven som snart ska vara
uppfyllda, säger en av regionerna. Några av regionerna ser också att
omställningen till fossilfria drivmedel kan påverka efterfrågan av stöd
till drivmedel. Den andra hälften av regionerna ser ett oförändrat
behov av stöd de två kommande åren.
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3.1.7
Digitalisering och obemannade dagligvarubutiker
Utvecklingen av olika typer av självbetjäning i dagligvarubutiker har
pågått under hela 2010-talet. I början handlade det om större
dagligvarubutiker i större tätorter där det fanns kassor med möjlighet
för kunden att själv skanna varor och betala. Men på senare tid har
tekniken utvecklats framför allt avseende betalningsfunktioner och
elektroniska lås som gör det möjligt att hela butiker kan vara
obemannade under hela eller delar av dygnet. Detta gör det möjligt att
minska personalkostnader och på så vis förbättra lönsamheten. Det är
en möjlighet som även mindre dagligvarubutiker i landsbygder nu kan
dra nytta av. Antingen på platser där butiken sedan tidigare är nedlagd
eller i butiker som fortfarande finns kvar men som kämpar med
lönsamheten.
Det är viktigt att skilja på olika typer av obemannade butiker. Några är
fristående etableringar som franchisekoncept i nya butikskedjor som
AutoMat och 24Sju Snabbköp. Andra drivs av företaget som själva äger
den obemannade butiken som till exempel Lifvs och Seven24. Även de
större dagligvarukedjorna som Coop och ICA håller på att utveckla
koncept med obemannade butiker. Några befintliga dagligvarubutiker
installerar digital teknik och kan på så vis utöka öppettider före och
efter normalt bemannad tid. I andra butiker används personal endast
för att fylla på varor och hålla ordning i butiken medan kunder
betjänar sig själv. Vid årsskiftet 2020/2021 fanns cirka 50 helt
obemannade dagligvarubutiker i landet. Men utvecklingen går fort
både i större tätorter och i landsbygder.
3.1.8
Hur påverkar obemannade butiker utbudet av service?
Det finns både positiva effekter av att nyttja digitaliseringens
möjligheter, men det finns även aspekter som bör beaktas vid framför
allt olika stödansökningar som regioner och länsstyrelser får från
företag som vill öppna obemannade butiker i landsbygder.
Hur påverkas konkurrensen om mindre obemannade butiker etablerar
sig i områden där den potentiella köpkraften redan är på gränsen för
liten? Kanske har sedan tidigare mindre butiker försvunnit och
befintligt försäljningsställe tillhandahåller idag ett mångsidigt utbud
av dagligvaror och även annan kommersiell service (såsom drivmedel,
postombud, apoteksombud, betaltjänster) inom ett visst geografiskt
område. Det kan exempelvis handla om ett omland med en radie på
10–15 kilometer. För vissa orter i detta område som saknar butik idag
kan det upplevas som positivt om en mindre obemannad butik öppnar.
Men hur påverkar det den befintliga butiken som betjänar ett större
omland med ett större utbud av varor och tjänster? Vad händer om
den butiken får svårare att finnas kvar? Hur långt blir det då för
invånarna att åka till en liknande butik?
De koncept som är helt obemannade kan vara positiva om de minskar
främst ganska långa avstånd, eller förbättrar tillgängligheten i
tätortsnära lägen. Ska de vara lönsamma så tror vi att det är främst i
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sådana lägen de kommer att etableras och göra störst nytta. Samtidigt
finns risker med att nya etableringar kan konkurrera med befintliga
butiker som fyller fler servicefunktioner och att resultatet kan bli en
totalt sämre service.
I handläggningen av ansökningar av olika stöd till kommersiell
service, som regioner och länsstyrelsen hanterar, är det därför
viktigt att man beaktar hur etablering av obemannade butiker
påverkar det totala utbudet av kommersiell service.
Det är också viktigt att en löpande dialog förs mellan region,
länsstyrelsen och berörda kommuner. Här är det avgörande att
det finns både tydliga regionala strategier och kommunala
serviceplaner som underlag för prioritering av insatser.
Det är inte bara ansökningar om investeringsstöd(länsstyrelse) och
investeringsbidrag(region) som berörs av fenomenet obemannade
butiker. Även det särskilda driftstödet, som kan ges till mindre butiker
som tillhandahåller mångsidigt utbud av dagligvaror och annan
kommersiell service, kan påverkas. Frågan uppstår om en obemannad
butik kan beviljas särskilt driftstöd? Hittills är svaret att sortimentet i
de mindre obemannade butikerna inte bedöms tillräckligt omfattande.
Det krävs även att annan kommersiell service tillhandahålls och i flera
fall kan dessa vara svårare att erbjuda i en obemannad butik på grund
av högre krav på legitimationskontroll för utlämning av paket,
apoteksvaror med mera. Syftet med det särskilda driftstödet var när
det infördes 2016 att möjliggöra för bemannade butiker i sårbara
lägen att ha personal som också kan få lön för utfört arbete. Detta
också utifrån att en bemannad butik fyller en viktig funktion för
samordnad kommersiell service och att butiken ofta också fungerar
som en viktig social mötesplats. Driftstödet är konstruerat så att stödet
beror på omsättning av dagligvaruförsäljningen. Vid ökad försäljning
ökar behovet av personal och vid viss omsättning och bemanning så
uppstår stordriftsfördelar som motiverar att driftstödet sjunker med
ökad omsättning.
I helt obemannade butiker har man lägre personalkostnader och
därmed ökade möjligheter till mer lönsam verksamhet. Men detta kan
då också bidra till att olika typer av kommersiell service försvinner och
att det blir sämre servicenivå. Mindre obemannade butiker bedöms i
dagsläget vara i samma butikssegment som bemannade
drivmedelsstationer (trafikbutiker) med visst utbud av dagligvaror.
Därför anser vi generellt inte att de obemannade butikerna kan bli
föremål för särskilt driftstöd.
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3.2

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Detta avsnitt utgör delredovisning av Tillväxtverkets uppdrag att
fördela medel till regionerna för stöd till kommersiell service i särskilt
sårbara och utsatta glesbygdsområden. 14
Medlen ska användas till stödformen Särskilt driftstöd till
försäljningsställen för dagligvaror i särskilt sårbara och utsatta
områden.15 Stödet baseras på förslagen i betänkandet Service i glesbygd
(SOU 2015:35)
3.2.1

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 kilometer16 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 3.2 Stödets omfattning i relation till butikens omsättning.
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Kalla: Beslut om fordelning av medel for sarskilt driftsstod till dagligvarubutiker i sarbara och
utsatta lagen, Tillvaxtverket 2020-02-25

Uppdrag att fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt
sårbara och utsatta områden, N2015/08916/HL + N2018/01928HL
+N2019/03239/RTL
14

15

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.
16
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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 3.2.
3.2.2

2020 – femte året för det särskilda driftstödet

2020 var det femte året som Tillväxtverket fördelade medel för det
särskilda driftstödet. Beslut om 2020 års fördelning av medel på 55,7
miljoner kronor togs 2020-02-25. I tabell 3.3 redovisas fördelning av
medel samt slutligt beviljat och utbetalt belopp för särskilt driftstöd
2020.
För 2016–2017 fick Tillväxtverket fördela 35 000 000 kronor. Efter
regeringsbeslut 2018-03-15 och 2019-12-19 får Tillväxtverket fördela
högst 70 000 000 kronor för 2018–2022.
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. 17
Då driftstödet har hanterats under 2016–2018 så användes i stor
utsträckning faktiska stödbelopp för 2019 som underlag för beräkning
medel till länen för 2020. I de fall försäljningsställen inte fick stöd
2019 men de nu klarade avståndskravet 10 kilometer så beräknades
medel enligt beräkningsmodell i figur 3.2 och omsättningssiffror enligt
statistik.
3.2.3

Sex regioner fick utökade medel under året

Under året har sex regioner ansökt om utökade medel med totalt
1,8 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 sådana fall
ju större är risken att fördelade medel inte räcker till.

För försäljningsställen med mellan 9,5 och 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 §).
17
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Tabell 3.3: Fördelade medel och beviljat driftstöd 2020

Region med ansvar för det
särskilda driftstödet

Beslut om
fördelade medel
2020-02-25

Beslut om
utökade
medel
hösten 2020

Totalt fördelade
medel 2020

Slutligt beviljat
Driftstöd
2020

Antal butiker
som fick
driftstöd
2020

Region Blekinge

200 000

200 000

172 691

1

Region Dalarna

3 746 218

3 746 218

3 106 318

16

Region Gotland

208 334

208 334

92 354

2

2 522 995

2 522 995

11

684 455

684 455

606 225

3

Region Jämtland-Härjedalen

4 233 214

4 233 214

4 063 430

22

Region Jönköping

2 901 524

3 048 184

3 048 184

15

Region Kalmar län

2 245 932

2 245 932

2 243 853

11

Region Kronoberg

2 806 701

2 806 701

2 769 810

13

Region Norrbotten

5 497 239

5 497 239

5 296 468

27

404 167

404 167

257 529

1

5 205 012

5 205 012

4 895 226

24

933 334

933 334

573 334

3

1 131 230

1 131 230

5

2 408 435

2 348 622

12

2 044 939

Region Gävleborg
Region Halland

Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland

478 056

146 660

Region Uppsala

1 111 134

Region Värmland

2 408 435

Region Västerbotten

7 090 090

842 167

7 932 257

7 932 258
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Region Västernorrland

3 935 803

88 825

4 024 628

4 024 628

19

843 462

843 462

639 195

4

5 745 209

5 745 209

5 426 683

26

776 862

776 862

593 638

5

Region Västmanland
Region Västra Götaland
Region Örebro län
Region Östergötland
Summa

20 096

2 636 008

270 452

2 906 460

2 787 683

15

55 658 072

1 846 256

57 504 328

54 532 354

276

3.2.4
276 butiker fick i genomsnitt 197 600 kronor i driftstöd
Under 2020 beslutades om totalt 54,5 miljoner kronor i särskilt
driftstöd, fördelat på 21 län och 276 försäljningsställen av dagligvaror.
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Av tabell 3.4 framgår hur mycket stöd som beviljades för respektive
län och hur många butiker som fick driftstöd under året.
Genomsnittligt stödbelopp för år 2020 var 197 600 kronor. Det var 54
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 eller på
en ö med fler än en butik (253 butiker) hade ett genomsnittligt
avstånd till närmaste försäljningsställe med mångsidigt utbud av
dagligvaror på 18,1 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 18 butiker beviljats driftstöd av denna
anledning 2020 och medelvärdet på avståndet för dessa butiker var
9,2 kilometer.
Butiker i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse (bro eller
tunnel saknas), och som har närmaste butik på fastlandet, likställs med
butiker med mer än 10 kilometer till annat försäljningsställe. År 2020
fick 23 butiker belägna i dessa områden driftstöd. Av dessa låg 14 i
Stockholms län, sju i Västra Götaland och en butik vardera i Skåne och
Västerbotten.
3.2.5

Axfood hade flest butiker som fick driftstöd 2020

Beviljade driftstöd 2020 fördelat på respektive butikskedja framgår av
tabell 3.4. Det var Axfood som hade flest butiker som fick driftstöd
2020 med 134 butiker, motsvarande knappt 50 procent av samtliga
som fick driftstöd. 27 butiker klassas som butiker utan
kedjetillhörighet men merparten av dessa köper sina varor från
Axfood eller Menigo.
Tabell 3.4 Beviljat driftstöd fördelat på butikskedjor, i antal och kronor
Butikskedja eller grossist
Axfood (Tempo, Handlar´n)
ICA (Ica Nära)
Menigo(Nära dej)
Coop (Coop Nära, Konsum)
Emab/Frendo
Bergendahls (Matöppet)
Ej kedjetillhörighet
Summa

Antal butiker som
fick stöd 2020
134
43
48
13
6
5
27
276

Beviljat stöd
27 534 038
8 983 706
8 663 745
3 402 462
1 360 753
1 327 921
3 259 729
54 532 354

40

3.2.6

Butiker med särskilt driftstöd på kartan

Ursprunget till det särskilda driftstödet är förslagen
från den statliga utredningen Service i glesbygd (SOU
2015:35, sid 42). Uppdraget till utredningen var att
analysera förutsättningarna för att stödja tillgången
till en grundläggande nivå av kommer siell 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 (blå områden i figur 3.3),
och direkt till sådana områden angr änsande
glesbygd och avlägsna skärgårdsområden utan fast
landförbindelse.

Figur 3.3 Gr ad av tillgänglighet till tätor ter

Utredningen bedömde att 15 kilometer, till
närmaste försäljningsställe med mångsidigt utbud
av dagligvaror , var en lämplig avståndsgräns för att
få särskilt driftstöd. Sista butik på öar utan fast
landförbindelse föreslogs också som berättigat för
driftstödet. Detta för att undvika snedvridning av
konkurrens och för att identifiera vilka
försäljningsställen som ligger där tillgängligheten
till dagligvaror och annan kommersiell service är
som mest bristfällig.18
Det ursprungliga uppdraget till Tillväxtverket att
fördela medel för det särskilda driftstödet
baser ades på ovanstående förslag. Inför 2018 så
ändrades förutsättningarna för det särskilda
driftstödet då bestämmelsen om närmaste avstånd
ändrades från 15 till 10 km.
I figur 3.4 visas var butikerna som fick särskilt driftstöd 2020 är
belägna.

18

SOU 2015:35 Betänkande av utredningen service i glesbygd
41

Figur 3.4 Butiker med särskilt driftstöd 2020

Källa: Tillväxtverket, Pipos Servicesanalys
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4

Genomförande av regionala serviceprogram
2014–2020

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 slutredovisning av Tillväxtverkets uppdrag att stödja
och redovisa de regionala serviceprogrammens (RSP) genomförande
2014–2020 19 20.
Underlag för kapitlet är lämnade redovisningar från samtliga regioner,
samt skriftliga svar som inhämtades i samband med att regionala
serviceprogram diskuterades vid Forum för hållbar regional
utveckling och attraktionskraft. Som underlag ligger också den
sammanfattning av regioners återrapporteringar som Tillväxtverket
lämnar till Näringsdepartementet21.

