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Sammanfattning
Länsstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att ta fram ett regionalt serviceprogram för
åren 2014-2018 med Tillväxtverkets riktlinjer som grund. Vägledande för programmet var
att det skulle utgå från de regionala förutsättningarna och bli ett operativt arbetsdokument.
Jönköpings län hade och har en ökande befolkningstillväxt men flera utmaningar finns för
de mindre kommunerna som har minskande befolkningstillväxt och försämrade möjligheter till bibehållen och utvecklad service utanför huvudorten.
I och med regionbildningen övertog Region Jönköpings län ansvaret för programmet och
förlänger nu programmet efter viss revidering till 2020.
Insatserna under föregående programperiod åren 2010-2013 präglades av en begynnande
optimism där färre butiker lades ner. Det operativa arbetet i tidigare program har till stor
del genomförts av Landsbygdsmentorerna som coachat och utbildat handlarna i de 39 strategiska butikerna i länet som då var de sista på sin ort.
En analys har gjorts kring tillgången till dagligvaruhandel och drivmedel i utsatta områden.
Tre delar för möjlighet till lönsam verksamhet för lanthandlare har identifierats; företagande, köptrohet och kontakter med myndigheter.
De prioriterade insatserna för programmet utgår från huvudområdena tillväxt, tillgänglighet
och samverkan med insatser kopplade till resultatmål. Programmet började gälla 1 april
2014 och förlängs nu till och med 2020.
Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i nära samråd med Regionförbundet samt kommunala och lokala aktörer i länet. Revideringen har gjorts av Region
Jönköpings län i samarbete med Länsstyrelsen. Programmet har också varit på remiss i länets kommuner.
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Inledning
Regeringen gav Länsstyrelsen i Jönköpings län uppdraget att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014-2018. I och med regionbildningen överfördes ansvaret för programmet till Region Jönköpings län och regionen har sedan fått ett erbjudande om att förlänga programmet till 2020 och i samband med det uppdatera programmet.
Syftet med programmet är att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig
service på gles- och landsbygden. I regeringsuppdraget anges att programmet ska utformas
utifrån erfarenheter från tidigare programperiod, vara förankrade i en analys av behoven i
länet och utformas för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av programmet.
Länsstyrelsen har arbetat i programform med frågor rörande kommersiell service på landsbygden i en tidigare programperiod mellan åren 2010-2013. Genom att aktivt arbeta utifrån
ett program skapas länsövergripande samverkan, en bättre helhetssyn och en tydligare uppföljning. Revideringen av programmet har gjorts av Region Jönköpings län i samarbete med
Länsstyrelsen och har varit på remiss i länets kommuner.
Målet med den regionala tillväxtpolitiken och den politiska inriktningen för landsbygdsutveckling är att människor ska kunna bo, arbeta och driva näringar i alla delar av landet. Regeringen har i olika sammanhang deklarerat att tillgång till service är en förutsättning för
tillväxt. Går det inte att tanka bilen eller handla mat inom rimliga avstånd är det svårt för en
bygd att vara attraktiv för människor, företag och besökare

Riktlinjer
Tillväxtverket fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för framtagande och genomförande av
regionala serviceprogram 2014-2018. I tidigare program 2010-2013 har Tillväxtverket haft i
uppdrag att stödja länen och att årligen rapportera om det regionala arbetet till Näringsdepartementet.
Det Regionala serviceprogrammet började gälla från och med den 1 april 2014 och revideringen från 1 januari 2019.
I riktlinjerna från Tillväxtverket framgår tre delar för samverkan
 Regionalt och lokalt engagemang och deltagande – aktörer på alla nivåer bör samarbeta för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer.
 Partnerskap – ett aktivt partnerskap för servicefrågorna i länet och synergier med
andra program.
 Hållbarhetsdimensionerna – de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna
ska genomsyra framtagande av program och det regionala tillväxtarbetet. Det innebär
bland annat ett inkluderande perspektiv och medvetenhet om frågor som rör jämställdhet, integration och mångfald i genomförande av program, strategier och insatser.
I riktlinjerna för programinnehåll framgår fyra delar
 Analys – servicenivå, regionala förutsättningar och omständigheter ska sammanställas
och anlyseras för att skapa en tydlig bild av tillgängligheten av service på landsbygden.

4

Regionalt serviceprogram – Jönköpings län 2014-2020

 Prioriterade områden – utifrån analysen ska prioriterade områden tas fram kopplade
till insatser och konkreta mål.
 Avgränsning – tillgången till kommersiell service är vägledande med inriktning på dagligvaruhandel och drivmedelsanläggningar.
 Uppföljning, utvärdering och lärande – för att bättre följa upp och utvärdera resultatet av programmets insatser ska det ingå en metod för uppföljningen.
En uppföljning behövs för att komma fram till hur arbetet ska bedrivas efter 2020.
Tillväxtverket ansvarar för en årlig nationell uppföljning till Näringsdepartementet. Innehållet i uppföljningen är från länens återrapportering och har som syfte att ge en sammanfattande bild av de regionala insatserna för kommersiell service.
I det regionala programmet används (om inget annat anges) definitionen av landsbygd som
är framtagen av f.d. Glesbygdsverket. Landsbygd definieras som områden utanför tätorter
med mer än 3000 invånare och med 5 minuters bilväg i radie från tätorten.
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Bakgrund
Jönköpings län består av 13 kommuner och omfattar nordvästra delen av Småland och
sydöstra Västergötland och har en total yta på 10 495 km2. Länet täcks till nästan 70 procent av skog och har mer än 2 300 sjöar samt flera stora vattendrag. Viktiga naturområden
är bland annat Store Mosse som är Sveriges största myrområde söder om Lappland1 och
det unika kulturlandskapet Östra Vätterbranterna som utsetts till biosfärområde av
UNESCO.

