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Syfte med undersökningen 

– Uppdraget syftar till att ge Post- och telestyrelsen ett 

underlag  att analysera förutsättningarna som de Regionala 

serviceprogrammen ger för det regionala arbetet med 

postservice.  

– Uppdraget avser att återge sju utvalda läns Regionala 

serviceprogram och hur länen anser förutsättningarna vara 

för programmet att främja utdelning och insamling av post 

och servicenät i form av företagscenter och servicepunkter.  

 

 

 

 

 



Metod 

– Faktainsamlingen till rapporten har gjorts genom intervjuer 

med ansvariga representanter i länen och genom inläsning 

av deras respektive Regionala serviceprogram.   

– I länen är ofta länsstyrelsen ansvariga för det Regionala 

serviceprogrammet, med undantag för Västra Götaland där 

regionen ansvarar för det Regionala serviceprogrammet.  

– Undersökta län är Dalarna, Gävleborg, Jämtland, 

Stockholm, Värmland, Västra Götaland och Örebro. 

– I intervjuerna diskuterades bland annat hur länet arbetar 

med postfrågor utifrån det Regionala serviceprogrammet, 

hur samarbetet mellan olika aktörer ser ut och hur den 

framtida posttjänsten på landsbygden uppfattas. 



Disposition och läsanvisningar 

– Rapporten inleds med en kort bakgrund till länens tolkning 

av uppdraget och hur posttjänsterna beskrivs inom de 

Regionala serviceprogrammen. 

– Länens olika geografiska och demografiska förutsättningar 

påverkar sannolikt det egna Regionala serviceprogrammet. 

Därför presenteras statistik över befolkningsantal och 

restider för länets invånare till närmaste postservice. 

– Resultaten från intervjuerna presenteras länsvis. Varje del 

avslutas med en summering med de viktigaste resultaten.  

– Rapporten avslutas med Stelacons egna slutsatser och 

rekommendationer kring resultaten i undersökningen.  



Regionala serviceprogram 

– Under föregående programperiod 2009-2013, var 

tyngdpunkten i de Regionala serviceprogrammen att 

utveckla nya lösningar för samordning av kommersiell och 

offentlig service. 

– I flera län fanns exempel på flera lyckade satsningar med att 

öka antal servicepunkter med breddad service, där 

exempelvis post ingår.  

– Under föregående programperiod skedde en försämring 

med avseende på tillgång på dagligvaror. I nuvarande 

Regionala serviceprogram (2014- 2018) ligger därför fokus i 

att stärka aktörer som tillhandahåller livsmedel och 

drivmedel.   



Post i Regionala serviceprogram 

– Postutdelning med distribution av brev och paket finns inte 
med som egen del i de Regionala serviceprogrammen, men 
området är nära knutet till programmet på grund av att butiker 
på landsbygden ofta tillhandahåller postservice, att varor ofta 
samdistribueras och att det finns samarbete mellan offentlig 
och kommersiell service. 

– Postservice är i varierande omfattning nämnd i respektive 
länsstyrelsers Regionala serviceprogram för perioden 2014-
2018. 

– Totalt 17 av 21 län nämner uttryckligen postservice i sina 
Regionala serviceprogram. 

– Resterande län nämner inte postservice som en specifik del. 
Under intervjuer framkommer att postservice ändå anses vara 
ett viktigt område. Post anses stå i nära relation till 
servicepunkterna och privata och offentliga servicetjänster på 
landsbygden. 



Sju län med olika förutsättningar 

─ Länen har olika förutsättningar eftersom befolkningsantalen är 

olika. Dessutom råder olika geografiska förutsättningar, som 

medför varierande avstånd till närmaste postutlämning för boende 

på landsbygden.  

─ De olika förutsättningarna illustreras i följande två diagram.  

─ Utifrån diagrammen kan det bland annat konstateras att Jämtland 

har lägst antal invånare. En relativt hög andel av hushållen i 

Jämtlands glesbygd har också långt avstånd till närmaste 

postombud. 

─ I Västra Götaland är däremot invånarantalet högt och generellt 

sett har boende på landsbygd korta avstånd till närmaste 

postombud.     
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Körtid till närmaste servicepunkt med post, 2007 

och 2012 (Källa: Tillväxtanalys, 2012) 
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Resultat från intervjuerna 
 



Länsstyrelsen i Dalarna 

– Regionala serviceprogram för Dalarnas län utgår från begreppen ”mat, bensin, 
pengar och paket i hela Dalarna”. Länsstyrelsen berättar att de väljer att tolka 
service brett i sitt Regionala serviceprogram, eftersom behov av service är olika 
mellan individer på olika platser i länet.  

– Länsstyrelsen anser att post- och paketservice är en viktig förutsättning för 
boende i glesbygd. PostNord  inkluderades också i tidigare program, varför den 
har kommit att bli en naturlig del av det Regionala serviceprogrammet. 

– Regionala serviceprogram har formulerats utifrån Dalastrategin och det 
Landsbygdspolitiska handlingsprogrammet. I arbetet med att ta fram det 
nuvarande Regionala serviceprogrammet fördes diskussioner med exempelvis 
kommunledningar, näringslivschefer, landsbygdsutvecklare, handikapps- och 
pensionärsorganisationer samt forskare. 

– Dalarnas län har stora regionala olikheter. Finnmarksområdena i länet är en 
utpräglad glesbygd, orterna kring Siljan och fjällen har turism och området 
Falun-Borlänge har större tätorter. Länsstyrelsen berättar att de därför varit 
behjälpta av Tillväxtanalys definitioner av avstånd och tidsrymder när 
servicenivåer ska mätas, där kortare än 20 minuters biltransport anses vara 
rimligt.  

 

 

 



Kommuners engagemang är en förutsättning för 

det regionala arbetet 

– Behov av postservice varierar efter lokala förutsättningar. Länsstyrelsen tycker därför att kommunernas 

engagemang är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med det Regionala serviceprogrammet. 

Delaktighet från byalag, föreningar och andra aktörer på landsbygden är också viktigt.  

– Det Regionala serviceprogrammet måste förankras i kommunens organisation. Kommunledningen måste 

vara involverade och stödja delegerade personer som ansvarar för serviceplaneringen. Länsstyrelsen 

berättar att några kommuner har samarbetat med offentlig upphandling och att detta borde göras i större 

utsträckning.  

– Länsstyrelsen ser sig först och främst som en samarbetspartner till kommuner och ger praktiskt stöd som 

mötesplattformar, omvärldsbevakning och kunskapsöverföring. Länsstyrelsen upplever att kommunerna 

behöver hjälp med av konkretisera och formulera vilken service som finns tillgänglig idag och vilka behov 

som finns.  

– Länsstyrelsen berättar att de planerar projekt i syfte att utveckla manualer som ska fungera som underlag i 

kommunernas arbete med regionala serviceplaner. Manualerna ska utgå från erfarenheter som har gjorts 

inom bland annat Tillväxtverkets projekt med pilotkommuner i Dalarna. Arbetet bedrivs inom ramen för det 

Regionala serviceprogrammet för att gemensamt med några kommuner i att utveckla ramar för 

serviceplaner. 

– Länsstyrelsen upplever att kommuner ibland har bristande på motivation att arbeta med det Regionala 

serviceprogrammet eftersom detta anses bedrivas som ett ”toppstyrt” projekt. Centralorterna anses 

prioriteras framför kringliggande, mer perifera, orter.  

 



En ambition att Servicepunkterna ska 

kartläggas 

– Det finns idag ett behov av en mer samlad bild över 

servicepunkterna i länet. 

– Länsstyrelsen planerar att kartlägga servicen i länet, i syfte att 

skapa kunskap om vilka handlare som är centralt och strategiskt 

placerade i glesbygden. Kartläggningen ska göras med hjälp av 

GIS.   

– Länsstyrelsen erfar att ombudstjänster i sig inte genererar en 

större intäkt för ombud. Men ombudsverksamhet med till exempel 

paketutlämning eller försäljning av apoteksvaror, är viktigt för att 

skapa ett kundunderlag.  

