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Sammanfattning 

Kommunens program för service i gles- och landsbygd är en del i kommunens totala 

planeringsarbete. Programmet skall vara ett hjälpmedel för kommunens politiker att fatta 

beslut som bidrar till en bra servicenivå i gles- och landsbygd. 

 

Programmet utgör också underlag för det statliga stödet till kommersiell service. Dessa 

funktioner behandlas på länsnivå av länsstyrelsen. För att handläggarna på länsstyrelsen skall 

kunna ta riktiga beslut rörande ansökningar om bland annat servicebidrag och 

investeringsstöd, måste kommunens serviceprogram vara aktuellt. Kommunens senaste plan 

gällde t o m 2012 varför denna revidering är viktig då nya planeringsförutsättningar 

tillkommit.  

 

För att utveckla och bibehålla service i landsbygd och glesbygd bör kommunen i fortsatta 

arbete verka för att utforma lokalt anpassade lösningar med helhetsperspektiv samt att dra 

lärdom av tidigare erfarenheter, såväl inom kommunens gränser som utanför. Service kan 

delas upp i tre olika kategorier, kommersiell-, offentlig- och ideell service och kan innefatta 

exempelvis kommunala informationskanaler, varuhemssändningar, turistinformation, 

drivmedelstation, dagligvaruhandel, ombud för post, systembolag och apotek med mera. 

 

Gällivare kommun planerar för ett visst antal åtgärder samt för viss typ av insatser, en av de 

högt prioriterade är att etablera servicepunkter i de sex kärnbygder som finns i kommunens 

översiktsplan. Detta program förväntas generera bättre tillgänglighet för service i kommunen, 

vilket bidrar till stabilare och mer resilenta bygder för nu och i framtiden, för såväl boende 

som besökare och inflyttare.  
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Kommunens värdegrund 

 

All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk 

handling i varje dokument och beslut. 

 

Gällivarekommuns verksamhetsidé: 

Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. 

 

Gällivare kommuns värdegrund:  

Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för 

att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer 

och företag.  

 

Ledorden i värdegrunden är: 

Mångfald- Vi ser olikhetens styrka och möjlighet i verksamheten, i organisationen och i 

samhället! Vårt bemötande ska präglas av respekt för varandra. 

 

Effektivitet- Vi ger rätt service, till rätt kvalitet med ansvarfullt nyttjande av våra resurser!  

Nyskapande- Vi är innovativa och alla vågar tänka nytt! 

 

Attraktivitet - Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur som 

erbjuder närhet till arbete, service och fritid.  
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Inledning 

Gällivare kommun är delaktiga i en kedja av program, planer, strategier, idéer, visioner 

gällande service där samverkan och samarbeten sker mellan nationell – regional – kommunal 

- lokal nivå. Gällivare kommuns serviceprogram ska vara förutsättningsskapande, vilket 

innebär att programmet ska bidra till att skapa grund för att utveckla och/eller behålla service i 

lands- och glesbygd.  

   

Bakgrund till planen  

Det kommunala serviceprogrammet skall annat ligga till grund för länsstyrelsens bedömning 

av behov av stöd till kommersiell service enligt Förordning (2000:284) om stöd till 

kommersiell service samt för det kommunala arbetet med servicepunkter. Det kommunala 

serviceprogrammet skall vara ett program, där målsättningen för serviceutvecklingen i 

kommunen finns formulerad och där olika åtgärder definieras. 

 

Det regionala serviceprogrammet (Norrbottens Länsstyrelse, 2014-2018) ska vara vägledande 

för alla som arbetar med att utveckla och stärka servicen i Norrbottens gles- och landsbygd. 

Programmet kommer därför ligga till grund för prioriteringar när det gäller insatser inom 

dessa områden. 

 

Erfarenheter från tidigare programperiod 

Tidigare kommunalt serviceprogram har främst inriktat sig på att arbeta med 

varuhemssändningar. Detta arbete har bland annat innefattat att omförhandla ersättningar till 

handlarna, så att ersättningarna är i nivå med marknadsmässiga kostnader. 

 

Landsbygd i centrum var ett projekt (2014-2015) som drevs av Gällivare kommun i 

sammarbete med Länsstyrelsen och Landsbygdsviljorna, de lokala utvecklingsgrupperna i 

kommunen. Detta projekt fungerade som en mobiliserande samordning för 

utvecklingsgrupperna i bygderna, vilket genererade bland annat de fördjupade lokala 

utvecklingsplanerna (FLUP). Befintlig service och behov av service kartlagdes bland annat i 

arbetet med de fördjupande lokala utvecklingsplanerna, vilket skapar bra förutsättningar för 

detta serviceprogram och för kommunens arbete med landsbygdsutveckling.  
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Koppling till andra strategier och program  

Att tänka flerdimensionellt är en förutsättning för att utveckla och skapa långsiktiga lösningar 

för levande landsbygder, där service är en av nyckelfaktorerna. Det kommunala 

serviceprogrammet är tätt sammankopplad med andra strategier, planer och program, 

eftersom service i sig innefattar olika slags verksamhetsområden på olika nivåer. Det är också 

därför lyckosamma servicelösningar utgår från helhetslösningar och inte enskilda insatser. 

