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Särskilt driftsstöd för butiker i glesbygd
Diarienummer: RJL 2016/2125, 1953, 2241, 2635, 2633
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja bidrag enligt
följande:
1. Bevilja Puttes Lanthandel AB, Ramkvilla 172 500 kr i
särskilt driftstöd för 2016 av särskilda medel tilldelade från
Tillväxtverket (Dnr 2016/2125)
2. Bevilja ICA Nära Korsberga 18 750 kr i särskilt driftstöd för
2016 av särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket (Dnr
2016/1953)
3. Bevilja Annebergs Livs 140 734 kr i särskilt driftstöd för
2016 av särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket (Dnr
2016/2241)
4. Avslå ansökan från Tempo Bottnaryd (Dnr 2016/2635) p.g.a.
för ensidigt utbud av varor
5. Avslå ansökan från Goda butiken i Sandhem (Dnr
2016/2633) p.g.a. för kort avstånd till annat försäljningsställe
Sammanfattning
Tillväxtverket har beslutat, enligt regeringsuppdrag, att fördela
medel till berörda stödmyndigheter för långsiktigt stöd till
dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt
utsatta. Region Jönköpings län har för detta ändamål fått 275 000
kronor särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket för 2016.
Stödet delas ut enlig specifika förutsättningar och villkor men
stödmyndigheten kan besluta att skjuta till mer medel. Då
ansökningarna överstiger 275 000 kr tas överskjutande medel
(56 984 kr) ur våra ordinarie statliga 1:1 medel.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19
• Skrivelse tillväxtverket, beslut om fördelning av medel för
särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och
utsatta lägen
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Särskilt driftstöd för butiker
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar bevilja bidrag
enl. följande:
1. Bevilja Puttes Lanthandel AB, Ramkvilla 172 500 kr i särskilt driftstöd
för 2016 av särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket
(Dnr 2016/2125)
2. Bevilja ICA Nära Korsberga 18 750 kr i särskilt driftstöd för 2016 av
särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket (Dnr 2016/1953)
3. Bevilja Annebergs Livs 140 734 kr i särskilt driftstöd för 2016 av
särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket (Dnr 2016/2241)
4. Avslå ansökan från Tempo Bottnaryd (Dnr 2016/2635) p.g.a. för
ensidigt utbud av varor
5. Avslå ansökan från Goda butiken i Sandhem (Dnr 2016/2633) p.g.a.
för kort avstånd till annat försäljningsställe

Sammanfattning
Tillväxtverket har beslutat, enligt regeringsuppdrag, att fördela medel till berörda
stödmyndigheter för långsiktigt stöd till dagligvarubutiker i glesbygdsområden
som bedöms som särskilt utsatta. Region Jönköpings län har för detta ändamål fått
275 000 kronor särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket för 2016. Stödet
delas ut enlig specifika förutsättningar och villkor men stödmyndigheten kan
besluta att skjuta till mer medel.
Då ansökningarna överstiger 275 000 kr tas överskjutande medel (56 984 kr) ur
våra ordinarie statliga 1:1 medel.

Information i ärendet
Stödet får endast lämnas till försäljningsställen som har ett mångsidigt utbud av
dagligvaror, är beläget mer än 15 km från ett annat försäljningsställe, har fasta
lokaler på åretruntbasis och har en nettoomsättning för dagligvaror på högst elva
miljoner. Butiken i Anneberg ligger precis under gränsen 15 km men har stort
behov av stöd. Enligt Tillväxtverkets regler kan då stödmyndigheten välja att
skjuta till mer medel. I slutet av året kan stödmyndigheten ev. kompenseras för
detta med medel från Tillväxtverket.

Tjänsteskrivelse
2016-08-19

Dnr, se nedan

Beslutsunderlag
•
•

Ansökningar från butikerna
Riktlinjer och bestämmelser för särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i
sårbara och utsatta lägen från Tillväxtverket

Beslutet skickas till
Sökande butiker
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör

Datum
2016-03-01

Diarienr
1.2.2-Ä 2015-1739

Till: Länsstyrelser, ländsting,
sämverkänsorgän enligt sändlistä

Beslut om fördelning av medel för särskilt driftsstöd till
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen
Beslut
Tillväxtverket beslutär enligt regeringsuppdräg (N2015/08916/HL) ätt fordelä medel
till länsstyrelser eller i forekommände fäll berordä ländsting respektive
sämverkänsorgän(i dettä beslut källäde stodmyndigheter). Medlen skä änvändäs till ett
längsiktigt stod till dägligvärubutiker i glesbygdsomräden som bedoms som särskilt
utsättä. Stodet är bäserät pä forslägen i betänkändet Service i glesbygd (SOU 2015:35).

Motivering och fördelning
Medlen fordeläs enligt beskriven fordelningsmodell i bilägä 1.

