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”Heja Olofström! Olofströms kommun ska vara stolt och expansiv. År 2025 är vi 14 000 invånare. 
För att nå till kommunens ovanstående vision har kommunfullmäktige valt att fokusera på tre 
inriktningar:  
 

• Nära till allt 
• Barnen i centrum 
• Jobb till 1000” 
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1 Bakgrund 

I Olofströms kommun bor drygt 13 400 invånare. Olofström tätort är kommunens största serviceort med en 
befolkning på nästan 8 000 invånare. Med andra ord bor drygt 40% av invånarna utanför stadskärnan.  
 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 bör ha 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. 
 Huvudtätorten Olofström har gott om service med både centrumhandel och externa köpcentrum i 
utkanten. Samtliga drivmedelsstationer i kommunen ligger i Olofström, varav en även har dagligvaror, dock ej 
fullsortiment. Kommunen gränsar till 7 andra kommuner, Sölvesborg, Karlshamn, Tingsryd, Osby, Älmhult, 
Kristianstad och Bromölla. 
 I denna serviceplan beskrivs tillgång till kommersiell service i Olofström 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 2020, vilken beskriver gemensamma riktlinjer 
för regionens invånare och företagare, medan denna kommunala serviceplan ger underlag för Olofström 
kommuns specifika servicestruktur och prioriteringar. Olofström kommuns serviceplan är framtagen 2020–
2021 för att aktualiseras varje mandatperiod. 
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Figur 1. Olofström kommun och dess tätorter, källa: Olofströms kommun.  

 

 

1.1 Olofströms vision för landsbygdsutveckling 
 
Olofströms kommuns är en landsbygdskommun och kommunens vision är att Olofströms kommun ska vara 
stolt och expansiv. År 2025 är vi 14 000 invånare. Kommunfullmäktige har valt att fokusera på tre 
inriktningar för att nå kommunens vision.  
 

• Nära till Allt 
• Barnen i Centrum 
• Jobb till 1000 
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1.1.1 Nära till Allt – hållbar livsmiljö 
Olofströms kommun har alltid invånarna i centrum och genom att arbeta med delaktighet och insyn ökar 
engagemanget och invånarnas möjlighet att kunna påverka. Förutom att stärka möjligheten att påverka vill 
kommunen ge möjlighet till gemenskap och mötesplatser för invånare i alla åldrar. Tillgänglighet är viktig för 
engagemang och delaktighet både vad gäller miljön och lokaler som möjlighet att ta del av information. 
Olofströms kommun ska vara en plats där det är tryggt att bo och leva oberoende av ålder, kön och etnicitet. 
 
Målen under inriktningen Nära till allt är: 

• I kommunen ska finnas en variation av bostadsmöjligheter 
• Kommunen präglas av hög tillgänglighet och ett gott bemötande 
• Invånare ska ha möjlighet till en meningsfull fritid 
• Olofströms kommun ska vara helt uppkopplat 2025 
• Personer som bor i våra boende och deras besökare har möjlighet till wifi-uppkoppling i samtliga 

kommunala boenden/lägenheter 
 

1.1.2 Barnen i Centrum – hållbar uppväxtmiljö 
Att växa upp i Olofström ger möjlighet till en trygg vardag och skolgång. Kommunen satsar på att alla barn 
ska lära sig läsa tidigt och arbetar för att alla ska ges möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina egna behov 
och förutsättningar. Alla ska ha möjlighet till en bra fritid och det ska finnas olika fritidssysselsättningar att 
välja mellan. 
 
Målen under inriktningen Barnen i Centrum är: 

• Barn ska känna sig trygga i skolmiljön 
• Grundskoleelever är behöriga till gymnasiet 
• Barn i årskurs 2 kan läsa 

 
1.1.3    Jobb till 1000 – hållbar tillväxt 
Att etablera och driva företag i Olofström ska vara enkelt. Tillståndsärenden behandlas objektivt, korrekt och 
på kort tid. Kommunen bemöter alla med respekt och ger en bra service. Det är lätt att komma i kontakt med 
förtroendevalda och tjänstepersoner i organisationen. Tillgången till bredband är god. 
 
