Bilaga 1 Översikt servicepunkter kommunvis
Kommun

Ort

Utförare

Boden

Gunnarsbyn
och Harads

Gunnarsbyn:
Råek
Harads:?

Stöd/investerin
g
640 000 kr/år

Erbjuder tjänster

Inkomstbringade tjänster

Öppettider

Kommunala ansökningar
Blankettförmedling Tillståndsfrågor
Bankärenden Nyföretagarfrågor Kontakt
med myndigheter Biljetter Stöd/Bidrag
EU-regler Konsumentärenden i samband
med telefonförsäljning Bussgods Ansökan
till skola och förskola Minnestelegram
Skanna, maila och kopiera dokument

Gunnarsbyn: Tjänster till privatpersoner ex:
snöskottning, gräsklippning, fixarservice 295 kr/h
inkl. moms. Tjänster till företag/kommun ex:
bokföring, marknadsundersökning 295 kr/h exkl.
moms Avtal: Skötesel av gröna ytor (skola) 30
000 kr/år, tillsyn av skola (upplåsning tex.) 295
kr/h, snöröjning av bushållplats extra avgift för
snöslunga + 110 kr/h, näringslivsutveckling
(företagsfrukost + besök) 20 000 kr/mån,
Vaktmästeritjänster skolan 9069 kr/månad +
felavhjälpande åtgärder 295kr/h alt. jour 442 kr/h,
hantera feireungdomar (rekrytering/ansökningar
osv.) 156 000 kr/feb-sept ca 650 sökande på 400
platser, återvinningscentral (nytt avtal på gång),
tillsyn av rastplatser (nya avtal på gång),
insamling av avfall från bla. skola 125 kr/kärl
Harads: Kopiering 2kr/A4 (självkostnadspris)
Annonsering i Edenytt: Annonspriser (inkl.
moms): 1/8 sida 150:-, 1/4 sida 250:-, 1/2
sida550:-, Helsida1000:-, Grattis/Tack 75:Dagligvarorförsäljning och/eller
drivmedelsförsäljning

Gunnarsbyn:
måndag torsdag kl.
09.00 - 15.00
fredag kl.
09.00 - 12.00
Harads:
måndag-fredag
10.00-14.00

Enligt
livsmedelsbutikerna/driv
medelsstationer

https://www.vaster
vik.se/Trafik-ochinfrastruktur/Lands
bygd/Servicepunkt
er/

Lotti Jilsmo
Landsbygdsutvecklare
0490-25 41 70
lotti.jilsmo@vastervi
k.se

Dagligvarorförsäljning och/eller
drivmedelsförsäljning

Enligt
livsmedelsbutikerna/driv
medelsstationer

http://www.ornskol
dsvik.se/kommuno
chpolitik/landsbygd
sutveckling/service
punkter.4.89cb867
137bf29c90775d.ht
ml

Lena Lindström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 884 12
lena.lindstrom@orns
koldsvik.se

Västervik

Ukna
Edsbruk
Odensvi
Blackstad
Gunnebo
Totebo
Hjorted
Blankaholm

Livsmedelsbutiker på
orterna

Max 100 000
kr/år och
servicepunkt

Tjänster enligt kommunens avtal:
1a Grundläggande
besöksnäringsinformation10 000 kr/år.
b Mini-turistbyrå 25 000 kr/år.
2 Medborgarinformations 45 000kr/år.
3 Mötesplats med fikaservering samt
bokförmedling10 000kr/år.
4 Aktiviteter10 000kr/år

Örnsköldsvik

Gideå, Köpmanholmen,
Hemling,
Långviksmon,
Myckelgensjö,
Solberg,
Ulvön, Flärke
(Gideå),
Trehörningsjö
och Sidensjö.

Livsmedelsb
utiker alt.
bensinmack

Max 50 000
kr/år/servicepun
kt.

Tjänster enligt kommunens avtal:
10 000 kr/år för varje tjänst:
-Tillhandahålla besöks-, förenings- och
kommun information
-Internetuppkoppling, dator och skrivare
-Matvarupaket + distribution
-Caféhörna/fikaservering
-Tre aktiviteter per år för besökare av
servicepunkt

Beskrivning/annan
information
Idag består
Gunnarsbyn av ca
100 hushåll och här
bor knappt 150
personer. Gunnarsby
bygden omfattar ca
1000 personer.
Servicepunkten har
en heltidsanställd
och tre
deltidsanställda.

Kontaktinformati
on
Gunnarsbyn:
http://www.raek.nu
/87/docs/servicepu
nkten/ 0924-213
59 info@raek.nu
Harads:
http://www.service
punktenedefors.se/
0928 - 560 02
servicepunkt@hot
mail.se

Kontaktperson
Kommun/liknande
Leif Engström,
Strateg landsbygd
Kommunledningskontoret
0921-62972
Leif.engstrom@bode
n.se

Harads bor 545
personer (tror det är
räknat i bygden).
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Nyköping

Ett exempel:
Stavsjö

Kildalens
Utveckling
AB (bygdebolag)

Älvsbyn

Vidsel och
Vistträsk

Vansbro

Äppelbo

Investeringsstöd
75 000 kr/digitala
lanthandel för
utformning
Årligen 10 000 kr
från Nyköpings
kommun ist för
hemsändningsbidrag, samt 10
000 kr från
länsstyrelsen

Digital lanthandel - Livsmedel genom
samordning av butik och utlämningsställe
Samlingslokal, bolaget har köpt upp gamla
skolan, där erbjuder de en familj en
lägenhet, lokaler till uthyrning, Fixar
fredagar - 40 pensionärer fixar i lokalen
varje fredag, håller på att bygga 8st
lägenheter (verkar för generationsväxling i
byn).