Genomförande och villkor för beslut
Stodmyndighet skä enligt dettä beslut med tillhorände riktlinjer beslutä om driftstod till
forsäljningsställen äv dägligväror i särskilt särbärä och utsättä lägen. Stodet skä beviljäs
i enlighet med nyä och ändräde bestämmelser i forordningen (2000:284) om stod till
kommersiell service som kommer ätt trädä ikräft under vären 2016 sämt därutover
foljä Tillväxtverkets riktlinjer for stodet enligt bilägä 2.
Stodmyndigheten fär inte fättä beslut om stod till slutlig stodmottägäre forrän ovän
nämndä forändringär i forordningen (2000:284) trätt i kräft.
Tillväxtverket forbehäller sig rätten ätt omfordelä medel som inte här beslutäts innän
15 september 2016.
Bilägor:
1. Fordeläde medel är 2016 till respektive stodmyndighet sämt beskrivning äv
fordelningsmodell.
2. Riktlinjer for särskilt driftsstod till forsäljningsställen for dägligväror i särbärä
och utsättä lägen.
3. Ändring eller upphävände äv beslut sämt omfordelning och äterkräv äv
fordeläde medel.
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektor Gunillä Nordlof.
I händläggningen här Äsä Bjelkeby, Ännä Bunger, Kristinä Lindskog, Peter Blomquist
och Pär Ove Bergquist deltägit. Den senäre foredrägände äv ärendet.
Stockholm 2016-03-01

Gunillä Nordlof
Pär Ove Bergquist
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Sändlista:
Länsstyrelsen i Blekinge
Länsstyrelsen i Dälärnä
Region Gotländ
Region Gävleborg
Region Jämtländ-Härjedälen
Region Jonkoping
Region Hälländ
Regionforbundet i Kälmär län
Region Kronoberg
Länsstyrelsen i Norrbotten
Region Skäne
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Sodermänländ
Länsstyrelsen i Uppsälä
Länsstyrelsen i Värmländ
Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen i Västernorrländ
Länsstyrelsen i Västmänländ
Region Västrä Gotäländ
Region Orebro
Region Ostergotländ
Kopia:
Näringsdepärtementet

Vid frågor i detta ärende kontakta:
Pär Ove Bergquist
Tillväxtverket
Tel: 08-689 95 89
E-post: pärove.bergquist@tillväxtverket.se
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Bilaga 1 till Tillväxtverkets beslut 2016-03-01 (Dnr: 1.2.2-Ä 2015-1739)

Fördelade medel år 2016 till respektive beslutande
organisation samt beskrivning av fördelningsmodell.
Länsstyrelser eller i forekommände fäll berordä ländsting respektive
sämverkänsorgän(stodmyndigheter) tilldeläs medel enligt täbell 1 nedän, for ätt fättä
beslut om driftstod till forsäljningsställen for dägligväror i särskilt särbärä och utsättä
lägen.
Stodmottägären skä som villkor for stod ätä sig ätt utforä en tjänst äv ällmänt
ekonomiskt intresse. I beslut om stod skä stodmyndighet därfor änge de närmäre
villkoren for tjänsten. Dessä skä innefättä ätminstone vilket utbud äv dägligväror som
skä tillhändähälläs och under vilken tid som forsäljningsstället skä hälläs oppet. Äv
stodbeslutet skä det främgä ätt stodet här käräktären äv stod äv mindre betydelse och
det skä finnäs en uttrycklig hänvisning till kommissionens forordning (EU) nr 360/2012
om tillämpningen äv ärtiklärnä 107 och 108 i fordräget om Europeiskä unionens
funktionssätt pä stod äv mindre betydelse som beviljäs foretäg som tillhändähäller
tjänster äv ällmänt ekonomiskt intresse.
Tabell 1: Fördelade medel per län budgetår 2016.
Län
Stödmyndighet
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Jämtland
Jönköping
Halland
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Länsstyrelsen i Blekinge
Länsstyrelsen i Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Jämtland-Härjedalen
Region Jönköping
Region Halland
Regionförbundet i Kalmar län
Region Kronoberg
Länsstyrelsen i Norrbotten
Region Skåne
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Södermanland
Länsstyrelsen i Uppsala
Länsstyrelsen i Värmland
Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen i Västernorrland
Länsstyrelsen i Västmanland
Region Västra Götaland
Region Örebro
Region Östergötland
Totalsumma

Fördelade medel(kr)

1 932 401
1 107 816
4 143 659
275 000
499 689
949 586
4 501 580
300 000
3 306 987
300 000
566 667
1 432 608
6 376 061
2 352 925
266 667
4 306 262
558 023
1 824 070
35 000 000

Enligt regeringens beslut (N2015/08916/HL) skä Tillväxtverket utärbetä en modell for
fordelning äv medlen i sämverkän med Myndigheten for tillväxtpolitiskä utvärderingär
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och änälyser(Tillväxtänälys). Stodet här fordeläts bäserät pä forsläg i betänkändet äv
utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:35). Medlen här fordeläts pä respektive län
och stodmyndighet utifrän fordelningsnyckeln:
-

Äntäl forsäljningsställen äv dägligväror beläget mer än 15 km frän nästä
forsäljningsställe äv dägligväror och som här en nettoomsättning äv dägligväror
pä hogst 11 miljoner kronor.1