Nedan listas några av de dokument som är betydelsefulla och som skapar ramar för det 

kommunala serviceprogrammet:  

 

- Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (nationellt, Jordbruksverket) 

- Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 

fiskeriprogrammet 2014-2020 (regionalt, Länsstyrelsen Norrbotten) 

- Regionalt serviceprogram Norrbottens län 2014-2018(regionalt, Länsstyrelsen 

Norrbotten) 

- Regionalt serviceprogram – Norrbottens län 2014-2018 (regionalt, Länsstyrelsen 

Norrbotten) 

- Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service 

- Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (regionalt, 

Länsstyrelsen Norrbotten) 

- Kommunplan 2016-2018 (lokalt, Gällivare kommun)  

- Bredbandsstrategin antagen 2016 (lokalt, Gällivare kommun)  

- Gällivare kommuns näringslivsstrategi 2016 (lokalt, Gällivare kommun)  

- Översiktsplan 2014 (lokalt, Gällivare kommun)  

- Fördjupade lokala utvecklingsplaner 2015 (lokalt, Landsbygdsviljorna i respektive 

bygd)  

- Leader Polaris 2020 – lokal utvecklingsstrategi (Regionalt/kommunalt) 
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Mål och syfte med programmet 

Syftet med detta serviceprogram är att förbättra tillgängligheten för service på Gällivares 

landsbygder. Syftet med programmet är också att definiera rimliga resurser och insatser för 

kommunens arbete med service i lands- och glesbygd. 

 

Målet är att anpassa servicelösningar efter de behov som finns, samt att 

arbetsmetoderna/processerna ska vara så flexibla som möjligt utifrån de regelverk som finns. 

Arbetet med service i lands- och glesbygd ska utgå ifrån dialog med involverade aktörer, 

såväl offentliga som kommersiella och ideella. 

 

Arbetet ska genomsyras av de horisontella kriterierna för kommunens verksamheter: 

 

• Bred samverkan  

• Hållbarhetsdimensioner – miljömässigt-, socialt och ekonomiskt hållbart 

• Jämställdhet  

• Integration och mångfald 

 

Begrepp och definitioner  

För att människor ska vilja och kunna bo och verka i gles- och landsbygd behövs 

grundläggande service. Statens offentliga utredning har gjort en utredning om service i 

glesbygd som beskriver på följande sätt grundläggande service: ”Enligt utredningen (SOU 

2015:35) är tillgång till dagligvaror och drivmedel, apoteks- och postservice samt betaltjänster 

att anse som grundläggande kommersiell service. En grundläggande nivå av kommersiell 

service kan anses vara uppnådd när grundläggande kommersiell service är så tillgänglig att 

vardagen fungerar på ett tillfredsställande sätt för människor och företagande.” 

 

Service kan delas upp i olika kategorier beroende av vad servicen innehåller, nedan hittar du 

ett sätt att dela in olika typer av service.  

 

Kommersiell service innefattar tillgång till livs- och drivmedel, apotek, post- och 

paketärenden, ombud för spel- och systembolag, bank och transporter med mera. 

 

Offentlig service delas in i statlig, regional och kommunal service. 
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Kommunal service omfattar både obligatoriska och frivilliga insatser, exempelvis tillgång till 

skola, barnomsorg, äldreomsorg, social omsorg, bibliotek, räddningstjänst, bostads-, bygg- 

och fastighetsärenden, planärenden, vatten och avlopp, avfall och återvinning, miljö- och 

hälsoskyddsärenden och övrig service till boende, företagare, föreningslivet och besökare. 

 

Regional service omfattar bland annat näringsliv (regionala stöd), landsbygdsstöd, 

kommersiellt stöd, infrastruktur, social välfärd, länskultur, kollektivtrafik och regional 

utveckling. 

 

Statlig service omfattar bland annat tillgång till polis, försäkringskassa, arbetsförmedling och 

statliga myndigheter och verk, t ex Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Skatteverket, 

Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Trafikverket. 

 

Ideell service är en frivillig service och kan exempelvis omfatta naturvård, underhåll av 

leder/stigar/gångvägar/motionsspår/rastplatser, fritids- och/eller föreningslokaler, turistisk 

service, traditionell föreningsverksamhet med mera. 

