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kommun 5657
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Landsbygden är en viktig del av Karlshamns kommun. Utvecklingsmöjligheterna
för företagande och boende på landsbygden och i skärgården är goda. Den
kommunala servicen ska utvecklas och ett fortsatt bra underhåll av gator och
vägar i hela kommunen är viktigt, likväl som vår satsning på att ge samtliga
hushåll tillgång till fiberanslutning senast A januari BCBB. Vi ska ta fram ett
strategiskt program för utveckling av landsbygd och skärgård.
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! Bakgrund
I Karlshamn kommun bor drygt 32 000 invånare. Karlshamn tätort är tillsammans med Asarum kommunens
huvudort samt största serviceort med en befolkning på nästan 22 000 invånare (nästan 14 000 i centrala
Karlshamn respektive 8 000 i Asarum). Med andra ord bor en tredjedel av invånarna utanför stadskärnan.
Huvudtätorten har gott om service med både centrumhandel och externa köpcentrum i utkanten. Platser där
det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista behöver både kommersiell och offentlig
service. Tillgång till livsmedelshandel, fibernät, drivmedel, hälso- och sjukvård är faktorer av vikt för att
vardagslivet ska fungera för människor på landsbygden. Permanent- och fritidsboenden i attraktiva
boendemiljöer kan ge underlag för lokal service som butiker, skolor och kollektivtrafik. Etablering av olika
verksamheter skapar arbetstillfällen och bidrar till en levande landsbygd. Med en stor del av kommunens
befolkning boende i de mindre tätorterna och dess omland ökar behovet av tillgänglig service utanför
huvudtätorten. De flesta av tätorterna på landsbygden har någon form av kommersiell service bestående av en
dagligvarubutik eller en mindre servicebutik i anslutning till drivmedelsstation.
Dagligvarubutiken
och/eller
drivmedelsstationen
förknippas oftast med ren kommersiell service såsom
post- och paketservice, utlämning av apoteksvaror,
spelombud, ombud för Systembolaget samt möjligheter
att ta ut kontanter. Försvinner butiken minskar
förutsättningarna för denna service, samtidigt som det
påverkar den offentliga servicen såsom förskola, skola och
äldreomsorg. Samordning mellan offentlig, kommersiell
och ideell service är väsentligt och förutsätter ett aktivt
deltagande från alla parter. I denna serviceplan beskrivs
tillgång till kommersiell service i Karlshamns kommun,
med syftet att utgöra underlag och stöd för planering och
bedöma prioriteringar på kommunal och lokal nivå. Den
kommunala planen kan också kopplas till Blekinges
regionala serviceplan 2021, vilken beskriver gemensamma
riktlinjer för regionens invånare och företagare, medan
denna kommunala serviceplan ger underlag för
Karlshamn kommuns specifika servicestruktur och
prioriteringar. Karlshamns kommuns serviceplan är
framtagen år 2020-2021 för att aktualiseras varje
mandatperiod

Figur 1. Karlshamns kommun med tätorter

/./ Karlshamns vision för landsbygdsutveckling
Karlshamns kommun har en ny vision “Karlshamns 50 000”. Karlshamns kommun har tillsammans med
representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen på sikt ska
växa till 50 000 invånare. I Karlshamns kommuns ÖP (Karlshamn 2030, ÖP, 2015) är en av viljeinriktningarna
att vi ska ha en levande landsbygd. Här lyfts den goda livsmiljön fram som en viktig faktor för en positiv
befolknings- och näringslivsutveckling. Att arbeta för en levande landsbygd uppnås genom samspel mellan
naturvård, turism, friluftsliv och areella näringar. Karlshamns kommun arbetar för en långsiktig hållbar
utveckling utifrån ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Det övergripande målet är en
attraktiv kommun där människor vill bo och har förutsättningar att bo, verka och må bra. I kommunen är
avstånden från landsbygden till närbelägna tätorter inte stora. Det är fullt möjligt att kombinera tätortens
möjligheter med landsbygdens särskilda kvaliteter. Landsbygden, dess invånare och företag är en tillgång och
möjlighet för hela Karlshamns kommun.
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Det ska finnas en god livsmiljö med goda möjligheter till boende, arbete och försörjning, trygghet och säkerhet,
kultur- och fritidsverksamhet även på landsbygden och i kust- och skärgårdsområdet. Landsbygden utgör en
resurs inte bara genom sina livsmedelsråvaror och möjligheten att sluta kretslopp. Här finns natur- och
kulturvärden, sjöar och vattendrag och en annan typ av boendemiljöer än vad staden och tätorterna har att
erbjuda. En levande landsbygd är en resurs för alla kommuninvånare.

/.; Serviceplanens framtagande och omfattning
Serviceplanen har utarbetats av Blekinges kommuner med processtöd från Region Blekinge och stöd från
europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Arbetet har bestått av analyser av data och statistik samt
Karlshamns kommuns översiktsplan med flera övriga planer, dialog med tjänstemän som jobbar med bland
andra befolkningsstatisks-, miljö-, turism- och digitaliseringsfrågor samt med andra organisationer kring
serviceplanering. Under samma period har Blekinges övriga kommuners serviceplaner samt den regionala
serviceplanen tagits fram.

