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Arbetsplan för Service i landsbygder
Specifika mål

Ökad samordning av insatser för mervärde

Leaderområden eller motsvarande (för de områden som inte omfattas av 
Leader) uppmuntrar lokala aktörer till att utveckla servicelösningar 

Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare får ökad kunskap och 
inspiration

Stor efterfrågan på och hög kvalitet på ansökningar om stöd till 
servicelösningar



Stärkt tillgång till kommersiell
och offentlig service



Kommersiell och offentlig service i 
gles- och landsbygder

Stärkt tillgång till grundläggande kommersiell service för 

kvinnor, män och företag…..

…. är en förutsättning för att jobb och tillväxt ska ske i landets alla delar



Tillgången till service avgörande! 
”Fler och fler nedskärningar har gjort situationen osäker för 
ortens företagare”



Dagens situation
Samhällsutmaning!

Ändrad befolkningsstruktur/åldersstuktur

Ändrad arbetssituation för befolkning

Kunders möjlighet att välja har ökat, större köpcentra i utkanter av 
städer

Kunders krav på sortiment har ökat

Fler har bil 

Ökad tillgång till bredbandsuppkoppling



Andra strukturer i näringslivet

Byföreningar som tar över

På flera håll i landet är det byföreningen som tagit över drift av 
bensinmack, affär och andra verksamheter. 

Detta bygger på att frivilliga hjälper till

Företagare=kombinatörer

Näringslivet i gles och landsbygd består med andra ord av andra 
fundament än i tätorter och städer.



Offentliga

Ideella

Hållbar

Servicelösning

Privata 

Hållbar lokal servicelösning

Finansiering
Infrastruktur



Möjligheterna har sällan varit större

Medvetenheten om betydelsen av grundläggande service för ett fungerande 
samhälle ökar

Medvetenheten om betydelsen av flernivåsamverkan ökar

700 miljoner till service i landsbygdsprogrammet

35 miljoner/år i driftstöd till butiker i särskild utsatta områden

Tillgång till höghastighetsfiber i stora delar av landet



700 mkr till service

490 mkr till länen (Länsstyrelserna)

Rådgivning 
kommersiell 

service

50 mkr

Investeringsbidrag

Kommersiell service

440 mkr

210 mkr 

Nationellt
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Samarbetsprojekt
180 mkr

Service i landsbygdsprogrammet





Vi vill skapa mervärde!
Förändringar vi vill få till stånd:

3. Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare får 
ökad kunskap och inspiration 

Vilken information behöver – Du,

Landsbygdsutvecklare?



Filmtajm

Lokala servicelösningar

https://www.youtube.com/watch?v=2bKee61gUk8