 

Beskrivning av nuläget  

Här ges en bakgrundsbeskrivning av nuläget gällande befolkning och ålderstruktur, näringsliv 

och arbetsmarknad, dagligvaror, drivmedel, bredband och infrastruktur.  

 

Befolkning och ålderstruktur 

Gällivare kommun är geografiskt sett en stor kommun med ett relativt litet invånarantal. Med 

drygt 18 000 invånare och nära 16 000 km2, är glesheten ett karakteristiskt drag, med 

undantag för tätortsområdet Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, där största delen av 

befolkningen bor. Ca 3000 av kommunens invånare bor på landsbygderna. Kommunen har en 

befolkningsdensitet på 1,2 invånare per kvadratkilometer. Detta är i likhet med inlands- och 

grannkommunerna Överkalix och Kiruna, men sett till kustkommunerna är siffran låg. Se och 

jämför med andra kommer i Norrbotten i diagrammet nedan.  
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Befolkningen blir allt äldre i Norrbotten, och i Gällivare kommun blir det tydligt då 

medelålder är ca 45 år, vilket är högre än riksgenomsnittet som är lite drygt 41 år 

(Ekonomifakta.se, 2015). Åldersfördelningen i kommunen syns i figur 2, där det blir extra 

tydligt att den äldre befolkningen ökar samtidigt som färre barn föds. Undantaget för den 

negativa befolkningsutvecklingen och det minskande antal unga är ålderskategorin 20-29, och 

speciellt för män inom detta åldersspann (SCB, 2015 och Länsstyrelsen, 2014). 

Figur 1 Befolkningstäthet efter kommun i Norrbotten 2015, källa SCB 2016 
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Figur 2 Folkmängd Gällivare 2015, de orange staplarna visar män och de gråa staplarna visar kvinnor, 

källa SCB 

 

Generellt sett finns det en högre andel män än kvinnor i de flesta av ålderskategorierna i 

kommunen (SCB, 2015 och Länsstyrelsen, 2014). Den grupp som har den största 

flyttbenägenheten är unga kvinnor mellan 19-25 år, med en tydlig pik vid 21 års ålder. 24 % 

av alla 21 åriga kvinnor flyttade från Gällivare mellan 2013-2015. Män har en tendens att i 

större utsträckning stanna, den vanligaste åldern för män att flytta är vid 26 års ålder och då 

gäller det för 13 % av männen. Männens utflyttningskurva är mer utdragen, och män som är 

äldre än 30 år är även mer benägna att flytta i jämförelse med kvinnor i samma ålder 

(Statsiticon, 2016).  

 

Några av de största utmaningarna för kommunen är den negativa befolkningsutvecklingen, 

högre andel äldre i kombination med en minskad ung befolkning samt en ojämn fördelning av 

kvinnor och män (Länsstyrelsen, 2014). Befolkningsantalet i Gällivare kommun beräknas 

sjunka de kommande tio åren till en nivå strax över 17 500 invånare (Statsiticon, 2016), i 

detta skede finns ingen beräkning gjord på hur detta i framtiden skulle påverka enskilda byar 

eller bygder. Dock utgår vi från att en fortsatt negativ befolkningsutveckling också påverkar 
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Gällivares landsbygd och därmed bör servicearbetet utgå ifrån ett behovsstyrt arbetssätt, nu 

och i framtiden.    

 

I den gällande Översiktsplanen har sex kärnbygder arbetats fram, vilka är Soutujärvi, Tjautjas, 

Dokkas/Leipojärvi, Ullatti, Hakkas och Nattavaara. Varje bygd har en eller flera kärnbyar 

med viss service som försörjer ett omland med mindre byar. Uppdelningen överensstämmer 

med det arbete med fördjupade lokala utvecklingsplaner som bygderna själva bedrivit och 

utifrån den servicestruktur som finns idag (ÖP, Gällivare kommun, 2014).  

 

Kärnbyarna är tänkta att fungera som en nod i bygden där satsning på service och 

kommunikationer ska göras i första hand. En tydligare prioritering bedöms ge en bättre 

möjlighet att behålla kommersiell service i bygderna. Omkringliggande byar ska på så vis 

gynnas av en stark kärnby. 

 

Västerut i kommunen finns stora fjällområden, som har gles servicestruktur för framförallt 

permanentboende, men det gäller även för besökare.  

 

Näringslivs och arbetsmarknad 

Precis som det regionala serviceprogrammet indikerar har Gällivare kommun historiskt sätt 

präglats av en stark bas och tillverkningsindustri. Det sker arbetsinpendling från landsbygds- 

och glesbygd till tätorterna, där de större arbetsgivarna har sitt säte. Flertalet små företag finns 

på landsbygderna, främst inom transporter, skogsbranschen, besöksnäringen och rennäringen. 