/.= Avgränsning
Planen beskriver den kommersiella servicen på landsbygden som bland annat omfattar dagligvaruhandel och
drivmedel. I planen ingår inte åtgärder för verksamheter som via lagstiftning är ålagda kommunen, ej heller
regional eller ideell service. Karlshamns kommun har flera dokument som behandlar service på landsbygden,
till exempel översiktsplanen som antogs 2015 och gäller till 2030. Serviceplanen beskriver områdena vilka för
Karlshamns del innefattar områdena Asarum med omland, Halahult, Hällaryd med omland, Mörrum med
omland, Ringamåla, Svängsta med omland samt Åryd med omland. Detta betyder samtidigt att det är dessa
orter/områden som kommunen anser ska prioriteras enligt förordningen om stöd till kommersiell service (SFS
200:284, 6§), som beskriver att kommunen måste ha en lokal plan på invånarnas tillgång till service för att kunna
söka investeringsbidrag:
”Den kommun som sökande verkar i, ska ha aktuell serviceplan eller översiktsplan som omfattar även
serviceplanering. Stöd får endast lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant
sätt att behovet kan bedömas”.

+ Syfte
Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgång till kommersiell service i Karlshamns kommun, för att kunna
planera och bedöma prioriteringar, samt aktivitetsinsatser på kommunal och lokal nivå. I förordningen om stöd
till kommersiell service (SFS 2000:284) framgår att kommuner och företag kan få stöd om kommunen har
planerat sin service så att behovet av stöd kan bedömas. Planen syftar också till att öka engagemang, förståelse
och kunskap kring service som en del av kommunens arbete med landsbygds- och näringslivs-utveckling samt
att tillgång till den lokala servicen vägs in i kommunens långsiktiga och strategiska planering. Serviceplanen är
också ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden och ska ses som ett komplement till
kommunens översiktsplanearbete.

1 Olika stöd för utveckling på landsbygden
Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar i områden där
servicen är gles. Om det finns särskilda skäl kan stöd också beviljas till varubussar och fackhandelsservice. Stöd
kan lämnas i form av investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag, som beskrivs nedan
tillsammans med andra former av stöd.
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Hos Karlshamns kommun finns att söka:
Hemsändningsbidrag till livsmedelshandlare belägna utanför tätorterna. Detta hemsändningsbidrag omfattar
dagligvaror till hushåll på landsbygd och lämnas till butik på landsbygden, som kör hem dagligvaror till enskilda
konsumenter.
Lokalstöd till samhällsföreningar som äger sin egen lokal. Stödet söks en gång per år och ska vara bidrag till
driften av lokalen.
Läs mer: https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/foreningsstod/soka-foreningsbidrag/
Projektstöd Aktiva samhällsföreningar som bedriver verksamhet i och för landsbygden inom Karlshamns
kommun kan söka. För att söka bidrag krävs att det är en aktiv och ideell samhällsförening som har sitt säte
och verkar direkt kopplat lokalt till landsbygden, och vars medlemmar också är boende på landsbygden.
Läs mer: https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/foreningsstod/soka-foreningsbidrag/
Utöver de kommunala stöden finns även stöd att söka från andra organisationer för företagsutveckling.
Hos Region Blekinge https://regionblekinge.se/ finns att söka:
Servicebidrag till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar på landsbygden, i syfte att överbrygga en
tillfällig svacka i likviditet eller lönsamhet.
Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen. Det särskilda driftsstödet är ett statligt
finansierat stöd som förmedlas via Region Blekinge. För att kunna söka stödet behöver dagligvarubutiken
uppfylla vissa krav, varav ett är att avståndet till närmsta belägna dagligvarubutik ska vara minst 10 km.
Investeringsbidrag för utveckling av verksamhet.
Företagsstöd för att hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.
Hos Länsstyrelsen i Blekinge https://www.lansstyrelsen.se/blekinge finns att söka:
Investeringsstöd för kommersiell och offentlig service för den lokala servicen på landsbygden ska kunna
bevaras och utvecklas.

=./ Kriterier Hemsändningsbidragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De hushåll som har störst avstånd eller på annat sätt svårt att ta sig till butiken.
Hemsändningen skall avse dagligvaror
Det transportmedel används som kund och affärsinnehavare finner lämpligt
Två hemsändningar per hushåll och vecka är ersättningsberättigade
Kunden måste vara mantalsskriven i kommunen
Hushållet skall vara beläget utanför tätorten
Hushållet skall ha ett avstånd till närmaste dagligvarubutik som överstiger 1,5 km
Individerna i hushållet ska ha svårt att ta sig till butik på egen hand. Svårigheten kan bero på ålder,
kronisk sjukdom eller funktionsvariation.
Ersättning 100kr/leverans i hemsändningsersättning till berörd affärsinnehavare. Av den utbetalda
ersättningen erhåller kommunen 50 % i ersättning av Region Blekinge
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< Regionala mål
Region Blekinge arbetar för utveckling av den kommersiella servicen i länet. Målen är både långsiktiga och
kortsiktiga och beskrivs utförligt i den regionala serviceplanen. Målen utgår från att förutsättningar till
kommersiell och annan grundläggande service ska vara jämlika för alla invånare och företag på landsbygden.
Servicearbetet tar sin utgångspunkt i att säkra kommersiell och annan grundläggande service inom rimliga
avstånd samt att dagligvarubutiker och drivmedelsstationer ska vara lönsamma, ändamålsenliga och fräscha.