150 kr/inköp från kund till Digitala lanthandel
(används till packnings och transportkostnad), Ica
maxi i Norrköping distribuerar varor.
Inkomster från hyra av lokaler i f.d skolbyggnad.
För samlingslokaler/föreningslokaler är det bara
symboliska summor eftersom bolaget ska verka
för bygden.
Tidigare hyrdes lokaler ut till Landstinget och
migrationsverket.
Framtiden: inkomst från hyror av lägenheterna (
minus drift)

Kodlås på den
digitala
lanthandeln

Livsmedels- Uppdragstagaren
butik
erhåller 50 000
kronor per år i
uppdragsersättnin
g

Uppdraget innehåller följande 5 punkter:

Daglivarorförsäljning

Enligt
livsmedelsbuti
kerna

Äppelbo
gemenskap

-Postombud/service för Äppelbo genom
Franchiseavtal med PostNord
-Bokutlåning av större skänkt bokbestånd
genom självbetjäning
-Förmedling av service för bygdens
föreningar
-Försäljningsverksamhet
-Utställningar
-Natur-sago-lek aktiviteter för barn
-Vandrarhemsverksamhet – 48 godkända
bäddar
-Välkomnar årligen nyinflyttade med
presentation av bygden och kommunen
-Nedtecknande av folkminneshistorik
-Datautbildningar

25 000 kr/år från
kommunen

• Tillhandahålla information gällande
turism och aktiviteter
• Tillhandahålla en dator med
internetuppkoppling
• Erbjuda kopiering och utskrifter
• Erbjuda mötesplats med möjlighet att
köpa kaffe/te mm
• Erbjuda kommunal varuhemsändning

Mån-Fre 13:00
- 18:00 / Lör
11:00 - 14:00

Stavsjö har ingen
"traditionell" fysisk
servicepunkt, utan
det är själva
organisationen i sig
som verkar för att
livsmedel, boende
och mötesplatser ska
finnas, men att detta
är löst på olika sätt
och är inte samlat på
ett enda ställe i byn.
Byn har ca 300
invånare och ligger
intill E4.

Gunnar Casserstedt
gunnarcasserstedt
@hotmail.com
073-0683700
https://stavsjo.se/ku
ab/?p=46

Jacqueline Hellsten
jacqueline.hellsten@
telia.com
070-725 62 69
www.leadersormlan
dskusten.se
info@leadersormlan
dskusten.se
Information om
projektet lokala
servicepunkter:
http://kommunbygde
radnykoping.se/hittavara-servicepunkter/
Ulrica Hamsch
ulrica.hamsch@alvs
byn.se

De har två
halvtidsanställds

Mary Bäck
mary.back@appelb
o.net
http://www.appelb
ogemenskap.se/
Tel. 0281 - 22784
Mobil:
070/5816830
appelbogemenskap
@appelbo.net
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Falkenberg
(etablering
är under
uppbyggna
d -liknande
projekt som
Gällivare)

Uppsala
(etablering
är under
uppbyggna
d - liknande
projekt som
i Gällivare)

Än så länge:
Ätran
Slöinge
xxx

har som mål
att etablera 10
servicepunkter
i butiker alt.
drivmedelsstati
oner

Lokala
utvecklings
grupper +
kommunen
+
kommersiel
la aktörer

kommunen
kommer gå in
med pengar
genom projektet,
men inga planer
på driftsbidrag
efter projektet är
slut

café, uthyrningsverksamhet - lokaler, lokal
för utbildningar, närarbetsplatser,
offentliga datorer med uppkoppling, wifi,
rådgivande vård, biblotek, "traditionell
servicepunkt" i butik likt ö-vik (enbart
investeringsmedel från kommunen ej drift),
färdiglagad mat. Flera av tjänsterna är i
planeringsfas och vissa är igång.

kommer ge
driftsbidrag för
servicepunkter
efter projektet är
slut

likt Ö-vik och Västervik

Falkenberg fokuserar
på att samverka
mellan privata,
oftentliga och ideella
sektorerna.
Kommunen går in
med resurser iform
av projektledare
samt investeringar.

Butikernas
öppettider

Uppsala kommun är
den kommun i
Sverige med flest
boende på
landsbygd. Det är
cirka en fjärdedel av
kommunens
befolkning som bor
utanför Uppsala stad,
över 50 000
personer.

Jennifer Erlandsson,
Projektledare
Falkenbergs
kommun
jennifer.erlandsson
@falkenberg.se
https://kommun.falk
enberg.se/samhalle-trafik/landsbygdsutv
eckling/servicepunkt
er-pa-landsbygden.html
http://www.hejaland
sbygden.nu/
Malin Ohlsson
Landsbygdsstrateg
Telefon: 018-727 87
81
landsbygd@uppsala.
se