Besöksnäringen växer i Norrbotten, såväl i Gällivare, många av småföretagen på 

landsbygderna finns inom besöksnäringen. Största offentliga arbetsgivaren är kommunen med 

ca 1900 anställda. 

 

Gällivare kommun har högre sysselsättningsgrad än det nationella genomsnittet, vilket i 

huvudsak beror på den omfattande gruvindustrin i kommunen, till exempel Aitikgruvan 

utanför Gällivare. Arbetsinpendling till Aitik från landsbygderna är betydande. 

 

En av kommunens utmaningar är den könsuppdelad arbetsmarknad, vilket också är gällande 

för länet. Största andelen män är sysselsatta inom tillverkning, utvinning samt inom bygg, 

medan största andelen kvinnor är sysselsatta inom vård och omsorg samt inom utbildning 

(Länsstyrelsen, 2014a). Kvinnorna i Gällivare kommun har en av de högsta medelinkomsterna 
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i länet, samtidigt som inkomsten är ca 72 % av vad männens medelinkomst är i åldrarna 16-64 

(Länsstyrelsen, 2014b).   

 

I kommunen finns fyra samebyar. Girjas, Baste Čearru och Unna Tjerusj är fjällsamebyar och 

Gällivare sameby är en skogssameby. Renskötseln som näring och därmed den samiska 

befolkningen bedriver sin verksamhet på landsbygderna och påverkas därför av den service 

som finns.  

 

Mer information om näringsliv och Gällivare kommuns näringslivsarbete finns i den 

kommunala näringslivsstrategin.  

 

Dagligvaror 

Utvecklingen inom detaljhandeln visar en fortsatt koncentration till större och mer centralt 

belägna butiker, alternativ en koncentration till externa handelsområden. För landsbygd och 

glesbygd innebär utvecklingen färre butiker. Orsakerna är flera; bl a nämns kravet på en allt 

högre omsättning för att få ekonomisk lönsamhet, kravet från butikskedjor och grossister på 

butiksytor och försäljning, e-handel med mera
1
. Befolkningsutvecklingen och den snabba 

utvecklingen inom detaljhandeln påverkar den framtida varuförsörjningen i kommunen. Ett 

sätt att hantera situationen/framtiden är det framtida arbete med servicepunkter, vilket kan 

generera mer flexibla och lokalt anpassade lösningar. Glesa strukturer och minskande 

befolkning är de stora utmaningarna för Norrbottens inland, se figur 3, som berättar om 

avstånd till närmaste dagligvarubutik.  

 

                                                 
1
 Källa: HUI research   

 

http://www.hui.se/
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Figur 3 Tillgänglighet till dagligvarubutik 2013, Norrbotten, källa Tillväxtanalys 2013   

 

Varuförsörjningen på landsbygderna består i dagligvarubutiker i Skaulo, Ullatti, Hakkas och 

Nattavaara samt varuhemsändning, se figur 4, för avstånd till dagligvarubutiker i Gällivare 

kommun. I Ullatti kommer butiken stänga under september (2016), men förhoppning finns 

om att drivmedelstationen utökar sitt livsmedelssortiment. En mindre del av 

varuhemssändningarna utgår från tätorten. De fyra butiker som idag finns på landsbygden 

bedöms vara viktiga för kommunen och befolkningen för att kunna ge en rimlig service. Om 

utflyttning eller köptroheten skulle förändras till de negativa finns det risk att någon av 

butikerna försvinner i framtiden, vilket kommer att innebära att kommunens kostnader för 

transporter kan öka och att bygdens attraktivitet minskar.  

 

Gällivare tätort som består av tre samhällen Gällivare, Malmberget och Koskullskulle har idag 

fem dagligvarubutiker. Det utbud som finns i centralorten av dagligvarubutiker och med den 

arbetspendling som sker från landsbygden till tätorten påverkas landsbygdsbutikernas 
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möjlighet att överleva. I tätorten pågår en strategisk utveckling av Malmheden som ett externt 

handelscentrum, samtidigt som ett strategiskt arbete pågår kring centrum i Gällivare för att 

öka dess attraktionskraft. 

 

 

Figur 4 Tillgänglighet till dagligvarubutik 2013, inzoomad karta över Gällivare kommun med omland, 

källa Tillväxtanalys 

 

Ett komplement till varuhemssändning och kollektivtrafik är efterfrågestyrd trafik som 

kompletterar fasta busslinjer. Den efterfrågestyrda trafiken anpassas till de behov som 

uppstår. Trenden är att efterfrågan på denna trafik minskar.  