Målen under inriktningen Jobb till 1000 är: 

• Företagare är nöjda med kommunens service 
• Företag ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling 
• Kommunen erbjuder och förenklar med digitala tjänster till företag 

 

1.2 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 Olofströms 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.  
   

1.3 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 
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regional eller ideell service. Olofströms kommun har flera dokument som behandlar service på landsbygden, 
till exempel översiktsplanen. 
 Serviceplanen beskriver nyckelkodsområdena vilka för Olofströms del innefattar områdena Gränum med 
omland, Hemsjö med omland, Jämshög med omland, Kyrkhult med omland samt Vilshult 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”. 
 
 

2 Syfte  

Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgång till kommersiell service i Olofströms 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 näringslivsutveckling 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. 
 
 

3 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. 
 
Hos Olofströms 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. Bidraget är idag 100 kr per hemsändning, som finansieras av Region Blekinge till 
50%. 
Landsbygdsutvecklingspengar som betalas ut direkt till Kommunbygderådet (20 000 kronor/år). 
För mer information hänvisas till https://www.olofstrom.se/ 
 
Utöver de kommunala stöden finns även stöd att söka från andra institutioner för företagsutveckling. 
Region Blekinge  
Länsstyrelsen   
Tillväxtverket 
 

3.1 Kriterier Hemsändningsbidragen 
• Hemsändningsbidrag utgår för hemsändning av dagligvaror fr o m 1 juni 2013 till handlare i 

Olofströms kommun med 100 kr per hemsändningstillfälle. Resultatet av hemsändningsservicen 
kommer att utvärderas efter ett år av handlare, kunder och lokala utvecklingsgrupper.  
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• Dagligvaruhandlare med verksamhet i Olofströms kommun, som vill starta med hemsändning av 
dagligvaror, ansöker om det på särskild blankett.  

• Kunden betalar en serviceavgift till handlaren på 40 kr per hemsändningstillfälle. Servicen kan 
utnyttjas max en gång per vecka och beloppet per inköp av dagligvaror ska uppgå till lägst 200 kr.   

• Hemsändningsbidraget kan exempelvis anlitas av sjuka, barnfamiljer och pensionärer. Kravet är dock 
att man är boende på landsbygden utanför tätortsområdena Olofström/Jämshög i Olofströms 
kommun.  

 
  
 

4 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. 
Man vill säkra kommersiell och annan grundläggande service inom rimliga avstånd samt att dagligvarubutiker 
och drivmedelsstationer ska vara lönsamma, ändamålsenliga och fräscha. 
 
 
 

5 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 Olofströms 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. 
 
 

6 Strategiska noder 

Att arbeta med strategiska noder är ett sätt att synliggöra befintliga strukturer i Blekinges geografi, men även 
att peka ut vilka platser som ur ett regionalt och funktionellt perspektiv är strategiskt viktiga. Platserna är 
viktiga för de egenskaper de besitter, den utvecklingspotential de har eller platsernas geografiska läge. Genom 
att peka ut strategiska noder är det lättare att samordna våra resurser och skapa större avtryck, då satsningar 
kan göras samordnat mellan olika aktörer regionalt och lokalt i länet. 
 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. 
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 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. 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. 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. 
 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.  
 

 
Figur 2. Strategiska noder med både fullskaligt och icke fullskaligt utbud. 
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7 Nuläge  

Olofströms kommun består av fem små till mellanstora orter. Genom att titta på befolkningsutvecklingen 
under de senaste 10 åren har Olofströms kommun ökat med 325 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. Visar befolkningsutvecklingen i Olofströms kommun 2010–2020.  
 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdNov/
table/tableViewLayout1/ 
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7.1 Gränum  
Gränum har en utpräglad landsbygd med mycket åkermark som ligger i direkt anslutning till samhället. Det 
finns emellertid parkmark i bostadsområdena med klippta gräsytor, sittplatser och en boulebana. Mitt i 
Gränum, där vägarna korsar varandra, finns en central park med blomsterplanteringar, sittplatser och ett 
konstverk inramad av en stenmur. Strax väster om samhället rinner Västra Orlundsån. Närmaste badplats är 
vid sjön Orlunden 3 km norr om samhället. 
Bebyggelsen i Gränum utgörs idag framförallt av villabebyggelse. Centralt i orten ligger Gränums skola. 
Den närmaste busshållplatsen ligger 2 km från Gränums centrala delar på Stationsvägen. Gränum är i nuläget 
inte utpekad som en strategisk nod.  
 