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.
När de regionala serviceprogrammen antogs 2014 ägdes de av
länsstyrelserna med undantag för Hallands läns landsting, Skåne läns
landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun och
Uppdrag att utarbeta riktlinjer för regionala serviceprogram 2014 –
2018 samt att redovisa programmens genomförande, 2013-05-02,
N2013/2299/RT
19

Förlängt uppdrag att stödja genomförandet av regionala
serviceprogram till och med 2020, N2016/07808/HL
20

Regleringsbrev 2021, bilaga 3 pågående uppdrag 3.20.
Sammanställning av redovisningar från regioner, Gotlands kommun
och länsstyrelser.
21
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Regionförbundet i Kalmar län. Under programperioden har ansvaret
flyttats över till regionerna i takt med att de bildats och sedan 2019
ligger ansvaret för regionala serviceprogram på regionen i samtliga
delar av landet. Medlen för olika stöd till kommersiell service har legat
både hos länsstyrelserna som hanterat Landsbygdsprogrammet och
hos regionerna som hanterat förordningen för stöd till kommersiell
service.
Figur 4.1 Översikt serviceslag i RSP.22

4.2

Genomförda insatser i länen 2020

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 2020
framgår av figur 4.2 och i tabell 4.1.
Som tidigare år syns de konkreta verktyg som regionerna har för att
direkt stödja servicegivare med finansiering och rådgivning tydligt.
Tyngdpunkten ligger på dagligvaror och betaltjänster som specifikt
nämns av 18 respektive åtta regioner. Fem regioner har genomfört
insatser riktade till drivmedel. Post- och paketservice har prioriterats
av fem regioner, apotek av en. Detta innebär emellertid inte att dessa
serviceslag inte omfattas av övriga regioners 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.
Alla regioner samverkar i någon mån med andra aktörer och 16 lyfter
fram olika insatser för att stärka samverkan under 2020. I åtta

22

Källa: Riktlinjer för regionala serviceprogram 2012 – 2018
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regioner stöttar man också kommunerna med deras strategiska
planering av service.
Figur 4.2 Insatsområden i RSP 2020

4.2.1

Dagligvaror

Regionerna redovisar i 18 fall insatser för att stär ka tillgängligheten
till dagligvaror och den ekonomiska bärkraften i dagligvarubutiker.
Det handlar i stor utsträckning om de stöd till kommersiell service som
beskrivs i kapitel 3 - Stöd till kommersiell service, både i form av
särskilt driftsstöd och investeringar som stöds av antingen regionala
medel eller av medel som länsstyrelserna hanterar i
Landsbygdsprogrammet. Regionerna har i större omfattning än
tidigar e använt hemsändningsbidrag till kommunerna, och det beror
på att restriktioner kopplat till coronapandemin ökat efterfrågan av
hemsändning av dagligvaror till hushåll inom riskgrupper för
sjukdomen Covid19.
Några regioner har också genomfört andra insatser riktade till
dagligvar ubutikerna, som coachning. Ett exempel som sticker ut är
Jämtland Härjedalen som i ett ramprojekt för energieffektiviseringar
kopplat samman coachning och informationsinsatser med
investeringar från både region och länsstyrelse. Här har länsstyrelse
och region arbetat tillsammans för att coachingen och rådgivningen
ska följa de som har investeringsbehovet. På så sätt har även
servicegivaren kunnat få en second opinion om sina
investeringstankar.
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”Coachningen har varit uppskattad och gett bra grund till
åtgärder kring energieffektivisering och vilka åtgärder
företagaren ska prioritera i en eventuell ansökan om
investeringsstöd. Detta har också bidragit till ett växande
förtroendekapital över att de offentliga aktörerna jobbar
tillsammans för att underlätta för servicegivarna.” (Region
Jämtland Härjedalen)
En region har under 2020 arbetat med insatser för att möjliggöra för
lokala företag att i högre utsträckning delta i offentliga upphandlingar.
Västra Götaland lyfter frågan i samtal med kommunerna vid
handläggningen av det särskilda driftsstödet, och stöttar ett projekt
som syftar till att underlätta för fler små och medelstora företag att bli
leverantörer av livsmedel till offentliga kunder. Upphandlingsfrågorna
hanteras även via andra program och insatser som regionen håller
ihop och där försöker man i möjligaste mån integrera
serviceaspekterna.
4.2.2
Samverkan och lokal förankring
16 av regionerna redovisar insatser för att stärka samverkan eller den
lokala förankringen. Det handlar om olika samverkansforum, om
kommunala serviceplaner och om platsutveckling.
Här syns aktiviteter i de nätverk eller samverkansforum som nämns
under rubriken samverkan nedan. Det handlar om regelbundna träffar
och kontakter med bland annat kommuner, länsstyrelser och andra
aktörer där regionerna är drivande. Ett exempel är Kalmars nätverk
för landsbygdsutvecklare som regelbundet skapar erfarenhetsutbyte
och samverkan mellan kommunernas landsbygdsansvariga. Dock har
nätverket inte haft fysiska möten under 2020.
Åtta av regionerna har under året genomfört insatser för att stötta
kommunerna med framtagande eller genomförande av kommunala
serviceplaner. Östergötland beskriver detta som ett ständigt pågående
arbete där synpunkter på hur man hanterar kommersiell service ingår
som del i Region Östergötlands svar på översiktsplaner eller liknande
plandokument. Detta för att lyfta frågan kring serviceplanering från
enskild tjänsteperson till en fråga som bör rymmas inom kommunens
planering. Regionen har också möten med kommuner där en rad
ansvarsområden och yrkesroller samlas för att prata om vad en
serviceplan är och bör innehålla i just den aktuella kommunen – vad
som finns att bygga på, vilka strukturer och måldokument som kan
vara utgångspunkt.
Fyra regioner redovisar insatser kopplade till platsutveckling, framför
allt i form av olika projekt. Västra Götalandsregionen har byggt vidare
på sina erfarenheter från projekten Samverkan för regional
serviceutveckling och Maritim service och besöksnäring och arbetar
systematiskt med platsutveckling. För att möta utmaningen att få
organiseringen att fungera efter projektslut har Västra Götaland
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initierat en utlysning för att bygga kunskap kring organisation och
långsiktig finansiering.
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Tabell 4.1 Insatsområden per region under 2020
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4.2.3
Analyser och strategier
Elva regioner redovisar insatser som rör analyser eller strategier. I
många fall handlar det om analyser som har legat till grund för
reviderade eller förlängda regionala serviceprogram, och som också
kommer att användas som grund för kommande programperiod.
Kronoberg beskriver hur de samlat en rad underlag för att kunna
analysera servicestrukturen:
”Underlag till analys av en fungerande servicestruktur har delvis
arbetats fram. En kartläggning av orter inom ramen för projektet
Stationssamhällen som regional resurs har skett. Regionen har
även avslutat en förstudie om Kollektivtrafik i länets glesa miljöer.
Dessutom har en tillgänglighetsmodell för att analysera
invånarnas tillgänglighet till olika typer av service, kommersiell
och offentlig, med bil eller kollektivtrafik. inkluderats i regionens
planeringsatlas. Underlag kan också komma att hämtas ur det
arbete med att hållbarhetssäkra kommersiell service som har
påbörjats under året. Material för framtagning av ett nytt
regionalt serviceprogram finns delvis på plats.” (Region
Kronoberg)
Fyra regioner har genomfört insatser kopplade till det geografiska
analysverktyget Pipos Serviceanalys23 som Tillväxtverket
tillhandahåller. Analysverktyget gör det möjligt för ett mer strategiskt
arbete i verksamheten, men få kommuner använder det. I Dalarna och
Västra Götaland har verktyget bland annat använts som en del i
arbetet med regional strukturbild men också presenterats för
kommuner och samhällsplanerare.
4.2.4
Digitalisering
Nio av regionerna tar upp insatser som rör digitala lösningar i sina
redovisningar. Ett spår handlar om digitalisering som möjlighet för
butiker, där bland annat Gävleborg, Jämtland Härjedalen och Kalmar
har samverkat med Coompanions projekt Servicelyftet eller på andra
sätt informerat om lösningar. I Norrbotten deltar regionen
tillsammans med Luleå tekniska universitet och kommunerna i
projektet Digiby där man under året startat upp pilottester inom
digitala mötesplatser, paketboxar, rullande digidelcentra24 och digitala
butiker.
Ett annat spår är insatser som syftar till att öka olika gruppers
användning av digitala tjänster. Exempelvis i Örebro och Västmanland

23

Pipos serviceanalys beskrivs i avsnitt 5.4

Digidelcenter är en nod för digital kommunal medborgarservice dit
alla invånare kostnadsfritt kan vända sig för att få hjälp med det
digitala.
24
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där man genomfört studiecirklar där allmänheten kunnat lära sig mer
om att använda olika digitala tjänster.
4.2.5
Betaltjänster
Betaltjanster raknas som ett av de grundlaggande serviceslagen som ingar
i de regionala serviceprogrammen. Atta av regionerna redovisar insatser
kopplat till betaltjanster, framst samverkan med lansstyrelserna som
ansvarar for det arliga bevakningsarbetet och eventuella stod for
betaltjanstombud eller dagskassehantering, men aven
informationsinsatser riktade till privatpersoner.
4.2.6

Kompetensutveckling och omvärldsbevakning

Sex av regionerna tar upp insatser för att höja kunskap eller
omvärldsbevaka. Insatserna riktas dels mot företag som fått del av
rådgivningsinsatser inom Landsbygdsprogrammet eller via generella
företagsinsatser. Ett sådant exempel är Jämtland-Härjedalen som
kommenterar att rådgivningen inom Landsbygdsprogrammet inte
varit någon succé men att man kunnat hänvisa handlare till projektet
”Timbanken” för fem kostnadsfria konsulttimmar. En orsak till att
rådgivningen i Landsbygdsprogrammet inte tagit fart är att de mindre
handlarna inte anser sig ha råd med att betala 30 procent av
rådgivningskostnaden, vilket vi beskriver i avsnitt 3.2.3.
Andra insatser har riktats mot offentliga aktörer för att höja
kunskapen om förutsättningarna för att verka inom kommersiell
service, sprida goda exempel från genomförda projekt eller som i
Östergötland tematiska distansmöten om till exempel omställning av
drivmedel, närtrafik och olika främjandeinsatser som finns för
servicegivare. Flera av regionerna använder också nyhetsbrev eller
information på webben för att påminna om de möjligheter som finns
att utveckla samarbeten och ta initiativ till satsningar.
4.2.7
Samordnade servicelösningar
Sex regioner redovisar insatser kring samordning av service. I stor
utsträckning handlar det om olika projekt som återfinns i
Tillväxtverkets projektportfölj där regionerna finns med i
referensgrupper eller som medfinansiärer. Det finns också exempel på
annan finansiering som i Sörmland där ett leaderfinansierat projekt
fokuserar på att hitta lämpliga områden för partnerskap med lokala
utförare av kommunal service.
Det finns också regioner som beskriver löpande arbete. Ett exempel är
Värmland som har kontinuerlig kontakt med kommunerna för att
informera om nya direktiv gällande servicepunkter, stöd och
ombudstjänster.
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4.2.8
Infrastruktur och kommunikationer
Infrastruktur och kommunikationer är stödjande delar i modellen för
RSP. Sex av regionerna tar upp denna typ av insatser i sina
redovisningar. Det handlar om infrastruktur för bredband och
mobiltäckning och transporter.
De insatser som rör internetuppkoppling handlar i stor utsträckning
om generella insatser för att öka andelen anslutna fastigheter, men i
Jämtland Härjedalens redovisning nämns specifika diskussioner där
butiksorterna står i fokus.
Insatserna som rör transporter handlar både om människor och gods.
I Norrbotten nämns Vinnovafinansierade projektet ”Predictive
Movement” som ska skapa en digital plattform där olika transporter
kan matchas. I Stockholm pågår inventeringar och samverkan kring
investeringar i infrastrukturen vid skärgårdsöarnas replipunkter.
4.2.9
Drivmedel
Fem regioner tar upp insatser för att stärka tillgången till drivmedel i
sina redovisningar. Till största del handlar insatserna om
kartläggningar och analyser av hur förändrade regler kommer att
påverka drivmedelsstationerna och deras behov av investeringar i
korrosionssäkra tankar och rörledningar.
Ett exempel är Östergötland som beskriver hur man kartlagt
investeringsbehov i områden där tillgängligheten till drivmedel är
sårbar utifrån avstånd och hur stationen drivs. Kunskapen som byggs
förs med till kommunernas arbete med serviceplanering och regionen
betonar vikten av att kommunen pekar ut sårbarhet i tillgänglighet till
drivmedel för att utgöra prioriteringsunderlag för kommande
stödmöjligheter. Regionen har också kontakter med kommunernas
miljökontor för att synliggöra tillstånd, myndighetskrav, och om det
finns restriktioner kopplat till platsen för en drivmedelsstation.
4.2.10 Post och paket
Fem regioner har genomfört insatser som handlar om tillgängligheten
till posttjänster. I Gävleborg och Västra Götaland är dessa kopplade till
projektet ”Nationell ombudsplattform”, som drivs av organisationen
Sveriges paketombud, där man tittat på kommuner i länen. Efter att
projektet avslutats har Västra Götalandsregionen diskuterat en
fortsättning tillsammans med en av kommunerna, och planerar även
för försök med kombinerade transporter i skärgården tillsammans
med Chalmers tekniska högskola. Också i Stockholms skärgård har det
funnits sådana försök.
I Vingåkers kommun i Sörmland pågick ett kommundrivet projekt för
att samordna med kommunala transporter och möjliggöra
paketutlämning i obemannade boxar.

50

4.2.11 Apotek
Tillgång till apoteksvaror är ett av de grundläggande serviceslagen. I
glesare geografier handlar det ofta om att livsmedelsbutiker agerar
apoteksombud. Genom att stärka butikerna kan också denna service
behållas. En region har redovisat insatser specifikt kopplade till apotek
och det är Värmland där regionen inventerat tillgången till
apotekstjänster via ombud.
4.2.12

Övrigt insatsområde

Några regioner redovisar också insatser som ligger utanför den
översikt av serviceslag som ryms i cirkeln i figur 4.1. Dessa insatser rör
snarare generell platsutveckling eller näringslivsutveckling än
kommersiell service. Det kan handla om artificiell intelligens,
sommarlovsentreprenörer, vandringsleder, avfallshantering, bostäder,
besöksnäring och matproduktion.