Beskrivning av fördelningsmodell
Underläg infor fordelning äv 35 miljoner kronor(mnkr) till respektive län här erhällits
frän Tillväxtänälys. Underläget bestär äv stätistik over sämtligä forsäljningsställen for
dägligväror (cä 5100 forsäljningsställen) som innehäller uppgifter om bl.ä. geogräfiskt
läge sämt nettoomsättning frän forsäljning äv dägligväror per 2014-12-31.
Tillväxtänälys här beärbetät dennä stätistik och här for respektive forsäljningsställe
beräknät ävständet(meter) till nästä forsäljningsställe äv dägligväror.
Det särskildä driftsstodet skä lämnäs till forsäljningsställe som är beläget mer än 15
kilometer frän ännät forsäljningsställe äv dägligväror, är oppnä pä äretruntbäsis och här
en nettoomsättningen for dägligväror som uppgick till hogst 11 mnkr vid senäste
ärsredovisning.
Dessä begränsningär äv stodet innebär ätt ett stort äntäl forsäljningsställen fäller bort
som stodbärä butiker. For butiker med mellän 14500 till 14999 meter (vilket beror
totält 12 butiker) till nästä butik sä här ävständet ävrundäts upp till 15 kilometer. En
ännän fäktor som tägits i beäktände är ätt stätistik over forsäljningsställen innehäller
ällt frän stormärknäder till mindre servicebutiker, träfikbutiker och säsongsoppnä
butiker. De senäre här sä längt det värit mojligt utifrän butikstätistik plockäts bort ur
underläget. Träfikbutiker är enligt definition servicebutiker i änslutning till en
bensinstätion. En bedomning här gjorts ätt träfikbutikernä generellt inte fyller sämmä
funktion som en servicebutik for dägligväror. Dels p.g.ä. utbudet äv dägligväror men
även hur de geogräfiskt är pläceräde. Därfor här välet gjorts ätt inte tä med träfikbutiker
i underläget over tillgänglighetsberäkningär frän Tillväxtänälys. Om träfikbutikernä
häde räknäts in i dennä beräkning sä häde resultätet blivit ätt ett färre totält äntäl
forsäljningsställen häde klärät ävständskrävet pä 15 kilometer.
I stätistik over forsäljningsställen som klärär kräven i bestämmelser for stodet ävseende
ävständ och nettoomsättning äv dägligväror här en uppskättning gjorts enligt
beräkningsmodell i bilägä 2 for ätt fä ett beräknät belopp äv stod. Dä underläget
innehäller uppgifter om omsättning uppdelät pä omsättningsklässer (2 till 3 mnkr per
omsättningskläss) sä här stodbeloppet beräknäts utifrän det genomsnittligä beloppet i
respektive omsättningskläss, enligt täbell 2. En äv de ursprungligä omsättningsklässernä i stätistikunderläget vär 10 – 15 mnkr vilket inte stämmer med den ovre
gränsen for stodet pä 11 mnkr i omsättning. Därfor här en ävstämning gjorts med
länens händläggäre for stod till kommersiell service. Sämtligä forsäljningsställen i
dennä omsättningskläss(cä40st) här kontrolleräts for ätt se vilkä som här en
omsättning under 11 mnkr och därmed bor finnäs med i underläget for fordelning äv
medel till länen. Dettä resulteräde i ätt 11 forsäljningsställen i omsättningskläss 10-15
mnkr togs med i beräkningsunderläget och delädes upp pä omsättningsklässernä 10
mnkr respektive 10,5 mnkr.
Underläg frän Tillväxtänälys, 2016-02-15. (Bäserät pä Delfi Märknädspärtner stätistik over
dägligvärubutiker 2015 med uppgifter per 2014-12-31)
1
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Tabell 2: Omsättningsklasser, antal butiker med över 15 km till nästa butik, och
beräknat stöd per omsättningsklass
Omsättningsklass
Antal butiker
Genomsnitt
Beräknat stöd (kr)
(mnkr)
(3)* (>15km)
omsättning (kr)
(Utifrän omsättningskläss)
(1)*0,5 – 1
1
1 000 000
33 333
1–2
15
1 500 000
66 667
2–3
21
2 500 000
133 334
3–4
27
3 500 000
200 000
4–5
26
4 500 000
266 667
5–6
23
5 500 000
300 000
6–8
21
7 000 000
300 000
8 – 10
23
9 000 000
150 000
(2)*10
7
10 000 000
75 000
(2)*10,5
4
10 500 000
37 500
Summa
168
(1)* For omsättningskläss 0,5-1 mnkr sä beräknäs stodet pä 1 000 000 kr dä det inte finns nägon butik med lägre
omsättning i beräkningsunderläget
(2)*Omsättningskläss skäpäd efter diälog med länen utifrän butiker med ursprunglig omsättningskläss 10-15 mnkr
(3)* Ävständ 14500 – 14999 meter här ävrundäts upp till 15 kilometer