 

Butikerna i bygderna har även funktion som samlingspunkt genom ombudskap för 

systembolags-, post- och apoteksärenden, fiskekort etc. En stor köptrohet är en förutsättning 

för glesbygd- och landsbygdsbutikernas överlevnad. Målet måste vara att alla butiker som 

finns på landsbygden idag skall finnas kvar i framtiden, och/eller butikernas service 

omorganiseras i annan verksamhet, detta för att klara av det måste man öka köptroheten. 
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Drivmedel 

Drivmedelsservicen i kommunen har följt den utvecklingen och de trender som präglat landet 

i övrigt. I gles- och landsbygd kombineras ofta bensin- och dagligvaruförsäljning genom 

samverkan av dagligvaru- och bensinintressenter. Inom drivmedelssektorn sker samma 

utveckling som övrig handel. Genom branschens lönsamhetskrav och krav på viss omsättning 

läggs allt fler drivmedelsstationer på landsbygden ner. 

 

Idag finns drivmedelstationer i Skaulo, Ullatti, Nattavaara, Hakkas samt i Stora Sjöfallet. I 

Hakkas, Nattavaara och Ullatti har bygderna gjort kraftsamlingar och etablerat egna 

drivmedelsstationer. Detta innebär att i fyra av sex kärnbygder (Hakkas, Nattavaara, Skaulo 

och Ullatti) finns drivmedel att tillgå. Service för drivmedel kan anses vara god i kommunen. 

Några bensinstationer har även ett begränsat livsmedelssortiment.  

I tätorten finns fem drivmedelstationer. Figur 5 visa tillgängligheten till närmaste 

drivmedelsstation, observera dock att i anslutning till Stora Sjöfallet fjällstation finns en 

drivmedelsstation.  

 

 

Figur 5 Tillgänglighet till näst närmaste drivmedelsstation 2012, Gällivare kommun, källa Tillväxtanalys 

2012 

 

 



 

 16 

Bredband – bredbandsstrategin 

Det nationella målet vad gäller bredbandstäckning är att 90 % av alla hushåll och företag ska 

ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten går ett 

steg längre och säger att alla i länet ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet, med 

strävan mot 100 Mbit/s, senast år 2020.  

 

För att kunna uppfylla de nationella och regionala målen antog kommunfullmäktige i maj 

2016 en bredbandsstrategi, där en utbyggnad av det kommunala bredbandsnätet föreslås. 

Utbyggnaden innebär en investering på drygt 200 miljoner kronor och större delen av 

utbyggnaden ska vara färdigställd år 2021. Målet är att 95 % procent av alla hushåll och 

företag i kommunen ska ha tillgång till en fiberanslutning.  

 

PTS statistik för Gällivare kommun (2014) visar att 23 % av hushållen och 25 % av 

arbetsställena i kommunen har tillgång till en fiberanslutning. För glesbygden i kommunen är 

motsvarande siffror 14 % för hushåll och 19 % för arbetsställen. Efter utbyggnaden ska 

samtliga hushåll och företag i tätort, och drygt 70 % av hushållen och företagen i glesbygd, ha 

tillgång till en fiberanslutning. 

 

Infrastruktur och grundläggande betaltjänster 

I trafikplaneringen skall hänsyn tas till serviceplaneringen i kommunen. Stor del av resandet 

med kollektivtrafiken är inköpsresor. Det är därför viktigt att hänsyn tas vid beslut om 

linjesträckningar och fastställande av tidtabeller. Där ordinarie linjer och dess turer inte räcker 

till för att täcka behov av inköps- och serviceresor bör kompletteringstrafik ordnas. 

För personer med funktionshinder spelar den kommunala färdtjänsten en viktig roll för 

genomförandet av inköpsresor.  

 

Tillgängligheten till grundläggande betaltjänster så som kontanthanteringen, 

betalningsförmedling och hantering av dagskassor för föreningar och företag har försämrats 

sedan 2007, då riksdagen beslutade om att lagen om grundläggande kassaservice skulle 

avskaffas. Istället skulle lagen ersättas med det politiska målet att alla i samhället ska ha 

tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga kostnader. Detta ledde till att Svensk 

Kassaservice AB avvecklades vid årsskiftet 2008-2009, bakgrunden till nedläggningen och till 

riksdagens beslut var den tekniska utvecklingen som innefattade nya betalningssätt via 
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internet och en ökad användning av betalkort. I och med avvecklingen av Svensk 

Kassaservice lades kontoren ned samt att lantbrevbärarna slutade att hantera kontanter, 

eftersom Kassaservice var ett dotterbolag till Posten AB.  