4.3

Resultat från RSP-arbetet

I den samlade återrapporteringen av det regionala tillväxtarbetet
anges resultat som vi kortfattat refererar nedan25.
Den vanligaste typen av resultat är utbetalade stöd till kommersiell
service. På kort sikt stärker dessa insatser dagligvaruhandlare på orter
med strategisk betydelse med effekten att de finns kvar. Stöden
möjliggör också för butikerna att utvecklas. Stöden till hemsändning av
varor ger en ökad tillgänglighet till dagligvaror för individer, och har
bidragit till minskad smittspridning för riskgrupper under
coronapandemin. På längre sikt innebär detta att fler invånare kan bo i
landsbygdsområden och ha rimliga avstånd till service.
Regionerna beskriver att insatserna för ökad samverkan resulterat i
ett flertal möten, nätverk, erfarenhetsutbyten och
informationsmaterial. Det har gett effekter som ökad kunskap och
tätare samarbete mellan olika aktörer. Regionernas
samverkansinsatser har synliggjort arbetet med service på
landsbygden och den formaliserade samverkan har ökat kunskapsoch aktivitetsnivån för kommersiell service i hela länet. Generellt sett
bedömer regionerna att den utvecklade samverkan på sikt leder till en
mer effektiv användning av resurser hos olika aktörer, vilket bidrar till
förbättrade möjligheter till service på landsbygden.
Genom att upprätta kommunala serviceplaner får frågorna om service
förankring och uppmärksamhet i kommunerna, också hos planerare
och politiker. Kommunala serviceplaner gör det också möjligt att på
regional nivå kunna rikta stöden rätt. Det leder till bättre
Regleringsbrev Tillväxtverket 2021, bilaga 3: Pågående uppdrag
3.20 - Sammanställning av redovisningar från regioner, Gotlands
kommun och länsstyrelser
25
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förutsättningar att bo, leva och verka på landsbygden. Genom att
samarbeta med kommunerna i processen kring kommunala planer får
regionerna också underlag för sina kommande regionala
serviceprogram.
Regionernas arbete har också resulterat i en mängd olika
kunskapsunderlag. Flera av dessa kommer att ligga till grund för
kommande regionala serviceprogram. Regionerna har också stärkt sin
förmåga att göra strategiska insatser och integrera servicefrågan i flera
områden som digitalisering, samhällsplanering, infrastruktur, kultur
och näringsliv. På sikt ger det effekten att arbetet med servicefrågor är
mer strategiskt och baseras på aktuella analyser och att servicefrågor i
högre grad integreras i den breda samhällsplaneringen.

4.4

Flera aktörer på regional och lokal nivå har varit delaktiga

Grunden till att arbetet drivs i programform är att det ska ge bättre
överblick och samordna olika aktörer och insatser. Vilka aktörer på
regional och lokal nivå som varit delaktiga i arbetet med de regionala
serviceprogrammen framgår av tabell 4.2. Det handlar om
länsstyrelser och olika delar inom regionerna men även om
kommuner, olika parter i det civila samhället och företag.
4.4.1

Kommuner

Samtliga regioner har i någon utsträckning samverkan med
kommuner. Många26 har utvecklat former för att mötas, utbyta
information och samverka regelbundet. Under 2020 har planerade
fysiska möten och gemensamma platsbesök ställts in på grund av
pandemin, men många regioner har ersatt dessa med digitala
samverkansmöten.
Ett exempel är Västernorrland som beskriver att samverkan sker med
samtliga kommuner i grupp tillsammans med länsstyrelsen och
Leaderområden i regionen:
”I år via två digitala möten där det första behandlade
kommunernas serviceplaner, hur de hålls aktuella och bidrar till
genomförandet av det regionala service-programmet. Det andra
om hemsändning och hur pandemin påverkat användningen av
hemsändnings-bidrag och möjligheter som hemsändning ger både
ur ett serviceperspektiv och eventuell ökad omsättning gör butiker
som erbjuder hemsändning.” (Region Västernorrland)

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen,
Jönköping, Kalmar, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västerbotten,
Västernorrland, Västra Götaland, Östergötland
26
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Tabell 4.2 Aktörer som har deltagit i arbetet med RSP
Regionala
aktörer

Kommuner

Blekinge

x

x

x

x

Dalarna

x

x

x

x

Gotland

x

-27

Gävleborg

x

x

x

x

Halland

x

x

x

x

Jämtland

x

x

x

x

Jönköping

x

x

x

Kalmar

x

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

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

x

x

Östergötland

x

x

x

27

Företag

Civila
samhället

x

Region Gotland hanterar också kommunala uppgifter.
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Nio regioner28 anger att de samverkar med kommunerna kopplat till
stöd. Under 2020 i större utsträckning relaterat till
hemsändningsbidrag, men flera har också som i Västra Götaland
rutinmässig kontakt i samband med handläggning av driftstöd eller
servicebidrag:
”Samtliga kommuner i länet som har en lanthandel som söker
särskilt driftstöd yttrar sig över butikens betydelse för servicen på
respektive ort innan beslut från Västra Götalandsregionen. Vid
detta tillfälle ges även möjlighet att sprida information om det
regionala service-programmets insatsområden och pågående
projekt.” (Västra Götalandsregionen)
Samverkan sker också med enskilda kommuner kopplat till sakfrågor
eller aktuella projekt, och sex regioner29 lyfter särskilt att de stöttat
kommunerna i sin strategiska planering för kommersiell service.
4.4.2
Länsstyrelsen
Länsstyrelserna har i kraft av stödmyndighet inom
Landsbygdsprogrammet en viktig roll som finansiär av investeringar i
kommersiell service. Alla regioner har angett att de har samverkan
med länsstyrelsen kring stöden till kommersiell service, och kring
rådgivningsinsatser riktade till butiker i landsbygder i de län där
sådana pågår.
Nio regioner30 samverkar även med länsstyrelserna kopplat till deras
uppdrag kring betaltjänster. Framför allt handlar det om att utbyta
information.
Det finns exempel på samverkan som är bredare och handlar om
generella landsbygdsfrågor, om livsmedelsstrategi eller om specifika
projekt. Länsstyrelsen har också bjudits in till diskussioner om
framtidsfrågor kopplat till de regionala serviceprogrammen och sitter
oftast med i de arenor regionerna har tillsammans med kommunerna.
4.4.3
Företag
Regionerna anger i 20 fall i sina redovisningar att de samverkar med
foretag och att det i forsta hand handlar om specifika stodarenden eller
projekt, eller om att informera om mojligheter till stod. Flera regioner
har tidigare gjort foretagsbesok, men de har i stor utstrackning stallts
in under 2020.

Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Uppsala,
Västernorrland, Västra Götaland, Östergötland
28

Dalarna, Gävleborg, Kronoberg, Västernorrland, Västmanland,
Östergötland
29

Dalarna, Jämtland, Kronoberg, Stockholm, Värmland,
Västernorrland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland
30
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Gavleborg ar en av fa regioner som har naringslivsrepresentanter i sitt
samverkansrad, men desto fler regioner har systematiskt stamt av med
servicegivare i prioriterade omraden. Ett exempel ar den
behovsinventering som Norrbotten beskriver:
”En enkät har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen där
dagligvaru- och drivmedelshandeln i länet fått möjlighet att
redogöra för sina uppskattade investeringsbehov de kommande
tre åren. Enkätsvaren ska ligga till grund för att uppskatta det
totala stödbehovet under de närmast kommande åren.” (Region
Norrbotten)
Coronapandemin har ocksa gjort avtryck i vilken typ av kontakter
regionerna haft med foretagen:
” I samband med ansökan eller utbetalning av särskilda driftstödet
har avstämning via telefon skett med i stort sett alla butiker för
att höra hur pandemin påverkat kundernas inköpsvanor och
påverkan av butikernas omsättning. Här samlas också goda idéer
och exempel in som kan spridas till andra butiker och
landsbygdsutvecklare i kommunerna.” (Region Vasternorrland)
4.4.4

Civila samhället

18 regioner anger att de samverkat med ideella organisationer och
utvecklingsgrupper, antingen i samband med avgränsade projekt eller
genom mer kontinuerlig dialog. I fyra31 fall finns representanter från
civilsamhället med i partnerskapet kring RSP, men oftare handlar
samverkan om insatser eller projekt där regionen är med som
finansiärer eller i referensgrupper. De aktörer som nämns är
länsbygderåd, bygdegårdsdistrikt, Hela Sverige ska leva, Coompanion,
lokala föreningar, hembygdsföreningar, utvecklingsbolag,
företagarföreningar och branschorganisationer.
4.4.5
Övriga aktörer
I regionernas redovisningar syns ocksa samverkan med andra aktorer.
Forutom olika projekt som regionerna medverkar i finns utbyten av
information och samordning av insatser med andra delar av systemet
som Almi och Leaderomraden. Nagra regioner tar ocksa upp
samverkan med andra delar av regionens organisation for att fordjupa
analyser och hitta synergier mellan insatser. Vastra Gotaland beskriver
det som att:
”Inom Västra Götalandsregionens egen organisation sker
samverkan mellan områdena social ekonomi, näringsliv och kultur
så att aktörer kan lotsas mellan de stöd och utlysningar som finns.
Här utvecklas samverkan mellan avdelningarna för Kultur och
näringsliv. ” (Vastra Gotalandsregionen)
Darutover sker erfarenhetsutbyten mellan regioner bade i
Tillvaxtverkets regi och genom egna grupper.
31

Blekinge, Dalarna, Kalmar, Sörmland,
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4.5

Hur har arbetet fungerat - självskattning

Riktlinjerna för Regionala serviceprogram 2014–2020 lyfter fram olika
delar som programmet ska bygga på. I återrapporteringen har
regionerna kommenterat i vilken mån deras arbete med regionalt
serviceprogram fungerat i dessa olika delar.
4.5.1
Utgå från en analys
Programmet ska utgå från en analys av servicenivån. I regionernas
svar framgår att det i många fall gått långt mellan revideringarna av
programmet, och att mycket hinner hända på sju år. I några fall gjordes
aktualisering i samband med övergång från länsstyrelse till region,
men oftare inte alls. Detta har man delvis kunnat kompensera för
genom den flexibilitet som finns i programmets uppbyggnad med
årliga handlingsplaner där regionerna kunnat fånga upp aktuella
utmaningar eller utvecklingsområden i samverkan med kommuner
och andra aktörer.
I flera regioner har arbetet med kommunala serviceplaner gett ett
breddat underlag. Med hjälp av Pipos Serviceanalys har delar av
analyserna underlättats, men det finns fler parametrar att ta hänsyn
till än avstånd.
”Ambitionen är att bygga arbetet brett utifrån analyser, data och
utvärderingar i stället för antaganden. Detta är dock tidskrävande
och för att hålla detta på ett långsiktigt sätt behöver regionen
lyfta frågans prioritet.” (Region Västerbotten)
4.5.2
Kopplingar till andra program
Eftersom de regionala serviceprogrammen i många fall inte reviderats
sedan 2013 synkar de inte alltid med andra program. Regionerna ser
framför sig att kommande program kommer att knytas ihop starkare
med de regionala utvecklingsstrategierna men även med Agenda 2030
och kommunernas serviceplaner. Man ser också kopplingar till andra
strategier och mål, både inom regionen och hos andra aktörer. Det är
till exempel länsstyrelsernas uppdrag kring betaltjänster,
Landsbygdsprogrammet, livsmedelsstrategi, besöksnäringsstrategi,
bredbandsstrategi, regionala trafikförsörjningsprogram och lokala
leaderstrategier.
4.5.3

Samordning

Arbetet i programform är menat att bidra till att samordna olika
aktörer och insatser. I regionernas svar ligger tyngdpunkten på
samordningen mellan regionens och länsstyrelsens handläggning av
stöd till kommersiell service. Här återkommer man också till den
samverkan som finns med kommunerna.
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4.5.4
Prioritering av stöd
Det regionala serviceprogrammet ska styra så att medlen används där
de gör mest nytta. Regionerna svarar att de regionala
serviceprogrammen i viss mån fungerat som ett stöd i handläggningen,
och några har pekat ut butiker eller orter som ska prioriteras, men i
andra regioner är skrivningarna i programmet öppna och ger liten
vägledning i hur olika ärenden prioriteras. Det är heller inte alla
regioner som hanterar stöd annat än särskilt driftsstöd. I några av
regionerna har man lutat sig mot den regionala handlingsplanen i
Landsbygdsprogrammet. Det innebär att det är finansieringsverktyget
snarare än de strategiska vägvalen i det regionala serviceprogrammet
som blir styrande.
4.5.5

Lärdomar mellan åren

Till de regionala serviceprogrammen hör årliga handlingsplaner för att
kunna anpassa insatser efter nytillkomna möjligheter och behov.
Programmen ska också utformas så att insatser kan följas upp och
kunskaper tas till vara.
Få regioner har gjort en samlad uppföljning eller utvärdering, men
Region Östergötland beskriver de förflyttningar i arbetssätt och
inriktning som gjorts under perioden:
”Vi har ändrat regelverket kring hemsändningsbidraget. Vi är på
gång att gå från prioriterade dagligvarubutiker till prioriterade
noder. Vi arbetar i partnerskapet för att visa på hur många
faktorer påverkar för att en plats ska fungera i vardagen. Vi
jobbar med Närtrafiken som ett verktyg för tillgänglighet. 2017
handlade RSP om stödhandläggning och partnerskapsträffarna
om att redovisa vilka stöd som beviljats. Idag är RSP en synlig del
av arbetet inom Regional utveckling. ” (Region Östergötland)
Flera av regionerna använder sin samverkansplattform för att ta
tillvara erfarenheter, reflektera och peka ut insatser från år till år.
”2014–2019 har vi arbetat processinriktat. Det har funnits träffar
för att ta tillvara erfarenheter och jobba fram projektidéer. Det
har funnits plats för att låta aktuella behov och frågor få ett eget
spår att jobba vidare med. Det har funnits ett starkt inslag av
lärande och återkoppling – även när det inte blivit som man
tänkt.” (Region Dalarna)
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4.6

