
Rapport från Skärgårdssamarbetets 
exekutivkommitté 22/3 2017 

Pernilla Nordström, Länsstyrelsen  



Tema lokal service - aktuellt  

 Länsstyrelsens serviceprogram 2014-2018. 
 Synpunkter inför eventuell revidering mottas.  

 Utredning pakethantering.  
 Nulägesbild, underlag för dialog. 

 Dialog Post- och telestyrelsen, enkätundersökning (SIKO 
skärgårdsföretagarna, dialog paktdistributörerna. 

 Grundläggande betaltjänster 
 Länsstyrelsen i uppdrag att bevaka grundläggande betaltjänster 

motsvarar samhällets behov. Särskilt utpekat är bl.a. hur 
tjänsterna fungerar i glest befolkade områden.  

 Upphandling 2017 års säsong. V. 26-32, v. 35. 

 Ö för Ö 
 Sju öar har besökts. Hösten 2017: Runmarö, Gällnö, Ramsö. 

 2018: Tjockö och Arholma 

 



 
Stöd för utveckling av regional service 

 Stöd för pilotprojekt för att utveckla lokala 
servicelösningar. 
 Syfte samordning olika serviceslag, skapa attraktiva mötesplatser, 

främja tillgång till ny teknik. 

 Ingår i Landsbygdsprogrammet, hanteras av Tillväxtverket.  

 180 Mkr för hela landet. Ansökan minst 100 000 kr i sökt stöd, 
stöd beviljas med max 75 %, minst 25 % i offentlig 
medfinansiering. 

 Ansökan ska omfatta minst ett av följande serviceslag: 
dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster.  

 Många kan söka: myndigheter, kommuner, landsting, regioner, 
föreningar, andra organisationer och företag. Stöd kan beviljas 
även till enskilda aktörer.  

 Projektet kan genomföras som längst fram till 2019-07-31. 

 Kontakt Camilla Jägerheim Tillväxtverket 08-681 6593 

 

 



 
Andra stöd 

 Driftstöd till dagligvarubutiker 
 2016 14 butiker stöd. Information utsänts till berörda. 3 257 000 

kr. Ingår i Landsbygdsprogrammet, hanteras av Tillväxtverket.  

 Landsbygdsprogrammets stöd för offentlig och 
kommersiell service 
 Landsbygdsprogrammet investeringsstöd i lokal service som 

dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och serviceställen. 

 25 Mkr fram till 2020. Beslut fattats om närmare 20 Mkr. Nio 
butiker, tre drivmedelsstationer.  

 

 

 



Besöksnäring 

 Pågående statlig utredning: Sveriges besöksnäring. En 
samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt. 
 Stärka besöksnäring som jobb- och exportmotor i hela landet. 

 Hinder och möjligheter?  

- Samverkan och samordning mellan aktörer. 

- Insatser inom ett antal sak- och politikområden. 

 Presenteras 1 december 2017. 

 Hearing med alla län. Stockholm 20 april. Skärgården väl synlig.  
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