Tabell 3: Fördelade medel per län budgetår 2016. Antal försäljningsställen med
omsättning under 11 mnkr samt mer än 15 km till närmaste försäljningsställe
Län
Antal
Beräknat stöd
Tillägg
Totalt fördelade
Försäljningsändel äv
medel 2016
ställen
resterände stod
upp till 35 mnkr
BLEKINGE
DALARNA
9
1 858 334
74 067
1 932 401
GOTLAND
GÄVLEBORG
5
1 066 668
41 148
1 107 816
JÄMTLAND
21
3 970 836
172 823
4 143 659
JÖNKÖPING
2
275 000
275 000
HALLAND
KALMAR
3
475 000
24 689
499 689
KRONOBERG
4
916 667
32 919
949 586
NORRBOTTEN
25
4 295 839
205 741
4 501 580
SKÅNE
1
300 000
300 000
STOCKHOLM
13
3 200 002
106 985
3 306 987
SÖDERMANLAND
1
300 000
300 000
UPPSALA
2
566 667
566 667
VÄRMLAND
7
1 375 000
57 608
1 432 608
VÄSTERBOTTEN
30
6 129 172
246 889
6 376 061
VÄSTERNORRLAND
12
2 254 169
98 756
2 352 925
VÄSTMANLAND
1
266 667
266 667
VÄSTRA GÖTALAND
20
4 141 669
164 593
4 306 262
ÖREBRO
3
533 334
24 689
558 023
ÖSTERGÖTLAND
9
1 750 003
74 067
1 824 070
Totalsumma
168
33 675 027
1 324 973
35 000 000
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Slutligen äterfinns 168 forsäljningsställen äv dägligväror som här en omsättning pä
under 11 mnkr och mer än 15 km till nästä forsäljningsställe. Tre län (Blekinge, Gotländ
och Hälländ) här enligt stätistik ingä butiker som klärär dessä kriterier. Fem län
(Jonkoping, Skäne, Sodermänländ, Uppsälä och Västmänländ)här en eller tvä butiker
som klärär kräven. Dä det beräknäde stodet utgär frän omsättningsklässer enligt ovän
sä finns en risk ätt verklig omsättning for ett forsäljningsställe medfor ätt ett storre stod
bor beviljäs än det beräknäde stodet enligt fordelningsmodellen. Det skulle kunnä
resulterä i ätt ett läns tilldeläde medel inte räcker till vid beviljände äv stod. Dettä är
exträ stor risk dä ett län här nägot enstäkä forsäljningsställe som klärär kräven for
stodet. For ätt undvikä dettä scenärio här det beräknäde stodet justeräts for de
sistnämndä fem länen. For respektive län här ett forsäljningsställe erhällit ett hogre
beräknäd stod utifrän närmäste omsättningskläss som ger ett hogre beräknäd stod. Som
exempel här ett beräknät stod i omsättningskläss 4-5 mnkr justeräts frän 266 667 kr till
300 000kr. Ett län med endäst ett forsäljningsställe kän mäximält tilldeläts 300 000 kr
dä dettä är det mäximälä stodet som kän beviljäs per forsäljningsställe.
Dä det totälä beräknäde stodet inte kommer upp till exäkt 35 mnkr fordeläs resterände
1 324 973 kronor pä de 13 ovrigä länen utifrän respektive läns äntäl forsäljningsställen
i relätion till totält äntäl forsäljningsställen for dessä län(161 st), enligt täbell 3. De fem
länen ovän fär ingen del äv dennä resterände pott dä de redän här kompenseräts enligt
ovänstäende beskrivning.
Observerä ätt underläget med 168 forsäljningsställen inte utgor en exäkt forteckning
over de som är berättigäd till driftstod sämt storlek pä stodbelopp. Det är en teoretisk
fordelningsmodell och ändrä fäktorer kän päverkä stodet. T.ex. finns bestämmelser for
stodet säsom mängsidigt utbud, oppettider, detäljeräde uppgifter om nettoomsättning
och ännän grundläggände service som päverkär om forsäljningsstället är berättigät till
stod och till vilket belopp. Ändrä fäktorer som päverkär stodgivning kän värä konkurser,
stängning eller nyoppning äv butiker. Dessä fäktorer här inte kunnät beäktäs vid
beräkning äv fordeläde medel.

Uppföljning, omfördelning samt fördelning av medel för åren 2017 - 2019
Tillväxtverket kommer ätt foljä upp änvändningen äv de medel som fordeläs enligt dettä
beslut. Efter den 15 september gors en uppfoljning äv stodmyndigheternäs beviljäde
och utbetälde stod for ätt se om nägon stodmyndighet här kvär medel eller brist pä
medel. En eventuell omfordelning äv medel kän därefter kommä ätt genomforäs.
En slutlig uppfoljning gors efter ävslutät budgetär for redovisning till Regeringskänsliet
som sämordnäs med Tillväxtverkets ovrigä redovisningär pä serviceomrädet
Fordelning äv medel for kommände är 2017-2019 kommer ätt goräs ärligen infor
kommände budgetär. Dessä fordelningär kommer utgä dels frän ny butiksstätistik som
erhälls frän Tillväxtänälys men fäktiskt utfäll innevärände är, äv stodmyndigheters
beviljäde stod, kän även kommä ätt beäktäs vid fordelning äv medel.
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Bilaga 2 till Tillväxtverkets beslut 2016-03-01 (Dnr: 1.2.2-Ä 2015-1739)

Riktlinjer och bestämmelser för särskilt driftsstöd till
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen
Enligt regeringsuppdräg 2015-12-17(N2015/08916/HL) skä Tillväxtverket fordelä
35 000 000 kr per är under perioden 2016-2019 till länsstyrelser eller i forekommände
fäll berordä ländsting respektive sämverkänsorgän(stodmyndigheter). Medlen skä
änvändäs till ett längsiktigt stod till dägligvärubutiker i glesbygdsomräden som bedoms
som särskilt utsättä. Stodet är bäserät pä forslägen i betänkändet Service i glesbygd
(SOU 2015:35)
Stodet skä beviljäs i enlighet med nyä och ändräde bestämmelser i forordningen
(2000:284) om stod till kommersiell service, sämt kommissionens forordning (EU)
nr360/2012 äv den 25 äpril 2012 om tillämpningen äv ärtiklärnä 107 och 108 i
fordräget om Europeiskä unionens funktionssätt pä stod äv mindre betydelse som
beviljäs foretäg som tillhändähäller tjänster äv ällmänt ekonomiskt intresse.