Slutsatser och lärdomar av regionala serviceprogram 2014–
2020

I och med att ansvaret för de regionala serviceprogrammen i de flesta
fall har flyttats från länsstyrelsen till regionen under programperioden
2014–2020 är det svårt för regionerna att ge en sammanhållen bild av
arbetet och utvecklingen sedan start. Regionerna har ändå kunnat dra
flera lärdomar av arbetet med regionala serviceprogram 2014–2020.
4.6.1
Arbetet i programform har lyft frågan
Att arbeta med regionala serviceprogram har lett till en ökad
samverkan mellan aktörerna i länen, inte minst med kommunerna som
nu i större utsträckning medverkar aktivt. Flera kommuner har antagit
kommunala serviceplaner.
De regionala serviceprogrammen har också i många regioner inneburit
att frågan om kommersiell service fått mer uppmärksamhet och att
tillgång till service är en naturlig och självklar utvecklingsfråga för en
region att ha i sin ”portfölj”. De regionala serviceprogrammen fungerar
som stöd i genomförandet av enskilda insatser samt bidrar till att
behålla helhetsperspektivet på länets arbete med servicefrågorna.
Genom att arbeta med regionala serviceprogram samordnas insatser
och aktörer och de ligger till grund för prioriteringar av stöd till
kommersiell service. Arbetet med programmen har hjälpt till att
bredda perspektivet på serviceutveckling och skapat ett mer
strategiskt tänk. Det har också varit till hjälp att förankra mål med
servicearbetet hos olika aktörer i samverkan.
4.6.2
Kopplingen till RUS behöver stärkas
Många pekar på att det regionala serviceprogrammet bör kopplas
starkare till den regionala utvecklingsstrategin. I några av regionerna
har kopplingen till andra frågor varit otydlig, men flera regioner menar
att det finns kopplingar till andra teman inom det regionala uppdraget.
”Det regionala serviceprogrammet i Kronobergs län och arbetet
som bedrivits inom dess ramar har hjälpt oss att på olika sätt
stödja och att bredda perspektivet på ser-viceutveckling. Från att i
början främst handla om att på olika sätt stödja och utveckla
serviceställen på landsbygderna har arbetet inom programmet
utvecklats till att bli mer strategiskt. Vikten av att inte se service
som en isolerad fråga utan på olika sätt koppla samman den med
övrig samhällsutveckling har blivit väldigt tydlig.” (Region
Kronoberg)
Under programperioden har kopplingen mellan regionala
utvecklingsstrategier och regionala serviceprogram varit tunn, vilket
gjort den politiska förankringen svag.
Samtidigt ser behoven och prioriteringarna inte likadana ut överallt
vilket också påverkar vilken tyngd de regionala serviceprogrammen
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ges. Region Uppsala beskriver att de agerar utifrån signaler från
nationell nivå snarare än regionala prioriteringar.
”Utan en RSP och att den är omnämnd i villkorsbrevet så hade
inte regionen agerat alls inom detta område då RSP inte har hög
prioritering eller specifika tjänster kopplade till området.”
(Region Uppsala)
En utmaning som lyfts fram av flera regioner har att göra med att det
saknas en roll som står för ett bredare landsbygdsperspektiv, dels hos
regionerna, dels hos kommunerna.
4.6.3
Samverkan är viktig men kräver resurser
De regionala serviceprogrammen har varit ett bra stöd för att samla
länets kommuner och andra aktörer för gemensamma diskussioner
och för att skapa utvecklingsprojekt och lärande. Det har stärkt
samverkan och relationerna med andra aktörer. Särskilt viktiga
aktörer är länsstyrelserna med medel i Landsbygdsprogrammet samt
kommunerna där RSP kan omsättas i serviceplaner och lokalt
utvecklingsarbete. Flera regioner poängterar att de kommer att bygga
vidare på de samverkansforum och det engagemang som finns.
”Samverkan på flera nivåer bidrar till att utveckla
servicelösningar, lösa problem som dyker upp på vägen och sprida
lyckade exempel på satsningar och insatser. Engagemang behövs
från både lokal, kommunal och regionalt håll för att möjliggöra
utveckling av serviceutbud och säkerställa detta på lång sikt.
Extra insatser som finansierats med genom olika projekt och
extern finansiering har gjort stor nytta under perioden. Detta kan
gälla allt från butiksmentor till kommunala insatser för att
utveckla lokala initiativ och dagar som uppmärksammar
servicegivaren på orten.” (Västernorrland)
En lärdom är att regionen behöver ha en sammanhållande och
drivande roll både i den samverkansarena man bygger kring
serviceprogrammet och gentemot projekt som drivs på lokal nivå.
Detta behöver regionen avsätta resurser för.
Samverkan kräver resurser också hos andra aktörer. För regionerna
som bygger mycket av arbetet kring de regionala serviceprogrammen
på samverkan med kommuner tar det stopp om det inte finns intresse
eller kapacitet att hantera frågan på kommunal nivå. De parter som
deltar i arbetet måste avsätta resurser till lärande, operativt arbete och
erfarenhetsutbyte.
4.6.4

Samverkan mellan region och länsstyrelse

Regionerna ser att förutsättningarna för tillgänglighet till den
kommersiella servicen är i förändring. Behoven finns kvar, men nya
utmaningar och lösningar tyder på att det är viktigt att inte skapa
inlåsningar i programmets formuleringar.
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De regionala serviceprogrammen har inte alltid varit tydligt
formulerade i fråga om vilken service som regionen vill stötta, och
vilka konsekvenser de prioriteringarna ger. Här har Pipos
Serviceanalys underlättat analyser och handläggning av ärenden, men
en lärdom är att de regionala serviceprogrammen behöver vara
tydligare formulerade.
Alla regioner anger att de samverkar med länsstyrelsen. Den bild
Tillväxtverket har är att samverkan mellan region och länsstyrelse inte
fungerar så bra alla gånger och att det i flera län förekommer att
investeringsstöd har beviljats till verksamheter som inte är
prioriterade av regionerna. I dessa fall har inte heller regionen
informerats om vilka stöd som länsstyrelsen beviljat. Det kan handla
om att stöd beviljas till investeringar i områden som regionen inte
bedömer som serviceglesa. Det kan även handla om stöd till insatser
som inte handlar om kommersiell service, exempelvis
biltvättsanläggning. Tillväxtverket anser att det i för hög utsträckning
är befintliga medel i budget för investeringsstödet som styr vad som
stöd beviljas till. I länsstyrelsernas bedömning av stöd i
Landsbygdsprogrammet tas för lite hänsyn till hur stort behovet är av
stöd i förhållande till servicegleshet och konkurrens till närliggande
service.

4.7

Regionerna arbetar med frågan i väntan på nya riktlinjer

I vantan pa nya riktlinjer for RSP arbetar regionerna vidare med att starka
tillgangligheten till kommersiell service, det framgar av svaren i
aterrapporteringen.





Nuvarande program forlangs i minst 14 regioner, ofta med
revideringar och nya analyser som ocksa kan ligga till grund for
kommande programskrivning.
En region har redan tagit fram ett helt nytt program med langre
tidsspann.
Samverkansforum med kommuner och andra aktorer planeras i
en eller annan form ocksa under 2021 i merparten av regionerna.
Stodhanteringen fortgar.
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5

Regional och nationell samordning

I detta kapitel berättar vi om hur Tillväxtverket arbetar med 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),
dels om genomförda kompetensutvecklingsinsatser samt andra
evenemang och aktiviteter vi har medverkat i under året.

5.1

Delat ansvar för stöd till kommersiell service och
regionala serviceprogram är en utmaning

Ansvaret för det sammanhållande arbetet med de regionala
serviceprogrammen ligger sedan 2019 på regionen i hela landet.
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 strategisk
serviceplanering både tappar fart och får ändrat fokus. Vi har tidigare
rapporterat om att det i flera län är oklart i vilken omfattning RSP
kommer drivas framöver och hur arbetet ska organiseras, och detta
gäller fortfarande.
Länsstyrelserna har mellan 2016–2020 hanterat en betydande volym
av medel för investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet. Detta har
inneburit att Tillväxtverket även under 2020 haft 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.
Regionerna deltar utifrån deras strategiska arbete med kommersiell
service samt de stöd de hanterar (särskilt driftstöd, servicebidrag,
hemsändningsbidrag, investeringsbidrag). Deras engagemang beror på
i vilken utsträckning servicefrågorna prioriteras av regionen. Detta
beror i sin tur på hur stora behov som finns i länen och hur mycket
ekonomiska medel som regionen förfogar över för olika stöd.
Länsstyrelserna deltar främst utifrån deras medel i
Landsbygdsprogrammet för investeringsstöd till kommersiell service.
Då medlen för investeringsstöd i många län varit intecknade till
ansökningar som inkom redan under 2019 så har länsstyrelsernas
intresse för att delta i Tillväxtverkets aktiviteter var lägre under 2020.
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5.2

Genomförda insatser för att stärka arbetet med
serviceutveckling på regional nivå

5.2.1

En nationell servicekonferens

I början av 2020 arrangerade Tillväxtverket en nationell
servicekonferens. 34 tjänstepersoner från regioner och länsstyrelser
samlades den 6–7 februari.
På programmet fanns pass om:






Lärdomar från pågående servicearbete
Framtiden för Regionala serviceprogram
Obemannade butiker
Kompetensutveckling och rådgivning
Stöden till kommersiell service

Stort utrymme gavs också åt praktiskt fokuserade erfarenhetsutbyten i
mindre grupper.
Enkätsvar från 30 av de 35 deltagarna på konferensen visade att 87%
menade att den nationella servicekonferensen gett dem/deras
organisation en ökad förmåga inom strategiskt servicearbete.
”Bra genomförd konferens och kände mig stärkt efter de två
dagarna. Fått nya kunskaper både om stöden och RSP-arbete och
fått ta del av hur andra län arbetar. Bra blandning av regioner
och länsstyrelser. Bra att se spridningen på hur man arbetar med
servicefrågan och att det är olika i olika regioner, beroende på
politisk vikt av frågan.”
”Bra konferens, viktigt att träffa kollegor från hela landet som
jobbar med samma frågor och en eloge till er från Tillväxtverket
för att ni är så lösningsfokuserade och stödjande i ert arbetssätt.”
5.2.2
Webbinarier och digitala arbetsgrupper
Under 2020 ersattes de planerade regionala träffarna av fyra
webbinarier. Mellan 25 – 30 deltagare kopplade upp sig till de digitala
mötena vid varje tillfälle. Vi kommer fortsätta med kontinuerliga
digitala möten även under 2021. Mötena berörde följande teman:





Uppföljning av regionala serviceprogram
Obemannade butiker och nyttan med Pipos Serviceanalys
Faktorer för servicearbete – vilka erfarenheter kan vi ta med
oss från lokala servicelösningar och regionala processer?
Att minska den geografiska digitala klyftan – perspektiv från
verksamheten

För att fördjupa samverkan och utbytet mellan regioner och
länsstyrelse erbjöd Tillväxtverket även till deltagande i digitala
arbetsgrupper. Utifrån inspel från regionerna i enskilda dialoger med
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Tillväxtverket identifierades tre teman som fick varsin grupp med
mellan 4–10 deltagare i respektive grupp.




Hållbarhetsperspektiv på service
Serviceplaner som gör skillnad
Digitalisering och obemannade butiker

Arbetsgrupperna startade sitt arbete under oktober och kommer att
redovisa sina resultat under första halvan av 2021.
5.2.3
Regionala samråd om behov av medel i LBP 2021–2022
Den 9 juni anordnade vi två separata möten för regioner respektive
länsstyrelser. Vi frågade om hur organisationerna ser på behovet och
vikten av fortsatta medel i LBP, till investeringsstöd (Länsstyrelser)
och nationella projektmedel (Tillväxtverket), under en
övergångsperiod för LBP 2021–2022. Tjänstepersoner från 11
regioner deltog på dialogmötet och ytterligare sju regioner lämnade
skriftliga svar. Representanter för 16 länsstyrelser deltog på
dialogmötet. Resultatet från dessa två dialogmöten sammanställdes
och delgavs till Regeringskansliet samt Jordbruksverket.
5.2.4
Plattform för informationsutbyte
Sedan januari 2019 har Tillväxtverket drivit en gemensam yta i
SharePoint där 60 tjänstepersoner som arbetar med kommersiell
service på regioner och länsstyrelser kan dela nyheter, dokument,
evenemang och diskussioner. Under 2020 har vi publicerat 47 nyheter
och 12 nyhetssammanfattningar har skickats ut med mejl.
Nyhetsinläggen tar bland annat upp goda exempel från regionerna,
lärdomar från pågående och avslutade projekt och vad som är aktuellt
hos olika parter i Centralt samordningsforum. De mest lästa inläggen
2020 var:






Coronavirus och hemsandning av dagligvaror
Dokumentation fran servicekonferens
Hur paverkas dagligvarubutiker av coronapandemin?
Uppfoljning av regionala serviceprogram som grund for nasta
programperiod
Jordbruksverket stoppar vissa stod inom
Landsbygdsprogrammet

5.2.5
Enkät om Tillväxtverkets samlade kunskapsspridning
19 regioner har svarat pa en enkat om hur Tillvaxtverkets samlade
kunskapsspridning om servicefragor har okat deras formagor.
 89 procent ansag att de fatt okad formaga att framja
tillgangligheten till kommersiell service.
 71 procent ansag att de i hog utstrackning erhallit inspiration
till forandring i deras strategiska arbete med kommersiell
service.
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88 procent ansag att de hog utstrackning fatt ett battre
natverk med tjanstepersoner i pa andra regioner.

Pa fragan om helhetsintrycket av Tillvaxtverkets insatser for
kunskapsspridning under 2020 svarade 84 procent 4–5 pa en femgradig
skala (dar 5 ar helt nojd). Nagra av kommentarerna ger en bild av
skillnaden i hur mottagliga regionerna ar av kunskapsinsatserna:
”Tillväxtverket bidrar verkligen till ett nationellt lärande och
samarbete över regiongränserna. Viktigt med en gemensam länk i det
strategiska arbetet.”
”Det beror på våra resurser och inte på Tillväxtverket att vi inte
kommit längre på detta område, kunskapen har vi fått men inte alltid
kunnat tillämpa den.”