– Lanthandlare utgör också en mötesplats för boende, skapar 

samhörighet för de boende och är därmed viktig för att hålla 

landsbygden levande. 



Länsstyrelsen anser sig har bristfällig auktoritet 

– Sedan PostNords omorganisering finns ingen ledningsfunktion för bolaget i länet. PostNord deltar därför 

inte aktivt i det Regionala serviceprogrammet. PostNord har vid några tillfällen besökt länet, men 

länsstyrelsen berättar att det mest har förts övergripande diskussioner vid dessa tillfällen och dessa har 

aldrig berört förändringar i servicepunkter eller postutdelningsrutter. 

– Länsstyrelsen anser att PostNords lönsamhetskrav är problematiskt för områden i glesbygd. Servicen 

optimeras (i regi av PostNord eller andra aktörer) på de ställen där den genererar intäkter, men detta 

medför att andra, mindre lönsamma geografiska platser, utelämnas helt. Följden av det blir att 

servicenivån sjunker och avfolkningen späds på. Länsstyrelsen tror att ägardirektivet bör formuleras om, 

så att lönsamhetskravet inte ställs på samma sätt där konkurrensen inte finns.  

– Länsstyrelsen anser att ett för stort ansvar för servicetjänster har lagts på ombuden i och med PostNords 

omorganisering. Enligt länsstyrelsen finns en risk att ombud och användare på landsbygden upplever 

utanförskap om servicen försämras ytterligare.  

– Länsstyrelsen anser sig ha bra lokalkännedom och väl utarbetade strategier för att arbeta med post och 

paket, men anser sig inte ha befogenhet att engagera sig i enskilda ärenden eftersom de inte vet hur 

myndighetsansvaret ska avgränsas. Länsstyrelsen önskar att Post- och telestyrelsen klargör 

ansvarsområdena.  

– Länsstyrelsen tror att ett förändrat arbetssätt skulle förbättra förutsättningarna för postservicen på 

landsbygden. Så länge service inte dras in helt, behövs inte mer finansiering. 

 

 



Viktig med lokalt engagemang och anpassad 

service 

 

– I Dalarna har servicepunkter lagts ner som en konsekvens av att vissa postnummer 

dragits in. Detta drabbar många postmottagare negativt och länsstyrelsen anser att 

det finns behov av nya innovativa lösningar. Till exempel att se möjligheter för 

samordnade transporter av varor och tjänster och också till omvända transporter, där 

användare körs till närmaste servicepunkt.  

– Länsstyrelsen konstaterar i det Regionala serviceprogrammet att om servicen är 

anpassad för att möta specifika behov, till exempel äldres eller personer med 

funktionsnedsättningar, är servicen tillgänglig för de allra flesta användare. 

Länsstyrelsen anser därför att det är betydelsefullt med deltagande från lokala 

organisationer i partnerskapet.  

– Exempel på betydelsefulla lokala organisationer är invandrarföreningar, pensionärs- 

eller funktionshindersorganisationer. Länsstyrelsen berättar att 

funktionshindersorganisationerna inte har varit så delaktiga i det strategiska arbetet 

utan mer i detaljer under föregående programperiod.  

– Invånare som är asylsökande ökar på landsbygden och det är därför viktigt att beakta 

att en stor andel av boende inte har svenska som modersmål. 

 



Dalarnas län: Stora regionala olikheter, med 

utpräglad glesbygd och större tätorter – varierande 

behov 

Staten 

• Länet anser sig ha  bristande 
mandat att driva postfrågan 
gentemot andra myndigheter och 
PostNord. 

• Myndighetsansvar för post bör 
därför tydliggöras. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

• Länsstyrelsen har initierat ett GIS-
projekt för kartläggning av 
servicepunkter. 

• Problematiskt att fastställa 
acceptabel servicenivå.  

• Behjälpta av Tillväxtanalys 
definitioner om avstånd och 
tidsrymder. 
 

Kommuner  

• Har samordnande funktion mot 
kommunerna: ger praktiskt stöd, 
kunskap, idéer samt utgör 
mötesplattform. 

• Utvecklar manualer till kommunala 
serviceplaner utifrån Tillväxtverkets 
satsning på pilotkommuner. 

PostNord 

• PostNord har ingen 
ledningsfunktion i Dalarna och är 
därför inte delaktig i arbetet med 
det Regionala serviceprogrammet. 

• PostNords vinstkrav kan medföra 
att servicen försvinner helt från 
vissa platser.  

Användare 

• Ser ett stort värde i engagemang 
från intresseorganisationer 

• Det anses att PostNords 
omorganisering har medfört att ett 
för stort ansvar har lagts på 
ombuden och landsbygdens 
invånare. 



Gävleborgs län 

– I Gävleborgs län finns tio kommuner och åtta tätorter.  

– En fungerande postservice är en förutsättning för att det ska kunna 

finnas företag etablerade på landsbygden. Många mindre orter i 

glesbygd uppvisar färre boende över tid och medelåldern ökar. 

Eftersom andelen äldre boende ökar, finns också ett tilltagande 

behov av en tillgänglig postservice.  

– Länsstyrelsen har ambitionen att programmet ska vara ett levande 

dokument som ska anpassas efter rådande omständigheter. I 

intervjun framkommer att de planerar en revidering av dokumentet. 

De vill ha en mer kortfattad och lättillgänglig version av det 

Regionala serviceprogrammet.  



Det Regionala serviceprogrammet i Gävleborg 

I det Regionala serviceprogrammet för perioden finns tre prioriterade 

områden: 

1. Öka den kommunala delaktigheten i det Regionala 

serviceprogrammet 

2. Säkerställa tillgången av dagligvaror och drivmedel för 

medborgare och företag 

3. Arbeta för regelverk som är anpassat efter lokal utveckling  



Länsstyrelsens arbete med postservice i det 

Regionala serviceprogrammet 

– Länsstyrelsen berättar att postservicen för boende och företagare i länet har försämrats 

under nuvarande programperiod.  

– Länsstyrelsen ser ett behov av att jobba mer aktivt med post inom ramen för sitt Regionala 

serviceprogram, till exempel genom att stödja och utveckla servicepunkterna. I det Regionala 

serviceprogrammet presenterar Länsstyrelsen kriterier som har utarbetats i syfte att kunna 

välja ut prioriterade butiker.  

– Länsstyrelsen har fått indikationer på att det har dragits in ombudsavtal med PostNord och 

servicepunkter har fått lägga ned verksamheten.  Detta har drabbat boende, men inte minst 

företagare på landsbygden negativt. Samtliga av de butiker som fanns under föregående 

programperiod finns kvar idag, men många har problem med dålig lönsamhet. Detta kan 

utgöra ytterligare hot om nedläggning av servicefunktioner. 

– Ombuden har heller inte alltid avtal med flera distributörer och detta medför att användare 

kan få resa långa avstånd i olika riktningar från bostaden för att hämta paket. För företagare 

är detta tidskrävande och i förlängningen kan långa avstånd till närmaste servicepunkt bidra 

till utflyttning och förhindra nyetablering på landsbygden.  



Kommunernas ansvar är inte tillräckligt klargjort 

– Ett partnerskap har upprättats inom ramen för det Regionala 
serviceprogrammet. Syftet med partnerskapet är att förankra 
programmet på olika nivåer och uppmärksamma servicefrågorna. I 
partnerskapet ingår representanter från kommuner, länsstyrelse, 
näringsliv, lanthandlare, länstrafik, föreningar, banker och PostNord.  

– I det nuvarande Regionala serviceprogrammet konstateras att 
kommunerna behöver ta ett större ansvar för kommersiell och offentlig 
service. Prioriteringsområde 1 i det Regionala serviceprogrammet är 
därför att öka kommunernas engagemang och delaktighet i planering 
och tillhandahållandet av service.  

– Länsstyrelsen ser ett behov av att lyfta betydelsen av kommunal 
service till politiker i kommunerna och tydliggöra kommunens 
ansvarsområden.   