A./ Regionala strategiska noder
Region Blekinge har också tagit fram s.k. strategiska noder för Blekinge. Syftet med de strategiska noderna är
dels att synliggöra befintliga strukturer i Blekinges geografi och dels att tillhandahålla ett planerings- och
prioriteringsunderlag för de regionala och lokala satsningar som görs framöver i länet. Det kan exempelvis vara
framtida bredbandsutbyggnad, planering av nya bostäder, tillgång till ett breddat utbud av besöksnäring, service
och kollektivtrafik, som till exempel nya pendlarparkeringar och lånecykelsystem för att främja byten mellan
olika färdmedel.

A.; Vilka är de strategiska noderna?
De platser som är utpekade som strategiska noder med ett fullskaligt utbud besitter egenskaper såsom ett visst
antal serviceslag och arbetstillfällen på platsen, återkommande besöksanledningar och kulturutbud, samt
kollektivtrafikutbud. För de strategiska noderna med fullskaligt utbud är det viktigt att vidareutveckla både de
egenskaper de redan har, men även att arbeta för att förstärka med de strategiska egenskaper platsen saknar.
En strategisk nod med fullskaligt utbud innehåller minst fyra av följande sex egenskaper:
• Kommersiell- och annan grundläggande service
• Offentlig service (minst tre olika serviceslag på platsen)
• Kultur och besöksanledning (minst två olika besöksmål eller kulturutbud per år på platsen)
• Kollektivtrafikutbud (platser med minst 300 invånare och minst 7 turer i båda riktningarna, varav någon
efter kl. 18 måndag till fredag, samt någon tur på lördag och söndag)
• Antal arbetstillfällen (minst 100 arbetstillfällen på platsen)
• Tillgång till bredband (platser där minst 60% av bostads- och verksamhetsbyggnader är anslutna till
bredband om minst 100 Mbit/s)
Det kan även vara så att alla kriterier inte uppfylls på aktuell plats, men att platsen ligger geografiskt strategiskt
i sitt omland och därför har pekats ut som strategisk nod med ett icke fullskaligt utbud. Då blir det extra viktigt
att förstärka denna plats för att göra den till en strategisk nod med ett fullskaligt utbud.
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Figur 2. Strategiska noder med både fullskaligt och icke fullskaligt utbud, Källa; Region Blekinge

4.2.1

Regional viljeinriktning strategiska noder

Viljeinriktning med de strategiska noderna med fullskaligt utbud är att dessa platser ska behålla och
vidareutveckla nuvarande strategiska egenskaper. Målet är även att förstärka dessa platser och dess omland med
andra egenskaper och insatser. Kan exempelvis vara infrastrukturåtgärder, bredbandsutbyggnad, breddat utbud
av bostäder, besöksmål, kultur, service och kollektivtrafik, samt insatser för näringslivet, som bidrar till att
främja en god boende -och livsmiljö.
Viljeinriktning med de strategiska noderna med icke fullskaligt utbud är att verka för att dessa platser skall
utvecklas till strategiska noder med fullskaligt utbud. Detta kan göras genom att förstärka platserna och dess
omland med egenskaper, vilket i första hand handlar det om att säkra kommersiell- och annan grundläggande
service, samt tillfredsställande infrastruktur och bredbandsutbyggnad. På sikt är det dock viktigt att utveckla
andra egenskaper och insatser som breddat utbud av bostäder, besöksmål, kultur, service och kollektivtrafik,
samt insatser för näringslivet, som bidrar till att främja en god boende -och livsmiljö. De strategiska noderna
med icke fullskaligt utbud kan även utvecklas genom att bättre sammankopplas med en annan strategisk nod i
dess omland. Platserna kan då komplettera varandra vad gäller egenskaper och tillsammans utgöra en strategisk
nod med fullskaligt eller icke fullskaligt utbud om platserna bättre sammankopplas.
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@ Kommunala mål för service
Den befintliga servicenivån i kommunen ska så långt som möjligt bibehållas men även utvecklas så att en
tillfredsställande serviceförsörjning tryggas. Kommunen ska verka för att det ska finnas serviceutbud från
myndigheter, företag och föreningar som är en förutsättning för att upprätthålla och utveckla livskvaliteten i
kommunen. Det ska finnas service för alla som bor och arbetar, startar och driver företag och vistas som
besökare i kommunen. Servicenivån i kommunen ska hålla en sådan nivå att den bidrar till att attrahera fler
människor som vill bo, verka och besöka Karlshamns kommun. Den kommunala serviceplanen ska ge företag
möjlighet att växa samt möjlighet att söka regionala stöd för att utveckla sin verksamhet. Serviceplanen bidrar
därför till att stärka näringslivet i kommunen. En förbättring av servicenivån kan förväntas få positiva effekter
främst för företagens tidsåtgång, lokalisering och direkta kostnader. Dessutom skulle indirekta effekter generellt
bidra till en attraktivare bygd och därmed underlätta för företagen att rekrytera personal. Inom besöksnäringen
som är den snabbast växande näringen så är det väsentligt att servicebehov tillgodoses för besökande till
landsbygden.

B Nuläge
Karlshamns kommun består av sju små till
mellanstora orter och en stor skärgård med ca
500 natursköna kobbar och öar i olika storlekar.
Om vi tittar på befolkningsutvecklingen under de
senaste 10 åren har Karlshamns kommun ökat
med 1307 personer medan antal serviceutförare
har blivit färre. Det innebär att befolkningen har
fått sämre service och längre till för exempel
dagligvarubutiker, möjlighet till kontantuttag,
drivmedels stationer m.m. I efterföljande kapitel
kommer orterna att redovisas för att ge en bättre
bild av platsernas nuvarande läge gällande service
samt ålders och könsfördelning.