 

Detta har försvårat betaltjänster för de personer som inte vill eller kan använda dessa tjänster 

via internet. Dagligvarubutiker i lands- och glesbygd bidrar till att upprätthålla viss service 

gällande kontanthantering, då de erbjuder möjlighet att ta ut kontanter i samband med köp av 

varor i butiken. Men denna service är inte en självklarhet, då många dagligvarubutiker i lands- 

och glesbygd har under de senaste åren lagts ned eller hotas av nedläggning idag. SOU menar 

därför att det är viktigt att betaltjänster inte ses som en isolerad fråga utan som en del i det 

regionala servicearbetet (SOU 2015:35). Hur det ser ut i Gällivare kommun finns det idag inte 

ett statistiskt underlag över, därför ingår detta som en insats i kommande arbete att utreda.  

 

Åtgärder och insatser  

 Servicepunkter - investera tid, kunskap och kapital i strategiska mötesplatser, 

så kallade servicepunkter för att bidra till att skapa attraktiva bygder. Skapa 

förutsättningar för att utveckla landsbygderna. Kommunen har målet att 

etablera servicepunkter som ska samordna kommersiell, offentligt och ideell 

service i de sex kärnbygderna. Samtidigt pågår regionala utvecklingsarbeten 

kring samordning av transporter, betaltjänster, e-handel, e-hälsa med mera som 

kan ha betydelse för serviceutvecklingen på landsbygderna i Gällivare 

kommun.  

 

 Varuhemsändning. Butiker som bedriver hemsändning till befolkningen i 

lands- och glesbygd har möjlighet att få stöd från kommunen. Kommunen står 

för transportkostnaden och anordning av transporter. Butikerna har rätt att ta ut 

ersättning av kunden för hemsändningsservicen (se bilaga 2). 

 

 Särskilt anordnande av organiserade inköpsresor kan vara ett alternativ för att 

lösa problem för de personer som i brist på kommunikationsmedel inte kan 

göra inköp utan hjälp (se bilaga 2). 
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 Ombud: För att motverka en utglesning av butiker kan handelns 

attraktionskraft ökas genom bl.a. förstärka butikens funktion som 

samlingspunkt genom att tillföra ombudskap för systembolags-, post- och 

apoteksärenden, fiskekort, Bussgods etc. Ombudsfunktionen stärker butikernas 

livskraft. 

 

 Köptrohet. För landsbygdsbutikerna är det viktigt att det finns en stor 

köptrohet till sin butik. Idag är köptroheten god men med gemensamma 

insatser från kommunen, handlaren samt ideella krafter i bygden kan 

köptroheten utvecklas. För framtiden med tanke på den negativa 

befolkningsutvecklingen kan det vara än viktigare att informera om och 

diskutera denna faktor. 

 

 Råd och stöd. Utvecklingsenheten kan ge ekonomiskt stöd och rådgivning till 

utveckling av service.   

 

 Kommunal upphandling. I de fall det är möjligt rekommenderas en 

uppdelning av kommunens upphandling av dagligvaror till t ex skola och 

hemtjänst, vilket kan innebära att landsbygdsbutiker kan delta i 

anbudsgivningen. Det kan bidra till att stärka butikens livskraft. 

 

 Kartlägga grundläggande betaltjänster i landsbygderna under 

programperioden. Utredningen sker genom regional samverkan med bland 

annat länsstyrelsen. 

 

 Analysera behov av service nu och i framtiden, genom 

scenarioundersökningar. Ingår i det strategiska arbetet med 

landsbygdsutveckling.  
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Verktyg 

Samarbete  

Samarbetet och samverkan ser Gällivare kommun som en grundpelare för att kunna bibehålla 

och utveckla service i lands- och glesbygd. Samverkansarbetet tar sin utgångspunkt i att skapa 

relationer mellan de som nyttjar service och de som har makt att påverka service, ibland är 

detta samma aktörer och i vissa fall är det olika. Det finns i detta servicearbete olika 

förväntningar, roller och ansvar för olika aktörer: 

  

Lokalt: 

Bygderna – utvecklingsgrupper – Viljorna – utvecklingsaktörer och dialogpartner som 

samordnar bygderna 

 

Kommunalt: 

Utvecklingsenheten – driva och samordna servicefrågor med utgångpunkt i detta 

serviceprogram och inom ramen för näringslivsstrategin, landsbygdsstrategin, kommunplanen 

och det regionala serviceprogrammet. 

Berörda förvaltningar – sammarbeta internt mellan förvaltningar och med externa aktörer 

för att hitta servicelösningar utifrån sina verksamheter, bidra till utvekling av servicepunkter  

 

Regionalt: 

Landstinget – samarbete i E-hälsofrågor  

Länsstyrelsen – regionalt samordningsansvar och finansiär till olika stödformer  

 

Nationellt: 

Tillväxtverket - utvecklingsprogram med projektfinansiering  

 

Ekonomi 

Sedan 1973 beviljar staten genom Länsstyrelsen stöd till kommersiell service i glesbygd. 