Befolkningsutveckling
Sista december 2017 hade Jönköpings län strax över 357 000 invånare. Länet har ca 34 invånare per km2 och är folkrikast och mest tätbefolkat av Smålandslänen. Det finns fler män
än kvinnor2. En stor invandring är en bidragande faktor till att invånarantalet ökat trots negativt inrikes flyttnetto. Andelen utlandsfödda av befolkningen är 17,1 procent, vilket är
något lägre än riksgenomsnittet (18,5 procent). Den kommun som har högst andel utlandsfödda är Gnosjö med 25,1 procent. Lägst andel har Habo med 7,6 procent.
Under de senaste åren har ett högt födelsenetto också bidragit till folkmängdsökningen.
Ungefär 38 procent (2016) av befolkningen i Jönköpings län bor på landsbygden eller i
småorter.
Sverige hade en befolkningsökning under 2017 på 1,3 procent eller ca 125 000 personer.
Av landets 290 kommuner hade 225 en befolkningstillväxt under 2017, en kommun hade
oförändrad folkmängd och de resterande 64 kommunerna hade en befolkningsminskning.
Alla länets 13 kommuner hade en positiv befolkningsutveckling 2017. Aneby kommun
ökade mest och Gislaveds kommun minst.
Befolkningstillväxt (%) 2017
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

Källa: SCB

1
2

http://www.ne.se/
SCB, folkmängd efter region, kön och år.
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Sverige har en åldrande befolkning. Medelåldern har ökat från 40,0 år 1998 till 43,7 år 2017.
Medelåldern i Jönköpings län har stigit från 40,1 år 1998 till 41,4 år 2017.
Andelen 65 år och äldre har under samma period ökat från 18,5 procent till 20,6 procent i
Jönköpings län. Motsvarande utveckling för riket är 17,4 till 19,8 procent.
De demografiska utmaningarna är globala och påverkar utvecklingen på mindre orter där
en åldrande befolkning exempelvis har större behov av vård.
Diagrammet nedan visar andel personer 65 år och äldre i länets kommuner där Habo har
en relativt ung befolkning med minst andel av befolkningen i ålderskategorin 65 år och
uppåt.
Befolkning 65 + år (%) 1998 och 2017
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10%
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5%
0%

Källa: SCB

I Jönköpings län finns det 92 tätorter (inklusive 13 kommunhuvudorter) 2017. Tätort definieras som ett område med minst 200 invånare med max 200 meter mellan husen och som
mest 50 procent fritidshus3. Med småort menas enligt SCB:s definition sammanhängande
bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen. Övrigt definieras
landsbygd.

3

http://www.scb.se
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Andel invånare i landsbygd, tätort och småort respektive kommunhuvudort 2017
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Landsbygd, småorter och tätorter

varav Kommunhuvudort

Antal invånare på landsbygd/småort respektive
kommunhuvudort

Landsbygd, småorter och tätorter
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

3138
7031
19398
5160
3806
41377
1624
12946
6023
4119
4570
13747
14637

kommunhuvudort
3638
10385
10231
4573
8039
96104
5704
18232
5473
14775
9270 *
13668
19569

* OBS! både Vaggeryd och Skillingaryd räknas som kommunhuvudorter i denna sammanställning
Källa: SCB
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Sysselsättning
De som var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Jönköpings län uppgick i april
2018 till 6,0 procent vilket är under rikssnittet på 7,0 procent. Nässjö hade högst andel på
8,8 procent. För yngre i åldersgruppen mellan 18-24 år var 7,4 procent arbetslösa eller i
program med aktivitetsstöd vilket är under rikssnittet. Arbetslösheten bland unga har på ett
år minskat med 7 procent4. Bland utlandsfödda var arbetslösheten över 21 procent.

Näringsliv
Jönköpings län har en tradition av företagande och entreprenörskap. Näringslivet är i stor
utsträckning inriktat mot verkstads- och tillverkningsindustrin. Under 2017 registrerades
1779 nya företag5. Jönköpings län är ett av de mest företagstäta i landet. En undersökning
visar att både nya och befintliga företag har större chans att överleva i Jönköpings län om
man jämför med övriga delar av landet. Företagen har dock en lägre tillväxttakt i antalet nyanställda6.
De träbaserade näringarna är viktiga för Jönköpings län och har dessutom en hög förädlingsgrad. Virkesförrådet per ha skogsmark hör till de största i landet och skogen täcker ungefär 2/3 av den totala arealen. Det finns en stor utvecklingspotential inom branschen med
initiativ som Smart Housing Småland och Möbelklustret. Idag ligger 50 procent av landets
totala träindustri i Jönköpings län och innefattar allt från mindre snickerier och designföretag till internationellt ledande möbeltillverkare. Träregion Småland är en gemensam strategi
antagen av de småländska länsstyrelserna och regionförbunden och har som syfte att stärka
träindustrins attraktionskraft. I Småland som helhet finns det runt 20 000 personer verksamma i den trärelaterade industrin7.
I slutet av 2017 antogs en skogsstrategi som tagits fram av de tre smålandslänens länsstyrelser och regionorganisationer m.fl. och den ska bidra till en utveckling där företagande med
koppling till skogens resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart
sätt.
Arbetsmarknaden är mer segregerad jämfört med Sverige som helhet och det vanligaste yrket för kvinnor är inom vård- och omsorg. För män är det vanligaste lagerpersonal och
transportledare8. Av nystartade företag startades 29 % av kvinnor vilket är lägre än i riket
som helhet.

