I SAMARBETE MED REGION BLEKINGE
OCH BLEKINGES FEM KOMMUNER

Serviceplan
Sölvesborgs kommun

”Sölvesborg - av naturliga skäl: Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva kommuner att bo och
leva i.
Genom engagemang, värme och närhet ges de bästa förutsättningar för god livskvalitet. Vi
välkomnar alla besökare och nya medborgare. Fokusområden är:
1. Livsmiljöer
2. Arbete och näringsliv
3. Infrastruktur och kommunikationer
4. Bemötande och service”
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1

Bakgrund

I Sölvesborgs kommun bor drygt 17 400 invånare. Sölvesborg tätort är huvudort samt största serviceort med
en befolkning på nästan 9 000 invånare. Med andra ord bor runt hälften av invånarna utanför stadskärnan.
Huvudtätorten har gott om service med både centrumhandel och externa köpcentrum i utkanten, varav
Kämpaslätten är det område som utvecklats senast. Även utanför Sölvesborg tätort utvecklas handel, av
vilken Mjällby Handelscentrum är ett exempel.
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 postoch 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 Sölvesborgs 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 Sölvesborgs
kommuns specifika servicestruktur och prioriteringar. Sölvesborgs kommuns serviceplan är framtagen 2021
för att aktualiseras varje mandatperiod.
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Bild 1. Sölvesborgs kommun och dess tätorter. Källa: Sölvesborgs kommun

1.1

Sölvesborgs vision för landsbygdsutveckling

Sölvesborgs kommun har en varierad landsbygd, till exempel Listerlandets fiskehamnar med säsongsöppna
restauranger och fik. I de norra delarna av kommunen på Ryssberget finns en av Sveriges bäst bevarade
bokskogar. Sölvesborgs kommun har ingen egen, separat plan för landsbygden. Kommunens vision gäller för
hela kommunen, och det görs heller ingen större skillnad i översiktsplanen på landsbygd och tätort.
Visionen för Sölvesborgs kommun är följande:
Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva kommuner att bo och leva i. Genom engagemang, värme och närhet ges de bästa
förutsättningar för god livskvalitet. Vi välkomnar alla besökare och nya medborgare. År 2020 är vi minst 20 000 invånare.
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Ambitionen är att succesivt förbättra kommunens attraktivitet, som en plats att bo, besöka och driva företag
i. Översiktsplanen uttrycker Sölvesborgs kommuns vilja för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och
bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt. Sölvesborgs kommun är inte särskilt tätbefolkat, större delen av
kommunen räknas som landsbygd i de flesta sammanhang, till exempel vid sökande av olika stöd.

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 Sölvesborgs 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, inte heller
regional eller ideell service. Sölvesborgs kommun har flera dokument som behandlar service i kommunen, till
exempel översiktsplanen som antogs under 2020.
Serviceplanen beskriver de servicenoder som Region Blekinge har identifierat, med fullskaligt och med icke
fullskaligt utbud. Dessa omfattar: Mjällby, Sandviken, Nogersund, Hörvik, Hällevik och Gammalstorp.
Utöver detta beskrivs tillgången till kommersiell service över hela kommunen.

2

Syfte

Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgång till kommersiell service i Sölvesborgs 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:
”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”.
Dessa stöds förmedlas i Blekinge län via Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge län.
Serviceplanen 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.
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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. Mer information om respektive stöd finns att söka hos respektive
organisation.
Hos Sölvesborgs 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 90 kr per hemsändning, som finansieras av Region Blekinge till
50%.
Landsbygdspotten som kräver en extern finansiär genom trepartsfinansiering.
För mer information hänvisas till https://www.solvesborg.se/
Hos Region Blekinge finns att söka:
Servicebidrag till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar på landsbygden, i syfte att överbrygga en
tillfällig svacka i likviditet eller lönsamhet. Bidraget kan högst uppgå till 250 000 kr per år.
Investeringsbidrag för utveckling av verksamhet.
Företagsstöd, som är 25% av kostnaden, med ett maximum på 60 000 kr.
För mer information hänvisas till https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt.html
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.
Hos Länsstyrelsen finns att söka:
Investeringsstöd för kommersiell och offentlig service för den lokala servicen på landsbygden ska kunna
bevaras och utvecklas.

4

Regionala mål

Region Blekinge arbetar för utveckling av den kommersiella servicen i Sölvesborgs kommun. 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.

4.1

Regionala strategiska noder

Region Blekinge har också tagit fram ”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,
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service och kollektivtrafik, som till exempel nya pendlarparkeringar och lånecykelsystem för att främja byten
mellan olika färdmedel.

4.1.1 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.

Bild 2. Strategiska noder i Blekinge, källa: Region Blekinge.
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4.1.2 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.

5

Nuläge – strategiska noder samt övriga områden

5.1

Befolkningsstatistik och service per strategisk nod

Under de följande rubrikerna redovisas statistik kring servicenivån för de noder i Sölvesborgs kommun som
Region Blekinge har pekar ut som strategiskt viktiga. De noder som ligger inom Sölvesborgs stad har
utelämnats eftersom förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) inte är tillämpningsbar i
dessa områden.