Dessa stödåtgärder riktar sig främst till gles- och landsbygdsbutiker men även andra former av 

näringsverksamhet kan vara aktuella. 
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Bidrag kan lämnas för att det ska kunna upprättas en försörjning med dagligvaror och 

drivmedel i gles- och landsbygdsområden som är tillfredställande med hänsyn till geografiska 

och befolkningsmässiga förhållande. Länsstyrelsen meddelar vilka områden som kan vara 

aktuella för stöd. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare och på så sätt påverka 

konkurrensen. Riktlinjen för stödet styrs av förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell 

service. Stödet kan lämnas som till exempel hemsändningsbidrag, investeringsbidrag, 

servicebidrag och shoppingturer.  

 

Från Länsstyrelsen i Norrbotten kommer det huvudsakliga ekonomiska stödet gällande 

varuhemsändning till kommunen, investeringsstöd och servicebidrag till butikerna.  

 

I Gällivare kommuns budget finns anslag för varuförsörjningen. Kommunen kan också lämna 

stöd till utvecklingsprojekt som berör kommersiell service.  

 

Kommunal upphandling är också ett ekonomiskt verktyg. Direkt upphandling av varor för 

kommunens verksamheter i glesbygd är ett sätt att stödja och påverka lönsamheten. Detta kan 

också vara skillnaden mellan att få lägga ner eller finnas kvar på landsbygden. Det bör alltså 

vara en kommunal strategi i upphandlingsärenden att forma upphandlingar så att även små, 

lokala leverantörer kan konkurrera. 

 

Uppföljning och utvärdering  

En årlig uppföljning görs av Utvecklingsenheten med fokus på insatser och åtgärder enligt 

detta program. En slutlig utvärdering i form av en rapport presenteras i slutet av 

programperioden.  
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Bilaga 1 Varuförsörjning Gällivare 2016 

Butik Tjänst Ombud Hemsändning Antal 
hushåll 

Transport Övrigt 

ICA Dyrlinds, 
Skaulo 

Dagligvaror Systembolag, 
Svenska spel, 
Giroservice, 
Apotek, 
Bussgods, 
AGA, DHL 

X  40 Egen bil   

  Drivmedel         Konto 
              
Nattavaara 
Service & Handel 

Dagligvaror Sv Spel, 
Apotek 

X  5 Postnord   

              
Nattavaara 
Hembygds-
förening ek för 

Drivmedel        Postnord Konto 

              
ICA Polar, 
Hakkas 

Dagligvaror Systembolag, 
Sv Spel, ATG, 
Apotek, 
Postnord, 
Bussgods, 
DHL, 
Schenker 

X  36 Hakkas 
Taxi AB 

  

              
Hakkas-macken 
ek för 

Drivmedel        Invigs augusti 
2016 

              
Mäkis Livs, 
Ullatti 

Dagligvaror Systembolag, 
Apotek 

- 0  - Stängs 30 
september 
2016 

              
Ullatti-macken 
ek för 

Drivmedel, 
kiosk, visst 
livsmedel 

Sv Spel, 
Bussgods 
Posten, DHL 

        

              
Coop, ICA Harads Dagligvaror      5   Shoppingresor, 

Mårdsel m fl 
              
Coop Nära, 
Gällivare 

Dagligvaror    X  1 Postnord      

       
Beställningstrafik       

929 Harrå- 
Gällivare 

          

931 Killingi- 
Skaulo 

          

932 Purnuvaara- 
Skaulo 

          



 

 23 

933 Purnuvaara- 
Ullatti 

          

934 Kääntöjärvi- 
Skaulo 

          

935 Ruodna- 
Nattavaara 

          

937 Ripats- 
Gällivare 

          

938 Torrivaara- 
Gällivare 

          

              
Linjetrafik, 
skoltid 

            

420 Nilivaara- 
Gällivare 

          

422 Gällivare- 
Nattavaara 

          

423 Hakkas- 
Ullatti 

          

424 Hakkas- 
Malmberget 

          

425 Sarvisvaara- 
Hakkas 
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Bilaga 2 Lokala bestämmelser för 

varuhemsändning/shoppingresor 

1. Kvarvarande butiker på landsbygden är av vital betydelse för landsbygdens 

varuförsörjning. Därför ska varuhemsändning/shoppingresor från dessa butiker 

prioriteras. 

2. Varuhemsändning från butik i tätorten kan medges i undantagsfall, bedömning sker 

från fall till fall. 

3. Personer boende på landsbygden som har minst 5 km till butik får nyttja 

varuhemsändningsservicen en gång per vecka. För pensionärer gäller inget avstånd. 

För personer som har hemtjänst/motsvarande bör samverkan kring hemsändningen ske 

med kommunens hemtjänst. 

