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Vi ska bli en av Sveriges bästa 
landsbygdskommuner 

• Landsbygdsprogram

• Bostadsbyggande

• Näringslivsutveckling i ett land/stadperspektiv

• Service och infrastruktur

• Lokalt engagemang
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Projektet servicepunkter

• EU-medel via Tillväxtverket. 

• Kommunen medfinansierar ca 25 %. 

• Sammanlagt 3,5 miljoner.

• Projektet pågår från juli 2017 till juli 2019. 

• Stötta tillgång till grundläggande kommersiell service utan att vara 
konkurrensstörande. 
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Att vara en servicepunkt 
• 5 grundläggande kommersiella servicesslag, varav minst ett måste 

finnas på varje servicepunkt: dagligvaror, drivmedel, apoteks- eller 
postombud samt betaltjänster. 

• Möjlighet att kombinera med annan service om det finns lokala 
förutsättningar, exempelvis ombud för Systembolaget.

• Exempel på kommunal service: dator och skrivare, mötesplats, 
kommunal information. 

• Inget formellt avtal klart. 

• Grunden: varje servicepunkt måste innehålla en lägstanivå av 
överenskommen service. 
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Lokal projektledare
• Länk mellan handlaren-kommunen-bygden.

• Projektet har pengar till mindre investeringar.

• Praktisk implementering av servicepunkten (inköp, montering av 
möbler till mötesplats, enklare renovering).

• Deltar i möten och kompetensutveckling som Uppsala kommun 
arrangerar. 

• Stödjer handlare vid ansökan om medel från andra aktörer.
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Aktuella orter

• Järlåsa, Vänge, Oxsätra-Åkerlänna, Bälinge, Vattholma, Skyttorp, 
Tuna, Länna, Knutby. 

• Konkurrenssituationer i Björklinge, Almunge, Storvreta. 

• Erfarenhetsutbyte mellan orter via återkommande träffar och 
studiebesök för projektledare och handlare. 
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Mobilisering 

• Dialoger med projektintressenter lokalt. 

• Intern dialog på kommunen.  

• Undersökning kring vilken service vi kan arbeta för på varje plats –
olika förutsättningar lokalt.  

• Kan vi ansöka om ytterligare ekonomiska resurser? Nära 
samarbete med Länsstyrelsen och Upplandsbygd – lokalt ledd 
utveckling. 

• Enkät har hittills genomförts i fem bygder. Försäljning av livsmedel 
och att hämta post/paket anses viktigast. 
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Genomförande 

• Genomföra praktisk implementering av 10 servicepunkter 
tillsammans med bygderna och deras projektledare.

• Marknadsföring av konceptet. 

• Invigning av servicepunkter. 

• Oxsätra-Åkerlänna är den första servicepunkten.  
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Utvärdering

• En rapport från SLU som följeforskar tas fram. 

• Spridning och sammanställning av resultat. 

• Film och framtagande av material om projektet.  

• Planerat avslut sommar 2019. 
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Kontakt

Uppsala kommun

• www.uppsala.se/landsbygd

• www.uppsala.se/servicepunkter

• E-post: landsbygd@uppsala.se 
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