Erfarenheter från tidigare programperiod
Länsstyrelsen har arbetat med andra program såsom Landsbygdsprogrammet där insatser
har gjorts för att utveckla servicepunkter kopplat till lanthandel. Jönköpings län tog 2013
fram en ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) där Länsstyrelsen varit en aktiv part till Regionförbundet i framtagandet av strategin. Detta ledde till en fördjupad samverkan med Regionförbundet inte minst inom livsmiljö och attraktivitet och i arbetet med kommunernas
SCB och Arbetsförmedlingen
https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/
6 Internationella handelshögskolan, Platsbunden innovationsförmåga och arbetskraftens sammansättning, 2014
7 http://www.traregionsmaland.se/
8 Länsstyrelsen/Region Jönköpings län På tal om kvinnor och män Jönköpings län 2017
4
5
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översiktsplaner. Mycket av arbetet inom det regionala serviceprogrammet har gjorts tillsammans med Landsbygdsmentorerna (en ekonomisk förening som arbetar med mentorshjälp inom kommersiell service). Landsbygdsmentorernas arbete har finansierats av Landsbygdsprogrammet, regionala tillväxtmedel samt av flera kommuner. Programmets insatser
finansierades genom regionala tillväxtmedel samt de tilldelade extramedel som årligen fördelas av Tillväxtverket.
Sedan 2015 pågår ett nytt projekt med Landsbygdsmentorerna där Länsstyrelsen och Region Jönköpings län delar på finansieringen. Här har flera butiker höjt sin standard, det har
bl.a. gällt ökad tillgänglighet och bättre kylutrustning (miljövänligare köldmedium och energisnålare). I flera butiker som t.ex., Kvillsfors, Sandhem och Gripenberg har förändringarna
ökat lönsamheten. Landsbygdsmentorerna har också varit ett stöd vid ägarskiften.
Det har under programperioden blivit en ökad medvetenhet om möjligheterna kring samordning av kommersiell och offentlig service. Ett exempel är butiken i Hult som tillsammans med kommunen installerat en hörna med medborgarinformation. Detta har gjort att
andra butiker blivit intresserade och gjort liknande insatser. Även butiken i Sandsjöfors har
en servicepunkt och numera har också butiken i Brandstorp en del material som t.ex. turistinformation.
Projekt med inriktning på betaltjänster och energieffektivisering som påbörjades under
2014 har lett till att fler butiker sett över sin energiförbrukning och gjort investeringar.
Två länskonferenser med koppling till service genomfördes 2014-2015.
2016 genomfördes en servicekonferens av Länsstyrelse och Region Jönköpings län tillsammans där särskilt bredbandsfrågorna diskuterades. I början av 2018 hölls en Servicekonferens där bl. a. uppdateringen av serviceprogrammet diskuterades
Efterfrågan på hemsändningsbidrag bedöms i stort sett vara oförändrad för kommande år
och inom detta stöd sökte fyra kommuner finansiering från Länsstyrelsen tidigare. Servicebidrag och Hemsändningsbidrag hanteras numera av Region Jönköpings län och ansökningarna om servicebidrag har ökat och fyra kommuner har sökt och fått hemsändningsbidrag för 2017.
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Analys
Kommersiell och offentlig service kan omfatta en mängd olika områden men de mest väsentliga delarna för att kunna leva i landsbygdsområden är att ha god tillgång till livs- och
drivmedel. Analysen och programmets insatser är främst fokuserat kring detta. Många butiker har också paketservice, är apoteksombud och utför betaltjänster (som innefattar att ta
ut kontanter, betalningsförmedling över disk och att ta hand om dagskassa). Andra områden som är viktiga för landsbygden ska naturligtvis samverka för att öka attraktiviteten på
en ort men behandlas mer djupgående i andra program och åtgärder.
Alla medborgare har rätt till en god offentlig service och ska även ha god tillgång till kommersiell service. Servicegivare kan vara statliga myndigheter eller bolag, landsting/region,
kommuner eller kommunala bolag samt privata eller ideella aktörer.
I relation till den offentliga servicen är den enskildes perspektiv tvärsektoriellt och utgår
från en vilja att det dagliga livet, sysselsättning och försörjning ska fungera så bra som möjligt. Drivkrafter för att förbättra samverkan av kommunal och statlig service har funnits
under lång tid.
Det finns flera goda exempel från länet där man har tagit initiativ för samlokalisering av offentliga tjänster som exempelvis i Nässjö kommun där man har byggt ut sina biblioteksfilialer med medborgarkontor i fyra strategiska mindre orter i kommunen.
I figuren nedan så visas de olika delar av service som kan ingå i serviceutbudet på landsbygden. Kollektivtrafik, IT/bredband och transport/logistik är ramen för fungerande service och är sedan indelat i olika segment som är offentlig- eller kommersiell service och där
det även kan finnas varianter som blandar de båda. Genom att hitta lokala förutsättningar
för samordning så kan nya lösningar, entreprenörskap, information och lärande främjas och
bidra till utveckling på orten.
För att uppnå en god tillgänglighet till den service som behövs i det dagliga livet är det viktigt att beakta bland annat fysiskt placering, kollektivtrafikens stråk och hållplatser samt infrastrukturens standard och sträckning. Om den kommersiella och offentliga servicen är
samlokaliserad på en ort är det självklart enklare att ansluta en frekvent och fungerade kollektivtrafik till denna punkt än om butiker och service inrättningar ligger utspridda över en
större yta.
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Källa: Tillväxtverket

Dagligvaruhandel
En sammanställning med uppgifter från Tillväxtanalys visar att antalet dagligvarubutiker i
Jönköpings län 1996 var 243. Dessa minskade och 2017 fanns 197 butiker kvar. I landet
som helhet har 27 procent av dagligvarubutikerna lagts ner sedan 1996. De små butikerna i
både tätorter och i landsbygdsområden har minskat medan den allra största typen av butiker har blivit fler.9 Här räknas alla butiker med dagligvaror in även de som inte har fullt sortiment.
300
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Tillväxtanalys, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012, rapport 2013:04 och Tillväxtverket, Tillgänglighet till
kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
9
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Fördelning per kommun med antal butiker som är de sista/enda på
orten i Jönköpings län 2018
Eksjö

2

Gislaved

5

Gnosjö

2

Habo

1

Jönköping

5

Mullsjö

1

Nässjö

6

Sävsjö

3

Tranås

1

Vetlanda

6

Värnamo

4

Totalt

39

Källa: Region Jönköpings län tillsammans med Landsbygdsmentorerna

Det finns några butiker till på mindre orter men dessa har inte vad Tillväxtverket kallar ett
mångsidigt utbud av dagligvaror som definieras som minst 1000 artiklar, varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, frukt och grönsaker bör finnas representerade.
De senaste årens minskning av butiker beror främst på detta, butikerna finns kvar men har
ett mindre utbud.
Omsättningen varierar stort bland ovanstående butiker och låg 2016 från omkring 2 miljoner upp till 35 miljoner enligt Tillväxtverkets sammanställningar.
Serviceutbudet i affärerna är en viktig del för attraktiviteten i butiken och för att få en bred
bas för lönsamheten. Det har blivit tydligare att bred service är något som efterfrågas från
landsbygdsbor. Samtidigt finns det exempel där det inte endast är dagligvaruhandeln som
står för servicen. Ett exempel på detta är Bodafors där kiosken på orten är post- och
spelombud.
Länsstyrelsen har arbetat med aktiviteter och insatser utifrån det regionala serviceprogrammet 2010-2013 samt genom anvisningarna i förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service. I förordningen finns beskrivet hanteringen av olika stödinsatser som delas
in i investeringsstöd, investeringslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag.
Sedan 2015 finns också särskilt driftstöd som hanteras av Region Jönköpings län som numera också hanterar servicebidrag och hemsändningsbidrag.
Investeringsbidrag kommer från 2019 också att handläggas av Region Jönköpings län.
Antalet butiker på enbutiksorter har totalt minskat något under perioden, fyra butiker har
lagts ned åren 2010- 2012. Enligt Tillväxtverkets rapport10 har antalet butiker totalt i länet
ökat med sju butiker sedan 2008 men ökningen har skett i större tätorter. Under de senaste
åren har dock några butiker dragit ner på sortimentet och finns kvar men kan inte ge full
service av dagligvaror. Glädjande är att butiken i Rörvik återöppnades under 2017.
Investeringsstöden har ökat beloppsmässigt under perioden på grund av större satsningar i
ett antal butiker med ombyggnation men antalet har varit jämt med ca 8-9 stycken per år.
10

Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
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Under 2017 beviljades tio investeringsstöd på sammanlagt 3,5 miljoner. Efterfrågan på
hemsändningsbidrag har minskat när det gäller antalet kommuner då det söktes av 5
kommuner 2010 och 2017 av 4 kommuner. Volymmässigt så har summan av stöd varit relativt konstant runt 300 000 kr per år. Stöd i form av servicebidrag till lanthandlarna har
ökat något under de senaste åren men har beviljats restriktivt och i samband med
exempelvis sjukdomsfall eller liknande. Varken Länsstyrelsen eller Region Jönköpings län
och har tillämpat stödformen investeringslån. Det särskilda driftstödet har betalats ut till
sexton butiker 2018.
De kedjor som finns representerade i vårt län i vårt län är ICA, Coop, Axfood
(Tempo, Handlarn), B ergendahl (Matöppet) och Menigo (Time, Nära dej).
Bilden nedan visar sista butiken på orten där de röda punkterna ses som strategiska dagligvarubutiker. Det blir tydligt att vissa områden blir särskilt sårbara om den sista butiken försvinner och att avstånden till nästa butik försämrar tillgängligheten betydligt.

Källa: Länsstyrelsen WebbGIS

Riktlinjerna för tillgänglighet varierar mellan länen. För drivmedelsanläggningar så har bedömningen från Länsstyrelsen i Jönköpings län varit att det är rimligt avstånd med ca 2 mil
och ca 1 mil för dagligvaruhandel.
I Tillväxtverkets material räknar man med sträckor i bil och då har mycket få personer i
vårt län mer än 20 minuters resa till en dagligvarubutik och när det gäller konventionellt
drivmedel har ingen mer än 20 minuter.
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Drivmedel
Ett flertal drivmedelsanläggningar har lagts ner de senaste åren vilket främst har varit i de
större tätorterna men även i mindre orter och på landsbygden. Flertalet riskerar att bli helt
automatiserade vilket även då drabbar servicenivån. En möjlighet och utmaning för landsbygden är utveckling till miljövänliga bränslen.

Källa: Pipos Serviceanalys

I kartbilden visas konventionella drivmedelsanläggningar i länet där man kan se vissa utsatta områden särskilt i de sydöstra delarna. Där har även samhällsföreningar börjat engagera sig för att underlätta möjligheten att kunna tanka.
Tillgängligheten till drivmedel på landsbygden har förbättrats något sedan 2014 då det enligt Tillväxtverkets rapport11 finns 58 anläggningar 2018 mot 48 år 2014 utanför de största
tätorterna
En utmaning som framgår av miljöbalken är det ansvar en ägare har för en eventuell miljöskada från en drivmedelsanläggning. Detta kan påverka möjligheten att avveckla eller sälja
en verksamhet. Enligt Miljöbalken (1998:800) 2 kap, Ansvar för skadad miljö 8§ framgår
det att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller gjort en åtgärd som orsakat
en miljöskada ansvarar till dess skadan har upphört.

11

Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
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Det är fortfarande ont om tankstationer för förnybart bränsle som biogas och laddstationer för
elfordon utanför tätorterna. Men när det gäller laddstationer finns numera en möjlighet via
Klimatklivet som administreras av Naturvårdsverket att få stöd för att installera en station vid
t.ex. en butik.

Betaltjänster
De ekonomiska flödena är en av de viktigaste funktionerna i ett samhälle och där går utvecklingen mot mindre kontanthantering och mer digitala lösningar. Länsstyrelsen arbetar
med bevakning av grundläggande betaltjänster vilket innebär möjligheten att betala räkningar, ta ut kontanter och sätta in dagskassor. Betaltjänster ger förutsättningar för andra
typer av service och är väsentligt för att livet ska fungera för privatpersoner och för näringslivet. Utvecklingen de senaste åren är att fler banker upphör med kontanthantering
med hänvisning till minskad efterfrågan, dålig lönsamhet och förbättrad säkerhet för sina
anställda. Många handlare har istället upplevt en ökad efterfrågan på kontanter och säkerhetsrisken för handlare har ökat. Under 2014 anmäldes 772 rån 12 i landet.
I Jönköpings län har antalet serviceställen för kontanthantering minskat från 138 till 117
sedan 201413 men därutöver kan man ofta ta ut kontanter i dagligvarubutiker i samband
med köp vilket ofta kan ha stor betydelse. Vissa butiker har utvecklat ett samarbete med civilsamhället kring kontanthantering så att t.ex. en förening eller kyrka växlar in sina kontanter i butiken.
I Jönköpings län har över 2400 personer 20-30 km14 till närmaste kontantuttag från sin bostad. Detta gör att många behöver alternativa sätt att få ut pengar som exempelvis i butik.
Framförallt mindre företagare har problem med ökade avstånd till att sätta in dagskassor.
I Jönköpings län finns 34 serviceställen för dagskassehantering15.
Eftersom Sverige snabbare än ändra länder övergått till kontantfri hantering kan det vara
problem för besöksnäringsföretagen på mindre orter när utländska besökare vill betala kontant.