– Kommunernas varuförsörjningsplaner utgör ett viktigt underlag för 
länsstyrelsens bedömning av ansökningar om investerings- och 
servicebidrag. Underlaget är även viktigt för att kunna handlägga 
hemsändningsbidraget. 



Inte tillräckligt med resurser för att driva projekt 

– Enligt det Regionala serviceprogrammet är målsättningen att programmet ska utövas i 

nära samverkan med övriga program rörande regional tillväxt.  

– I det föregående Regionala serviceprogrammet fanns ett mentorsprogram, som 

finansierades genom Landsbygdsprogram 2007-2013 och från anslag 1.1. Denna 

finansieringsform finns inte tillgänglig i nuvarande programperiod. 

– Syftet med mentorsprogrammet var att bistå med rådgivning till handlare i länet. 

Insatserna var mycket uppskattade, eftersom butiksägare ofta är ensamma i 

planerandet av företagsutveckling. 

– Länsstyrelsen berättar att mentorsprogrammet gav goda förutsättningar att arbeta mer 

aktivt med det dåvarande Regionala serviceprogrammet, än vad som kan göras inom 

nuvarande programperiod.  

– Länsstyrelsen anser att det överlag är svårt att få kontinuitet i arbetet med det 

Regionala serviceprogrammet eftersom arbetet ska bedrivas på projektbasis. Detta 

försvårar den långsiktiga planeringen av service i länet. 



Gävleborgs län:  Utmaningen består i minskat antal 

servicepunkter, utflyttning och minskad nyetablering 

av företag  

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

• Det finns inte tillräckligt med resurser inom 
det nuvarande Regionala 
serviceprogrammet för att arbeta i projekt.  

• Under föregående programperiod fanns ett 
mentorsprogram som gav möjligheter till att 
aktivt bistå med rådgivning till butiker.  

Kommunerna 

• Kommunerna anses ha värdefull kunskap. 

• Länsstyrelsen erfar att kommunerna inte är 
tillräckligt delaktiga i servicefrågor och att 
ansvarsområden behöver tydliggöras inför 
kommunerna och politiker. 

PostNord 

• Länsstyrelsen anser att postservicen har 
försämrats i länet. 

• Ombuden har allt sämre lönsamhet och 
drabbas negativt av indragna avtal med 
PostNord.  

Ombud 

• Problematiskt att ombud har avtal med olika 
paketdistributörer eftersom användare måste 
färdas långa sträckor i olika riktningar för att 
hämta paket. 

• I förlängningen kan långa avstånd till 
närmaste servicepunkt bidra till utflyttning 
och förhindra nyetablering av företag. 



Länsstyrelsen i Jämtland 

– I Jämtlands län finns åtta kommuner. Östersunds kommun har den enda 

staden med över 60 000 invånare och Östersund har också en relativt hög 

nivå av postservice. I resterande kommuner finns inte samma tillgång till en 

hög servicenivå.  

– De flesta i Jämtland bor i glesbygd. I glesbygden finns många olika behov 

och tillgången till service uppfattas olika mellan individer.  

– Länsstyrelsen berättar att de flesta boende på landsbygden har en 

förståelse för att all service inte alltid finns tillgänglig inom rimliga avstånd. 

Men för att servicen på landsbygden ska fungera, behövs ett 

befolkningsunderlag och finns inte detta ökar utflyttningen.  

– I det Regionala serviceprogrammet beskrivs att service ska erbjudas inom 

rimliga avstånd från boende. Länsstyrelsen berättar att gränsen för 

rimlighet är svår att definiera, och ser pragmatiskt på situationen och att 

servicen ska vara den bästa möjliga som går att åstadkomma med givna 

förutsättningar.  



Regionalt serviceprogram för Jämtlands län  

– Det Regionala serviceprogrammet för Jämtlands län har avgränsats till 

service som omfattar dagligvaror och drivmedel. I dessa två delar 

inkluderas annan service som syftar till att förstärka utbudet, till exempel 

postservice, grundläggande betaltjänster och apotek.  

– I det Regionala serviceprogrammet prioriteras bland annat samordning av 

privat och offentlig service samt utveckling av innovativa tekniska 

lösningar.  

– Till exempel föreslås att fortsatta satsningar ska göras inom ramen för 

bredbandsstrategin.  

– Insatser som ska främja kunskapsöverföring från kommunerna planeras. 

Med hjälp av kommunernas kunskap om lokal service och 

hemsändningsbidrag, kan nya samordningsmöjligheter identifieras. 

– Från och med 1 januari 2015 ligger ansvaret för genomförandet av det 

Regionala serviceprogrammet i Jämtland på Region Jämtland Härjedalen. 



Resurser för att jobba med det Regionala 

serviceprogrammet 

– Länet har ett aktivt partnerskap inom ramen för det Regionala 
serviceprogrammet och postfrågor. I partnerskapet deltar bland annat 
lokala och kommunala representanter och det är PostNord och 
länsstyrelsen som är sammankallande för nätverkets träffar.  

– Länsstyrelsen har en anställd processledare, som ansvara för att 
initiera och driva projekt inom ramen för programmet. Processledaren 
arbetar främst på kommunal nivå och en del i arbetet är att stödja 
arbetet med framtagandet av kommunala serviceplaner.  

– Länsstyrelsen berättar att det finns ett uttalat behov från kommunerna 
att få den stöttning och hjälp som processledaren ger.  

– Det Regionala serviceprogrammet ses i nära relation till andra 
program, däribland Landsbygdsprogrammet. Eftersom programmen är 
nära sammankopplade anser länsstyrelsen att det är betydelsefullt 
med ett helhetsperspektiv och se till samordningsmöjligheter mellan 
olika program.   



För samordning krävs förankring och en 

konkret situation att lösa 

– Länsstyrelsen berättar att lantbrevbäringen fyller en mycket viktig funktion i länet, 

eftersom denna når längst ut i länets perifera områden.  

– Länsstyrelsen och PostNord har initierat en förstudie kring samordning av 

servicetjänster. Till exempel har försök gjorts att samdistribuera post med andra 

kommunala transporter, exempelvis sopturerna. Kommunen förutsattes att kartlägga 

dagliga körda sopturer och utifrån detta identifiera turer där posten kunde gå med 

transporten. Tyvärr mäktade inte kommunen med arbetet och samordningen kunde 

därför inte genomföras. 

– Länsstyrelsen tror att genomförandet av förstudien för försöket till samordning 

misslyckades eftersom projektet inte var tillräckligt förankrat hos samtliga kommunala 

aktörer. Projektet hade bara beviljats av kommunledningen och av politiska 

företrädare. 

– Länsstyrelsen tror också att misslyckandet beror på att förstudien inte initierades vid 

rätt tidpunkt. Vid tillfället fanns inget egentligt behov samordning eftersom 

postutdelningen fungerade mycket bra.  

– Länsstyrelsens erfarenhet är att nya servicelösningar bäst initieras när det finns något 

konkret problem som måste lösas. 



Gemensamma lösningar tillsammans med 

PostNord 

– Länsstyrelsen anser att sig ha en mycket god dialog med PostNord 
och har också en bra dialog med olika aktörer i länet. En bra 
kommunikation är en förutsättning för att kunna erbjuda en god 
service i länet. 

– När PostNord gör förändringar i rutter eller lägger ner servicepunkter 
har de förhandskontakter och möten med de aktörer som berörs. 

– Hittills har gemensamma lösningar på förändrad postservice i länet 
alltid kunnat tas fram. Enligt länsstyrelsen är resultaten 
tillfredställande, eftersom de hittar bästa möjliga lösning under 
rådande omständigheter.  

– Länsstyrelsen anser det vara av största vikt att se pragmatiskt på 
servicelösningar, det viktiga är hur den utförs och att det fungerar och 
inte vem det är som utför tjänsten. 

– Förändringar medför ibland sämre tillgänglighet för boende i glesbygd. 
Nya servicelösningar passar kanske inte alltid samtliga boende i ett 
område, men en målsättning är att nya lösningar ska passa de flesta. 