 

 

       
 
Figur 4. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Gränum i ett upptagningsområde med en radie på 1,5 km.         
Källa: Pipos Serviceanalys   
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7.2 Hemsjö  
Hemsjö är ett tidigare stationssamhälle utmed den nu nedlagda Vislandabanan. Den äldre bebyggelsen ligger 
väl samlad längs vägen väster om stationshuset. Samhället har tidigare haft ett varierat näringsliv med handel 
och industri, men har idag karaktären av pendlarsamhälle med en villabebyggelse som tillkommit under 1900-
talets andra hälft. Hemsjö har en varierad grönstruktur med öppna marker blandat med skog. Mörrumsån 
rinner strax öster om samhället och en anlagd kanal utgör ett biflöde till ån. Mitt i Hemsjö finns ett 
grönområde med en lekplats. Närmaste badplats ligger vid Abborrasjön 0,5 km väster om samhället. 
Invånarna i Hemsjö har nära till rekreation och friluftsliv med naturreservatet Käringahejan och Mörrumsåns 
dalgång inpå knuten. 
Sydostleden och Banvallsleden för cykel trafikerar samma sträcka i och utanför Hemsjö, för vidare anslutning 
till både Tingsryds och Karlshamns kommuner. I övrigt finns inga gång- och cykelvägar inom samhället. 
Vägtrafiken i Hemsjö ökar betydligt under sommarhalvåret jämfört med resten av året. Hemsjö är i nuläget 
inte utpekad som en strategisk nod. 
 
 

 

           
Figur 5. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Hemsjö i ett upptagningsområde med en radie på 1,5 km.          
Källa: Pipos Serviceanalys 
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7.3 Jämshög   
Jämshög är kommunens näst största tätort. Bebyggelsen ligger väl samlad längs höjdryggarna utmed Holjeån.  
Här möts vägar från alla väderstreck och här ligger ortens enda livsmedelsbutik.  Samhället har främst 
expanderat norrut mot Olofström längs Bygatan men det har även skett utbyggnader i söder och väster. En 
mindre del av bostadsbeståndet i Jämshög består av flerbostadsbebyggelse som ligger centralt i orten, i övrigt 
präglas bostadsbebyggelsen av småhus. Bebyggelsen väster om Holjeån domineras av ett skolområde som 
rymmer såväl för- och grundskola som folkhögskola. Här finns också ett par relativt nya områden med 
villabebyggelse. 
Jämshög har täta avgångar med buss såväl till Karlshamn och Bromölla som till Olofström.  I Jämshög finns 
det goda cykelförbindelser till Olofström, Näsum och Bromölla.  Grönstrukturen i Jämshög binds samman av 
Holjeån som rinner genom samhället. Längs ån finns flera promenadstigar som ger möjlighet till rekreation 
och motion. Mitt i centrum vid affären finns en park omgärdad av en trädkrans av relativt nyplanterade lindar 
samt med sittplatser, konst och blomsterplanteringar. Det finns även sammanhängande lövskogar mellan 
bostadsområdena. Jämshög ligger i direkt anslutning till Halens naturreservat med närhet till leder och 
friluftsliv. Jämshög är i nuläge utpekad som en strategisk nod med fullskaligt utbud.  
 