Figur 3. Befolkningsutveckling 2010 - 2020. Källa Scb

E./ Halahult
Halahult är en liten ort inom Åryds socken som ligger belägen i den nord/östliga delen ca 21 km från
centralorten. Bebyggelsen är mestadels besående av gårdar och villor. Det går två vägar hit. Den som går igenom
samhället är tungt trafikerad av timmerbilar. Kulturvägen mellan Halahult och Åryd är en av länets vackraste
landsvägar. Det är enklast att ta sig hit med bil eftersom det inte finns någon kollektivtrafik. Tidigare fanns det
både butiker och post men de har sakta men säkert försvunnit genom åren då befolkningen har minskat. Idag
har invånarna 13 km till närmaste dagligvarubutik som ligger i Hällaryd. Det är ett mycket naturskönt område
och en liten bit, strax utanför samhället finns lilla Öjasjön. Det är en kommunal badplats här finns bryggor,
trampolin, ett ingärdat barnbad och toaletter. Vid sjön finns också en beachvolleybollplan. I hagmarksområdet
Offerlunden ligger en av landskapets märkligaste fornlämningar. I närområdet finns också fina naturreservat.
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Figur 4. Befolkning, Arbetsställen, Servicetyper i Halahult inom en radie av 3 km omkrets. Källa; Pipos serviceanalys
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E.; Åryd med omland
Det lilla samhället Åryd ligger österut mellan Karlshamn och Ronneby. I Åryd kombineras villabebyggelse med
äkta landsbygdskänsla samtidigt som man har Karlshamns centralort på mindre än en kvarts avstånd. Åryd
bjuder på en lokalt förankrad fullservice bank för både privatpersoner och företag, ett aktivt föreningsliv, en
kommunal förskola, en friskola upp till årskurs 6, fotbollsplan, upplyst motionsspår och en kyrka. Invånarna
har 5,5 km till närmaste dagligvarubutik som ligger i Hällaryd. Orten ligger skärgårdsnära och bara cirka fem
kilometer från Köpegårda badplats med sandstrand och närhet till attraktiva klippor för klättrare. Här hittar du
Eriksbergs vilt- och naturpark som är ett av norra Europas största vilthägn och ett stort turistmål. I närheten
kommer det att anläggas en stor våtmark som kommer att bidra till ett myllrande fågelliv och därför ge
förutsättningar att utveckla den naturnära besöksnäringen.

Figur 5. Befolkning, Arbetsställen, Servicetyper i Åryd inom en radie av 3 km omkrets. Källa; Pipos serviceanalys
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E.= Hällaryd med omland
Hällaryd ligger i Hällaryds socken, ca 9 km öster om Karlshamn och sträcker sig från Hällaryds skärgård med ön
Tärnö, nästan upp till smålandsgränsen. Socknen består av bergshöjder i kustlandet samt sjörik skogsbygd i norra
delen. Hällaryd har många kvaliteter som ett mindre samhälle nära naturen samtidigt som det är nära till staden. På
orten finns ett bibliotek och en mataffär med tillhörande post- och apoteksombud samt utkörning av matvaror. Där
finns också en Infopoint för besökare. I samhället finns förskolor och grundskola med klasser upp till årskurs 6 med
tillhörande idrottshall. Fem kilometer söder om Hällaryd breder Blekinges skärgård ut sig. Det är en mycket välbesökt
skärgård som ingår i ARK56. Här finns det fina besöksmål som ger möjlighet till paddling och vandring. Man kan
även ta sig runt mellan öarna med skärgårdstrafiken. Kollektivtrafiken trafikerar Hällaryd - Åryd - Ronneby med stopp
i Hällaryd. Det finns en ny G/C väg mellan Hällaryd och Karlshamn vilket underlättar för de som önskar cykelpendla.
Under 2021 planerar Karlshamns-bostäder att bygga om det gamla kommunhuset som står mitt i byn till nio
lägenheter. Man planerar även att bygga marklägenheter i nära anslutning. Utifrån Region Blekinges förslag och
definition av strategiska noder, är Hällaryd en av de strategiska noderna med icke fullskaligt utbud. Målet är att
vidareutveckla noden, dels genom att förstärka de egenskaper som saknas, dels genom att koppla samman med
platsens omland. Hällaryd och Åryd utgör tillsammans goda möjligheter till ett framtida fullskaligt utbud.

Ringamå
la

Figur 6. Befolkning, Arbetsställen, Servicetyper i Hällaryd inom en radie av 3 km omkrets. Källa; Pipos serviceanalys5
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E.A Asarum med omland
Asarum är en del av tätorten Karlshamn beläget strax norr om Karlshamns stadskärna. Här finns god
samhällsservice, goda bostadsmöjligheter, bra busskommunikationer, biblioteksfilial, kyrka, flera förskolor och
skolor upp till och med högstadiet. På sommaren är det nära till sol och bad vid Långa-sjönäsområdet med sin
populära sötvattensjö. Här finns även en campingplats. I Asarum finns även en mängd olika elljusspår och
vandringsleder för den som vill ströva i skog och mark. För de sport-intresserade finns en idrottsplats med både
konstgräsplan och en spontanidrottsplats där man kan spela basket och tennis. Här finns även en bangolfklubb
och en sommartravbana där publiken står på innerplan. Bebyggelsen är som det går att finna i en tätort med villor,
småhus och flerfamiljshus. I utkanten av Asarum finns stora jordbruksfastigheter. Kommunikationerna till
Centrum är väl utbyggda. Asarum är en ort som allt eftersom kommer att byggas ihop med själva centralorten.
Utifrån Region Blekinge förslag och definition av strategiska noder, utgör Asarum en strategisk nod med fullskaligt
utbud. Målet är att bibehålla och vidareutveckla den service och strategiska egenskaper som finns på orten.