4. Gällivare kommun ersätter butiken med 100 kr per paket. Butiken har rätt att begära 

ersättning från kunden med 20 kr per paket. Ersättningen utbetalas när butiken lämnat 

rapport, helst 1 ggr månad. 

5. I de fall butiken själv svarar för transporten utgår ersättning med 23 kr per mil 

(kommunens bilersättningsavtal). I övriga fall svarar kommunen för transportkostnad 

och transportlösning. 

6. Gällivare kommun uppmuntrar samverkan mellan butik, transportföretag och ideella 

organisationer i syfte att behålla eller förbättra varuförsörjningen. 

7. Shoppingresor kan stödjas av kommunen, avtal tecknas efter bedömning från fall till 

fall. 
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Bilaga 3 Befolkningsstrukturer i bygderna samt fjällvärlden 

 

För att möjliggöra analys och planera av arbetet med service är befolkningsstruktur en del. 

Nedan visas befolkningspyramider uppdelat efter kön och ålder, samt information om 

befolkningsmängd och medelålder på bygdnivå. De sex bygderna Dokkas/Leipojärvi, Hakkas, 

Nattavaara, Soutjujärvi, Tjautjas och Ullatti samt fjällvärlden visas i form av diagram. Gles- 

och landsbygdsbefolkningen utgörs av 2877 personer.  

 

Källa: Adresspositioner är hämtade från Lantmäteriet. Befolkningsunderlaget är hämtat från 

Ådata, vilka uppgifter är hämtade 2016-07-11 kl. 10.43. Statistiskt underlag är sammanställt 

av Per-Anders Perttu och materialet är bearbetat av Emma Wallin.  
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Totalt: 731 inv. 

Medelålder: 49,5 år 

Totalt: 718 inv. 

Medelålder: 52,2 år 



 

 27 

 

 

 

Totalt: 463 inv. 

Medelålder: 51,4 år 
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Totalt: 259 inv. 

Medelålder: 38,8 år 
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Bilaga 4 Uppföljning av Gällivare kommuns serviceprogram  

I serviceprogrammet ingår det en årlig uppföljning av punkterna ”Åtgärder och insatser” och 

”Verktyg”. När programmet antas sätts också tidpunkter för uppföljning.  

Åtgärder och insatser  

Servicepunkter  

 Hur många servicepunkter finns? 

 Vilka servicetjänster kan servicepunkterna erbjuda? Och hur samverkar 

servicepunkterna med andra aktörer? 

 Vem/vilka är ansvariga för servicepunkterna? (föreningar, butik annat?) 

 Vad är målet och planen för den/de servicepunktern? Hur ser framtiden ut? 

 Hur har kostnaderna för etablering av servicepunkten/erna sett ut?  

 Generellt – vad är statusen i arbetet med servicepunkter?  

Varuhemssändningar/Inköpsresor 

 Hur många varuhemssändningar/inköpsresor har gjorts? Vem nyttjar 

varuhemssändningar/inköpsresor - fördelning på by nivå?  

 Vilka aktörer är inblandade? 

 Vad har sändningarna/inköpen kostat? 

 Hur beräknas framtiden se ut? 

(Notering – de tre översta punkterna sammanställs i en rapport till Länsstyrelsen Norrbotten i 

samband med bidragsansökan, denna rapport ingår i den årliga uppföljningen av Gällivare 

kommuns serviceprogram) 

Ombud  

 Vilka ombud finns på landsbygderna? 

 Vilka aktörer tillhandahåller ombudstjänster? 

 Beräknas ombuden förändras inom kommande tid? 

Köptrohet  

 Hur ser butikernas och drivmedelstationernas ekonomi ut? Är de bärkraftiga? 

 Har det skett något som gör att köptroheten förbättrats alt. försämrats? 

Verktyg  

Sammarbetet  

 Vilka samarbeten finns gällande service? 

 Nya som tillkommit? Eller gamla som upphörts? 
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 För framtiden – förväntas det några nya samarbeten? 

Ekonomiska  

 Vilka ekonomiska verktyg finns? Och vilka har används i aktiviteter/åtgärder för 

serviceprogrammet? 

 Har det tillkommit nya ekonomiska resurser/verktyg? 

 Planeras det för att införskaffa ekonomiska resurser? 

Kommunal upphandling 

 Vilka upphandlingar är kopplade till serviceprogrammet? 

 Planeras det för nya upphandlingar inom ramen för programmet? 

Befolkningsutveckling  

 Hur ser befolkningsutvecklingen ut i bygderna? Förändringar?  

 Hur påverkar befolkningsutvecklingen servicebehovet? 

Övrigt  

 Finns det något annat som berör serviceprogrammet och det arbetet som omfattas av 

programmet som bör nämnas i samband med uppföljning? 