 

 

               
 
Figur 6. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Jämshög i ett upptagningsområde med en radie på 1,5 km.          
Källa: Pipos Serviceanalys 
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7.4 Kyrkhult med omland  
Bebyggelsen i Kyrkhult domineras av villabebyggelse från 1900-talets senare del. En mindre del av 
bostadsbeståndet utgörs av flerbostadshus som ligger centralt i orten. I de centrala delarna utgör bebyggelse 
från brunnsepoken kring sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet ett tydligt inslag. Det är en rikt 
artikulerad panelarkitektur präglad av den internationella schweizerstilen. Den tidigare brunnsrörelsens 
restaurang och turisthotell är några av de förnämsta byggnaderna. Centralt i orten ligger kyrkan med 
tillhörande sockenstuga. Det finns två generationer prästgårdar varav en är den äldsta byggnaden i Kyrkhult. 
Skolan ligger centralt i Kyrkhult.  
I Kyrkhult utgör Tulseboda Brunnspark ett centralt grönområde mellan Tulseboda Brunn och Södersjön. I 
parken finns blomsterrabatter, sittplatser, konst, brygga och våtmarker. Vid Södersjön finns, utöver 
brunnsparken, en badplats och ett elljusspår. Även Fornebodasjön ligger i direkt anslutning till samhället med 
kulturmiljön Fornebodastugan. Runt sjöarna finns promenadstigar.  
Det finns även en park med damm, konstverk och sittplatser vid Torgvägen samt ytterligare några mindre 
parkområden i de olika bostadsområdena. Grönområdena runt samhället präglas av skogsbygden. 
Det finns bussförbindelse till Olofström. I Kyrkhult förekommer inte många gång- och cykelvägar utan vissa 
lokalgator har trottoarer där gående vistas. Cyklister accepteras blandat med biltrafik inom gatunätet. 
Promenadstråk i skogsmark är vanliga, och möjliga att utveckla. Kyrkhult är i nuläge utpekad som en 
strategisk nod med icke fullskaligt utbud. 
 

 

               
 
Figur 7. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Kyrkhult i ett upptagningsområde med en radie på 3 km.           
Källa: Pipos Serviceanalys 
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7.5 Vilshult med omland   
Runt Vilshult finns det flera stora välbevarade mangårdsbyggnader med tillhörande ekonomibyggnader i sten 
samt flera mindre gårdar och torp. Väster om riksväg 15 ligger en välsamlad bebyggelse från det tidiga 1900-
talets järnvägsetablering. Norrut och öster om riksväg 15 utbreder sig villabebyggelse och mindre 
industriområden. Även i ortens södra del finns en del industriverksamheter. 
Vilshult har kollektivtrafik mellan Älmhult och Olofström dock är den generellt anpassad till arbetspendling.  
Inom samhället är gång- och cykelvägarna nästan obefintliga. Cyklister accepteras blandat med övrig trafik på 
de lokala gatorna. Trottoarer för gående finns i de centrala delarna. Förutom riksväg 15, som skär igenom 
Vilshult, så trafikeras järnvägen i utkanten av samhället med gods. Det finns flera obevakade 
järnvägsövergångar.  
I Vilshult finns en central park mitt i samhället intill riksväg 15 som innehåller sittplatser inramad av häckar, 
blomsterplanteringar och en minnessten. Trafiken kan dock upplevas störande i parken och därför har 
skolans utemiljö utvecklats till en mötesplats med boulebana, sittplatser, fotbollsplan och grillplats.  
I direkt anslutning till bostadsområden finns sammanhängande skogsområden med insprängda hagmarker. 
Vilshultsån rinner genom samhället och i södra delen finns Långasjön som ligger mellan järnvägen och 
riksväg 15. Närmaste badplats är Slagesnässjön som ligger 3,5 km öster om samhället. 
 

  

      
 
Figur 8. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Vilshult i ett upptagningsområde med en radie på 3 km.             
Källa: Pipos Serviceanalys 
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8 Tillgänglighet till service i Olofströms kommun  

Dessa kartor ger en visuell överblick över hur långt det är mellan olika servicepunkter i Blekinge. Det visar att 
man kanske har närmare till ett serviceställe i någon annan kommun än i sin egna. Till exempel servar 
Svängsta i Karlshamns kommun och Ryd i Tingsryds kommun även boende i Olofströms kommun. Skulle 
servicepunkterna i t.ex. Svängsta och Ryd försvinna minskar tillgängligheten för boende, organisationer och 
företag även i Olofström.  
 
 

8.1 Tillgänglighet till dagligvarubutiker med fullsortiment 
 

 
Figur 9. Tillgänglighet till dagligvarubutiker med fullsortiment i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys.  
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8.2 Tillgänglighet till drivmedelsstationer  
 

 
Figur 10. Tillgänglighet till drivmedelsstationer i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys.  
 