Bredband och mobiltäckning
En förutsättning för boende och näringsliv är en effektiv och fungerande IT- och bredbandsinfrastruktur. Genom tillgång till bredband kan sämre fysisk tillgänglighet ersättas med en god
tillgång till service via internetuppkoppling. Tillgång till bredband gör att företag kan kommersialisera produkter på en global marknad och är nödvändig för branscher som exempelvis besöksnäringen. Ett fast bredband är det som i många fall efterfrågas då det mobila nätet ofta påverkas av omgivningens geografiska förutsättningar. I Jönköpings län har 71 procent av befolkningen och 61 procent av arbetsställena tillgång till snabbt bredband med minst 100 Mbit/s
faktisk hastighet. Skillnaderna mellan tätort och glesbygd är stora där andelarna är 76 respektive
34 procent av befolkningen.16

http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/amnesomraden/butiksran/
Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
14 Pipos serviceanalys, Tillväxtverket
15 Pipos serviceanalys, Tillväxtverket
16 PTS 2017
12
13
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Post & paketutlämning
Genom den växande e-handeln i Sverige ökar också behovet av paketutlämning. Posten arbetar för att det ska finnas en god tillgänglighet för att kunna hämta paket och följer f.d.
Glesbygdsverkets definitioner av vad som är landsbygd och tätort. Det finns ganska omfattande kriterier för att kunna bli ett postombud med villkor för öppettider, handikappanpassning m.m. Detta kan vara problematiskt för vissa verksamheter som vill vara paketombud men inte har möjlighet att uppfylla alla etableringskriterier. Trafikverket har även särskilda regler när det gäller utlämning av exempelvis körkort. Möjligheterna finns också via
lantbrevbärarna som kan lämna ut paket till boende på landsbygden.
I Jönköpings län finns 223 paketombud för Postnord, DB Schenker, DHL, Bussgods och
UPS. (Bring saknas i statistiken)17

Företagande, köptrohet och kontakt
med myndigheter
Vid samtal och träffar för kommersiell service med lanthandlare, kommunala företrädare
och andra aktörer så har tre områden identifierats som väsentliga delar för ett framgångsrikt företagande. Lanthandlarens förmåga att driva verksamheten är fundamental men är
inte enbart kopplat till den ekonomiska aspekten för verksamheten utan även till frågor om
bemötande och kontakter med samhället. Kedjetillhörighet kan ha stor påverkan på verksamheten och behöver vara anpassat efter handlarens specifika behov för att inte få för
höga avgifter och kunna dra nytta av olika profileringar. De vanligaste bland lanthandlarna i
Jönköpings län är ICA, Axfood, Coop, Menigo och Bergendahls.
För att verksamheten ska vara lönsam behövs köptrohet och lokal samverkan för att ha ett
tillräckligt kundunderlag för butiken. Köptrohet kan ha olika innebörd men en definition är
”kunds trohet till att handla i en viss butik eller att köpa varor av ett visst märke”18. Ökad
medvetenhet bland ortsbefolkningen om hur lanthandel påverkar annan service på orten
och att även utvecklingen för huspriser kan öka köptroheten. Detta finns det exempel på
från en butik i länet där omsättningen ökade med 10 procent månaden efter att information
gått ut från samhällsföreningen om hur värdefull butiken är för bygden. I en undersökning
gjord av Hela Sverige Ska Leva bland 273 lanthandlare i Sverige listades köptrohet som den
största utmaningen där 81 procent svarade att det är en stor eller mycket stor utmaning. De
andra utmaningarna som handlarna listat som störst i undersökningen är kundunderlag och
konkurrens från andra butiker19.
Kontakter med kommun och andra myndigheter kan upplevas som krångliga och kan
hindra idéutveckling och entreprenörskap. En del som kommer vara viktig för fortsatt utveckling är ett förenklat upphandlingsförfarande där mindre butiker kan få delar av de
kommunala avtalen. En viktig del är ett aktivt informationsarbete från kommuner där det
exempelvis är en möjlighet att skicka informationsblad om saker att tänka på innan ett tillsynsbesök20.
17

Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249

https://www.dokumera.se/ordlista/k%C3%B6ptrohet.html
Hela Sverige Ska Leva, Den svenska lanthandeln – om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en
förening, rapport 2013
20 Tillväxtverket, Rapport från lantbrukare till butiksägare – förenkla för kombinatörer på landsbygden,
18
19
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Företagande

Tre väsentliga
delar för lönsam
och fungerande
verksamhet för
lanthandlare

Kontakter med
kommun &
myndigheter

Samverkan /
köptrohet

För en hållbar utveckling behöver samhället ses som helhet där offentlig och kommersiell
service samverkar för att skapa utveckling. Det lokala engagemanget är väsentligt och påverkas av motgångar, exempelvis påverkar en nedlagd skola lokalsamhället21. Det samma
gäller det motsatta där samhällsföreningar fått stort engagemang genom att lyckas genomföra en insats och därefter fortsatt vidare till nya mål.
Insatser för bibehållen och god service som är långsiktiga och skapar förutsättningar för
kommande generationer har även förutsättningar att skapa engagemang och effekter på
kort sikt.

21

Skolnedläggning på landsbygden, Magdalena Cedering, Uppsala universitet, s 104.
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Avgränsningar
För att göra effektiva prioriteringar för tidigare Länsstyrelsens insatser och nu Region Jönköpings läns vid hantering av stöd till kommersiell service så har avgränsningar tagits fram
med riktlinjer, prioriterade områden och stödnivå. Riktlinjerna är baserade på förordningen
(2000:284) om stöd till kommersiell service och är ett stöd i prioriteringen av ansökningar
som kommer in. Undantag från riktlinjer kan göras vid särskilda skäl.
Riktlinjer för prioritering av ansökningar om stödinsatser:
 Sista/enda butiken eller drivmedelsansläggningen på orten.
 Stärker förutsättningarna för lönsamhet och ekonomisk bärkraft.
 Bidrar till att bibehålla eller öka sysselsättningen.
 Avståndet till närmaste butik ca 1 mil för invånarna i länet.
 Avstånd till närmaste drivmedelsanläggning ca 2 mil för invånare i länet.
 Tydligt lokalt behov, samråd med exempelvis samhällsförening och kommun.
 Skall främja tillgänglighet för nysvenskar, personer med funktionsnedsättningar och
äldre samt bidra till ökad mångfald och jämställdhet.
Prioriterade områden för stödinsatser:
 Innovativa lösningar inom exempelvis produkt-, logistik- eller tjänstesektorn.
 Konkurrenskraft genom utökat serviceutbud
 Energisatsningar för minskad energiförbrukning.
Stödnivå för ansökningar inom kommersiell service:
 Stöd med högst 250 tkr per år till samma mottagare för investeringsbidrag.
 50 procent i investeringsbidrag
 Möjlighet till 85 procent i investeringsbidrag i enlighet med förordningen.
 Stöd med högst 250 tkr per år till samma mottagare för servicebidrag i enlighet med
förordningen.
 Minst 20 000 kr i investeringsvolym för att ansökan ska hanteras.
 Servicebidrag för verksamheter vid extraordinära behov (ex sjukdom) som ska motiveras tydligt av den sökande.
 Det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen fördelas enligt
bestämmelser i regeringsuppdrag (N2015/08916/HL). En butik kan få max 300 000
per år. En butik som ska kunna få detta bidrag ska ha en nettoomsättning på högst 11
miljoner för dagligvaror, ha öppet året runt och ligga mer än 10 km från en annan butik.
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Den regionala processen
Den regionala processen är viktig för att löpande kunna följa utvecklingen och de förändringar som kommer under programåren. I figuren nedan framgår de olika delarna för ett
aktivt arbete med kommersiell service kopplat till andra aktiviteter för regional tillväxt.
Grundläggande är att Regionen och delvis Länsstyrelsen tar en aktiv roll att sprida kunskapen om programmet, vilka insatsmöjligheter som finns och kommunicerar detta till
andra aktörer. Dialogen och samspelet skapas genom att strategiskt använda befintliga mötesplatser och samtidigt finna de forum som saknas och samla de aktörer som kan tillföra
och få ut mest av träffarna.
Den regionala processen för programmets genomförande och resultat.