Ringamåla

Figur 7. Befolkning, Arbetsställen, Servicetyper i Asarum inom en radie av 3 km omkrets. Källa; Pipos serviceanalys.
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E.G Mörrum med omland
Mörrum fungerar som centralort i den sydvästliga delen av kommunen och orten har en mycket stark identitet.
Det mest karaktäristiska är den vackra Mörrumsån som strömmar genom orten. Mörrum har en egen
Nationaldag, 11 maj. Hockey, Golf, fiske och idrottsanläggningar är värdefulla basresurser tillsammans med
den vackra naturen i Mörrumsåns dalgång. Mörrum ligger inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag och är en
nod för ARK56. Servicen är väl utbyggd. Här finns två livsmedelsbutiker, två drivmedelsstationer, bank,
tandläkare och vårdcentral. Kommunikationerna är också väl utbyggda och här finns även en tågstation. Utifrån
Region Blekinge förslag och definition av strategiska noder, utgör Mörrum en strategisk nod med fullskaligt
utbud. Målet är att bibehålla och vidareutveckla den service och strategiska egenskaper som finns på orten.

Figur 8. Befolkning, Arbetsställen, Servicetyper i Mörrum inom en radie av 3 km omkrets. Källa; Pipos serviceanalys.
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E.E Svängsta med omland
Vid den slingrande, vackra Mörrumsån, ca 15 km från centrala Karlshamn ligger Svängsta. Svängsta har varit en
industriort sedan 1887 då företaget Halda började tillverka fickur. Svängsta är även känt över hela världen genom
ABU Garcia. Här finns det mesta som ett mindre samhälle kan erbjuda – mataffär, restauranger, bibliotek, apotek,
förskola, en mellanstadieskola upp till årskurs 6, ett aktivt föreningsliv, en badsjö och fantastisk natur för olika
utomhusaktiviteter. Längs Mörrumsån från Knaggelid och mot Hemsjö finns en mycket väl bevarad kulturväg,
en av de vackraste i länet och i närheten ligger Åkeholm. Här korsars olika vandringsleder och den Nationella
cykelleden vilket ger möjlighet till att utveckla den naturnära besöksnäringen och som på sikt kan ge en viss
service. Utifrån Region Blekinges förslag och definition av strategiska noder, utgör Svängsta en strategisk nod
med fullskaligt utbud. Målet är att bibehålla och vidareutveckla den service och strategiska egenskaper som finns
på orten.

Figur 9. Befolkning, Arbetsställen, Servicetyper i Svängsta inom en radie av 3 km omkrets. Källa; Pipos serviceanalys.
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E.I Ringamåla
Ringamåla är en ort i Karlshamns kommuns nord/västra del, nära den småländska gränsen. Vid Långeboda
finns ortens kyrka som är som ett smycke i landskapet. Mitt emot finns den gamla skolan som idag fungerar
som ett föreningarnas hus. Vid östra delen av församlingen rinner Mieån vilken tidigare var en viktig
flottningsled. Under 50 – talet var det en mycket livlig bygd med bland annat; tre skolor, bibliotek, tre
postkontor, flertalet handelsbodar, egen brandkår m.m. Invånarna i Ringamåla har 10 km till närmaste
dagligvarubutik och servicegivare. Denna servicepunkt ligger i Svängsta. Det finns en kommunal förskola med
en avdelning och Ihre natur- och kulturskola vilken är Karlshamns kommuns resurs för arbetet med hållbar
utveckling. För Ringamålas del har det varit en del generationsskiften vilket genererat till att en del yngre valt
att bosätta sig här. Det gör att det finns underlag för att förskolan skall kunna drivas vidare i framtiden och den
fyller en viktig social och sammanhållande funktion för samhället.

Figur 10. Befolkning, Arbetsställen, Servicetyper i Ringamåla inom en radie av 3 km omkrets. Källa; Pipos serviceanalys.
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E.K Skärgården
Skärgården i Karlshamns kommun innefattar ca 500 natursköna kobbar och öar som gemensamt benämns som
Hällaryds skärgård, varav Tärnö är den största ön.
Under 1920-talet bodde ca 600 personer i skärgården och nu är 15 personer mantalsskrivna här. Däremot finns
många fritidsboende på de olika öarna. Skärgården trafikeras av skärgårdstrafiken under en del av året men inte
under vinterhalvåret. Här finns ingen service tillgänglig. Däremot finns möjlighet till postutdelning som
administreras av Hällaryds Skärgårdsförening från juni till augusti. Bredband kommer att byggas ut till öarna
under 2021.

Figur 11. Hällaryds skärgård. Källa; Pipos serviceanalys.
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E Tillgänglighet till servicen
Under rubrikerna 7.1 – 7.8 visar en överblick över hur långt man har till olika servicepunkter i Blekinge. Det
pekar på att man kanske har närmare till ett serviceställe i någon annan kommun än i sin egna. Till exempel
servar Svängsta även boende i Olofström. Skulle Svängstas servicepunkt försvinna minskar tillgängligheten för
boende, organisationer och företag även i Olofström.