Samhällsansvaret bör inte ligga på PostNord 

– Länsstyrelsen upplever att de såsom myndighet inte har några 
medel att sätta emot när PostNord vill göra förändringar i 
verksamheten. Men de anser att det ändå viktigt att ha en 
fungerande dialog med PostNord eftersom detta ökar 
förutsättningarna för att hitta den bästa lösningen. Hittills har 
PostNord hittat bra lösningar i länet, tillsammans med berörda 
aktörer. 

– PostNord bedriver verksamhet under marknadsmässiga krav. 
Länsstyrelsen har hög förståelse för att de måste ha viss 
lönsamhet för att kunna konkurrera med andra distributörer.  

– Länsstyrelsen anser att PostNord inte kan/bör ha ett 
samhällsansvar i någon större utsträckning än vad man har 
idag.  

– Länsstyrelsen anser att diskussionen istället bör handla om det 
nationella ansvaret för glesbygden och om var och med hur 
mycket utdelningsrutterna ska finansieras med statliga medel.  

 



Jämtlands län: En hög andel bor i glesbygd och 

många har en hög acceptans 

Staten 

• Om det anses vara nödvändigt, kan 
bibehållen servicenivå finansieras 
med statliga medel. 

• Länsstyrelsen är tveksam till  att 
staten tar helhetsansvaret för 
glesbygden.  

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

• I länet finns en anställd 
processledare som ska arbeta med 
programmet. 

• Partnerskapet inom det Regionala 
serviceprogrammet anses fungera 
mycket bra.  

Kommuner 

• Försök till samordning av 
postutdelning och kommunal 
service. 

• Försöken har inte alltid lyckats 

• Erfarenheterna visar att 
samordning av  service bäst görs 
när de är förankrade i respektive 
organisation. 

PostNord 

• Har en god dialog med berörda 
aktörer för att försöka finna 
lämpliga lösningar.  

• PostNord anses uppfylla sitt ansvar 
som de har idag, trots nedlagda 
rutter eller uppsagda avtal. 

Ombud 

• Servicenivån bör utgå från funktion, 
inte vem det är som utför.  

• Målsättning att erbjuda den bästa 
möjliga servicelösningen med 
rådande förutsättningar.  

 



Länsstyrelsen i Stockholms län 

– I Stockholms län fokuserar det Regionala serviceprogrammet 
främst på öar i skärgården och då främst på 13 så kallade 
kärnöar och skärgårdssamhällen. 

– Länsstyrelsen berättar att det finns totalt 10 000 bofasta 
invånare i Stockholms skärgård. Till kärnöarna räknas öar som 
har fler än 200 boende. Det finns ett flertal öar med ca. 50 
boende. Länsstyrelsen finner det ibland problematiskt motivera 
avgränsningen och enbart inkludera kärnöar i programmet.  

– Förutsättningar för att erbjuda god service på öar varierar 
mycket, bland annat på grund av varierande tillgång till fasta 
kommunikationsmöjligheter.  

– Länsstyrelsen konstaterar att en servicelösning som fungerar 
bra på en plats kanske inte fungerar alls på annan plats med 
till synes samma förutsättningar. Länsstyrelsen tror att 
exempelvis lokalt engagemang kan påverka om en 
servicelösning faller väl ut eller inte.  

 

 

 



Arbete med det Regionala serviceprogrammet i 

skärgården 

– God tillgång till service anses genereras genom ett holistiskt 
perspektiv, med samarbete mellan till exempel kommuner, 
landsting, intresseorganisationer och skärgårdsborna själva. 

– Det konstateras att livsmedelsbutikerna i sig inte är 
tillräckliga för att upprätthålla ett levande 
skärgårdssamhälle. Ombudsfunktioner utgör därför en viktig 
del i arbetet med det Regionala serviceprogrammet.   

– Under tidigare programperiod bedrevs ett projekt om 
paketutlämning och bryggpost i Stockholms skärgård. 
Under föregående period utvecklades också en mycket 
uppskattad applikation för mobiler i Vaxholms kommun. 
Genom applikationen visas all tillgänglig service i 
kommunen på karta, däribland postservice. Länsstyrelsen 
planerar att genomföra liknande utvecklingsprojekt i 
nuvarande program.  

 



Inventerar förutsättningar ”ö för ö” 

– Inom ramen för det Regionala serviceprogrammet planeras projektet 
”ö för ö”. I projektet kartläggs de lokala förutsättningar, med tillgänglig 
offentlig och privat service, kommunikationer och behov på öarna.  

– Kartläggningen syftar till att dels undersöka behov på öarna och var 
det finns störst behov av stödåtgärder, men dels också utreda om det 
finns möjligheter till samordning mellan olika aktörer eller områden. 

– Länsstyrelsen berättar att de idag har för lite kunskap om hur brev- 
och paketutdelning fungerar i praktiken och en målsättning är att detta 
ska framgå av kartläggningen. Lösningar som fungerar bra för boende 
på en ö fungerar inte alltid på en annan plats, till exempel 
bryggposten.  

– Länsstyrelsen tror till exempel att hemtjänsten har potential att 
samordnas med postdistributionen.  

– Kunskaperna som vinns utifrån kartläggningen kan också användas 
som underlag inför dialog med PostNord och andra paketleverantörer.  

– Länsstyrelsen planerar att söka regionala tillväxtmedel för finansiering 
av projektet ”ö till ö”.  



En målsättning är att samla ombudsavtal på en 

plats 

– För att få långsiktig överlevnad för livsmedelsbutikerna, visar 
erfarenheterna att det är bra att samla ombudsavtal till ett och 
samma ställe på ön.  

– Att ett ställe har flera ombudsfunktioner tryggar att butiken kan 
vara öppen året om. Att komplettera verksamheten med 
exempelvis café eller turistinformation är också positivt. 

– Erfarenheter visar att det är låg vinst på försäljning av 
drivmedel. För mackarnas överlevnad är det därför mycket 
viktigt att kunna ha flera verksamheter, till exempel 
ombudsavtal. 

– Eftersom paketdistribution görs av flera aktörer är det bra att 
samla service på ett ställe. I dag kan boende behöva åka båt 
mellan flera olika öar, beroende på vem som är distributör. 

– Livsmedelsbutiker och mackar anses inte vara nödvändiga 
verksamheter för att ha ombudsavtal. Service bör finnas på 
den plats som är naturlig för de boende på ön. 

 



Skärgårdskommunerna har en viktig del i  

projekt 

– Länsstyrelsen har ett aktivt partnerskap inom ramen för det 

Regionala serviceprogrammet.  

– I partnerskapet ingår Skärgårdsrådet, Landstinget, 

skärgårdskommunerna, Skärgårdsstiftelsen, Företagarna 

Skärgården och intresseföreningar som representerar boende på 

öarna.  

– Länsstyrelsen berättar att de värdesätter sin goda dialog med 

skärgårdskommunerna inom ramen för projekt i det Regionala 

serviceprogrammet. 



Stockholms län: Det Regionala 

serviceprogrammet avgränsas till 13 kärnöar 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

• Stockholms län har drivit projekt inom ramen 
för det Regionala serviceprogrammet. 
Projekten innefattar brev och paket och tillgång 
till service. 

• Länsstyrelsen anser sig ha bristfällig kunskap 
om paketdistributionen på öarna.  

• Länsstyrelsen planerar att inventera 
förutsättningar till service i projektet ”ö för ö”. 

Kommuner 

• Länsstyrelsen har ett aktivt partnerskap inom 
ramen för det Regionala serviceprogrammet. I 
partnerskapet ingår bland annat kommuner och 
intresseorganisationer. 

• Ser fler möjligheter till samordning av 
serviceslag, till exempel mellan hemtjänsten 
och postdistribution 

PostNord mfl. 

• I projektet ”ö för ö” planeras kartläggning av 
öarnas varierande förutsättningarna för att 
kunna tillhandahålla en god postservice. 

• Kartläggningen ”ö för ö” anses vara viktig inför 
att ha dialog med företrädare för PostNord och 
andra distributörer.  

Ombud 

• Att samla service på en plats underlättar dels 
för boende men anses också trygga överlevnad 
för handlare.  

