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Hållbara servicelösningar som bidrar 
till 2020 målen

• Betydelsen av grundläggande service –tillgång 
till verktyg och smörjmedel

• Gruppdiskussion: erfarenhetsutbyte –
engagemang som bidrar till 2020 målen

• Inspiration till löpsedlar år 2020

• Rösta fram 2st



Betydelsen av tillgång till
service i gles- och landsbygder

• Tillgång till en grundläggande service där 
människor verkar och bor är en förutsättning 
för att jobb och tillväxt ska ske i landets 
alla delar

.



Betydelsen av tillgång till
service i gles- och landsbygder

• Insatser som syftar till att skapa en god 

tillgänglighet till kommersiell och 

offentlig service är av stor betydelse för att 

skapa miljöer där det är attraktivt att bo, 

arbeta samt driva företag.



Vilka är då dessa insatser?

• Vad kan göras och av vem?

• Vilka är utmaningarna?

• Vilka är möjligheterna?



SVT:

• Sedan 1996 har antalet livsmedelsbutiker i 
Sverige minskat med nästan 2.000 stycken. 
Samtidigt har befolkningen ökat med 700.000 
invånare. Värst drabbade är 
glesbygdskommunerna där många 
småbutiker fått stänga igen



Östnytt:

På 17 år har antalet livsmedelsbutiker i Östnytts
område minskat med över en femtedel. Hårdast 
drabbade är de mindre kommunerna och 
landsbygden - där har upp till hälften av butikerna 
försvunnit.

Med lanthandeln försvann också ortens mötesplats.

– Samhället blir ju dött. Det finns ingen naturlig 
samlingspunkt, säger byarådet  



Erik Westholm professor i kulturgeografi: 

Den sista butikens nedläggning på en liten ort är 
en följd av framförallt två saker.

- Den ena är minskande befolkning på orten och 

- Den andra är att invånarna fått närmare eller 
är bättre uppkopplade än tidigare till något 
större centrum. 

När butiken försvinner har redan de flesta sedan 
länge huvudsakligen handlat någon annanstans.



Erik Westholm professor i kulturgeografi: 

Samtidigt som de flesta har möjlighet att 
utnyttja större affärer lite längre bort, så är det 
inte bara själva handeln som är viktig i en 
lanthandel. Socialt är landsbygdsbutiken viktig. I 
en by är den ofta det sista offentliga rummet där 
man kan träffas.



Sverige är det land i EU där urbaniseringen är som 
starkast. Matbutikerna, apoteken och byskolorna läggs 
ner – hur ska politikerna rädda glesbygden?

Okänd

Sverige urbaniseras snabbast i EU. Bilden av den svällande 
storstaden kombineras med eviga flyttlass från 
landsbygden. Men bara för att befolkningen ökar i staden, 
betyder det inte med automatik att den minskar på 
landsbygden. Den stora utmaningen ligger i skeva 
åldersstrukturer.

Christel Gustafsson, Jordbruksverkets landsbygdsstrateg



Byföreningar som tar över

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

- Detta bygger på att frivilliga hjälper till. 
- Men för att få verksamheten att gå runt behöver man
öka köptroheten. 

Alla kommer inte att handla allting, men det krävs att 
allt fler handlar mera. 



Östersundsposten:

I Somras gav byföreningen upp. Det blev för 
tungt att driva butiken. Då kom nya ägare som 
skänk från ovan.

Familjen XXX hade tänkt lämna Holland i flera år 
och hade siktet inställt på Sverige. När butiken i 
Borgvattnet blev till salu sålde de huset och 
flyttade till byn. De fick köpa butiken för 150 000 
kronor.



Några förändringar som påverkar:
Struktur och Beteende

• Ändrad befolkningsstruktur

• Ändrad arbetssituation för befolkning

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

• Fler har bil 

• Shopping som aktivitet



Några förändringar som påverkar:
Butiken

• Butikens förutsättningar att attrahera 
kunder har försvårats 

• Ökad kokurrens på sortiment, kvantitet, 
öppettider 

• Kunders krav på ett brett sortiment har ökat

• Köptroheten en utmaning



Hållbara servicelösningar på landsbygden

IT-
infrastruktur

Finansiering



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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Service inom Landsbygdsprogrammet

2014-2020
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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



Fem mål som EU ska ha uppnått till 
2020 (EU 2020-strategin)

1. Sysselsättning
75 % av 20–64-åringarna ska arbeta.

2. FoU och innovation
3 % av EU:s BNP (offentliga och privata utgifter tillsammans) ska investeras i 
FoU.

3. Klimat och energi
Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990(eller till och med 
30%, om förhållandena är gynnsamma). 
20 % av energin ska komma från förnybara energikällor.
Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %.

4. Utbildning
Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 %.
Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.

5. Fattigdom och social utestängning
Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social 
utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.



Grupparbete och presentation

• Delge dina erfarenheter och diskutera förslag 
på insatser i gruppen

• Hur kan ert engagemang i dessa insatser bidra 
till 2020 målen?

• Skriv ner önskad rubrik på Löpsedel år 2020

• Sälj in ert resonemang/löpsedel

• Rösta fram de 2 bästa löpsedlarna



Bra jobbat!

Tack för:

• Ditt engagemang

• Dina erfarenheter

• Dina förslag 

• Din inspiration att driva arbetet vidare

//Arbetsgruppen för Service i Landsbygder