5.3

Centralt samordningsforum för erfarenhetsutbyte mellan
nationella organisationer

På nationell nivå arrangerade vi 3 juni ett digitalt möte med Centralt
samordningsforum (CSF). I CSF ingår ett 20-tal bolag, organisationer
och myndigheter som är viktiga för utvecklingen av service i
landsbygder. På mötet deltog 18 representanter från 15 bolag,
organisationer och myndigheter som är viktiga för servicefrågorna.
Övergripande tema för mötet var hur coronapandemin hade påverkat
främst de kommersiella bolagens verksamhet och vilka eventuella
åtgärder som hade vidtagits. Deltagarna bytte även kunskap om
aktuell verksamhet och vad som planeras framåt inom respektive
organisation. Enligt enkätsvar från 14 deltagare ansåg 86 procent i hög
grad att mötet gett ökad kunskap om olika aktörers insatser för
kommersiell service. 64 procent ansåg att mötet i hög grad bidragit till
ökat erfarenhetsutbyte mellan deltagande aktörer. Det senare var ett
sämre resultat än tidigare årens möten som genomförts i fysisk form.
Ett minskat nätverkande mellan deltagarna, avsaknad av social
interaktion är effekter av den digitala mötesformen. Kortfattad
sammanfattning av de olika aktörers syn på coronapandemins effekter
fram till juni 2020:
Tand och läkemedelsförmånsverket (TLV): Stor ökning av ehandeln med läkemedel under våren, men samtidigt är tendensen att
antalet apoteksombud minskar.
Systembolaget: Trots stängda gränser från Norge såg man en stor
ökning i försäljningen via ombud. Också hemleveranser har ökat
raketartat. Ombuden har ett ökat behov av stöd och bolaget har stort
fokus på ombudens operativa drift, regelefterlevnad och ledarskap.
Hela Sverige ska leva: Coronasituationen har lett till en ökad
efterfrågan på lokal service, vilket är positivt där det finns service och
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där det finns människor. Det är svårare där omsättningen bygger på
besökare, eller där det inte finns service.
Skärgårdarnas riksförbund: Tacksamhet över att det särskilda
driftsstödet till dagligvarubutiker finns så att det trots allt finns
butiker på öarna när de så väl behövs. Under våren har många
deltidsboende vistats på öarna och butikernas säsong har förlängts
med ett par månader.
Kooperativa förbundet (KF): Förändrade köpbeteenden ställde stora
krav på butikerna. Det är många riktlinjer och allmänna råd att
anpassa sig efter för att skapa trygghet för personal och kunder.
Plexiglas i kassor, information för att följa olika råd. Trots stora
utmaningar har man kunnat leverera. Folk har haft mat på bordet,
vilket varit en av de viktigaste uppgifterna. KF har även sett ett enormt
tryck på e-handelsverksamheten.
Axfood: Folk har på kort sikt handlat mer lokalt. Axfood lägger nu
kraft på att stödja butikerna med att ta till vara och hålla i det
beteendet genom kundbemötande och att visa värdet i att ha butiken
kvar på orten. Axfood tror att det i nästa omgång av
beredskapsplanering kommer att värdesättas att det finns butiker
kvar. I de flesta butiker har effekterna varit positiva men i fjällen och
längs norska gränsen går det sämre. De butiker som får särskilt
driftsstöd är tacksamma för att stödet finns, annars hade det varit
svårt att överleva. Stöden gör skillnad i verkligheten.
ICA: Delar bilden av hur pandemin påverkat butikerna, och att folk nu
värnar mera om sina lokala butiker. I de flesta landsbygder går det bra.
Den oro som finns gäller de butiker som till stor del lever på några få
högsäsongsveckor under året. De flesta har klarat sig hittills men om
det håller i sig finns oro för likviditeten. Gränshandelsbutiker och
butiker på skidorter har tappat i omsättning under våren. Under
bunkringsvågen i början av pandemin blev det snabba förändringar på
vilken typ av butiker som sålde. Butiker i skärgården och i klassiska
fritidshusområden fick snabbt stora ökningar. Det var svårt för
butikerna att hinna ställa om. Hemleveranser och e-handel har gått
från en liten fråga i ICA Nära-butiker till en högaktuell fråga. Många
handlare löser det med enklare lokala medel, inte alltid via
gemensamma system. Det har påskyndat utveckling av flexibla
lösningar för att hantera e-handel i små butiker.
Menigo: Många butiker har hittat kreativa idéer på hemleveranser
ibland med stöd från kommunerna. Menigo hade tidiga
handlingsplaner för olika scenarier. Bekymret har varit butiker som är
beroende av besökare, eller norrmän. Flera säsongskunder ligger lågt
och har inte startat upp butikerna ännu, och det finns exempel på butik
i Dalarna som stängt under våren.
Livsmedelshandlarnas förbund lyfte att pandemin har slagit olika
för handeln som bransch. Citybutikerna har det kämpigt och i flera
områden leder inte den ökade försäljningen till vinst eftersom man
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utökat öppettider på obekväma tider för att minska trängsel och skapa
tillfällen för riskgrupper att handla. Dessutom är den ökade e-handeln
kostsam och täcker inte kostnaderna, men det har inte varit läge att ta
ut avgifter
LRF rapporterade att det är ett stabilt läge och att flödena i
livsmedelskedjan fungerar trots coronapandemin. Problemen med
behov av arbetskraft har till stor del lösts, delvis genom att
säsongsarbetskraft undantas från inreseregler
Svensk bensinhandel rapporterade att den oro man hade i början av
krisen ännu inte infriats och att pandemin inte haft så stora effekter.
Tack vare entreprenörerna och statliga stöd har det gått bra. Generellt
sett har försäljningen i trafikbutikerna minskat med 5%, mer vid
europaleder och idrottsanläggningar. I landsbygder har försäljningen
snarare ökat.

5.4

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 regioner, länsstyrelser och kommuner i
ärenden som rör kommersiell service men även som stöd för
myndigheter som har uppdrag inom serviceområdet.
Pipos Serviceanalys har under utvecklingstiden 2016–2020 fått
ekonomiskt stöd via Landsbygdsprogrammet.
Under 2020 ökade antalet användarkonton för Pipos Serviceanalys
från cirka 500 till drygt 650. 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 2020 genomfördes 6 separata utbildningstillfällen/
informationsmöten via videolänk med representanter för regionerna
och kommunerna i Örebros, Västmanlands, Södermanlands,
Stockholms, Gotlands samt Norrbottens län. Därmed har samtliga
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kommuner i landet erbjudits utbildningen och de som velat har också
deltagit vid utbildningstillfällena. Från och med 1 januari 2021
övergick applikationen Pipos Serviceanalys från pilotprojekt till
förvaltningsobjekt hos Tillväxtverket. Enligt förvaltningsplanen ska
applikationen förvaltas och utvecklas i samma anda och med samma
utvecklingsteam som under slutskedet av projektet. Ingen licensavgift
kommer tas ut av användarna utan finansiering av Pipos Serviceanalys
sker via det regionala anslaget som framgår av Tillväxtverkets årliga
regleringsbrev.

5.5

Medverkan i övriga evenemang och forum

Tillväxtverket deltar i Landsbygdsnätverkets Arbetsgrupp Smarta
landsbygder som skapar och sprider kunskap om vad som
kännetecknar utveckling av smarta landsbygder och vilka verktyg som
kan användas.
I slutet av året startade Postfinansieringsutredningen som pågår till
2023. Tillväxtverket medverkar med expert i utredningen där vi
främst kommer bevaka det geografiska perspektivet och hur företagen
berörs av en eventuellt förändrad postgång
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6

Stödmyndighet inom Landsbygdsprogrammet för
serviceutveckling

I detta kapitel redogör vi för vårt uppdrag som stödmyndighet för
Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Vi inleder med en kort
sammanfattning av året 2020.
Året som gått var det femte och skulle bli det sista genomförandeåret
med Tillväxtverkets handlingsplan för Landsbygdsprogrammet. Det
skulle bli året då handlingsplanens kvarvarande projektmedel
beslutades till insatser som ännu fanns att genomföra enligt plan.
I april drog emellertid Jordbruksverket in hela Tillväxtverkets budget
med kvarvarande projektmedel samt återföringar. Den utlysning som
var öppen fick vi då stänga och den planerade utlysningen för aprilmaj drogs tillbaka i sista stund.
Under året hann vi dock besluta projektmedel till 2 projekt.
Sammantaget i projektportföljen har 42 projekt pågått och 20 projekt
har avslutats. Totalt för perioden 2014 - 2020 beviljades projektmedel
till 65 insatser för sammanlagt 125 miljoner kronor.
Vi ställde om planen för 2020 och i stället för ett genomförande med
utlysningar och beslut av kvarvarande budget, satte vi fokus på
uppföljning av redan beviljade projekt. Rådande situation med
reserestriktioner under coronapandemin gav oss i stället insikt om
möjligheten att planera in digitala träffar med samtliga pågående
projekt. En rad projektmöten genomfördes mellan april och juni, där
erfarenheter och lärdomar om att bedriva ett utvecklingsarbete för
ökad tillgänglighet till kommersiell service har samlats in från
projektledare.
Tillväxtverket kan konstatera att 2020 varit ett utmanande år för
projekten. På grund av restriktioner mot att träffas fysiskt har stora
delar av projekt behövt planeras om och i vissa fall har delar även
behövt ställas in helt. Tillväxtverket har därför hanterat betydligt fler
ansökningar om ändring av beslut om stöd än tidigare år. Parallellt
med detta har vi under året arbetat med att ta fram rapporten Med
samverkan som nav, samt den kortfilm som illustrerar
påverkansfaktorer och dess samband för att lyckats med
serviceutveckling - En slags Formel för framgångsrikt servicearbete.
Rapporten med tillhörande kortfilm lanserades på de digitala
Lokalekonomidagarna i oktober. Tillväxtverket kommer att använda
den formeln som utgångspunkt i det fortsatta arbetet 2021–2022 och
bygga vidare på kunskapen om faktorerna bakom ett framgångsrikt
servicearbete.
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6.1

Handlingsplanen för Tillväxtverkets medel för
serviceutveckling

Tillväxtverket fick 2014 uppdraget att utforma en handlingsplan för
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och därmed axla rollen som
handläggande stödmyndighet. 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
Tillväxtverket har sedan 2009 haft i uppdrag att följa upp och stötta
länen i genomförandet av regionala serviceprogram. Tillväxtverkets
handlingsplan för Landsbygdsprogrammet tar därför 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. Regionala processer och Lokala servicelösningar
utgör därför de två övergripande inriktningarna i Tillväxtverkets
handlingsplan för Landsbygdsprogrammet 2014–2020.
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.
Tillväxtverket gjorde redan tidigt bedömningen att efterfrågan på
projektmedel till pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar
inte skulle motsvara ursprungligt budgeterat belopp för åtgärden.
Flera Länsstyrelser vittnade under 2018 om att budget för
investeringsstöd till service började ta slut. I mars 2019 beslutades
därför att överföra 50 miljoner kronor från Tillväxtverkets budget för
pilotprojekt till Länsstyrelsernas åtgärd för stöd till investeringar i
service, utifrån att pengarna skulle kunna göra större nytta som
investeringsstöd till butiker.
År 2020 var det femte året sedan programmet öppnade för
ansökningar i mars 2016. Det skulle bli det sista genomförandeåret
och Tillväxtverkets strategi var att budgeterade medel i
handlingsplanen skulle beviljas till insatser som bidrar till utveckling
av kommersiell service, både avseende fysisk tillgänglighet till
kommersiell service och kunskap om framgångsrikt servicearbete.
Kvarvarande budgeterade medel skulle utlysas till insatser som ännu
fanns att genomföra enligt handlingsplanen 2014–2020.
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I april 2020 drog Jordbruksverket in kvarvarande medel i
Tillväxtverkets budget för projektstöd32. Vilket innebar en minskning
med ytterligare 35 miljoner kronor. Detta inklusive de återflöden
under 2020 vilka inte förs tillbaka till Tillväxtverkets budget.
Tabell 6.1 Medel för serviceutveckling som Tillväxtverket handlägger och
beslutar inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020 i kronor.
Delåtgärd
1.1 - Kompetensutveckling
1.2 - Information /demonstration
16.2 - Pilotprojekt och utveckling
Totalt

6.2

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

Omföring
2019

Indragning
april 2020

0
0
- 50 000 000
- 50 000 000

-7 174 131
-9 942 120
-17 798 671
-34 914 922

Utlysning av projektmedel 2020

Under 2020 genomförde Tillväxtverket en utlysning av projektmedel,
2 december 2019 – 8 april 2020. Under perioden gick det att söka
projektstöd inom två delåtgärder. Dels inom åtgärd 16.2 till
pilotprojekt för att Utveckla service i landsbygder, dels inom delåtgärd
1.2 Sprid goda exempel om kommersiell service.
Utlysningen Utveckla service i landsbygder avsåg Pilotprojekt som
bidrar till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen och
som därmed förbättrar livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo
och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.
I utlysningen prioriterades projekt som ville testa ny teknik och nya
arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya
lösningar. Även förstudier kunde ingå.
Utlysningen Sprid goda exempel om kommersiell service avsåg ett 100
procent stödnivå, men max 500 000 kronor att söka till att sprida
kunskap om lösningar som verkligen fungerar.
Den 8 april drog Jordbruksverket in den del av Tillväxtverkets budget
för projektstöd som ännu ej var beslutad. Den utlysning som då var
öppen med slutdatum 31 augusti fick vi stänga och den planerade
utlysningen av stöd till kompetensutveckling för lönsammare butiker
stoppade vi i sista stund.
6.2.1
Ansökningar och beslutat stöd 2020
Totalt inkom tre ansökningar under 2020 (januari-mars) om totalt
dryga 1,7 miljoner kronor i stöd.
Stopp för vissa stöd inom Landsbygdsprogrammet
https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/st
opp-foer-vissa-stoed-inom-Landsbygdsprogrammet-2990275
32
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Totalt

7 825 869
4 957 880
112 201 329
124 985 078

Den 31 mars hölls årets första och enda beslutsmöte där två
ansökningar beviljades.
Sammanlagt beviljade vi projektmedel för dryga 2,5 miljoner kronor
under 2020.
Tabell 6.2 Beslutat stöd per åtgärd 2020
Delåtgärd
1.1 Kompetensutveckling
1.2 Information och demonstration
16.2 Pilotprojekt och utveckling
Totalt

6.3

Antal
0
0
2
2

Beslutat belopp
(kr)
0
0
2 516 805
2 516 805

Totalt beslutat stöd 2014–2020

Sedan programmet öppnade för ansökningar 2016 har Tillväxtverket
hanterat totalt 110 ansökningar om projektmedel för hela
190,6 miljoner kronor i stöd. Vid slutet av 2020 hade vi fattat beslut
om bifall i 65 ärenden för totalt knappt 125 miljoner kronor i stöd.
Andelen ärenden som fått beslut om avslag, avskrivits eller avvisats
uppgår till 41 procent.
Tabell 6.3 Totalt beslutat stöd per åtgärd
Delåtgärd
1.1 Kompetensutveckling
1.2 Information och demonstration
16.2 Samarbete, pilotprojekt
Totalt

Antal
4
7
54
65

Beslutat belopp
(kr)
7 816 369
4 957 880
112 201 329
124 985 078

Figur 6.1 visar hur beslutade medel fördelar sig på delåtgärder och de
två övergripande inriktningarna i Tillväxtverkets handlingsplan för
Landsbygdsprogrammet 2014–2020.
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Figur 6.1 Totalt beslutade medel per delåtgärd/inriktning (kronor)
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Under år 2020 har 42 projekt pågått varav 20 projekt har avslutats.
Sammanlagt för perioden 2014–2020 beviljades 65 projekt för
sammanlagt 124 985 078 kronor. Återföringen från projekt som ej
förbrukar beviljade medel beräknas dock till ca 13 procent varav
merparten går tillbaka till Jordbruksverket efter att budget drogs in i
april 2020. Enbart återföring för projekt som avslutas 2021–2022 kan
eventuellt återgå till Tillväxtverkets budget för projektmedel.
Under året har vi likt andra år arbetat löpande med att hantera lägesoch slutrapporter samt att handlägga ansökan om ändring av beslut
om stöd. Under året hanterade vi 58 lägesrapporter och 20
slutrapporter. Till och med 2020 har vi handlagt och fattat beslut i 104
ärenden som avser ansökan om ändring av beslut om stöd.
Antalet som ansöker om ändring av beslut om stöd har varit högre
under 2020 än andra år. Detta då flertalet av beviljade projekt har haft
fokus på samarbete men de pandemirestriktioner som införts har
påverkat projektens möjlighet att resa och mötas som planerat. Ett
vanligt exempel är att planerade och budgeterade spridningskonferenser i stället har ändrats till framtagande av
informationsmaterial för digital spridning.
Projektportföljen för lokala servicelösningar har under 2020 utökats
med två projekt. Sammanlagt har nu 37 insatser beviljats finansiering
inom inriktningen för utveckling av lokala servicelösningar om totalt
74 miljoner kronor.
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Figur 6.2 Fördelning av projektmedel på olika typer av servicelösningar
(miljoner kronor och antal projekt)
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6.5

Utbetalade projektmedel

Under 2020 hanterade Tillväxtverket 62 ansökningar om utbetalning
och vi beslutade om att betala ut 25,6 miljoner kronor i stöd. Från
programmets start har vi beslutat om utbetalning av sammanlagt
77,4 miljoner kronor.
För att underlätta för stödmottagar na och för att höja kvalitén på
ansökan om utbetalning har Tillväxtverket genom åren utformat en
utbildning i ansökan om utbetalning. Vi erbjuder utbildningen till
projektledare och ekonom i samband med att de beviljas medel till
genomförande av ett projekt. Vi erbjuder även utbildningen vid
uppsamlingstillfällen för nya projektledare och ekonomer samt för de
som eventuellt missat det första tillfället. Under 2020 har utbildningen
genomförts digitalt vid tre tillfällen: 12 april, 3 juni och 22 oktober.