• Ombudet bör vara placerad på strategisk plats, 
centralt på ön.  

• Mindre viktigt är vem som är ombud. 



Länsstyrelsen i Värmland 

– Värmland har 16 kommuner och merparten av dessa har en 

negativ befolkningsutveckling och en hög medelålder.  

– Befolkningsutvecklingen i länet har också gjort att antalet 

dagligvarubutiker på landsbygden minskar. 

– Under 2014 fanns 42 butiker, men länsstyrelsen konstaterar i det 

Regionala serviceprogrammet att ungefär en butik försvinner per 

år.  

– Målet är att 2018 ha 80% av lanthandelsbutikerna kvar och att 

20% av butikerna ska ha breddat utbud.  



Utmaningen ligger i att utveckla kvarvarande 

ombud 

– Länsstyrelsen berättar i intervjun att när butiker 
försvinner upphör oftast även ombudsverksamheten. 
Det kan innebära att utbudet av annan service också 
minskar i framtiden.     

– Länsstyrelsen berättar att de har fått signaler från 
ombuden i länet om att ersättningsnivåerna är för låga 
med tanke på den arbetsinsats som krävs för att hålla 
funktionerna.  

– En del butiker vill inte åta sig hemsändningar eftersom 
det tar för stora resurser i anspråk i förhållande till 
ersättningarna.  

– I vissa delar av länet har PostNord kört ut livsmedel 
från butiken till kund i samband med postutdelningen. 
PostNord får ersättning per försändelse.  

 

 

 

 



Servicenivåer och många olika behov 

– Länsstyrelsen tror att boende och verksamma på 
landsbygden förväntar sig en fullt fungerande 
postservice.  

– Länsstyrelsen berättar att de i dag har svårt att 
definiera vad som är en acceptabel nivå på service. 
Postutdelning fem dagar i veckan borde dock vara en 
självklarhet i hela länet.  

– Det har gjorts neddragningar av lantbrevbäringens 
rutter. Detta har framför allt drabbat företagare 
negativt. Företagare har hört av sig till länsstyrelsen 
och berättat att det är problematiskt att bedriva 
verksamhet i glesbygd, när brev och paket inte kan 
hämtas och lämnas i rätt tid. 

 



Partnerskapet är viktigt när det finns 

begränsade resurser 

– Länsstyrelsens ambition är att i möjligaste mån synkronisera initiativ och insatser i det 

Regionala serviceprogrammet med bland annat Leader, Landsbygdsprogrammet och 

Europeiska Socialfondsprogrammet.  

– Länsstyrelsen tror att det finns flera möjligheter till att utveckla servicefunktioner inom 

ramen för det Regionala serviceprogrammet. Tidsbristen hos ansvarig person ses 

dock som ett hinder, de ser flera möjligheter till utveckling av serviceprojekt, men tiden 

räcker inte till i dagsläget.  

– Länsstyrelsen anser att Tillväxtverkets satsning med pilotkommuner har gett nya 

uppslag för idéer även för övriga kommuner i länet. I pilotkommunerna har det bland 

annat byggts upp samordnade servicecenter med flera olika servicefunktioner och 

wifi. I en annan kommun har det utvecklats en datatjänst för ”Servicenavet- 

landsbygdsbutiken i centrum”. 

– Länsstyrelsen anser att partnerskapet ger goda förutsättningar för uppdatering av 

aktuella händelser i länet, om vad som fungerar bra och mindre bra. I partnerskapet 

ingår bland annat en representant från PostNord. Ambitionen är att bredda 

partnerskapet med fler representanter från till exempel kommuner, Länstrafiken, 

Landstinget, pensionärsorganisationer och handikappförbund.  

 

 

 

 



Kommunalt deltagande i det Regionala 

serviceprogrammet 

– Kommunalt deltagande anses vara av mycket stor betydelse för 

det Regionala serviceprogrammet. Kommunen ska fungera som 

expert, som referensgrupp, men kan också fungera som idégivare 

och genomförare.  

– Länsstyrelsen har som ambition att hjälpa kommunerna med 

kartläggning av servicesituationen på landsbygden. Länsstyrelsen 

hjälper till och har synpunkter på kommunernas lokala 

serviceplanering, men anser samtidigt att det är viktigt att 

kommunerna har en ledande roll och är den aktiva parten i 

planeringen.  

– Länsstyrelsen upplever att kommunerna tycker att lagen om 

offentlig upphandling ibland är problematisk, kanske beroende på 

att de inte alltid har tillgång till tillräcklig kompetens inom området.   

 



Det lokala samarbete är viktigt för service 

– Länsstyrelsen har erfarit att lokalt engagemang är viktigt för lokalt 

utbud av kommersiell service. De har upplevt att det finns ett 

samband mellan etablerade och drivande byalag 

utvecklingsgrupper och en välmående lanthandel.  

– Till exempel har lanthandlarna behov av en hög digital kapacitet, 

eftersom servicen ställer krav på att skicka och hämta stora 

datamängder. 

– I det Regionala serviceprogrammet konstateras också att handlare 

på landsbygden, lokala intressenter och kommuner, bör samarbeta 

i högre utsträckning, eftersom servicen kan vara mycket sårbar när 

ombudstjänster dras in. Samarbeten kan skapa nya initiativ, som 

gör att servicen ändå finns kvar i någon form.  

 

 



Ett fungerande samarbete- men ibland i ett 

motsatsförhållande till PostNord 

– I intervjun framkommer att länsstyrelsen anser att indragning av postservice är 
ett bekymmer. 

– I partnerskapet ingår en representant för PostNord som alltid varit delaktig i 
partnerskapet. Länsstyrelsen anser sig ha en väl fungerande dialog med 
PostNord, men konstaterar att PostNord har sina åtaganden att uppfylla varför 
intressen ibland kan kollidera. 

– Länsstyrelsen tycker att det kan vara problematiskt att föra dialog med 
PostNord, när de till exempel agerar i en postmottagares intresse på en nedlagd 
rutt.  

– Länsstyrelsen upplever att de själva, som statlig myndighet, har svårt att 
definiera inför drabbade personer, var statens ansvar börjar och slutar. 
Osäkerheten bottnar i att PostNord av allmänheten upplevs som ett statligt 
bolag med ett uttalat ansvar för den samhällsomfattande posttjänsten. Att 
PostNord i första hand är en vinstdrivande affärsverksamhet är inte allmänt 
känt. 

– Länsstyrelsen anser att Post- och telestyrelsen har ett uppdrag i att tydligare 
definiera hos vem som ansvaret för postservice ligger. En gränsdragning skulle 
underlätta inför länsstyrelsens arbete med postfrågor i praktiken om 
ansvarsfördelningen klargjordes tydligare.  

 

 



Värmlands län: Negativ befolkningsutveckling, 

högre medelålder och minskat antal 

dagligvarubutiker på landsbygden  

Staten 

• Länsstyrelsens 
myndighetsansvar för postfrågor 
anses vara otydligt.  

• Länsstyrelsens befogenhet att 
ingripa bör klargöras bättre.  

Kommuner 

• Kommuner  har viktig kunskap, 
men behöver vara mer aktiva. 

• Behov av extern kompetens för 
att genomdriva upphandlingar. 

• Tillväxtverkets satsningar på 
pilotkommun anses vara 
betydelsefullt för ombud i länet.  

PostNord 

• PostNord ingår i partnerskapet. 

• Partnerskapet betydelsefullt för 
projekt inom det Regionala 
serviceprogrammet.  

• Ansvarsfrågan försvårar 
relationen med PostNord. 

Ombud 

• Målsättningen är att utveckla de 
butiker som finns kvar och öka 
ombudsavtal hos dessa. 

• Samarbete mellan lokala 
intressenter anses vara viktigt för 
att trygga ombudsverksamhet.  

Användare 

• Varierande förutsättningar att 
hantera färre dagar och nedlagda 
rutter 

• Företagare drabbas mest 
negativt.  



Region Västra Götaland 

– Drygt en tredjedel av länets invånare bor på landsbygden.  