 

8.3 Tillgänglighet till posttjänster 
 

 
Figur 11. Tillgänglighet till posttjänster i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys.  
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8.4 Tillgänglighet till apotekstjänster  
 

 
Figur 12. Tillgänglighet till apotekstjänster i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys.  
 

8.5 Tillgänglighet till kontantuttag  
 

 
Figur 13. Tillgänglighet till kontantuttag i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys.  
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8.6 Tillgänglighet till betalningsförmedling 
 

 
Figur 14. Tillgänglighet till betalningsförmedling i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys. 

8.7 Tillgänglighet till dagkassehantering 
 

 
Figur 15. Tillgänglighet till dagkassehantering i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys 
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9 Serviceutövare i Olofströms kommun 

Dessa tabeller visar var de olika serviceställena i kommunen finns och vilka som är serviceutförare.  
 

9.1 Dagligvaror fullsortiment  

 
 

Figur 16. Placering av dagligvarubutiker med fullsortiment i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys 

Tabell 1. Dagligvarubutiker med fullsortiment i Olofströms kommun. Källa; Pipos Serviceanalys. 
namn adress postnummer postort huvudmän 

ICA Nära Träffen Bygatan 14 293 73 JÄMSHÖG ICA 
Maxi ICA Stormarknad 

Olofström 
Ekhagsvägen 2 293 40 OLOFSTRÖM ICA 

Lidl 108 Idrottsvägen 4 293 33 OLOFSTRÖM Lidl 
Willy:s Olofström 2281 Södra Kyrkhultsvägen 3 293 32 OLOFSTRÖM Willy:s 
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9.2 Drivmedel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Placering av drivmedelsstationer i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys  
 
Tabell 2. Leverantörer av drivmedel i Olofströms kommun. Källa; Pipos Serviceanalys. 

namn  adress postnummer postort huv  
Gulf Olofström 1738  Östra Storgatan 44 293 33 OLOFSTRÖM Gul  

INGO Olofström  Södra Kyrkhultsvägen 4 293 32 OLOFSTRÖM ING  
Olofström Ekhagsvägen (Tanka)  Ekhagsvägen 1 293 40 OLOFSTRÖM Tan  
Oljeshejkerna Johnsson Olofström  Brostugevägen 2 293 42 OLOFSTRÖM Olje    

Olofström, Lönsbodavägen  Lönsbodavägen 10 - 5 293 36 OLOFSTRÖM Pre  
Olofström, Lönsbodavägen 345  Lönsbodavägen 345 293 91 OLOFSTRÖM Pre  

St1 Olofström, Östra Ringvägen 
294 

 Östra Ringvägen 294 293 40 OLOFSTRÖM St1   

Vilshults Bilservice Tommy 
Svensson 

 Lönsbodavägen 290 62 VILSHULT Stat  
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9.3 Posttjänster 
 

 
Figur 18. Leverantörer av posttjänster i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys  
 
Tabell 3. Leverantörer av posttjänster i Olofströms kommun. Källa; Pipos Serviceanalys. 

namn adress postnummer postort huvudmän 
Direkten Olofström ÖSTRA STORGATAN 20 293 34 OLOFSTRÖM DHL,DB Schenker,Bring 
ICA Nära Träffen Bygatan 14 293 73 JÄMSHÖG PostNord 

Maxi ICA Stormarknad Olofström Ekhagsvägen 2 293 40 OLOFSTRÖM PostNord 
Lindella GÅRdens VÄRme O Fritid 

Ab 
Östra Storgatan 41 293 34 OLOFSTRÖM DHL,Bring 
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9.4 Apotekstjänster 
 

 
Figur 19. Leverantörer av apotekstjänster i Olofströms kommun. Källa: Pipos Serviceanalys  
 
Tabell 4. Leverantörer av apotekstjänster i Olofströms kommun. Källa; Pipos Serviceanalys. 

namn adress postnummer postort huvudmän 
ICA Nära Träffen Bygatan 14 293 73 JÄMSHÖG ICA 