Källa: Tillväxtverket

En viktig del i hur den regionala processen kommer att lyckas är aktivt deltagande i olika
mötesplatser och engagerad dialog mellan aktörerna i länet. Detta är nödvändigt mellan
myndigheterna som förvaltar olika program och verksamheter samt med ideell- och privat
sektor. Exempel på dessa träffar är de kommunala handlarträffarna som genomförts i tidigare programperiod. En del som kan utvecklas ytterligare är samspelet mellan myndigheter
där den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett viktigt dokument för en gemensam
målbild.
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Omvärldsbevakning är nödvändigt för att programmets insatser ska vara aktuella och ge
tydlig effekt. Här är inspel från nationella aktörer som Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen väsentliga, men också inspel från partnerskapet för serviceprogrammet och framförallt de möten och intryck som kommer från befolkning och företagare i länet.

21

Regionalt serviceprogram – Jönköpings län 2014-2020

Koppling till övriga program för regional
tillväxt
Samverkan med andra program är en förutsättning för effektiva insatser inom regional tillväxt. Genom dialog i partnerskap, vid prioriteringar och andra möten mellan organisationer
så kommer utvecklingen stärkas genom en gemensam målbild. Nedan finns beskrivningar
av de program som kommer att ha betydelse för verksamheterna för regional tillväxt inom
det regionala serviceprogrammet.

Regional utvecklingsstrategi
I juni 2013 tog Regionstyrelsen beslut att fastställa den Regionala utvecklingsstrategin
(RUS). RUS är en övergripande strategi som ska verka som ett paraply och vara vägledande
för andra regionala insatser och satsningar från EU, staten och regionen. Strategin beskriver de två målområdena näringsliv och livsmiljö. I en god livsmiljö beskrivs boende, servicefunktioner, kultur, mötesplatser, goda kommunikationer samt mångfald av människor
och uttrycksmöjligheter.
Den Regionala utvecklingsstrategin för region Jönköping 2025 beskriver fyra delstrategier
som de mest betydelsefulla för regionens utveckling. Dessa är:
1. En internationellt ledande industriregion
2. Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag
3. Ett inkluderande samhälle
4. En global livsmiljö
Inriktningen och beskrivningarna från RUS påverkar utformningen av det Regional serviceprogrammet där insatser för god service i hela länet faller in under målområdena näringsliv och livsmiljö. RUS tar upp resultatet från OECD:s rapport för Småland och Blekinge som poängterar att det finns en otydlig ansvars- och resursfördelning mellan offentliga
organisationer som verkar inom regionala utvecklingspolitiken. Väl avgränsade verksamhetsområden och dialog mellan regionala aktörer är viktigt. Här är serviceprogrammet en
tydliggörande faktor som kan främja kommunöverskridande samarbeten genom exempelvis
länsträffar för service på landsbygden.
Nu pågår en revidering av den Regionala utvecklingsstrategin och detta görs av regional utveckling inom Region Jönköpings län. Den nya RUS:en ska antas av regionfullmäktige våren 2019. Tonvikten på god service i hela länet kommer att kvarstå.

Regional transportplan
Den 28 augusti 2018 fastställde Regionfullmäktige en transportplan för Jönköpings län som
ska gälla fram till 2029. Det strategiska läget för regionen gör att transportsystemet är av
stor betydelse. Att möjliggöra för företag och privatpersoner att göra klimatsmarta resor
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och transporter är viktig för en hållbar framtid. Utgiftsramen på 1 378 miljoner kronor
kommer att under perioden investeras i prioriterade satsningar på:
 Järnvägar – en utvecklad tågtrafik
 Funktionella stråk – trafiksäkerhet och framkomlighet
 Hållbarhet – Cykelvägar och kollektivtrafik
Under perioden har utgiftsramen därför bland annat budgeterats med 520 mkr för utveckling av järnvägarna, 120 mkr för investering i kollektivtrafik och 240 mkr för utveckling av
gång- och cykelvägar, investeringar för enskilda vägar är budgeterad med 25 mkr.
Både på regional och lokal nivå är tillgänglighet en viktig faktor för tillväxt och utveckling.
Transportsystemet skapar tillgänglighet genom att överbrygga de geografiska avstånden det
gör att människor och företag kommer närmare varandra och matchning på arbetsmarknaden ökar.
Jönköpings län har en gott utbud av kollektivtrafik. Placeringen av busshållplatser har dock
betydelse för mindre orter. Det finns exempelvis en handlare som märkte skillnad i butikens omsättning när en hållplats flyttades längre bort från butiken.

