
Service
Kommersiell och offentlig 

service i skärgården



Vad menar vi med service

• Betydelsen av grundläggande service –
Begrepp - Tillgång till verktyg och smörjmedel

• Stavsjömodellen

• Gruppövning: erfarenhetsutbyte – utmaningar 
i skärgården - idégenerering



Grundläggande service

• Dagligvaror

• Betaltjänster

• Drivmedel

• Post/paket -apotek



Dagligvaror



Svartsö lanthandel



Betaltjänster

• Kontanter mindre tillgängliga och mindre 
användbara

• lönsamheten inom infrastrukturen för 
kontanter håller på att utarmas.

• allt fler individer, företag, och organisationer 
väljer att bli kontantfria.



Drivmedel

• Avstånden mellan drivmedelsstationer

• Nyttan av stöd till en drivmedelsstation kan ställas i 
relation till andra insatser t.ex. gällande 
livsmedelsbutiker. 

• En annan faktor som spelar roll i detta sammanhang är 
att bilparken har förändrats. Nyare bilar drar betydligt 
mindre bränsle vilket påverkar infrastrukturen på 
drivmedelsområdet.

Hur påverkas skärgården?



Post

Flertalet servicepunkter utgörs av postombud i butiker eller andra serviceinrättningar med 
vilka PostNord i de flesta fall ingått centrala avtal, huvudsakligen inom dagligvaruhandeln.
Riktlinjer Ombud 

• Ett postombud ska täcka 4 000 hushåll.

• I tätort ska ombud finnas inom 15 minuter från hushållen.

• I tätortsnära glesbygd 5-45 minuter från tätort, ska det vara högst 10 kilometer mellan 
hushåll och ombud.

• I glesbygd mer än 45 minuters från tätort, ska det vara högst 50 kilometer mellan 
hushåll och ombud.

Avvikelser från samtliga riktlinjer kan förekomma.

Källa: Post- och telestyrelsen



Apotek

• Apoteksombud  syftar  till  att  förbättra  
tillgängligheten  till  läkemedel  i  de  delar  av  
landet  där  tillgången  till  öppenvårdsapotek  
är  begränsad



Kosteröarna Nord & Syd



Regionala serviceprogram i alla län 

– fungerar som ramverk/paraply för det strategiska arbetet 
med planering av  grundläggande tillgång till service på 
regional nivå
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Hållbara servicelösningar på landsbygden

IT-
infrastruktur

Finansiering



Service inom Landsbygdsprogrammet

2014-2020

13

700 mkr till service

490 mkr till länen (Länsstyrelserna)

Rådgivning 
kommersiell 

service

50 mkr

Investeringsbidrag

Kommersiell service

440 mkr

210 mkr 

Nationellt

(Tillväxtverket)
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Stöd till service

Behov av 
service

Strategiskt 
servicearbete 

och skapande av 
nya 

servicelösningar

Länsstyrelsen Regionen TillväxtverketLLU

Förstudier

Byutvecklingsplaner Investeringsstöd
•Dagligvaror 
•Drivmedel
•Serviceställen
Rådgivningsinsatser

Servicebidrag

Hemsändningsbidrag

Projektmedel
•Processutveckling
•Lokala servicelösningar

Kompetensutveckling
Information

Förstärkning 
och utveckling 

av befintliga 
serviceställen



Utlysningar 2018 TVV



Stavsjömodellen

https://www.youtube.com/watch?v=5KUkFL7UfGs&t=188s

https://www.youtube.com/watch?v=5KUkFL7UfGs&t=188s


Konstgjord andning eller lokala 
lösningar?

Swisha tack!



Kommunal satsning på närservice ger 
växande turistnäring



Övning

• Vilken service saknas, finns inte i tillräcklig 
utsträckning eller riskerar att försvinna i 
skärgården? 

• Vilka åtgärder behövs för att tillgodose 
behovet nu och i framtiden?

• Vad ska insatserna resultera i, som bidrar till 
att behovet av service uppfylls?



Bra jobbat!

Tack för:

• Ditt engagemang

• Dina erfarenheter

• Dina förslag 

• Din inspiration att driva arbetet vidare

//Arbetsgruppen för Service i Landsbygder