Tillämpningsområde
Dessä riktlinjer änger:
- Forutsättningär och villkor for lämnände äv stod till slutlig stodmottägäre
- Definitioner äv ord och benämningär
- Beskrivning äv beräkning äv stodets storlek sämt bäkgrund till beräkningsmodell.
- Beskrivning äv änsokän om stod och uppdräg ätt tillhändähällä tjänst äv ällmänt
ekonomiskt intresse.
- Beskrivning äv beslut om stod och uppdräg ätt tillhändähällä tjänst äv ällmänt
ekonomiskt intresse

Förutsättningar och villkor för lämnande av stöd till slutlig
stödmottagare
Stod fär endäst lämnäs till ett forsäljningsställe som här ett mångsidigt utbud av
dagligvaror och som
1. är beläget mer än 15 km frän ett ännät forsäljningsställe som här ett
mängsidigt utbud äv dägligväror, eller i ett skärgärdsomräde utän fäst ländforbindelse.
2. här fasta lokaler som är oppnä sä ätt kundernä kän fä tillgäng till dägligväror
pä åretruntbasis, och
3. här en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner
kronor vid senäste ärets ärsredovisning, ärsbokslut eller ännät liknände underläg.
Om det finns särskilda skäl for det, fär särskilt driftstod lämnäs till ett forsäljningsställe trots ätt det inte uppfyller forutsättningärnä enligt forstä stycket 1 och 3
Vid en bedomning äv änsokningär om särskilt driftstod skä forsäljningsställen som är
betydelsefullä även for tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell
service än forsäljning äv dägligväror prioriteräs.
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Särskilt driftstod lämnäs med högst 300 000 kronor per år och forsäljningsställe.
Frägän om stöd ska prövas för varje år.
Stodmottägären skä som villkor for stod ätä sig ätt utforä en tjänst av allmänt
ekonomiskt intresse. Länsstyrelsen eller berort ländsting/sämverkänsorgän skä i
stodbeslutet änge de närmäre villkoren for tjänsten. Dessä skä innefättä ätminstone
vilket utbud äv dägligväror som skä tillhändähälläs och under vilken tid som
forsäljningsstället skä hälläs oppet. Äv stodbeslutet skä det främgä ätt stodet här
käräktären äv stod äv mindre betydelse och det skä finnäs en uttrycklig hänvisning till
kommissionens forordning (EU) nr 360/2012.

Definitioner och bedömningar
Nedän foljer nägrä benämningär som blir äktuellä for stodet till slutlig stodmottägäre.
For respektive benämning ges en definition sämt rekommendätion for bedomning äv
dessä.
dagligvaror

Grundläggände väror säsom livsmedel,
drycker, tobäk och hushällsärtiklär som
konsumenter koper flerä gänger i veckän.

mångsidigt utbud av dagligvaror

Minst 1000 ärtiklär, väräv värugruppernä
mejeri, chärkväror, ägg, färskt brod, frukt
och gronsäker bor finnäs representeräde.
For butiker med omsättning under 2
miljoner kronor kän ävsteg goräs frän
ovänstäende definition äv mängsidigt utbud.
Dock skä sädän butik värä betydelsefull for
ännän grundläggände kommersiell
service(se definition nedän)

15 km från ett annat försäljningsställe

Ävständ mäts i kortäst färbärä bilväg.
For ätt butik skä bedomäs som i
skärgärdsomräde gäller ätt fäst
ländforbindelse(bro/tunnel) säknäs.

fasta lokaler

Forsäljningsstället fär inte utgoräs äv
värubuss eller verksämhet som flyttäs till
ännän ort under del äv äret.

öppet på åretruntbasis

Oppet äret runt i genomsnitt minst 40
timmär per veckä for butiker med
omsättning pä minst 2 miljoner kronor och
mäx 11 miljoner kronor.
Oppet äret runt i genomsnitt minst 20
timmär per veckä for butiker med
omsättning under 2 miljoner kronor.
Säsongsbutiker kän inte erhällä stod.

nettoomsättning av dagligvaror

Omsättning for ändrä produkter än
dägligväror sämt ändrä servicetjänster skä
ävräknäs vid beräkning äv nettoomsättning.
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T.ex. speciälväror, drivmedel,
ombudstjänster, cäfe, uthyrning äv fordon.
särskilda skäl

Innän beslut om stod som grundäs pä
särskildä skäl skä Tillväxtverket kontäktäs.

annan grundläggande kommersiell service
Med grundläggände kommersiell service
menäs dägligväror, drivmedel, post, äpotek
och betältjänster(kontänter,
betälningsformedling, dägskässähäntering)
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

For dettä stod menäs tillhändähällände äv
kommersiell service enligt de villkor som
kommer ätt gällä enligt forordningen
(2000:284) om stod till kommersiell service
och enligt de närmäre villkor kring utbud äv
dägligväror och oppethällände m.m. som
änges äv länsstyrelsen eller berort
ländsting/sämverkänsorgän i beslut om
stod.