6.6

Projektuppföljning

I samband med att Jordbruksverket drog tillbaka budgeterade
projektmedel i april, planerade vi om i verksamheten för året och lade
fokus på uppföljning och stöttning av pågående projekt.
Coronapandemin med reserestriktioner omöjliggjorde dock fysiska
projektbesök, men tack vare digitala verktyg, kunde uppföljande
samtal genomföras med så gott som samtliga pågående och nyligen
avslutade projekt. Under april - juni träffade vi sammanlagt 30 projekt.
De uppföljande samtalen syftade till att stämma av status i projekten
generellt, men det blev också naturligt ett fokus på eventuell påverkan
av pandemin. Uppföljningen syftade även till att fånga upp kunskap
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och lärande i projekten och då främst kring metoder för ett
framgångsrikt utvecklingsarbete med kommersiell service.
Det aktuella läget kan sammanfattas med att projekten har påverkats
av pandemin, men att man har arbetat lösningsorienterat och ställt om
i stället för att ställa in. Flera projekt har ansökt om senareläggning av
slutdatum och omfördelning av medel från resor och fysiska möten till
utgifter för personal och informationsspridning.
På många håll har ett gott samarbete bidragit till framgång. Att
servicefrågan har diskuterats och lyfts i olika sammanhang under året
har bidragit till utveckling i önskad riktning. Många har dock insett att
frågan är mer komplex än man inledningsvis föreställt sig. En vanlig
reflektion är att allt tar mer tid än planerat och reserestriktionerna
under året har gjort att det tagit ännu längre tid. Vi kan konstatera att
arbetet i projekten fortsätter och vi är imponerade över hur väl det
ändå fungerar trots det gånga årets utmaningar.
6.6.1
Kunskap och lärande
Tillväxtverket bestämde i ett tidigt skede att beviljade insatser skulle
följas upp för att utvinna kunskap och lärande ur pågående
utvecklingsarbete.
Som vi beskrivit i tidigare återrapporteringar inledde vi, tillsammans
med Sweco som konsult, de första intervjuerna med ett urval av
pågående projekt under hösten 2018. Urvalet bestod av totalt 20
projekt där intervjuerna gjordes i omgångar. Projekten intervjuades
dessutom i olika faser av sitt genomförande. Uppstart, genomförande
och mot avslut.
Eter en rad intervjuer tyckte vi oss kunna se ett samband mellan
förekomsten av vissa faktorer och arbetets framsteg. Efter ytterligare
intervjuer och ett nyfiket sökande kunde vi så småningom urskilja
flertalet påverkansfaktorer för ett framgångsrikt servicearbete.
Under våren 2020 arbetade vi parallellt med att färdigställa rapporten
från intervjuerna samt att kategorisera och verifiera de påverkansfaktorer som identifierats.
Till slut var det fem faktorer som stod ut som allra viktigast och det är
hur väl dessa faktorer samspelar som avgör hur framgångsrikt arbetet
blir:
 Behov – att utgå från det lokala behovet
Arbetet med serviceutveckling behöver utgå från det lokala behovet
för att skapa delaktighet och engagemang. Att sätta platsen i centrum
är nödvändigt, eftersom bygder och platser har starkt skiftande
förutsättningar. En viktig lärdom som de flesta har betonat är att
servicefrågorna måste ses som en helhet och integreras tillsammans
med andra insatser och ansvarsområden. Det är viktigt att
beslutsfattare och politiker har god kunskap om det lokala behovet. I
det här arbetet har vi kommit till insikt om att utgå från det lokala
74

behovet är en av de viktigaste faktorerna för att resultatet av ett
utvecklingsarbete ska bli långsiktigt:


Förankring – arbetet behöver förankras innan, under och
efter, internt och externt samt på alla nivåer.
En framgångsfaktor i utveckling av service är att bygga relationer och
skapa förtroende mellan parter på olika nivåer. Erfarenheten visar att
där det funnits en god relation blir genomförandet smidigare och ger
ett bättre resultat. För att nå fram i dialogen behövs ödmjukhet
förståelse för de olika nivåernas skiftande förutsättningar. Det är
avgörande med intern förankring i den egna organisationen. ”Någon
behöver längta efter resultatet”, som en av de intervjuade
projektledarna uttryckte det. Politiska beslut har uttryckts som en
viktig strategi för att undvika att arbetet vilar på enskilda personer. Att
förankra hos politiker är därför extra viktigt.
 Samverkan – är navet i utvecklingsarbetet
Samverkan mellan organisationer på olika nivåer är ett framgångsrikt
arbetssätt för att åstadkomma serviceutveckling. Ett viktigt syfte med
till exempel flernivåsamverkan är att överbrygga glappen mellan
nivåerna. Serviceutveckling är beroende av samverkan mellan många
olika aktörer inom både offentlig och privat verksamhet. Exempelvis
är det särskilt viktig med ett väl fungerande samverkan mellan region
och länsstyrelse och mellan kommunerna och den regionala nivån. Det
behöver också finnas en långtgående samhandling mellan kommunen
och den lokala nivåns privata och ideella aktörer. På samma sätt har
det varit en framgångsfaktor för serviceutveckling när lokala aktörer
gått samman och lyft behov och delat tillgängliga resurser.
 Plan och riktning – det krävs organisering av arbetet och en
gemensam målbild.
Uppföljningen visar att det har skapats mer engagemang och man har
fått en större framgång i arbetet med lokala servicelösningar på de
orter som har en gemensam målbild. Att arbeta med regelrätta
handlingsplaner har också visat sig vara framgångsrikt. I vissa bygder
har handlingsplanen varit avgörande för att de som bor och verkar på
orten ska känna sig delaktig, och både vilja ha och ta ansvar.
 Hinder – om någon av framgångsfaktorerna saknas
För att förstå vad som skiljer ett framgångsrikt arbete från ett som är
mindre framgångsrikt, behöver man identifiera vad som hindrar
insatser från att lyckas. Ett givet hinder är när någon av
framgångsfaktorerna saknas. Av rapporten framgår också att några av
hindren har varit brist på strategi och styrning från regionalnivå,
svårigheter att engagera näringslivet samt politikers och
beslutsfattares brist på kunskap om den befintliga servicenivån i
kommunen och regionen.
 Risker – en framgångsfaktor som blir till ett hinder
Det finns också risker i arbetet, sådant som först kan antas vara en
framgångsfaktor, men som sedan kan bli till ett hinder. Till exempel så
lyfts ofta eldsjälar som en framgångsfaktor för arbetet med lokal serviceutveckling. Men det är faktiskt en risk att det lokala servicearbetet
75

i så hög grad ofta förutsätter enskilda individers engagemang. Arbetet
blir personberoende och väldigt sårbart. På kommunal och regional
nivå är tjänstepersonerna som arbetar med serviceutveckling ofta
ensamma i sin roll vilket gör arbetet sårbart. Personen har heller inte
sällan flera ansvarsområden, vilket riskerar att leda till att
servicefrågan prioriteras ner. Viljan att göra för mycket och att
inledningsvis kanske lova lite för mycket, för att kunna locka till
engagemang är en stor risk. För om sedan tiden, resurserna eller
kanske reglerna inte tillåter kan det skapa besvikelse och även skada
förtroende och engagemang för fortsatt arbete.
Det är inget nytt i att dessa delar är viktiga i ett utvecklingsarbete.
Lärdomen från denna uppföljning är dock hur delarna påverkar
genomförandet samt vilken betydelse de har för resultatet, för att
undvika att ”allt faller när pengarna tar slut”.
Runt om i landet pågår ett utvecklingsarbete för att från olika nivåer,
regionalt, kommunalt och lokalt, försöka påverka och stärka
tillgängligheten till kommersiell service. Det är det som vi kallar för
servicearbete och serviceutveckling. Vi pratar alltså inte om själva
lösningen i sig, utan hur man jobbar fram till och behåller en lösning.
Lärdomen av vår uppföljning är att:
Servicelösningen bara blir så bra, som hur väl själva servicearbetet
fungerar.
6.6.2
Paketering och spridning av kunskap
Kunskapen från rapporten har illustrerats i en kort film som båda
lanserades vid vårt deltagande i de digitala Lokal Ekonomidagarna 14–
15 oktober 2020. Resultatet har presenterats externt vid följande
tillfällen:
-

Tillväxtverkets seminarium på Lokal ekonomidagarna
anordnade av SLU, den 15 oktober
- Webinarium för RSP-nätverket, den 21 oktober
- Bilden av Bygden, seminarium den 3 november
- Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet, den 18
november
Det färdiga kunskapsunderlaget som ska bidra till ökad kompetens och
lärande till det framtida regionala och lokala servicearbetet består nu
av:




Rapport innehållande resultat från uppföljande intervjuer.
Rapporten beskriver de erfarenheter och lärdomar som
fångats upp och då främst med fokus på arbetssätt, metoder
och påverkansfaktorer.
En kort film som visualiserar och förklarar de faktorer
påverkar servicearbetet och vad man ska tänka på för att få
servicen ska funka.
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6.7

Hemsidan där vi presenterar valda delar ur rapporten som
kompletteras med exempel på metoder och arbetssätt från
genomförda projekt. Där vi länkar till publicerad information
och producerat material från flertalet projekt33.

Avslutade projekt 2020

Hittills har sammanlagt 43 projekt slutredovisat sitt genomförande till
Tillväxtverket. Enbart under 2020 har 20 projekt slutredovisat sina
resultat. Av dessa avsåg 3 Kompetensutveckling, 3 Information och
demonstration, 14 inom samarbetsåtgärden pilotprojekt (varav 7 i
inriktningen Lokala servicelösningar och 7 Regionala processer).
Lokala servicelösningar








Servicepunkter i Uppsala kommun, Uppsala Kommun
Smarta pakettransporter i Vingåkersbygden, Vingåkers
kommun
Lokal HUB – KS och besöksnäring, Dalarnas Kooperativa
utvecklingscentrum
Innovativa och samordnade servicelösningar, Åre kommun
Service i samverkan, Hela Sverige ska leva
Nationell ombudsplattform paketlogistik, Sveriges
Entreprenörer
Holmömodellen - Hållbarhet och nytänk, Holmöns
utvecklingsforum

Regionala processer








Processledning Dalarnas regionala serviceprogram, Region
Dalarna
Stärkt Samverkan för kommersiell service i Jämtland
Härjedalen, Region Jämtland Härjedalen
Processtöd för serviceutveckling i Västerbotten, Region
Västerbotten
Samverkan för regional serviceutveckling, Västra Götalands
Regionen
Flernivåsamverkan för stärkt regional service, Region Kalmar
Stärkt regional serviceutveckling i Gävleborg, Region
Gävleborg
Projekt Serviceutveckling, Region Östergötland

Så får vi servicearbete att fungera - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/service-ilandsbygder/kunskap-och-lardomar/sa-far-vi-servicearbete-attfungera
33
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Kompetensutveckling




Utbildning för landsbygdsbutiker, ICA Gruppen Aktiebolag
Menigos Kunskapslyft i landsbygdsbutiker, Menigo Foodservie
AB
Kompetensutveckling landsbygdsbutiker Axfood, Dagab Inköp
& Logistik AB

Informationsspridning




Servicepunkt 2.0 i Höga Kusten, Örnsköldsviks kommun
Bilden av bygden, Centrum för publikt entreprenörskap
Kunskap och strategiskt lärande för långsiktigt hållbara,
Tillväxtverket

Nedan följer några exempel på resultat, framsteg, motgångar och
lärdomar som projekten har redovisat. Mer information finns att läsa
på Tillväxtverket hemsida 34:
6.7.1