I./ Tillgänglighet till Dagligvaror Fullsortiment

Figur 12. Tillgänglighet till dagligvaror fullsortiment. Källa; Pipos serviceanalys.
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I.; Tillgänglighet till Dagligvaror ej fullsortiment

Figur 13. Tillgänglighet till dagligvaror ej fullsortiment. Källa Pipos serviceanalys.

I.= Tillgänglighet till Kontantuttag

Figur 14. Tillgänglighet till Kontantuttag. Källa; Pipos serviceanalys.
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I.A Tillgång till Betalningsförmedling

Figur 15. Tillgänglighet till Betalningsförmedling. Källa; Pipos serviceanalys.

I.G Tillgänglighet till Dagskasseinsättning

Figur 16. Tillgänglighet till Dagskasseinsättning. Källa; Pipos serviceanalys.
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I.E Tillgänglighet till Drivmedel

Figur 17. Tillgänglighet till Drivmedel. Källa; Pipos serviceanalys.

I.I Tillgänglighet till Apoteksvaror

Figur 18. Tillgänglighet till Apoteksvaror. Källa; Pipos serviceanalys.
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H Serviceutövare i Karlshamns kommun
Dessa tabeller visar var de olika serviceställena finns och vilka som är serviceutförare. Av säkerhetsskäl listas
inte serviceutövare inom kontantuttag, betalningsförmedling och dagkassehantering.

K./ Dagligvaror fullsortiment

Stora Coop Karlshamn
Coop Svängsta
Coop Asarum
Coop Konsum
Frendo
Coop
Fruktcenter
WiLLY:S Karlshamn
Lidl 174
Coop Mörrum
ICA Nära Laxen
City Gross Karlshamn
ICA Maxi Karlshamn
Mörrums Livs
Matöppet

Strömmavägen 1
Holländarevägen 70
Storgatan 29
Idrottsvägen 2 Österport
Idrottsvägen 1
Nyemöllevägen 3
Drottninggatan 75
Kungsgatan 34 - 38
Nyemöllevägen 1
Sölvesborgsvägen 37
Sölvesborgsvägen 34
Erik Dahlbergsvägen 101
Korpadalsvägen 3
Stationsvägen 38
Elisbergsvägen 10

374 32
376 37
374 52
374 30
374 30
374 32
374 38
374 36
374 32
375 30
375 30
374 38
374 51
375 30
374 70

KARLSHAMN
SVÄNGSTA
ASARUM
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
MÖRRUM
MÖRRUM
KARLSHAMN
ASARUM
MÖRRUM
TRENSUM

Figur 19. Serviceutövare Dagligvaror fullsortiment. Källa; Pipos serviceanalys.

K.; Dagligvaror Ej fullsortiment

CIRCLE K
Gulf
Preem

Figur 20. Serviceutövare Dagligvaror ej fullsortiment. Källa; Pipos serviceanalys.
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Jannebergsvägen 2
Holländarevägen 12
Erik Dahlbergsvägen 60

374 32
376 37
374 38

KARLSHAMN
SVÄNGSTA
KARLSHAMN

K.= Posttjänster

DIREKTEN HJ ANDERSSONS TOBAK
Coop Konsum
KLOCKANS GRILL OCH KIOSK
Moltas Tobak & Konfektyr
Reptil Asarum
WiLLY:S Karlshamn
Coop Mörrum
ICA Nära Laxen
ICA Maxi Karlshamn
Matöppet
Preem
PostNord Karlshamn

Figur 21. Serviceutövare Posttjänster. Källa; Pipos serviceanalys.

K.A Drivmedelstationer

Figur 22. Serviceutövare Drivmedelsstationer. Källa; Pipos serviceanalys.
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DROTTNINGGATAN 67
Idrottsvägen 2 Österport
LÄNSMANSVÄGEN 1
Ronnebygatan 2
Storgatan 24
Kungsgatan 34 - 38
Sölvesborgsvägen 37
Sölvesborgsvägen 34
Korpadalsvägen 3
Elisbergsvägen 10
Erik Dahlbergsvägen 60
Nyemöllevägen 7

374 36
374 30
374 41
374 35
374 52
374 36
375 30
375 30
374 51
374 70
374 38
374 32

KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
KARLSHAMN
ASARUM
KARLSHAMN
MÖRRUM
MÖRRUM
ASARUM
TRENSUM
KARLSHAMN
KARLSHAMN

K.G Apoteksvaror

Kronans Apotek
Coop Svängsta
Apoteket Ugglan
ICA Nära Laxen
ICA Maxi
Apoteksgruppen
Matöppet

Figur 23. Serviceutövare Apoteksvaror. Källa; Pipos serviceanalys.
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Kungsgatan 42
Holländarevägen 70
Blekinge Sjukhus, Länsmansvägen 1
Sölvesborgsvägen 34
Korpadalsvägen 3
Strömmavägen 1
Elisbergsvägen 10