Bilden visar vägtyper för Jönköpings län och årsdygnstrafiken (ÅDT) på vanliga vägar,
2014.
Källa: Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029
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Regionalt trafikförsörjningsprogram
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om hur kollektivtrafiken ska planeras
på bästa sätt. Bra tillgång till kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Kollektivtrafiken är viktig för att vidga arbetsmarknadsregionerna. Jönköpings läns pendlingsmönster nu och i framtiden är därför centralt för utvecklingen av framtidens kollektivtrafikstråk. Det är Länstrafiken i Jönköpings län som ansvarar för att ta fram det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Syftet med trafikförsörjningsprogrammet är att fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Utvärdering och förnyelse av programmet gjordes 2016.
Kollektivtrafiken ska erbjuda invånarna i Jönköpings län goda kommunikationer till och
från orter inom länet, men också till angränsande län. Syftet är att underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt fritid.
För att nå de mål som beskrivs i programmet krävs en rad strategier:
 Regional tillväxt, kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för utökade arbetsmarknadsregioner samt är ett viktigt verktyg för att transportsystemens miljömässiga
hållbarhet utvecklas.
 Samhällsplanering, Jönköpings län har trots en hög andel landsbygdsbefolkning en
förhållandevis samlad struktur vilket möjliggör frekvent kollektivtrafik i de regionala
stråk som beskrivits ovan. Detta innebär bra utbud av resmöjligheter för flertalet invånare.
 En samlad och medveten bebyggelseplanering med rimliga avstånd till dessa stråk är en
förutsättning för en attraktiv kollektivtrafik.
 Infrastruktur och roller, flera aktörer är inblandade i kollektivtrafikens infrastruktur.
Länets kommuner, Region Jönköpings län samt Trafikverket har olika roller och i programmet beskrivs de förväntningar som finns på de olika aktörernas agerande.
 Principer för trafikeringsupplägg samt nivåindelning, målsättningen att utveckla
de trafikstarka stråken ligger fast med inriktningen att göra trafikutbudet ”bäst för
flest”. Sambandet mellan restid och pendlingsbenägenhet är klarlagt vilket i sin tur ger
en strävan att snabba upp trafiken där så är möjligt.
Programmet beskriver fyra olika nivåer på trafikutbud där en målsättning på turutbud
beskrivs för varje nivå. Från högsta nivå 1 som betecknas storregionala stråk via nivå 2
regionala stråk och nivå 3 stadstrafik till nivå 4 närtrafik.

Smålands skogar får värden att växa - Regional
skogsstrategi för Småland
I den regionala skogsstrategin som antogs i slutet av 2017 skrivs om skogens produktionsvärden, naturvärden, kulturmiljövärden och om skogen som möjlighet till rekreation men
också om vilken viktig roll skogen har i omställningen till en biobaserad ekonomi och för
att minska klimatpåverkan. I strategin finns handlingsplaner för att öka attraktiviteten kring
den småländska skogen och stärka kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri, för att öka förädlingsgraden och innovationsgraden samt att öka produktionen och
variationen för att nyttja en större del av skogens potential. Dessutom tas frågan om att
stärka det lönsamma företagandet på skogsgården upp. Flera av dessa områden påverkar
människors möjlighet att bo kvar på den mindre orten.
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Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län
2030
Länets livsmedelsstrategi antogs av regionstyrelsen i juni 2018. Strategin har den nationella
livsmedsstrategin som utgångspunkt. Insatserna i strategin ska leda till att länet får en ökad
hållbar livsmedelsproduktion, en ökad kompetens inom livsmedelsbranschens alla led,
högre sysselsättning inom livsmedelsbranscherna och högre förädlingsgrad av länets egna
råvaror.
Med kopplingarna till primärproduktion av livsmedel i länet och länets över 3500 lantbruksföretag, en besöksnäring som efterfrågar regionala matvaror och möjligheten att
handla det närproducerade i den lokala butiken är även detta ett område som påverkar
människor möjlighet att bo kvar på eller flytta till landsbygden.

Bredbandsstrategi
I den nationella bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”
formuleras en bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband och
stabila mobila tjänster av god kvalitet. Regeringen har visionen om ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och
innovativ produktion. Arbetet pågår nu med en regional bredbandsstrategi och där betonas
vikten av att hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband. Det innebär tillgång till snabbt
bredband i hemmet och på arbetet med så hög hastighet och kapacitet att användarna inte
upplever begränsningar utifrån de tjänster som de efterfrågar och att detta ska vara genomfört till 2025.

Digitaliseringsstrategi
I den nationella digitaliseringsstrategin ”För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi” presenterar regeringen hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Arbete pågår nu med att ta fram en regional digitaliseringsstrategi där fem delmål har satts
upp – digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Dessa delmål är desamma som i den nationella digitaliseringsstrategin.
Målet Digital infrastruktur handlar om att alla i Jönköpings län ska ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.

Regional digital agenda
Jönköpings län ska bli en region som präglas av hög it-användning, vilket gynnar en hållbar
regional utveckling. Det övergripande målet i den regionala digitala agendan är att regionen
ska ha en gemensam agenda med samsyn kring prioriteringar för digitaliseringen. Den regionala digitala agendan har utformats i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Agendan bygger på fem insatsområden som var och en bidrar till digitaliseringen. Insatsområdet Digital infrastruktur fokuserar på att alla ska ha tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela regionen.
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Den regionala digitala agendan kommer på sikt att ersättas av dels den regionala digitaliseringsstrategin och dels av en regional handlingsplan för digitaliseringen. Denna handlingsplan kommer att utgå främst från den regionala digitaliseringsstrategin och den regionala
utvecklingsstrategin.

Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som är ett verktyg för att nå målen för
landsbygdspolitiken. Grunden för programmet finns i fördraget för EU:s funktionssätt och
regleras av EU-lagstiftning. Programmet finanserias med ungefär hälften från EU och den
andra hälften av nationella pengar. Varje län har under programperioden 2014-2020 en regional handlingsplan som strategiskt underlag. I den regionala handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet i Jönköpings län framgår vilka områden och insatser som prioriteras.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har en budget på totalt ca 36 miljarder, varav ca 75
procent går till miljöersättningar.

Lokalt ledd utveckling
Inom Landsbygdsprogrammet genomförs även lokala insatser för utveckling genom så kallade
leaderområden. Lokalt ledd utveckling är en metod som bygger på att landsbygdsutveckling är
mest effektiv om den genomförs av de som bor och verkar i ett område. Varje leaderområde
har en utvecklingsstrategi som verkar för att boende och verksamma inom området ska kunna
söka stöd för att förverkliga sina idéer. Varje leaderområde leds av lokala partnerskap så kallade
LAG. I LAG sitter personer från företag, föreningar och offentlig sektor i syfte att samverka
och skapa synergieffekter genom att olika projekt och aktörer förstärker varandra och möter de
behov som finns i varje specifikt leaderområde. I Jönköpings län finns fem godkända leaderområden. Leader östra Skaraborg, Leader Vättern, Leader Västra Småland, Astrid Lindgrens
Hembygd och Leader Linné. Dessutom finns området Sommenbygd-Vätterstrand som arbetar
med leadermetoden men med huvudsakligen kommunalt stöd.