– Befolkningstätheten varierar i länet, ca tre fjärdedelar bor i en tätort    

med minst 2 700 invånare och därför är Västra Götaland i en 

nationell jämförelse ett tättbefolkat län men variationerna inom 

länet är stora och det finns långa kuststräckor och en stor 

skärgård. 

– Omkring 200 000 av landsbygdens invånare bor inom ett avstånd 

av 1,5 km från hållplats som trafikeras av minst fem turer i varje 

riktning per dag.  

– Västra Götalandsregionen eftersträvar samordnade 

servicelösningar mellan kommersiella och offentliga servicegivare 

för att nå en hög nivå av service i hela länet. Postservice är en del 

av servicen. 



Det Regionala serviceprogrammet i länet 

– I det Regionala serviceprogrammet framkommer att nedläggningar av butiker på 
landsbygden har avstannat. Detta bekräftas också i en intervju med en 
representant för regionen som också betonar att detta lätt kan ändras beroende 
på annan strukturomvandling i närområdet.  

– Vid intervjun framkommer att landsbygdsbutiken är jätteviktig för området. 
Västra Götalandsregionen stöttar butiken på landsbygden genom olika typer av 
investeringsstöd.  En målsättning inom ramen för det Regionala 
serviceprogrammet är att öka kommersiell och offentlig service på landsbygden. 
Västra Götalandsregionen ser bland annat butiken som ett nav i bygden genom 
utökad service, till exempel att vara utlämningsställe för apotek, systembolag 
eller post. Vidare kan andra verksamheter byggas kring butiken som gör att det 
blir en attraktiv plats. Butiker med ombudsavtal ser också postservice som en 
viktig del i den egna verksamheten. 

– Västra Götalandsregionen anser att dagligvarubutiker har betydelse för 
dagligvaruförsörjningen. I dagsläget finns större köpcentra på rimligt avstånd 
från boende i länet. Förutom att butiken är viktig för den lokala varuförsörjningen 
har  den en social funktion och utgör en naturlig mötesplats för de boende. 
Butiker har därför en viktig roll i bibehållandet av en levande landsbygd. Flera 
serviceslag samlade på ett enda ställe är positivt och minskar sårbarheten för 
butiken. Landsbygdsbutiken är viktig både för att boende ska kunna bo och 
trivas på sin ort och för näringslivet att driva sin verksamhet och utvecklas.  

 

 

 

 



Exempel på insatser som ska göras enligt det 

Regionala serviceprogrammet 

– I det Regionala serviceprogrammet konstateras att det är svårt att dra skarpa skiljelinjer 
mellan post och andra serviceslag, eftersom serviceslag ofta samverkar och är beroende av 
varandra. Postdistributörer ses som en integrerad del i arbetet med servicefrågor. 

– I det Regionala serviceprogrammet identifieras fem åtgärdsområden som ska prioriteras 
under programperioden. Under intervju framkommer att postservice kanske kan ingå i alla 
områdena:  

1. Det planeras utveckling av verktyg för analys och utvärdering och här ingår exempelvis 
framtagande av kartunderlag över servicepunkters geografiska placering och 
enkätundersökningar rörande service riktad till boende och verksamheter på 
landsbygden.  

2. Utökad samordning av servicelösningar. I det kommunala budgetarbetet går utvecklingen 
mot förvaltningsinterna lösningar, där service centraliseras, vilket medför att serviceställen 
läggs ned på landsbygden och i mindre tätorter. Det pågår flera försök inom länet där 
landsbygdshandeln blir en plats för sådan samordnad statlig service. Men det är inte alltid 
butiken som är den bästa servicepunkten eller mötesplatsen, det kan lika gärna vara 
biblioteket, kyrkan eller föreningslokalen. Här finns ett område att utveckla ytterligare 
under programperioden. 

3. Västra Götalandsregionen samverkar med det Centrala Samordningsforumet CSF för att 
utveckla väl fungerande ombudsfunktioner i butiker och även Tillväxtverket deltar i detta 
arbete.  

4. Kompetensutveckling och mobilisering av resurser i syfte att utveckla politikers och andra 
beslutsfattares kunskap om hur service är relaterad till tillväxt och utveckling.   

 

 



Förbättringar som kan göras inom ramen för det 

Regionala serviceprogrammet i länet   

– Postutdelning på landsbygden har förändrats under pågående 
programperiod, exempelvis har rutter för lantbrevbäringen 
lagts om. Vissa företagare i länet är missnöjda, eftersom 
posten hämtas för tidigt på dagen.   

– Västra Götalandsregionen ser flera möjligheter till insatser som 
kan främja samordning av olika servicefunktioner. 

– För att utveckla tillgängligheten på landsbygd och i 
skärgårdsområden behövs det troligtvis annorlunda lösningar 
som är mer behovsanpassade än vad dagens linjelagda 
kollektivtrafik klarar av att erbjuda.  Västra Götalandsregionen 
stödjer goda idéer genom att finansiellt stötta projekt som 
arbetar med att utveckla kreativa och flexibla lösningar för 
ökad tillgänglighet på landsbygden. 

– Västra Götalandsregionen ser gärna att Post- och telestyrelsen 
kan fungera som inspirationskälla och visa på goda exempel 
på servicelösningar från andra delar av landet. 

 



Kommunerna har en central roll 

– Västra Götaland har 49 kommuner. Kommunerna har 

en mycket viktig roll i arbetet med det Regionala 

serviceprogrammet. Förutsättningar till service varierar 

mycket mellan platser i länet och endast kommunerna 

kan återge en helhetsbild över servicesituationen.  

– Kommunen har en central roll, att utifrån de lokala 

förutsättningarna skapa en helhetsbild över 

servicesituationen,  planera för servicen och våga 

prova nya okonventionella lösningar. Kommunerna bör 

se till att i det arbetet använda sig av den 

lokalkännedom och  kunskap som finns hos de lokala 

utvecklingsgrupperna och brukarföreningarna. 



Resurser för att arbeta med det Regionala 

serviceprogrammet  

 

– Västra Götalandsregionen har avsatt medel för att inom ramen av 
det Regionala serviceprogrammet medfinansiera 
utvecklingsprojekt. De projekt som kan drivas inom ramen för det 
Regionala serviceprogrammet bygger på en samordning mellan 
exempelvis kommunala insatser, medel ur 
Landsbygdsprogrammet och Västra Götalandsregionens medel för 
regional utveckling. 

– Västra Götalandsregionen samarbetar med länsstyrelsen, som 
ansvarar för Landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet 
anses vara nära knutet till servicefrågorna inom ramen för det 
Regionala serviceprogrammet. Då det ännu inte finns sökbara 
medel inom Landsbygdsprogrammet, finns i nuläget inget konkret 
fall.  Investeringsbidraget kommer höra till Landsbygdsprogrammet 
i framtiden och detta kommer innebära att kopplingen mellan 
programmen förstärks ytterligare. 



Regionen Västra Götaland: Eftersträvar hög 

servicenivå för samtliga boende i länet 
Regionen Västra Götaland 

•Samarbetar med Länsstyrelsen, som ansvarar för 
Landsbygdsprogrammet.  

•Landsbygdsprogrammet anses vara nära knutet till 
servicefrågorna i det Regionala serviceprogrammet. 

• Projekt inom det Regionala serviceprogrammet 
bygger ofta på samordnad finansiering.  

Internt 

•Samordning mellan olika serviceslag kan göras 
bättre än vad som görs idag. 

•Kollektivtrafiken kan exempelvis utnyttjas mer än 
vad som görs idag. 

•Servicelösningar kan samordnas bättre. Det pågår 
försök med att låta landsbygdshandeln eller andra 
lämpliga platser vara platser för offentlig service. 

•Regionen planerar att utveckla verktyg för analys 
och utvärdering, till exempel kartunderlag för 
servicepunkters geografiska placering.  

Kommunerna 

•Kommunerna har viktig detaljkunskap och denna 
kunskap är viktigt för den regionala kartläggningen 
av serviceutbudet. 