374 36
376 37
374 80
375 30
374 51
374 32
374 70

KARLSHAMN
SVÄNGSTA
KARLSHAMN
MÖRRUM
ASARUM
KARLSHAMN
TRENSUM

I Fibernät
Förslag till beskrivande text till karta över bredbandsanslutna
byggnader
Kartan visar vilka byggnader som är anslutna till bredband
om min 100 Mbit/s (homes connected) , byggnader som har
en bredbandsanslutning i närheten (homes passed) samt
byggnader som ligger mer än 100 m från närmaste möjlighet
till bredbandsanslutning.
Kartan bygger sammanställd statistik från Post &
Telestyrelsens bredbandskartläggning där alla nätägare varje
år tillfrågas om utbyggnadsläget.
Förklaring till definitioner i kartan
Homes connected = Bygganden är fysiskt ansluten till
bredband om minst 100 Mbit/s. Anslutningen är dragen och
kopplad till aktiv utrustning. Fastighetsägaren ska kunna
erhålla en internetanslutning inom 5-10 arbetsdagar efter
beställning.
Homes passed = En bredbandsansluten finns i närheten men
är inte dragen hela vägen fram till bygganden. Inom tätort är
definitionen att anslutningspunkt finns på samma sida av
gatan och inom samma ental av gatunummer dvs om adressen
är Gatan 3 så ska en anslutning finnas vid nr 1,5,7 eller 9. På
landsbygden så ska anslutningen finns vid det som anses vara
tomtgränsen men max 100 m från bygganden.
Ej anslutna byggnader är de som ligger utanför täckningsområdet för homes connected och homes passed.
Det är viktigt för invånarna, kommun och region att vi håller isär begreppen ovan då det endast är de byggnader
som är faktiskt anslutna till bredband (homes connected) som kan dra nytta av och nås av digitala tjänster. För
byggnader som ännu inte är anslutna men har bredband i närheten kan krävs tex kommunikativa insatser för
att öka anslutningsgraden och minska delen av invånare och företag som idag är digital utanför. För de
byggnader som ligger utanför definitionen homes passed behövs mer insatser för utbyggnad av bredband.
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!K Analys
/S./ Kommersiell service
Syftet med denna serviceplan är att beskriva hur tillgången till kommersiell service i Karlshamns kommun ser
ut. Det man generellt kan säga är att den kommersiella servicen är i stort sett obefintlig i de norra delarna av
kommunen samt i skärgården. De strategiska noderna med fullskaligt utbud finns i Centrum, Asarum, Mörrum
och Svängsta. Här finns det ett bra utbud av butiker, bankomater, drivmedelsstationer m.m som försörjer stora
delar av befolkningen. Hällaryds utbud är inte fullskaligt vilket innebär att det fattas serviceslag vilket i sin tur
betyder att de som är boende i det området är hänvisade till andra orter för att ta del av det utbud som saknas.
För att avståndet för de boende inte ska vara för långt till ett önskat serviceslag är det viktigt att arbeta för att
servicen i kommunen upprätthålls och utvecklas.
Grundläggande kommersiell service är tillgången till en livsmedelsbutik, drivmedelsstation som dessutom kan
vara ombud för post och paketutlämning, apotek samt olika betaltjänster så som betalning, kontanter samt
dagskasseinsättning. För att servicen ska vara tillfredsställande så kan det finnas olika servicelösningar som
innebär en lokalt anpassad lösning som tillgodoser de behov som finns för att man ska kunna bo och verka på
landsbygden.
Tillgången till kommersiell service är grunden till att människor väljer att bosätta sig, kanske starta ett företag
eller väljer att besöka en viss ort. Servicen måste därför finnas inom ett rimligt avstånd för att det ska vara
attraktivt. En försämrad tillgänglighet skulle innebära många negativa effekter för företagen och individen.
Butiken har genom århundranden varit en mötesplats för alla generationer som spelat en viktig roll. Där har
handlare, anställda och kunder mötts och getts möjlighet att utbyta erfarenheter, förmedla nyheter, information
och kunskap. Butiken har en viktig social funktion vilket inte ska underskattas i ett samhälle som präglas av
både ensamhushåll och ensamhet. Butiken är mötesplats för många ensamma i vardagen. Under de senaste
decennierna har många andra naturliga mötesplatser försvunnit som till exempel studiecirklar, möten i kyrkan,
torghandel m.m. Butiken har därför en större betydelse för samhällets utveckling än vad som vanligen hävdas.
Om en sevicenod läggs ned riskerar man att områdets identitet försvinner samt att vissa grupper att inte längre
klara sina inköp och/eller ärenden själva utan blir beroende av annans hjälp. Isolationen växer eftersom vi har
en åldrande befolkning som då inte har möjlighet att själva utföra sina ärenden. Här spelar därför
hemsändningsbidraget till butiken en avgörande roll. Det är ett bidrag som handlaren får för att kunna köra ut
varor till de personer som har behov av det. Mötet mellan handlaren och kunden upprätthålls på detta sätt och
kunden känner en trygghet för de som inte har hemtjänst utan fortfarande bor själva. Handlaren fungerar inte
bara som en handlare utan det blir en social kontakt som har uppsikt över kunden så att inget händer. Det
innebär också att handlaren har möjlighet att hjälpa till med andra uppgifter också som till exempel att bli gode
man.