Apotek Hjärtat Olofström Östra Storgatan 38 293 34 OLOFSTRÖM Apotek Hjärtat 
Apoteket Storgatan Olofström Östra Storgatan 34 293 34 OLOFSTRÖM Apoteket 
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9.5 Besöks- och medborgarinformation  
I Olofströms kommun finns olika informationspunkter, s.k. InfoPoints, dessa kan ses som en förlängd arm 
av Olofströms turistinformation. En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats och syftar till ökad 
tillgänglighet och service till kommuninvånare och besökare.  
 En InfoPoint är utmärkt med det vit/gröna InfoPoint-märket (registrerat varumärke). Det kan till exempel 
vara en butik, restaurang eller besöksmål där besökare kan få lokal turistisk information av den befintliga 
personalen/bemanningen som har fått en speciell utbildning. Platserna blir ett komplement till 
turistinformationen i centrala Olofström.  
InfoPoints finns på ICA Maxi Olofström, Gulf i Olofström, First Hotel Olofström, Halens Camping och 
Harasjömåla Fiskecamp.  
 

 
Figur 20. Logotypen för InfoPoints 
 
 

9.6 Fibernät 
 
Kartan (figur 21) 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 på 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 en 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 hommes 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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Figur 21. Fiberutbyggnad i Olofströms kommun, 2020 (källa PTS) 
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10 Analys  

10.1 Generell Tillgänglighet till service i Olofströms kommun 
Ur bilderna under rubrik 8 framgår det att tillgängligheten till service är relativt god i Olofströms kommun 
vad det gäller dagligvaror med fullsortiment, drivmedelsstationer, kontantuttag, betalningsförmedling, 
dagkassehantering och leverantörer av post- och apotekstjänster. Avståndet till en serviceutövare inom 
samtliga kategorier är aldrig längre än 10–20 km.  
För samtliga beskrivna orter gäller en hög sårbarhet. Försvinner en serviceutövare i området kan invånarna i 
Olofströms kommun få större avstånd till tillgänglig service. Därför är det viktigt att bibehålla och utveckla 
servicen på de beskrivna orterna för att göra servicen tillgänglig enligt Olofströms kommuns vision om ”Nära 
till allt”.  
 

10.2 Olika målgruppers behov av service 
 

10.2.1 Invånares behov av service 
Invånarna i Olofströms kommun är de som i högst utsträckning använder servicen i kommunen. Dessutom 
finns det naturligtvis invånare som pendlar in från de gränsande kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och 
även kommunerna norr om Olofström som använder servicen. Tillgången till grundläggande service är en 
viktig del när människor väljer att bo, flytta till och skaffa fritidshus i kommunen.  
 När det gäller dagligvaruhandeln finns ett gott utbud i tätorten och butikerna har ett bekvämt och 
tillgängligt läge, med undantag för de som bor i norra delen av kommunen, där det kan handla om en sträcka 
på upp till 10 km eller längre till närmaste tätort och ännu längre till Olofström.  
 Bibliotek, skolor, apotek, vård och omsorg är också viktiga funktioner. Tillgång till sociala mötesplatser, 
aktiva föreningar är viktiga för inkludering, gemenskap, bra hälsa och god livskvalitet.  
 Ändrade köpbeteenden som internethandeln konkurrerar allt mer om butikernas kundunderlag, främst 
vad gäller butiker med icke-dagligvaruutbud som kläder, teknik och skor. Detta kan även innebära att det 
istället ökar servicegraden på landsbygderna, eftersom invånarna på landsbygden nu har samma utbud som de 
i städerna. 
 
 

10.2.2 Företagens behov av service 
Näringslivets behov av service skiljer sig från boendes behov av service. Grundläggande service såsom 
livsmedelsförsörjning kan vara viktigast för boende och för företagen kan tjänster som dagkassehantering 
vara den viktigaste servicen för en företagares verksamhet. Kraven på samma sorts service kan skilja sig åt då 
exempelvis ett åkeri kan ha helt andra krav på drivmedelsstationer än vad privatpersoner har.  
 Ett annat exempel kan vara företagens behov av väl fungerande post- och paketombud. Även 
servicefunktioner som återvinningscentraler har stor betydelse för olika branscher och industriföretag i 
kommunen och dessa ombesörjs av kommunen. 
  