Nationell strategi för den regionala tillväxtpolitiken
Sveriges prioriteringar och strategiska inriktning för tillväxtarbete är beskrivna i en nationell
strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Syftet med strategin är
att från regeringen visa på prioriterade områden, utmaningar och de processer som utvecklar genomförandet av tillväxtpolitiken.

Övriga insatser
 Landsbygdshandeln i bygden, service och samverkan - är ett projekt som drevs av
Landsbygdsmentorerna och finanserias genom landsbygdsprogrammet, regionala tillväxtmedel och kommunal medfinansiering. Insatser i projektet innefattade utbildning
och informationsinsatser till de 39 lanthandlarna i länet. Projektet pågick till hösten
2014.
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 Projektet Coachning för landsbygdsbutiker av Landsbygdsmentorerna påbörjades 2015
och pågår 2016-2019 och finansieras av Region Jönköpings län och Länsstyrelsen tillsammans.
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Partnerskap
Partnerskapet för serviceprogrammet kommer att innehålla en mindre grupp av företrädare
för kommuner och andra organisationer i länet.
De medlemmar som ingår i gruppen ska representeras med så bred geografisk spridning
som möjligt i länet och tillsättas med ambitionen att ha en jämn fördelning av kvinnor och
män. Svar på frågor om genomförare och resurser för olika insatser kommer diskuteras där.
Gruppen kommer också att diskutera landsbygdsfrågor övergripande.
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Hållbar utveckling
All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och de
globala mål som identifierats i Agenda 2030. Uppdraget till regionerna är att Sverige ska
vara ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i
Agenda 2030 ska nås.
Hållbarhetsperspektivet är en förutsättning för programarbetet och innefattar de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den sociala delen innehåller
jämställdhet, mångfald och integration. Utvecklingen för hållbar miljö samt energi-, och
klimatfrågor kommer att påverka landsbygden på olika sätt och omfattande förändringar
kommer troligtvis att ske på området under programmets sju år. Ekonomisk hållbar tillväxt
är viktigt och det finns goda exempel på ekonomiska föreningar som driver lönsamma
verksamheter för att upprätthålla servicenivån och företagare på mindre orter som samarbetar och tänker mer lokalekonomi med ekonomiska flöden som stannar längre på orten.
Det är när de tre dimensionerna gemensamt samverkar som utvecklingen kan räknas som
långsiktig och hållbar.
I den kommission som 1987 leddes av Gro Harlem Brundtland definierades hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"22.

22

http://www.regeringen.se
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Prioriterade områden
Med utgångspunkt i analysen ska de regionala serviceprogrammen innehålla en beskrivning av
vilka områden som kommer att prioriteras samt vilka mål som formulerats inom respektive
område.

Inom ramen för Regionala serviceprogram 2014–2020 ska ett arbete bedrivas som fortsättningsvis bidrar till att:
 befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och initieras.
 nya typer av mötesplatser växer fram.
 främja samordning mellan aktörer och insatser för att öka tillgängligheten till service i
gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag.
 tydliggöra kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling.
Identifiering och planering av programmens konkreta insatser ska göras en gång per år för
det närmast kommande året. Resultatet från analysen avgränsas till 3 huvudområden tillväxt,
tillgänglighet och samverkan. Årliga handlingsplaner kommer att tas fram för servicefrågorna
i länet i samverkan med partnerskapet. Återrapporteringen ska ske till Tillväxtverket årligen.
Innehållet i handlingsplanerna kommer att vara utifrån de prioriterade områdena tillväxt,
tillgänglighet och samverkan. I varje handlingsplan kommer det att framgå mål, aktör för
insatsen, finansering och uppdelning på insatsmål, resultatmål och effektmål.

Tillväxt
Inom tillväxtområdet samlas de insatser som är till för att stärka och utveckla befintliga
verksamheter för en servicenivå som utvecklas, ökar attraktiviteten och är lönsam och hållbar för företagen. Mål för området med exempel på insatser är:
Aktivitet

Insatsmål

Resultatmål

Effektmål

Operativt arbete genom
coachningsmodellen
Landsbygdsmentorerna

Ett projekt bedrivs i länet

Samtliga lanthandlare
som erbjuds stöd ska ta
del av utbildningarna

Ökad lönsamhet och
kunskap i butikerna

Träff för samtliga
lanthandlare

En årlig träff genomförs
med inbjudan från
Region Jönköpings län

Minst hälften av
inbjudna deltar.

Nya kontakter och
information som
ökar lönsamheten.

Tillgänglighet
Insatsområdet tillgänglighet syftar till att öka och bevara tillgängligheten till dagligvaruhandel
och drivmedel. Det övergripande målet är att länet ska ha bättre tillgänglighet vid programmet
slut än vid dess början.
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Samverkan
Avgörande för en god utveckling av servicenivån i länet är att regionala, kommunala och lokala
aktörer samverkar. För att aktiviteter och insatser ska upplevas som meningsfulla av alla inblandade parter är det viktigt med en gemensam målbild och att insatser kan samordnas.
Mål för området och exempel på insatser är:
Aktivitet

Insatsmål

Resultatmål

Effektmål

Regionala träffar för landsbygdsutvecklare och kommunala företrädare som arbetar med kommersiell service

Minst en årlig regional träff med
tema service och landsbygdsutveckling

Minst hälften av inbjudna
deltar vid träffarna

Bättre nätverk och
förbättrad kommunal
verksamhet kopplat
till frågor som rör service
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Uppföljning/utvärdering
Det regionala serviceprogrammet ska utformas för att säkerställa en kontinuerlig uppföljning av arbetet med kommersiell service. Spridningen av erfarenheter och goda idéer
kommer att ge effekt genom kommunala träffar och länsträffar Programmets officiella start
var den 1 april 2014 och för den reviderade versionen 1 januari 2019
Varje år ska genomförda insatser och uppnådda resultat redovisas till Tillväxtverket som
har i uppdrag att sammanställa och redovisa hur länen genomför sina respektive regionala
serviceprogram till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisningar avseende hur
genomförandet fortskrider ska årligen redovisas till Tillväxtverket enligt följande plan:
 Redovisning lämnas den 31 januari som avser föregående år.
Innehållet i uppföljningen kommer bygga på handlingsplanen där insatsmål, resultatmål
samt effektmål ingår. Omvärldsanalys ingår som en del i uppföljningen och innebär att informationen från omvärldsbevakningen processas och blir till underlag för kommande beslut samt inriktning.
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