/S.; Bredband
Utbyggnaden av bredband är viktigt ur ett samhällsperspektiv, det är lika viktigt som våra vägar. Ett snabbt
bredband ökar kommunens attraktivitet så att fler vill bo, verka och arbeta här. Med bredbandet öppnar sig
många nya dörrar för utvecklingen av landsbygden. Idag, i spåren av Coronan, har vi fått helt nya arbetssätt då
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det visat sig att det går alldeles utmärkt att ha sin arbetsplats på en annan plats är där själva kontoret är. Ett
snabbt bredband underlättar dessutom för företag att kunna driva sina verksamheter och är nödvändigt för att
företaget skall kunna växa och bli konkurrenskraftigt. Det blir även en kostnadsinbesparing då man inte är
bunden till en fast lokal. Det finns även miljömässiga fördelar då man inte har samma behov om att ha fysiska
möten. Bilåkandet minskar, flygresorna minskar och man gör en tidsbesparing så att man blir mer effektiv i sitt
jobb. Individen får en mindre pressad situation.
Allmänhetens användning och behov av digitala tjänster ökar snabbt. Alltfler använder Internet för att söka
tjänster och service, sköta sina affärer, komma åt massmedierna och för att ladda ner film, musik och spel.
Genom bredband och IT får invånarna möjlighet att på ett nytt, mer aktivt sätt, engagera sig och ta del av
samhällsdebatten och organisera sig kring sina åsikter och intressen. För personer med olika typer av
funktionsnedsättning underlättar bredband och IT vardagen i betydande utsträckning. Nya möjligheter till
kommunikation har för många lett till större självständighet och delaktighet i samhället.
Digitaliseringen i skolorna går allt fortare. Nya program och arbetssätt ställer höga krav på att lärare och att
eleverna skall kunna utföra sitt skolarbete hemma. Nätet är en plattform som används av fler och fler skolor
där man laddar upp sitt material i olika molntjänster och där resultat sparas. För att eleverna inte ska halka efter
i sin skolundervisning krävs därför en snabb bredbandsuppkoppling.
Den framtida vården blir alltmer digitalt beroende. Det kan vara förutsättningen att man väljer att bo kvar
hemma istället för att söka sig till ett äldreboende i de mer centrala delarna av kommunen. Genom den digitala
tekniken kan man idag mäta blodtryck, hjärtverksamhet m.m och man får en bild av hur patienten mår. Man
kan även ha digitala avstämningar med sin läkare på ett smidigt sätt istället för att behöva ta färdtjänst och ödsla
bort mycket av sin tid med att transportera sig till lasarettet. Att kunna bo hemma är nog de flesta äldres önskan
och då kan trygghetslarm vara det som bidrar till en ökad livskvalitet.
Den digitala omställningen har förändrat vårt beteende och våra möjligheter att möta framtidens utmaningar.
För att de digitala tjänsterna skall fungera fullt ut krävs att invånarna ansluter sig så att de inte blir exkluderade
från den digitala världen. För att kunna ta del av utbudet behöver den digitala kunskapen öka. Behovet av
informationsinsatser är därför stort så att inte olika grupper ska hamna i ett utanförskap.

/S.= Sårbara grupper och framtida utveckling
Hur kan vi då minska sårbarheten om den kommersiella servicen upphör och att bredbandet inte byggs ut till
alla individer?
Ett samhälle är mycket sårbart då vi tidigare i mångt och mycket inte tagit hänsyn till långsiktiga lösningar. Det
ser vi bara idag med Coronan. Vårt samhälle var inte alls rustat för att en pandemi skulle komma. Samma gäller
med olika naturkatastrofer som ökar i mångfald. Då ser vi hur sårbart vi format vårt samhälle när det händer
något. Butikernas hyllor började gapa tomma. Matleveranserna kom inte fram m.m . Här är det mycket viktigt
att vårt samhälle formas efter de lokala förutsättningar som vi har och hittar alternativa lösningar. Vi måste
tillsammans arbeta för invånarnas behov.
Att arbeta mot att vi utvecklar de platserna med icke fullgott utbud till att bli Fullgott utbud säkerställer att
servicen finns närmare individen och företagen. Med bra service på landsbygden ökar intresset av utomstående
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att söka sig till vår kommun och etablera sig här, både som bostadsort men även för att driva företag. Om
servicen i ett område upphör innebär det att avstånd för boende och företag i området kommer att öka i
betydande omfattning. Vad gäller kommunens hållbarhetsarbete där lokala lösningar utvecklas för globala
utmaningar samtidigt som invånare på landsbygden behöver bilen som transportmedel behövs utbyggnad av
alternativa drivmedel i syfte att uppnå klimatmålen kring fossilberoende, till exempel laddstolpar.
Risken at bli marginaliserad och ställas utanför samhällets service är de som exempelvis inte kan ta del av ny
teknik till exempel fibernät därför att den inte finns (ännu), inte har körkort eller som inte har tillgång till bil
eller kollektivtrafik. Detta gäller även för funktionsnedsatta invånare. Många är därför också beroende av att
kollektivtrafiken håller acceptabel nivå. Så länge fibernätet inte är helt utbyggt på landsbygden får invånarna
inte tillgång till snabb, stabil och driftsäker uppkoppling mot omvärlden som ger dem möjligheter att handla
online och därmed få samma utbud som invånarna i centralorten.
Vi står inför många utmaningar för att landsbygden ska kunna hållas levande och attraktiv. För att vi ska kunna
möta framtiden väl rustade måste vi ha ett ökat samarbete med civilsamhället, näringslivet och också andra
kommuner för att hitta gemensamma lösningar. Frågorna måste lyftas och tas på allvar, det gäller för alla aktörer
och tillsammans har vi alla möjligheter att stå starka och väl förberedda när vi möter framtidens utmaningar
genom att vi skapat oss en gemensam målbild.
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