 

10.2.3 Besökarnas behov av service  
Även besökare är i behov att nyttja samma service som de boende i kommunen men givetvis under en 
kortare tidsperiod. Besöksnäringen är som störst under sommarhalvåret men kommunens turistbyrå är en 
året-runt-öppen fysisk och digital informationsplats, dock med återhållsamma öppettider under lågsäsong.  
Olofströms kommun har både svenska och utländska besökare, både inom jobbet och på fritiden. Efter 
svenska besökare kommer turister från t ex Tyskland, Nederländerna och Danmark. Många reser med 



    
 
 

  •  Sida 28 (29) 
 

husbilar och husvagnar och i dagsläget finns möjligheter att campa vid sjön Halen i anslutning till Olofström, 
i Uggleboda samt Harasjömåla. 
 
 

10.3 Sårbara grupper och framtida utveckling 
Vissa grupper av invånare riskerar att inte längre klara sina inköp och/eller ärenden själva utan blir beroende 
av annans hjälp. 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, riskerar att marginaliseras och 
därmed ställas vid sidan av utvecklingen. Detta gäller även för funktionsnedsatta invånare. Många är därför 
också beroende av att kollektivtrafiken håller acceptabel nivå.   
 
Det blir viktigt att arbeta för invånarnas behov. 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 Olofströms tätort. En bra fungerande 
uppkoppling är även avgörande i kriser och krig och möjliggör distans- och skolarbete samt distansstudier, 
tillgång till information och kommunikation samt ger tillgång till befintliga och framtida tjänster för sjukvård, 
villalarm, trygghetslarm, banktjänster, med mera.   
 
Samtidigt utgör också det digitala utanförskapet en utmaning, där många äldre sällan eller aldrig använder 
internet för inköp eller för att utför andra ärenden. I orter med en högre andel äldre bland befolkningen, kan 
det därför vara särskilt viktigt att verka för att dagligvaruhandeln blir kvar eller återetableras. På dessa och 
andra orter med begränsat utbud av butiker och ofta obefintligt utbud av bankkontor kan det också vara 
särskilt angeläget att verka för att minska det digitala utanförskapet.  
 
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 fossiloberoende, till exempel laddstolpar. 
 

10.4 Relevans av de strategiska noderna  
Region Blekinge har identifierat strategiska noder för utveckling med fullskaligt och icke fullskaligt utbud. 
Dessa speglar väl ortsstrukturen och de strategiska sambanden även inom kommunen, inte minst vad det 
gäller deras funktion för tillgängligheten till service i sina närområden.  
 
De regionala viljeinriktningarna är att servicen ska bibehållas i den nod som idag har ett fullskaligt utbud 
(Jämshög), medan det ska utvecklas mot ett fullskaligt utbud i de noder som inte har ett fullskaligt utbud 
(Kyrkhult och Vilshult).  
 
Gränum och Hemsjö är inte utpekade som strategiska noder, trots att orterna är viktiga för sitt omland.   
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11 Kommunala mål  

Olofströms kommun ställer sig bakom de regionala viljeinriktningarna vad det gäller de regionala strategiska 
noderna. Utöver dessa, anser Olofströms kommun att även Gränum och Hemsjö har särskild betydelse för 
tillgängligheten för service på landsbygden.  
 
Ronneby kommuns mål för servicearbetet är därför att:   
 

• verka för att bibehålla servicenivån i de orter som idag har ett fullskaligt utbud: Jämshög. 
 

• verka för att de orter som idag har ett icke-fullskaligt utbud ska utvecklas mot ett fullskaligt 
utbud. Detta gäller Kyrkhult, Vilshult, Gränum och Hemsjö.  
 

Olofströms kommun anser därför att det är de strategiska noderna samt Gränum och Hemsjö som ska 
prioriteras enligt förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 
 
Utöver detta har kommunen som ambition att den befintliga servicenivån i hela kommunen så långt som 
möjligt ska bibehållas men även utvecklas så att en tillfredsställande serviceförsörjning tryggas.  
 
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 Olofströms kommun.  
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