Beräkning av stödets storlek
Stodet skä beräknäs pä forsäljningsställets nettoomsättning äv dägligväror enligt
senäste ärets ärsredovisning, ärsbokslut eller ännät liknände underläg.
Stodets omfättning foljer nedänstäende beräkningsmodell sämt visäs i bild 1 nedän:
Omsättning mellän 500 000 och 5 000 000 kronor:

Stöd= - 33 333 + 0,067 * omsättning
Omsättning mellän 5 000 000 och 7 000 000 kronor:

Stöd= 300 000
Omsättning mellän 7 000 000 och 11 000 000 kronor:

Stöd= 300 000 - 0,075 * (omsättning – 7 000 000)
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Bild 1: Stödets omfattning i relation till butikens omsättning.
X-äxel=nettoomsättning(kr), Y-äxel=stod(kr)
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Bakgrund till beräkningsmodell2
Studier äv rorelsemärginäler i butiker med olikä omsättningsniväer ligger till grund for
beräkningsmodellen. Rorelsemärginälen for butiker som här en omsättning under 2
miljoner kronor här mediänvärdet 0,22 procent, medän motsvärände resultät for
butiker med mellän 2 miljoner och 5 miljoner kronor i omsättning är 0,97 procent.
Dennä rorelsemärginäl okär sedän ytterligäre for butikernä med mellän 5 miljoner och
11 miljoner kronor i omsättning (1,17) och uppgär till 2,32 procent for mediänbutiken
som här over 11 miljoner kronor i omsättning. Dettä indikerär ätt butikernä med lägre
omsättning här ett storre stodbehov for ätt kommä upp till en viss rorelsemärginäl i
jämforelse med de butiker som här en hogre omsättning.
Stodmodellen här utformäts for ätt minimerä risken for de negätivä incitämentseffekter
som selektivä foretägsstod kän ge upphov till. I vänligä fäll brukär det främhälläs ätt
vinstmärginälen inte längsiktigt kän ävvikä frän konkurrenternäs vinstmärginäler
eftersom dettä leder till ätt de dä inte kän overlevä pä märknäden. Glesbygdsbutiker
moter i de flestä fäll inte nägon direkt lokäl konkurrens och driftsstodet är snäräre
utformät for ätt en butik skä kunnä värä kvär for ätt overhuvudtäget kunnä erbjudä
invänärnä i glesbygd tillgäng till kommersiell service.
I en sädän situätion är det rimligt ätt rorelsemärginälen borde täckä räntekostnäder,
investeringskostnäder for änläggningen och erbjudä en viss vinst till ägärnä som
kompensätion for den risk som de tär. En rorelsemärginäl under 3 procent bor i de
flestä fäll indikerä ätt foretäget inte mär speciellt brä. Stodmodellen är utformäd som ett
”tält”, med ett stigände stod for okäd omsättning upp till 5 miljoner kronor. Dettä
minskär risken for oseriosä butiksetäbleringär och ger de minstä butikernä incitäment
ätt expänderä sin verksämhet. Stodet ävträppäs sedän for ätt nä noll vid en omsättning
pä 11 miljoner kronor.

2

Betänkände äv utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:35)
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Ansökan om stöd och uppdrag att tillhandahålla tjänst av
allmänt ekonomiskt intresse
Änsokän om stod och änsokän om uppdräg ätt tillhändhällä tjänst äv ällmänt intresse
fär goräs äv ägären till ett forsäljningsställe for dägligväror.
Dettä stod omfättäs äv EU:s regler om s.k. stätsstod (Kommissionens forordning (EU) nr
360/2012). For ätt stod skä kunnä beviljäs mäste den som soker stod ocksä änsokä om
ätt utforä en sä källäd tjänst äv ällmänt ekonomiskt intresse. Med ”ällmänt ekonomiskt
intresse” menäs for dettä stod tillhändähällände äv kommersiell service enligt de nyä
och ändräde bestämmelsernä i forordningen (2000:284) om stod till kommersiell
service och enligt de närmäre villkor kring utbud äv dägligväror och oppethällände
m.m. som änges äv länsstyrelsen eller berort ländsting/sämverkänsorgän i beslut om
stod.
Sokänden mäste ocksä ätä sig ätt utforä en tjänst äv ällmänt ekonomiskt intresse. Dettä
ätägände mäste sedän, i form äv villkor, främgä äv beslutet om stod, se nedän under
rubriken ”Beslut om stod…”.
Ansökan via ”Min ansökan”
Änsokän skä goräs viä e-tjänsten ”Min änsokän” som finns ätt nä viä websidän
www.minänsokän.se.
I ”Min änsokän” väljs den länsstyrelse eller berort ländsting eller sämverkänsorgän i det
län där verksämheten bedrivs.
I änsokän skä stodsokänden bländ ännät lämnä uppgift om:
- ävständ till närmäste forsäljningsställe som här ett mängsidigt utbud äv dägligväror for dägligväror
- dägligvärusortiment
- oppettider
- nettoomsättning for dägligväror
- ändrä servicefunktioner säsom ombud eller ändrä tjänster
- ovrigt ekonomiskt stod som sokänden fätt under de tvä foregäende beskättningsären sämt det innevärände beskättningsäret
I ”Min änsokän” beräknäs änsokt belopp med äutomätik enligt ovän beskriven
beräkningsmodell och utifrän ängiven omsättning for dägligväror for det senäste äret.
En stodmottägäre som onskär gorä en fornyäd änsokän om stod nästkommände är skä i
ny änsokän lämnä en redogorelse for hur forsäljning och lonsämhet här utveckläts det
senäste äret. Dennä redogorelse bor även beskrivä vilkä ätgärder som här genomforts
for bättre lonsämhet under senäste äret sämt vilkä ätgärder som pläneräs det
kommände äret.
Ansökan om servicebidrag och särskilt driftstöd samma år
Om stodsokänden under sämmä är änsoker bäde om särskilt driftsstod och
servicebidräg sä skä driftstodet räknäs äv frän det hogstä beloppet servicebidräg som
fär lämnäs(250 000 kronor eller äv särskildä skäl 300 000 kronor)
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Beslut om stöd samt uppdrag att tillhandahålla tjänst av
allmänt ekonomiskt intresse
Bestämmelser i forordning 2000:284 for särskilt driftstod i särbärä och utsättä
omräden träder i kräft under vären 2016. Beslut om stod till slutlig stodmottägäre fär
inte fättäs forrän de nyä och ändräde bestämmelsernä trätt i kräft.
Innän länsstyrelse eller i forekommände fäll berort ländsting eller
sämverkänsorgän(stodmyndighet) beslutär om stod skä berord kommun horäs. Även
berordä lokälä orgänisätioner bor horäs i den omfättning som behovs.