•Västra Götalandsregionen arbetar med 
kompetensutveckling och mobilisering av resurser i 
syfte att utveckla politikers och andra beslutsfattares 
kunskap om hur service relaterar till tillväxt. 

Ombuden 

•Servicepunkter är utöver att erbjuda service  
betydelsefulla mötesplatser och har en social 
funktion för boende på landsbygden.   

•Servicepunkter bör vara strategiskt placerade.  

•Andra samlingslokaler, exempelvis kyrkor, bibliotek   
kan  också vara lämpliga platser för servicepunkter. 

•Nedläggning av butiker på landsbygden har 
avstannat. Detta kan dock lätt förändras beroende 
på annan strukturomvandling i länet. 



Länsstyrelsen i Örebro 

– Örebro län har totalt sett en ökande befolkning, men det konstateras i det Regionala 

serviceprogrammet att det finns stora skillnader i befolkningsutveckling mellan 

kommunerna i länet. 

– Drygt hälften av alla invånare i länet bor i Örebro kommun. Sedan 2010 och fram till 

1:a kvartalet 2015 har hälften av länets kommuner minskat sin befolkning. Övriga har 

haft en ökning. I faktiska tal har Örebro och Kumla ökat mest.       

– Länet är litet och avstånden är relativt korta. I nuläget finns 30 landsortsbutiker som 

ligger utanför länets centralorter. Detta är en liten ökning jämfört med föregående 

programperiod.  

– Länsstyrelsen i Örebro län har haft uppdraget med att ta fram och genomföra det 

Regionala serviceprogrammet. Från 1 januari 2015 gick programansvaret över till 

Region Örebro län.  

– Förutsättningarna för att erbjuda en god service ser olika ut på olika platser i länet. 

Länsstyrelsen anser därför att postservicen måste förändras i de kommuner där 

befolkningen minskar.  

 

 



Det Regionala serviceprogrammet i Örebro 

– Utgångspunkten i det Regionala serviceprogrammet är att den 
erbjudna servicen på en ort ska vara anpassad till de lokala 
förutsättningarna och de behov som finns på landsbygden.  

– Länsstyrelsen är väl medveten om att samtliga landsbygdsbutiker i 
länet inte kommer att finnas kvar på lång sikt. I det Regionala 
serviceprogrammet görs antagandet att antal butiker på landsbygden 
kommer att minska från 31 (som var antalet när Regionala 
serviceprogrammen påbörjades) till 25 vid programperiodens slut. 

– Enligt det Regionala serviceprogrammet ses inget egenvärde i att 
bevara samtliga butiker som finns idag. Utmaningen ligger istället i att 
finna nya innovativa lösningar på de orter där butiker lägger ner.  

– På flera platser finns exempelvis anropsstyrd busstrafik och 
kompletteringstrafik, som ger boende på landsbygden en möjlighet till 
transport till närmaste serviceort. Denna möjlighet är dock fortfarande 
okänd för många boende på landsbygden.  

 

 



Förbättringar som ska göras inom ramen för 

det Regionala serviceprogrammet i länet   

– Butiker beviljas i regel inte bidrag om deras omsättning och 

lönsamhet är för låg. En generell målsättning med bidrag är 

att skapa långsiktig bärkraftighet i butikerna på 

landsbygden. 

– Många av butikerna på landsbygden har problem med dålig 

lönsamhet. Region Örebro län planerar för ett projekt med 

fokus på butikernas affärsutveckling för att bland annat 

trygga deras ombudsavtal (ca. 10 butiker berörs). 

– Länsstyrelsen har också gjort en bedömning att berörda 

butiker långsiktigt gynnas av att bredda sitt totala 

serviceutbud, där post kan ingå.  

 

 

 



Flera företagare i länet har blivit av med 

servicefunktionen 
 

– Flera ombud har berättat att de har fått sina ombudsavtal med 
PostNord uppsagda under nuvarande programperiod.  

– Ofta dras avtal med PostNord in vid ägarbyte eller generationsskifte i 
butikerna. Enligt utsago från PostNord får handlare tillbaka avtalet när 
ekonomisk bärkraftighet kan säkerställas. 

– Länsstyrelsen upplever att det har blivit svårare för handlare att få 
tillbaka avtalet med PostNord, oavsett ekonomisk bärkraftighet. 

– Länsstyrelsen ser en stor möjlighet för Post- och telestyrelsen att 
samordna möte mellan PostNord och företrädare för Länsstyrelsernas 
Landsbygdsprogram och Regionala serviceprogram (Region Örebro 
län har ansvaret). Diskussionerna bör handla om vad som konkret 
behövs för att PostNord ska vara delaktig i genomförande av det 
Regionala serviceprogrammet. 

 



Partnerskapet ger indirekta kontakter med 

PostNord 

– Länsstyrelsens råd för landsbygdsutveckling fungerar som partnerskap för 

det Regionala serviceprogrammet.  

– Målsättningen är att partnerskapet ska integrera Landsbygdsprogrammet 

med den offentliga och kommersiella servicen i det Regionala 

serviceprogrammet. 

– Rådets ledamöter har bytts ut vid flertal tillfällen, men det har alltid ingått 

representanter från kommunerna, regionförbundet (numera Region Örebro 

län) och Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet .  

– Partnerskapet anses ha fungerat väl hittills. En framtida målsättning är att 

skapa fler formella plattformar.  

– Ordförande i Länsbygderådet, som är ledamot i partnerskapet, har en 

bakgrund inom PostNord. Det är främst genom denna person som 

kommunikation med PostNord sker, till exempel när avtal med ombud sägs 

upp.   



Försök med samdistribution av post gav ingen 

konkret effekt 

– Under föregående programperiod anordnades ett seminarium i syfte 

att försöka samordna postutdelning med andra transporter på 

landsbygden. PostNord och olika transportbolag deltog i seminariet. 

– Transportbolagen hade vid tidpunkten önskemål av att fylla upp sina 

transporter och få bättre lönsamhet. Länsstyrelsen och 

Länsbygderådets ordförande träffade därför PostNord och diskuterade 

hur det skulle gå att få lönsamhet i transporterna. Mötet gav aldrig 

något konkret resultat.  

– Länsstyrelsen har valt att inte ta med en liknande projektidé i 

nuvarande program. Detta eftersom samordnade transporter inte ska 

ligga i fokus i nuvarande program. 

– Länsstyrelsen ser dock inga hinder till att fortsätta med försök till 

samordning, men möjligen bör detta göras med en bredare ansats, 

där även Landsbygdsprogrammet ska ingå. 

 



Kommunernas engagemang är en förutsättning 

– Arbetet med den översiktliga serviceplaneringen och 

dagligvaruförsörjningen anses vara en viktig uppgift för kommunerna. 

Planeringen är ett strategiskt underlag och anses vara vägledande vid 

genomförande av projekt inom det Regionala serviceprogrammet.  

– En väsentlig del av Region Örebro läns arbete med det Regionala 

serviceprogrammet går ut på att engagera politiska företrädare och 

kommunala tjänstemän i projekt och i processer.  

– Länsstyrelsen upplever att kommuner har bristfällig juridisk kompetens. Det 

har gjorts försök med en upphandling där småföretagare erbjöds möjlighet 

att leverera tjänster till kommunala institutioner. Försöket misslyckades 

eftersom kommunen inte ansåg sig ha den kunskap och kompetens som 

krävdes.  



Region Örebro län: Flera demografiska olikheter 

vilket medför varierande förutsättningar för att 

erbjuda en enhetlig service 
Region Örebro län 

• Region Örebro län ska inleda ett  projekt i syfte 
att bredda tio butikers servicefunktioner och 
därmed säkra deras framtida överlevnad 

• Försök till samordning av transporter mellan 
olika transportbolag och PostNord. Trots höga 
ambitioner, tog PostNord aldrig en aktiv del i 
planerna och något konkret genomfördes 
aldrig.  

Kommuner 

• Kommunernas planer för 
dagligvaruförsörjningen och service i övrigt 
anses vara viktigt underlag för kartläggning av 
service. 