Avslutade projekt - inriktning Regionala processer

Ett framgångsrikt servicearbete förutsätter att det finns en strategisk
styrning på regional nivå. Projekten skulle bidra till ökad
flernivåsamverkan och stärka det strategiska arbetet på regional och
kommunal nivå. På sikt ska detta bidra till att utveckla den lokala
servicen, förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och
vistas i landsbygder för företag, befolkning och besökare.
Flernivåsamverkan för stärkt regional service, Region Kalmar
Projektet har skapat nya kunskaper kring serviceutveckling och många
nya kontaktvägar för samtliga inblandade.
 De största framgångarna består i ett väl etablerat nätverk och
flera initierade initiativ för att stärka den regionala servicen.
 Motgångarna har bestått i att den lokala genomförandekapaciteten på flera håll har varit så låg att det har varit svårt
att involvera lokal nivå.
 Lärdomarna består bland annat i hur värdefullt det är med ett
professionellt utbyte och ett nätverk kring landsbygdsutvecklingsfrågor för dem som jobbar med frågorna på en
arbetsplats där de ofta är ensamma om sin profession. Vidare
är en väldigt stark lärdom hur viktigt det är att möta
representanter på lokal nivå på den plats där de verkar, samt
hur värdefullt det är för även lokal nivå med ett utbyte och ett
nätverkande
Så utvecklar vi den lokala servicen - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/service-ilandsbygder/projekt-for-serviceutveckling/sa-utvecklar-vi-denlokala-servicen
34
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Som en sidoeffekt av projektet initierades även ett arbete med att ta
fram ett nytt regionalt serviceprogram för Kalmar län, som beslutades
under våren 2020.
Processtöd för serviceutveckling i Västerbotten, Region Västerbotten
Det har skapats ett nätverk för den regionala serviceutvecklingen, där
14 av 15 kommuner varit och är delaktiga. Tio kommuner har fastställt
sina kommunala serviceplaner. Ytterligare tre är planerade. Intresset
för det långsiktiga arbetet har varit stort bland kommunerna i
Västerbotten. Serviceverkstäder och lanthandlardagar har väckt stort
intresse där flera aktörer, lanthandlare och byaföreningar har
engagerat sig. Västerbotten består av relativt små kommuner
befolkningsmässigt med i regel begränsade ekonomier vilket ofta leder
till att de tjänstemän som ansvarar för en fråga har flertalet andra
frågor att väga sin tid och fokus mot.
 Bristen på tid och resurser är vad som bidragit till att inte alla
kommuner som ingått i samverkan kunnat färdigställa sina
lokala serviceplaner.
 Det är relativt enkelt att avgränsa kommersiell service i
framtagandet av en plan och ett strategiskt dokument. I
underlagsarbetet för framtagandet av en plan på kommunal
nivå blir det dock tydligt att den övriga servicen, kommunal så
väl som regional och statlig behöver vävas in.
Samverkan för regional serviceutveckling, Västra Götalands Regionen
Ett viktigt resultat av projektet är framtagandet av en sektorsövergripande modell i platsutveckling, med exempel på olika metoder.
 En stor framgång har varit att kunna stärka platsens egenmakt
och handlingskraft, genom att involvera och engagera lokala
resurser.
 På några av de ingående platserna har dock en motgång varit
att samspelet mellan regionen (VGR), den lokala
utvecklingsgruppen och kommunen inte riktigt fungerat.
Lärdomar som projektet bidragit till är bland annat att:
- Utvecklingsprocesser tar tid och man kan inte vänta sig snabba
resultat efter två års process.
- De lokala processledarna behöver ganska mycket stöd och
praktiska verktyg för att kunna driva processen lokalt. Vissa
har erfarenhet av detta tidigare medan det för andra är första
gången.
- Det finns behov av att dela upp processen i två faser med en
avstämning mitt i. Om man inte gjort ett gediget
förankringsarbete och en kartläggning och analys av nuläget
har man små förutsättningar att ta fram en förankrad
gemensam målbild och handlingsplan.
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6.7.2
Avslutade projekt – inriktning Lokala servicelösningar
Ett framgångsrikt servicearbete bygger på delaktighet och
engagemang från dem det berör. Inriktningen lokala servicelösningar
syftar till att finansiera lokala initiativ till samarbete för att stärka
tillgängligheten till lokalt anpassade servicelösningar. Nedan beskrivs
erfarenheter från fyra projekt.
1. Service i samverkan, Hela Sverige ska leva
Projektet är det största och mest omfattande som Tillväxtverket
finansierat inom ramen för handlingsplanen i Landsbygdsprogrammet
2014–2020. Förväntningarna på genomförande och resultat var därför
också höga. Projektet syftade till att öka inflytandet för medborgarna
på landsbygderna när det gäller vilken typ av service som kan erbjudas
var, när och hur. Projektet syftade också till att utveckla strukturer för
flernivåsamverkan mellan första nivån, lokala företag och kommunen.
Ytterligare ett syfte var att utveckla nya arbetssätt för serviceplanering
och utveckla nya lokala servicelösningar. Genom lokal projektledning
har projektet stöttat processer för serviceutveckling i elva kommuner:
Arvidsjaur, Motala, Storuman, Ljungby, Norrköping, Ludvika, Flen,
Älmhult, Vingåker, Älvdalen och Skellefteå.
Genomförandet har bidragit till bland annat uppstart av arbete med
servicepunkt i Moskosel, utformning av servicepunkt i biblioteksbuss i
Motala, servicepunkt vid lanthandeln i Fornåsa, uppslag till
livsmedelsrum i Godegård, inrättande av varuboxar vid lanthandel i
Slussfors, information kring digitala servicepunkter, förstudie för
obemannad/helårsöppen lanthandel i Arkösund, lokalekonomiska
analyser i två bygder och processer för att genomföra Lokala
utvecklingsplaner.
Ett stort framsteg som organisationen lyfter är hur man i projektet
utvecklat formerna för flernivåsamverkan i olika delar av Sverige.
Det går att påvisa hur lokalsamhällen fått verktyg att påverka genom
bland annat kommunala serviceplaner och genom att få vara en aktiv
del i även den regionala planeringen.
Det utmaningar man stött på i genomförandet är bland annat
svårigheten att begränsa och fokusera processarbete och diskussion till
enbart grundläggande kommersiell service. Andra utmaningar och
motgångar har varit
- Brist på tillit mellan kommunen och kommunens bygder
- Projekttrötthet.
- Brist på förankring
- Att hantera olika förväntningar
- Byte av personal
- Byte av politisk ledning
- Pandemin
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I ett så här stort projekt är förstås lärdomarna många. I slutrapporter
lyfter projektet några övergripande lärdomar:
 Dialog med lokalsamhället är en förutsättning - En central
lärdom är att flernivåsamverkan och medborgardialog ökar
förutsättningarna för socialt entreprenörskap, vilket vi har sett
är en nödvändighet för service- och lokal utveckling.
 Utveckling tar tid - Att låta projektet och de lokala processerna
ta tillräckligt lång tid är en viktig lärdom vi vill dela med oss av.
Och vill man ha ett bra resultat är det viktigt att inte forcera
utan att låta processerna ta sin tid, särskilt i stora och
komplexa projekt som detta har varit.
 Erfarenhet hos processledare - Processledarna behöver ha goda
kompetenser inom landsbygdsutveckling och ideell sektor,
samt att det även är en stor fördel om processledaren har god
kännedom om den offentliga sektorn. Processledarens
förkunskap om de olika sektorernas förutsättningar spelar stor
roll för hur långt projektet kan nå under projekttiden.
 Lokal förankring - De bästa ambassadörerna för de lokala
processmötena är de lokala ambassadörerna. Det finns många
fördelar med att vara en oberoende processledare, men för att
stärka chanserna till att så många som möjligt ska komma på
mötet så är det viktigt och en stor fördel att få hjälp med att
bjuda in av lokala nyckelpersoner. Vi har sett att ett av de
effektivaste sätten att få ett bra deltagande vid möten är just
detta, att bli rekommenderad att delta av en
vän/kollega/bekant.
 Tydlig kommunikation – det är viktigt att ha ett tydligt
kommunicerat mål, syfte och tydliggör förväntningar hos alla
projektets intressenter. I vissa fall behöver man tillsammans
med kommunen även tydliggöra hur de kommunala
processerna fungerar, för att skapa en bättre förståelse för hur
kommunala processer fungerar och att det är viktigt att vara
delaktig i dessa som medborgare. Kom ihåg att varje region,
kommun och bygd har sina utmaningar och möjligheter.
Den samlade erfarenheten, goda exempel på servicelösningar,
intervjuer, inspiration, metoder för samverkan och dialog kring
servicefrågan finns samlade i en webbaserad kunskapsbank som fått
namnet ”Servicebanken”35. Den förmedlar ett stort urval av projektets
resultat med fokus på att vara en kunskapsspridare och inspiration för
andra som vill arbeta med service i samverkan.

Servicebanken - Servicebanken (helasverige.se)
https://servicebanken.helasverige.se
35
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2. Holmömodellen - Hållbarhet och nytänk (Holmöns
utvecklingsforum)
En förstudie med syftet att på sikt skapa förutsättningar att leva, bo
och verka på ön Holmön. Ett skärgårdssamhälle med utmanande
förutsättningar och behovet av att formulera särskilda lösningar.
En konkret handlingsplan togs fram, som särskilt tar hänsyn till att
utvecklingen sker i ett skärgårdssamhälle, där de logistiska
utmaningarna är mycket speciella. För att strukturera
handlingsplanen skapades en tre-stegs-metod, för att både ta tillvara
engagemang här och nu, men också arbeta långsiktigt.
Förstudien resulterade i ett nytt sätt att genomföra lokalekonomisk
analys. Med hjälp av ett nytt begrepp, vistelseunderlag, kan vi nu
beräkna och värdera även deltidsboende och turisters betydelse för
samhället. Några av lärdomarna från projektet är att det är viktigt att
tänka utanför lådan. Det blev viktigt att snabbt fånga upp det spontana
engagemanget, vilket fick lägga grunden för hur hela handlingsplanen
utformades.
3. Smarta pakettransporter i Vingåkersbygden, Vingåkers kommun
Syftet med projektet var att hitta nya sätt att leverera postpaket mer
lokalt ut till kommunens mindre orter där det i dagsläget inte finns
några paketombud, och inte heller någon butik, mack eller liknande
som skulle kunna agera ombud. Idén var att hitta nya tekniska
lösningar som skulle göra det smidigt att samordna kommunala
transporter med paketleveranser, för att öka servicen i dessa orter.
Projektet har utrett de juridiska förutsättningarna för kommunen att
transportera paket från ombud till digitala skåp. Kommunens
funktioner som utför resor runt om i Vingåkersbygden har kartlagts
för att undersöka möjligheten för samordning av befintliga transporter
med paket. Projektet har genomfört en innovationsupphandling och de
upphandlade företaget har tagit fram en tjänst där digitala skåp är
integrerade med en app. Projektet har samarbetat med en testgrupp i
orten där skåpen placerats, som prövat tjänsten och gett feedback till
företagen som i sin tur utvecklat app-tjänsten ytterligare.
Resultatet är att en helt ny tjänst har utvecklats där ett digitalt skåp
integrerats med en app. som möjliggör smidig kommunikation mellan
privatpersoner som beställt paket och kommunens tjänstemän som
kan hämta ut dessa hos ombud i centralorten Vingåker. Projektet
landade i att kommunens landsbygdsbibliotekarie, som har
verksamhet i byarna, passade bäst för att i detta läge testa tjänsten och
leverera paket till skåpen vid de tillfällen som denna har ärenden
till byn. Projektet har utrett och konstaterat att det juridiskt inte finns
några hinder för kommunen att tillhandahålla servicen på detta sätt.
En leasingmodell som kan implementeras på samtliga orter i
kommunen har tagits fram, vilket kan öka servicen på de orter som
inte har tillgång till paketombud idag.
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En lärdom inför framtiden och till andra som vill genomföra liknande
projekt är att målgruppen för satsningen är äldre personer, eftersom
de generellt har svårare att ta sig till tätorten för att hämta paket. Det
är också en målgrupp som i regel inte använder digitala verktyg. Det
har gjort att projektet fått lägga ner mycket tid på utbildning. Det är
viktigt att inte underskatta tiden detta tar. Projektet har skapat många
nya lärdomar kring processen att offentlig och privata aktörer
tillsammans löser en samhällsutmaning med hjälp av nya tekniska
utvecklingar. Det är värdefullt att i detta ha en testgrupp som kan ge
användarfeedback. Nära samverkan med en engagerad
utvecklingsgrupp eller liknande förening är därför att rekommendera.
4. Lokal HUB landsbygdssamverkan, kommersiell service och
turism, Dalarnas Kooperativa utvecklingscentrum Ekonomisk
förening
Projektet syftade till att utveckla en innovativ servicestruktur
och ett förstärkt lokalt nätverk, som genom ett djupare och utvecklat
samspel och utbyte mellan lokal kommersiell service och den lokala
besöksnäringen kommer att främja tillgången till uthållig kommersiell
service i landsbygder. Deltagande kommuner och bygder: Hedemora
kommun (Stjärnsund), Ludvika kommun (Fredriksberg), Rättviks
kommun (Furudal), Mora kommun (Venjan), Malung-Sälens kommun
(Rörbäcksnäs)
Projektet har genomfört workshops i de fem deltagande bygderna,
syftande till att skapa samverkan mellan den kommersiella servicen i
form av lanthandeln och besöksnäringsföretag. Kunskapsseminarier
har genomförts tillsammans med Visit Dalarna, Högskolan Dalarna och
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet. Seminarierna har handlat om
hållbar besöksnäring, lokal identitet och platsvarumärke samt service
och organisering i landsbygder.
Nya servicestrukturer har bildats via samverkansavtal som skapats
mellan lanthandlare och besöksnäringsföretag. En ekonomisk förening
har bildats vars syfte är att skapa en affärsmässig plattform för
gemensam utveckling mellan lanthandel och besöksnäringsföretagare.
Projektets mål om förstärkta nätverk har uppfyllts genom att befintliga
kontakter med kommuner, Visit Dalarna och Region Dalarna har
stärkts och nya nätverk mellan akademi och företag och föreningar i
bygderna har bildats. Nätverk mellan befintliga och nya företagare i
respektive bygd har under projekttiden stärkts. Kontakter mellan
företagare i olika bygder har skapats.
En lärdom från genomförandet är att fysiska träffar överträffar digitala
lösningar i processledning av grupper. Digitala lösningar tappar en hel
del gällande samspelet och energin mellan deltagarna.
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En annan lärdom är att med ideella krafter kan man nå en bra
samordning i bygden, men man når aldrig ända fram till att genomföra
en fullbordad, affärsmässig utvecklingsprocess som ökar
omsättningen i bygden. Utveckling som innehåller såväl korta som
långa investeringar kräver en ekonomisk plattform, som kan
samordna såväl bokningsbart boende som aktiviteter mat och
marknadsföring. Arbetet visar att det är svårt att påverka hur bygder
ska organisera sig, det beror mycket på om de aktiva
personerna har fokus på affärsmässig eller ideell utveckling.
6.7.3

Avslutade projekt – Informationsspridning framgångsrikt
servicearbete

1. Bilden av Bygden, Centrum för publikt entreprenörskap
Projektet har haft som mål att synliggöra och fördjupa kunskapen
kring olika lösningar på service. Detta utifrån fyra teman som är extra
viktiga för lösningar kring service i landsbygder: Finansiering,
Organisering, Delaktighet, Samverkan. För varje tema har fyra
kortfilmer producerats med konkreta exempel. Till varje enskilt tema
har ett fördjupande samtal producerats där bygderna tillsammans
med inbjudna experter diskuterat aktuellt tema utifrån både bygdens
erfarenheter, senaste tendenserna, utblick i världen och akademin och
ifrån det offentliga (kommunen). Dessutom har en sammanfattande
version producerats på engelska.
Projektets framsteg berodde på att det fanns ett stort engagemang,
kompetens och kunskap i frågorna från lokala handlare, föreningar,
akademiker och praktiker, och en vilja och generositet att dela med sig
av sina metoder och erfarenheter för att behålla eller utveckla service
utifrån landsbygdens förutsättningar. Lärdomar som man tar med sig
är att det finns gott om innovation och erfarenhet kring lokal
utveckling av service på landsbygden. Det har varit lärorikt att lyfta de
olika temana för att se hur de krokar i och stärker varandra36.
2. Servicepunkt Höga Kusten 2.0, Örnsköldsviks kommun
Syftet med projektet var att ta fram korta filmer och informationsmaterial, om Örnsköldsviks kommuns framgångsrika arbete, för att
bibehålla och utveckla kommersiell service i landsbygder. Filmerna
skildrar konkreta exempel som är enkla att kopiera och använda.
Detta skapar en känsla av digitala studiebesök, som ger fler möjlighet
att kliva in när det passar för den som är intresserad. En komplett
vägledning finns nu framtagen för ”Öviks modellen”. Förutom filmerna
består den av nedladdningsbara Logotyper till servicepunktskyltar,
Bilden av Bygden - innovation och service på (skånska) landsbygden
- Ideburen Utveckling
36

https://ideburenutveckling.se/bilden-av-bygden
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med färger och typsnitt, tillsammans med en framtagen broschyr för
information och inspiration.37
Att uppmärksamma det arbete som sker i butikerna är väldigt
uppskattat, utan deras medverkan och ett gott samarbete är det svårt
att genomföra likande insatser. Materialet som projektet tagit fram
kommer kommunen att ha stor nytta av lång tid framöver.