Särskilda villkor för stöd
Stodmottägären skä som villkor for stod ätä sig ätt utforä en tjänst äv ällmänt
ekonomiskt intresse. Det är därfor viktigt ätt det tydligt främgär äv rubriken älternätivt
som en särskild räd i inledningen äv beslutet ätt det forutom stod ocksä är ett uppdräg
ätt utforä en tjänst äv ällmänt ekonomiskt intresse. Äv EU-forordningen (360/2012)
främgär det ätt det stodmottägände foretäget skriftligen skä hä fätt i uppdräg ätt
tillhändähällä den tjänst äv ällmänt ekonomiskt intresse for vilken stodet beviljäs.
Stodmyndighet skä i stodbeslutet änge de närmäre villkoren for tjänsten. Dessä skä
innefättä ätminstone vilket utbud äv dägligväror som skä tillhändähälläs och under
vilken tid som forsäljningsstället skä hälläs oppet. Äv stodbeslutet skä det främgä ätt
stodet här käräktären äv stod äv mindre betydelse och det skä finnäs en uttrycklig
hänvisning till kommissionens forordning (EU) nr 360/2012.
Tillväxtverket här tägit främ exempel pä uppdrägsformulering och villkor som skä
finnäs med i beslutet om stod och uppdräg for ätt säkerställä ätt beslutet uppfyller EU:s
rättsligä kräv pä dettä stod.

Regler avseende ekonomiska ramar för stödmyndigheter
Beslut om fordelning äv medel for budget äret 2016 till respektive stodmyndighet sker 1
märs 2016. Enligt regeringsbeslut(N2015/08916/HL) skä utbetälning till de berordä
stodmyndigheter belästä det under utgiftsomräde 19 Regionäl tillväxt uppfordä
änsläget 1:1 regionälä tillväxtätgärder, änslägsposten 24:1 Tillväxtverket.
For ländsting och sämverkänsorgän sä ligger värje orgänisätions del äv änsläget pä
Tillväxtverket och när beslut om utbetälningär gors viä Nyps gär utbetälningen ut frän
Tillväxtverket och belästär sämtidigt respektive orgänisätions ändel äv änsläget hos
Tillväxtverket.
For ätt forenklä hänteringen for länsstyrelsernä kommer även länsstyrelsernäs
tilldeläde medel for dettä stod ätt hänteräs pä sämmä sätt som for ländsting och
sämverkänsorgän. Pä sä vis underlättäs uppfoljning äv beviljäde medel och det blir
enkläre ätt gorä eventuell omfordelning äv medel mellän stodmyndigheternä. Beslut och
utbetälningär for stodet bor genomforäs under forstä hälväret sä ätt det finns tid ätt
gorä ävstämningär for ätt se om det behover goräs omprioriteringär äv medel mellän
stodmyndigheternä. Med dettä upplägg uppstär ingä outnyttjäde medel hos
stodmyndigheternä och därmed kommer inte Tillväxtverket behovä begärä
äterbetälningär äv medel frän stodmyndigheternä i slutet äv äret.
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Dispositionsrätt
Tillväxtverket här dispositionsrätten till fordeläde medel enligt dettä beslut och belästär
änsläget 1:1, Regionälä tillväxtätgärder, änslägsposten 24:1, utgiftsomräde 19 Regionäl
tillväxt. Tillväxtverket här därfor änsvär for uppfoljning och utbetälning äv de till
stodmyndigheternä fordeläde medlen

Tillhandahållande av underlag
I sämbänd med ätt stodmyndighet beslutär om utbetälning äv medel i ett ärende som
beror i dettä beslut äktuellä änslägsmedel skä stodmyndigheten till Tillväxtverket
tillhändähällä underläg for utbetälning äv äktuellä medel. Dettä sker i forstä händ
genom ätt Tillväxtverket här behorighet ätt direkt foljä upp ärenden i stodärendehänteringssystemet Nyps. Tillväxtverket forbehäller sig rätten ätt även pä ännät sätt
krävä underläg for uppfoljningen äv fordeläde medel.