• Kommunerna anses sakna resurser och andra 
förutsättningar för att på egen hand skapa 
innovativa lösningar.   

PostNord 

• I partnerskapet ingår inte representant från 
PostNord. En av ledamöterna har en bakgrund 
inom PostNord och bidrar därför med mer 
informella kontakter.  

• Länsstyrelsen har erfarit att PostNord säger 
upp ombudsavtal vid exempelvis ägarbyte av 
butiker.  

• Länsstyrelsen upplever att det har blivit allt 
svårare för ombud att få tillbaka avtal med 
PostNord. 

Ombud 

• Flera butiker har goda förutsättningar för att 
tillhandahålla en bra service.  

• Länsstyrelsen anser att utmaningen ligger i att 
hitta innovativa lösningar på de platser där 
butiker som är ombud lägger ner, inte att till 
varje pris bibehålla samtliga landsbygdsbutiker. 



 
Stelacons slutsatser och 
rekommendationer 
 



 

Varierande regionala förutsättningar och arbetssätt 

 
– De undersökta länen har mycket olika förutsättningar, eftersom de har mer eller 

mindre omfattande glesbygd samt demografiska olikheter. 

– I Västra Götaland ställs höga krav på att servicen ska var god för samtliga av 

länets invånare. I Jämtland bor de flesta invånare, gamla som unga, i glesbygd 

och det finns därmed olika behov och förväntningar på service. I Värmlands 

glesbygdsområden råder en negativ befolkningsutveckling och i takt med detta 

lägger ombudsverksamheter och utdelningsrutter ned i för stor utsträckning för 

att servicen ska kunna bibehållas på dagens nivå.  

– Bland de intervjuade länen finns en relativt god samstämmighet  i uppfattningen 

om förutsättningar för att tillhandahålla en god postservice i länet och kapacitet 

hos andra aktörer. 

– Men det finns skillnader i hur de, i egenskap av myndighet med ansvar för det 

Regionala serviceprogrammet, har för förväntningar på sig själva och andra, hur 

de har valt att tolka sitt uppdrag och vad som kan åstadkommas inom ramen för 

uppdraget. 

 



Postservice är inte prioriterat i de nuvarande 

Regionala serviceprogrammen, men post anses vara 

en förutsättning för dagligvaror och drivmedel  

– Postservice, utdelning och paketutlämning, har inte alltid nämnts specifikt i 

länens respektive Regionala serviceprogram. I intervjuerna framkommer att 

ombudsverksamhet för bland annat post ändå anses vara knutet till handlare för 

drivmedel eller dagligvaror.  

– Ombudsverksamhet anses trygga handlarnas fortlevnad i glesbygd, eftersom 

servicen genererar kunder till butikerna.  

– I de flesta fall fungerar postservicen hos ombuden bra och ombuden har 

förutsättningar att ge en god service till användare. Ersättningsnivåerna är dock 

inte alltid anpassade efter förväntad arbetsinsats, varför vissa butiker är 

tveksamma till att bli ombud. 

 

 

 

 

 



Postservicen kan förbättras med samordning 

 

På glest befolkade platser med få ombud kan postservicen tryggas inom 

ramen för de Regionala serviceprogrammen: 

– Samordning av postutdelning med exempelvis kommunal service. 

– Att handlare som är postombud också ges möjlighet och uppmuntras till att 

sluta avtal med flera paketdistributörer när det är möjligt. 

Butiker och ombudsverksamhet utgör en mötesplats för boende i glesbygd 

och därigenom skapas samhörighet, varför det också är viktigt att välja den 

naturliga mötespunkten som plats för ombudsverksamhet.  

– Fokus bör ligga på hur service utförs inte av vem. 

I de flesta fall är dagligvarubutiken den naturliga platsen för 

ombudsverksamhet men även kyrkor, samlingslokaler eller bibliotek ses som 

möjliga platser för servicepunkter. 

 

 



Kommunerna har behov av externa resurser och 

kommuners delaktighet inom de Regionala 

serviceprogrammen bör uppmuntras 

Samtliga länsstyrelser anser att kommuner har betydelsefulla 

detaljkunskaper om hur servicesituationen ser ut i länet. Länen är 

mer eller mindre bra på att ta tillvara på dessa kunskaper i arbetet 

med det egna Regionala serviceprogrammet. För att bättre ta tillvara 

kommunernas kunskaper behövs ofta: 

– Externa resurser och kompetens:  Kommunerna anses sakna 

resurser och andra förutsättningar som till exempel kompetens för 

att på egen hand kunna skapa innovativa lösningar.  

– Samordning: Ibland krävs att länsstyrelsen tar ett samordnande 

och sammankallande ansvar i exempelvis projekt. 

 

 

 



Att genomföra Regionala serviceprogram kräver 

resurser 

Länsstyrelserna anser att mycket förbättringar i service kan göras 

inom ramen för de Regionala serviceprogrammen. Flera länsstyrelser 

upplever dock att de har begränsat med tid för att arbeta aktivt med 

implementering av projekt.  

– Ofta har ansvarig person på länsstyrelsen en deltidstjänst avsatt 

för arbete med det Regionala serviceprogrammet, varför det ibland 

upplevs vara svårt att följa upp specifika problemområden eller 

projekt. 

– Det har framkommit att mycket av den tid som kan avsättas fär 

arbete med det Regionala serviceprogrammet, används till att 

formulera själva innehållet programmet. Möjligen bör de direktiv 

som ges inför programperioder i högre utsträckning kräva tydligare 

formulering av projektidéer, valda arbetsformer och 

finansieringsmöjligheter för projekt. 

 

 



Länsstyrelsens ansvar inom postområdet 

behöver tydliggöras 

De flesta intervjuade län anser sig ha en fungerande dialog med PostNord, 

men inte alla. PostNords närvaro verkar i hög grad speglas av var deras 

administrativa enheter är placerade geografiskt. 

– De flesta länsstyrelser har kontakt med PostNord genom olika slags 

partnerskapsmöten.  

– Den formella relationen med PostNord anses dock ibland vara 

problematisk. Länsstyrelsen, i egenskap av myndighet, känner att de 

ibland hamnar i en intressekonflikt med PostNord. Detta eftersom 

PostNord har ett samhällsomfattande uppdrag samtidigt som de förväntas 

vara vinstdrivande. 

– Länsstyrelser har ett behov att ha ett tydligt definierat ansvarsområde 

för service och postfrågorna och veta när de har befogenhet att ingripa.  

 

 

 

 

 



Vem ska ta på sig ansvaret för glesbygden? 

– Samtalen med länsstyrelserna rörde ofta om vem som ska ha 

ansvaret för att service i glesbygd ska fungera 

tillfredsställande. Vissa länsstyrelser anser att det finns en risk 

att boende i glesbygd upplever ett utanförskap, i takt med att 

servicenivåer försämras.  

– Posttjänst i glesbygd och beslut om nivå av service på otillgängliga 

platser är en fråga som flera länsstyrelser anser bör ägas 

nationellt. Detta eftersom frågan inbegriper en bedömning av 

servicenivåer och vilka platser i glesbygd som ska prioriteras 

framför andra. 



Rekommendationer till Post- och telestyrelsen 

– Post- och telestyrelsen bör fungera som en inspirationskälla, eftersom 

myndigheten anses ha en övergripande kunskap om hur länen bedriver 

postfrågor, innovativa lösningar, kommunalt deltagande och 

paketdistributörernas verksamheter. 

– Post- och telestyrelsen får gärna inneha en sammankallande och 

samordnande funktion. Det finns önskemål om att Post- och telestyrelsen 

ska organisera gemensamma möten mellan länsstyrelser, regioner och 

PostNord. 

– Det är värdefullt att Post- och telestyrelsen medverkar vid regionala 

sammankomster mellan exempelvis regionen, PostNord, kommuner  och 

handlare, där specifika fall med problematisk postutdelning diskuteras 

– Det finns ett behov av att förtydliga förutsättningarna för länens insatser i 

syfte att trygga tillgången till postservice i glesbygden, gärna i samverkan 

annan grundläggande samhällsservice.  
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