6.8

Erfarenheter som handläggande stödmyndighet för
Landsbygdsprogrammet 2014–2020

Tillväxtverkets handlingsplan för Landsbygdsprogrammet 2014–2020
har syftat till att bidra till ökad tillgänglighet till kommersiell service i
landsbygder. Detta genom att finansiera insatser som ska stärka en
strategisk styrning på regional nivå, skapa delaktighet och
engagemang på kommunal nivå samt ge den lokala nivån möjlighet att
initiera och etablera ett behovsbaserat utvecklingsarbete.
Sammantaget kan vi konstatera att de 65 insatser som beviljats medel
har alla på ett eller annat sätt bidragit till att flytta fram positionerna
avseende samarbeten, faktiska lösningar och framför allt ökad
kunskap på en övergripande nivå.
Nedan följer några sammanfattningar och reflektioner kring utfallet till
och med 2020.
2020 ett utmanande år att genomföra utvecklingsinsatser inom
service i landsbygder
Tillväxtverket upplever att projekten har haft en utmanande tid under
2020 att genomföra planerade insatser och att man fått ställa in
mycket av sin verksamhet till följd av att man inte kunnat träffas
fysiskt. Vi har fattat många beslut om förlängning av projekttid och
ändringar av budget. Flera projekt än planerat kommer att pågå under
2021 och några även under 2022. En större del av budgeterade
utgifter går till löner och informationsmaterial, från att ursprungligt
vara planerat till att arrangera möten och sammankomster.
6.8.1

Konsekvensen har blivit att de insatser som genomförs i högre grad
handlar om spridning av digital information snarare än i praktiskt
samarbete. Det kan på sikt leda till att startsträckan för en faktisk
lösning kan bli längre. Men förutsättningarna för att den är bättre
grundad finns också, om tiden används till att förankra hos relevanta
parter.

37

Servicepunkter i Örnsköldsviks kommun - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=48vaLdE4Sws
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6.8.2
Utveckling av regional strategisk processledning
Den strategiska processledningen har utvecklats i ett flertal regioner.
Det handlar om bättre metoder och ökad kunskap för att skapa
delaktighet och engagemang från kommuner med hjälp av bland annat
kommunala serviceplaner. Vi konstaterar att det är viktigt med
resurser till att stärka processerna i det strategiska arbetet med
serviceutveckling på regional nivå. Behovet och nyttan av en
övergripande processledning är stor. Det finns ett stort behov av en
regional strategi och styrning av utvecklingsarbetet från kommunal
och lokal nivå.
I flera av de län som genomgått en regionbildning under
programperioden har man kanske inte nått förväntat resultat
avseende servicearbetet i sig. Men vi kan konstatera att där det
genomförts ett projekt för stärkta regionala processer har det varit
avgörande för att servicefrågan har prioriterats högre i den nya
organisationen. I de län som inte genomgått en regionbildning på
senare år kan vi se att projektet bidragit till en god fart framåt
avseende samarbete, strategi och styrning. Exempelvis en ökad
samverkan med kommuner och stöd i processledning för
kommunernas arbete med serviceplanering. Vi konstaterar dock att
arbetet med strategisk serviceutveckling på regional nivå i hög grad är
personberoende. Fokus i genomförandet har i hög grad varit externt
arbete och ibland med inhyrd personal för uppgiften. Detta leder lätt
till att när projektet tar slut så avstannar processen. Om regionerna i
högre grad hade prioriterat intern förankring av projektarbetet så
hade detta kunnat undvikas.
Visst hade vi hoppats på att samtliga län skulle ha tagit chansen att
söka om projektmedel och därmed bättre förutsättningar för ett stärka
det regionala servicearbetet. Det är fem regioner som saknas i
projektportföljen - Gotland, Uppsala, Jönköping, Halland och Örebro.
Vi konstaterar att det är en skillnad i arbetet mellan de regioner som
har tagit del av projektmedel och de som inte deltagit. Om det beror på
att de som sökt projektmedel redan inledningsvis hade kommit längre
i sin process eller inte, det går ej att utskilja.
6.8.3

Pipos-serviceanalys förenklar analysarbetet

Den nationella satsningen på verktyget Pipos-Serviceanalys innebär en
väsentlig förbättring och förenkling i analysarbetet framåt för
regioner, länsstyrelser och kommuner. Verktyget skapar möjlighet att
ta fram relevanta och realistiska beslutsunderlag för det framtida
arbetet. Det kommer att underlätta processen för strategi och styrning
av insatser för att stärka tillgänglighet till kommersiell service.
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6.8.4
Förhoppningen var att fler reella servicelösningar skulle skapas
Efter fem år av genomförande kan vi presentera initiativ till lösningar
inom samtliga inriktningar i handlingsplanen. Till viss del har
pilotprojekten utvecklat och testat lösningar för exempelvis
servicepunkter och pakethantering. Men större delen av
finansieringen har gått till att utveckla arbetssätt och metoder för
serviceutveckling.
Kanske hade vi hoppats på att kunna presentera flera reella lösningar
efter år 2020. Men arbetet fram till en lösning är i många fall längre än
man tror. Det faktum att delåtgärden 16.2 Pilotprojekt för utveckling
inte tillåter investeringar i den utsträckning som skulle önskas, kan
vara en orsak till detta. Dessutom är investeringsfrågan och
ägarskapet en utmaning när det handlar om serviceutveckling.
Projekten ägs och drivs ofta av föreningar eller det offentliga, men för
en servicelösning är det kanske inte optimalt. Framför allt inte om det
ska inrymmas i en kommersiell verksamhet. Projektmedel till lokala
servicelösningar är och förblir därför ett ”runtomkring arbete” och
som vi skrivit om i tidigare återrapporteringar - För att nå god
tillgänglighet till kommersiell service krävs reella investeringsstöd och
direkta stöd till den kommersiell servicen.
Syftet med handlingsplanen har varit att tillföra finansiering som
verktyg till det lokalt behovsdrivna engagemanget. Det har blivit
tydligt att där behovet inte styrt ansökan om projektmedel, där har
genomförandet haft utmaningar i både förankring, samverkan och att
skapa långsiktiga resultat. Vi kan även konstatera att vissa
finansierade insatser blivit till lokala öar. Det krävs en stark förankring
lokalt, privat och kommunalt för att insatserna ska integreras och bli
långsiktiga. Det behöver därför också ställas högre krav på den övriga
offentliga medverkan i kommande projekt. Inte enbart i pengar utan i
engagemang och delaktighet.
6.8.5
En utmaning att nå kommunerna
Även om vi uttryckligen skriver i handlingsplanen att kommunens
delaktighet och engagemang är avgörande i strävan efter långsiktiga
servicelösningar, har det inte varit helt enkelt att utforma utlysningar
som specifikt når kommuner. Planen var att utlysa medel för
utformning av serviceplaner som en del i och som stimulans i
utveckling av flernivåsamverkan. Men att komma fram till hur en
utlysning riktad till kommuner ska utformas för att få störst nytta är
svårt, då det rymmer flera komplicerande aspekter. Vi vill ju inte
riskera att ”projektifiera” verksamhet som sedan ska fungera i
kommunernas vardag.
Det har även varit en utmaning att nå kommunerna i våra utlysningar
av projektmedel. De ansökningar som kommit in från kommuner har
varierat i omfattning och inriktning. De kommuner som ansökt om
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projektmedel har i de allra flesta fall ansökt för utveckling av en
servicelösning alternativt servicepunkt inhysta i dagligvarubutik eller
annan lokal. En utmaning har varit vilken roll kommunen egentligen
ska ha och ta i denna typ av satsning, och framför allt efter projektets
slut.
6.8.6

Behoven bredare är vad som ryms inom handlingsplanen

Som vi framfört i tidigare återrapporteringar, har behoven i
ansökningar varit bredare än vad handlingsplanen tillåter, både till
typen av utgifter och projektetens inriktning. I projekt för utveckling
av lokala servicelösningar har det funnits behov av att ta in så väl
offentlig service som företagsarrangemang, bostadsfrågor och
inflyttning med mera. Det har också funnits behov av investeringar
utöver vad som kan beviljas i åtgärd 16.2. Det har därför blivit en
övervikt av metoder, arbetssätt, kunskap, samarbeten, information
men det har inte skapats så många fysiska servicelösningar som
förväntat.
Det har inte heller varit enkelt att från nationell nivå möta den lokala
nivån utifrån deras förutsättningar. Det är svårt att stötta lokala
initiativ i deras unika miljö utifrån ett nationellt perspektiv och
samtidigt ha en bild över hur det kan landa i ett regionalt
sammanhang. Här har vi dock haft stor nytta av vårt väletablerade
regionala nätverk för avstämningar av projektinnehåll.
6.8.7
Uppskattade insatser för kompetensutveckling
Insatser för kompetensutveckling har varit mycket uppskattade och
välbehövliga. Behovet av kunskap på en mer grundläggande nivå
visade sig vara större än förväntat. En av utbildningsleverantörerna
uppger att utbildningen till och med fick planeras om utifrån detta.
Men även om behovet av utbildning var större än uppskattat, blev
deltagandet i utbildningsinsatserna ändå lägre än planerat. Detta är
ytterligare ett bevis på hur sårbar strukturen är. Målgruppen, det vill
säga handlarna, har inte möjlighet att avsätta tid för en utbildning som
de så väl behöver. En utbildning som kan vara avgörande för deras
möjlighet att upprätthålla verksamheten och därmed säkerställa
tillgänglighet till kommersiell service framåt.
6.8.8

Låg efterfrågan av medel till informationsinsatser

Efterfrågan av medel till informationsinsatser har kraftigt understigit
vår initiala uppskattning. Ytterst få har ansökt och genomfört en
insats för spridning av goda exempel på servicelösningar. Detta trots
att finansieringen från Landsbygdsprogrammet varit 100 procent. Vår
analys av orsaken till detta landar i att, trots en 100 procentig
finansiering, saknas incitament till att förpacka och sprida en
fungerande lösning eller arbetssätt, när den egna lösningen väl är på
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plats. Det finns heller inte tid eller resurser till att planera satsningen
eller ens till att ansöka om medel.
6.8.9

Tillväxtverkets handlingsplan för Landsbygdsprogrammet
2014–2020 har bidragit till ökad kunskap
Tillväxtverkets handlingsplan för service i Landsbygdsprogrammet
har haft betydelse för arbetet med frågor om kommersiell service i
landsbygder.
Den har bidragit med incitament och verktyg för att arbeta med frågan.
Sammantaget har den också bidragit med mycket värdefull kunskap.
 Kunskap om servicebehov i olika och varierande förhållanden.
 Kunskap om nya möjligheter och förutsättningar att tillgodose
servicebehov i olika och varierande förhållanden.
 Kunskap om samband och påverkansfaktorer så väl interna
som externa.
 Kunskap om framgångsfaktorer och hinder i arbetet för en
stärkt servicestruktur.
Det är kunskap som vi nu tar med oss in i de två förlängningsåren av
Landsbygdsprogrammet för 2021–2022 och i det fortsatta arbetet med
regionala serviceprogram.

6.9

Programövergripande medverkan 2020

Tillväxtverket har i rollen som stödmyndighet deltagit i möten med
Övervakningskommittén vid tre tillfällen april, augusti och november.
Mötena har i huvudsak fokuserat på programändring 6 och 7.
Programändring 6 avser indragen budget för projekt och företagsstöd
och programändring 7 avser förlängning av programmet 2021–2022.
Tillväxtverket har också medverkat i arbetsgrupp för framtagandet av
åtgärdstexter till den strategiska planen för CAP 2023–2027. Både
avseende investeringsstöd samt projektmedel till service.
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Bilaga 1. Stöd till kommersiell service år 2020 fördelat på län, stödtyp, antal ärenden och beviljat stöd.
(miljoner kronor och antal)
Hemsändningsbidrag
mnkr

Antal
ärenden

Särskilt driftstöd

Investeringsbidrag

Totalt stöd
Anslag 1:1

Investeringsstöd i
Totalt stöd till
landsbygdskommersiell service
programmet
2020
Antal
Antal
mnkr
mnkr
ärenden
ärenden
2
2,6
26
7,5
10
5,6
16
6,8
4
2,1
7
2,7
1
0,3
32
4,1
2
1,1
21
4,5
10
3,7
32
8,4
10
4,4
41
10,0
5
4,0
7
4,1
5
2,4
10
3,3
4
1,6
5
1,9
4
1,9
7
2,5
20
7,9
54
13,8
33
7,0
22
1,9
2
1,3
9
2,1
3
0,5
31
5,6
3
1,0
32
9,6
8
1,6
35
7,0
3
3,0
39
10,2
11
8,9
78
21,3
6
7,6
52
15,3
113 61,4
589
149,8
104
370

Antal
Antal
Antal
Mnkr
mnkr
mnkr
ärenden
ärenden
ärenden
Stockholm
24
4,9
24
4,9
Uppsala
1
0,1
5
1,1
6
1,2
Södermanland
3
0,6
3
0,6
Östergötland
11
0,7
4
0,4
15
2,8
1
0,03
31
3,9
Jönköping
4
0,4
15
3,0
19
3,4
Kronoberg
4
0,7
1
0,3
13
2,8
4
0,9
22
4,7
Kalmar
18
3,0
2
0,3
11
2,2
31
5,6
Gotland
2
0,1
2
0,1
Blekinge
4
0,7
1
0,2
5
0,9
Skåne
1
0,3
1
0,3
Halland
3
0,6
3
0,6
Västra Götaland
8
0,4
26
5,4
34
5,9
Värmland
9
1,4
3
0,7
12
2,3
9
2,5
33
7,0
Örebro
4
0,1
5
0,6
13
1,3
22
1,9
Västmanland
3
0,2
4
0,6
7
0,9
Dalarna
5
0,3
2
0,2
16
3,1
5
1,6
28
5,2
Gävleborg
8
1,5
2
0,5
11
2,5
8
4,2
29
8,6
Västernorrland
6
1,1
2
0,3
19
4,0
27
5,4
Jämtland
9
1,3
22
4,1
5
1,9
36
7,3
Västerbotten
13
1,8
6
0,8
41
7,9
7
1,9
67
12,4
Norrbotten
10
1,1
9
1,3
27
5,3
46
7,7
Summa
117 14,8
31
4,7
276
54,5
52
14,3
476
88,4
Antal unika företag som beviljats bidrag/stöd*
31
267
41
294
Källa: Jordbruksverket (Investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet) samt Tillväxtverket (Nyps)
* Här inkluderas inte kommuner med hemsändningsbidrag. Med företag avses aktiebolag, ekonomiska föreningar, enskilda firmor eller ideella föreningar
Län

Antal
ärenden

Servicebidrag
mnkr