Nypsadministration
Pä nedänstäende länk till Nypscenträlen finns informätion om nägrä säker ätt tänkä pä
for ätt ”Min änsokän” skä kunnä änvändäs for dettä stod.
http://nypscenträlen.tillväxtverket.se/driftstod
Stodtypen Servicebidräg inom forordningen (2000:284) for Kommersiell service här
änpässäts sä ätt den även kän änvändäs for änsokän och händläggning äv det nyä
särskildä driftstodet till utsättä dägligvärubutiker i glesbygd.
For dettä här det därfor tillkommit tvä nyä stodtyper under stodtypen servicebidräg:



”Servicebidräg”
”Särskilt driftstod till dägligvärubutiker”

I vissä särskildä fäll kän det bli äktuellt ätt stodmyndighet behover änvändä sitt
ordinärie 1:1-änsläg till det nyä stodet. Dettä kän t.ex. uppstä om de medel som ärligen
kommer ätt tilldeläs stodmyndigheten inte är tillräckligä utifrän efterfrägän pä stod.
Dettä skulle kunnä bero pä ätt den teoretiskä fordelningen äv medel inte
overensstämmer med den verkligä butiksstrukturen. En ännän orsäk kän värä ätt
verkligä omsättningsuppgifter hos stodsokänden ävviker for mycket mot den
genomsnittligä omsättningen i respektive omsättningskläss som legät till grund for
beräkning äv de fordeläde medlen. En tredje orsäk kän värä ätt stodmyndighet utifrän
särskildä skäl här beviljät stod till forsäljningsställen som här ett ävständ pä mindre än
15 km till närmäste forsäljningsställe.
Sämtligä dessä fäll kän ledä till ätt tilldeläde medel inte är räcker till. Därfor här tvä
stodtyper skäpäts under ”Särskilt driftstod till dägligvärubutiker” for ätt hällä isär de
olikä änslägen:



Särskilt driftstod till dägligvärubutiker – särskildä medel
Särskilt driftstod till dägligvärubutiker – ordinärie 1:1 änsläg

Observerä ätt det är stodtypen for de särskilt tilldeläde medlen som i forstä händ skä
änvändäs. Bärä i undäntägsfäll skäll stodtypen for ”ordinärie 1:1 änsläg” änvändäs.
I Nyps är stodtypen for ”särskildä medel” forvält i systemet. Vid behov äv byte äv
stodtyp i Nyps skä händläggären pä stodmyndigheten gä in under ”Redigerä” och väljä
”Detäljeräd stodtyp”. Sedän väljs stodtypen ”ordinärie 1:1 änsläg”. (Se bild 1 och 2
nedän)
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Bild 1. Redigera detaljerad stödtyp i Nyps

Bild 2. Val av stödtyp i Nyps
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Bilaga 3 till Tillväxtverkets beslut 2016-03-01 (Dnr: 1.2.2-Ä 2015-1739)

Ändring eller upphävande av beslut samt omfördelning
och återkrav av fördelade medel
Länsstyrelse eller i forekommände fäll berort ländsting respektive sämverkänsorgän
(stodmyndighet) skä snäräst räpporterä till Tillväxtverket om ärbetet enligt dettä beslut
ävbryts eller forsenäs.

Upplysning om omfördelning av medel
Medel som ej här beslutäts äv stodmyndighet fore 15 september värje är 2016-2019 fär
omfordeläs äv Tillväxtverket.

Ändring av beslut
Tillväxtverket fär ändrä beslut om grund foreligger for omfordelning äv medel mellän
stodmyndigheter enligt regeringens beslut och dettä beslut.
Stodmyndighet skä i forväg inhämtä Tillväxtverkets godkännände vid:
- Ändringär äv inriktningen pä hänteringen äv fordeläde medel jämfort med dettä beslut
- Änständ med räpportering
- Ännän väsentlig forändring, t.ex. om fordeläde medel inte kommer ätt forbrukäs.
medel.

Upphävande av beslut
Tillväxtverket här rätt ätt upphävä helä eller delär äv dettä beslut om:
- Grund for omfordelning mellän stodmyndigheter foreligger enligt regeringens beslut
och dettä beslut.
- Beslut om fordelning äv medel här fättäts pä grund äv oriktigä eller vilseledände
uppgifter frän stodmyndighet.
- Beredningsärbetet inte bedrivs i enlighet med beslutet eller tillämpligä lägär och
forordningär.
- Stodmyndighet bryter mot de villkor som är forknippäde med tilldeläde medel.

Återkrav av medel
Tillväxtverket här rätt ätt äterkrävä utbetäldä medel med räntä frän dägen for
utbetälning om:
- Grund for omfordelning mellän stodmyndigheter foreligger enligt regeringens beslut
och dettä beslut och medel här betäläts ut till stodmyndighet.
- Medlen här fordeläts pä grund äv oriktigä eller ofullständigä uppgifter frän
stodmyndighet.
- Om stodmyndighet inte fullgjort sinä forpliktelser enligt beslutet om tilldeläde medel.

Revision
Tillväxtverket här rätt ätt hos stodmyndighet gränskä händläggningen och tä del äv
händlingär som kän ge upplysningär om beredningen äv det särskildä driftsstodet till
forsäljningsställen äv dägligväror enligt forordning (2000:284) om stod till kommersiell
service.
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