5.1.1 Mjällby
I Mjällby, även benämnd Lister-Mjällby, finns förskolan Midhall samt ett högstadium, det enda i kommunen
utöver centrala Sölvesborg. Utanför Mjällby i de gamla fiskeorterna talas den mycket speciella dialekten
listerländska. Här finns även ett av Sölvesborgs externa handelscentrum, Mjällby Handelscentrum, med fullt
sortiment av dagligvaror. Befolkningsantalet på orten är ca 1 900 invånare. Tillkommande bebyggelse föreslås
i tätorten intill befintlig infrastruktur och service som kommer att ge positiva effekter för service och
verksamheter.
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Bild 3. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Mjällby. Källa: Pipos serviceanalys.

5.1.2 Sandviken/Siretorp
Sandviken ligger strax söder om Siretorp. Sandviken har ett fåtal bofasta, men består till största delen av
fritidshus. Området har en av de bästa badstränderna i hela Hanöbukten och befolkningsantalet är ca 1 800
invånare.
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Bild 4. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Sandviken. Källa: Pipos serviceanalys.

5.1.3 Hanö/Nogersund
Hanö ligger fyra kilometer sydöst om Listerlandets spets och nås med reguljär båt från Nogersund. På ön
finns, förutom en bofast befolkning på 8 personer, en stor gästhamn, fyr, affär och restaurang sommartid,
museum samt vandrarhem. Naturvårdsverket köpte Hanö i 2016 och från 2017 är hela ön ett naturreservat.
Nogersund är en tidigare tätort och ett mindre fiskesamhälle på Listerlandet som har en folkbokförd
befolkning på 483 personer. På orten finns en restaurang i anslutning till hamnen, likaså en obemannad
livsmedelsbutik.
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Bild 5. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Nogersund/Hanö. Källa: Pipos serviceanalys.

5.1.4 Gammalstorp/Högtofta/Norje
Området Gammalstorp/Högtofta är vackert beläget vid Ryssbergets fot. På Ryssberget får du uppleva en av
landets största bokskogar. Ryssbergets naturreservat är genom sin närhet till centrum, sin naturskönhet och
sina stigsystem av stort värde för friluftslivet. Bland annat går Blekingeleden och Skåneleden genom
reservatet.
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Området består till övervägande del av bostadshus med naturen runt hörnet och här finns en förskola samt
en skola upp till åk 5. Här finns även ett rikt småföretags- och föreningsliv. Österut hittar Norje där Sweden
Rock Festival äger rum i juni varje år. Orten har en väldigt aktiv hembygdsförening och det finns även ett
antal gårdsbutiker som erbjuder ett icke fullskaligt sortiment av livsmedel.

Bild 6. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Nogersund/Hanö. Källa: Pipos serviceanalys.
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5.1.5 Hällevik
Fiskeläget i Hällevik är det äldsta och mest kända på Listerlandet. Här finns rökerier, restauranger och flera
olika boendealternativ. Byn ligger vid en djup vik, vackert omfamnad av de två landtungorna Björkenabben
och Kråkenabben. Den gamla bykärnan har traditionell trähusbebyggelse och vetter mot hamnen med sina
välbevarade stenkåsar. Hälleviks strand är i nuläget den enda stranden i Sölvesborg som har Blå flagg.
Badplatserna, båtbryggorna, campingen och Strandvallen är karaktärsskapande och viktiga platser för orten.

Bild 7. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Nogersund/Hanö. Källa: Pipos serviceanalys.
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5.1.6 Hörvik
Hörvik har 799 personer folkbokfärda på orten och präglas av modern fiskeindustri, även om den äldre
bebyggelsen till viss del bevarats. Hörvik är i det närmsta sammanvuxet med Krokås, ett mindre fiskeläge med
egen hamn. Väster om Hörvik ligger Hörviks Hallar, ett av bygdens klippbad och öster om ligger
naturreservatet Spraglehall. Orten har en obemannad butik och restaurang som är öppen större delar av året.
Utöver det är orten väldigt välbesökt under sommaren då ytterligare en restaurang och ett café öppnar.

Bild 8. Befolkning, arbetsställen och servicetyper i Hörvik. Källa: Pipos serviceanalys.
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5.2

Områden utanför utpekade strategiska noder

Utöver de utpekade noderna, finns det flera områden i Sölvesborgs kommun som har viktiga funktioner för
servicenivån, trots att de uppfyller kriterierna för en strategisk nod enligt Region Blekinges definition.
Ett exempel på detta är Tredenborg, som utgör en knutpunkt under sommarhalvåret i kommunen och där
det också finns en möjlighet att ta sig ut i den Blekingska skärgården, såväl västerut som österut. Bebyggelsen
består till övervägande del av fritidshus men även många permanenta bostäder. I Tredenborg ﬁnns en
växande besöksnäring med camping, badplatser, samt uthyrning av kajaker. Kopplingen till centrala
Sölvesborg, Ryssberget och Listerlandet är viktigt för främst friluftslivet.
I kommunen finns det också ett antal mindre orter som har en viktig funktion för sitt omland och dess
identitet, som inte är utpekade som strategiska noder. Bland dessa kan särskilt nämnas Valje.
I arbetet med servicefrågorna är det viktigt att inte glömma bort områdena mellan de strategiska noderna.
Region Blekinge har också adresserat denna utmaning genom att ta fram e s.k. motpolskarta, där geografierna
utanför de utpekade noderna redovisas och man lyfter där att dessa besitter andra kvaliteter än de strategiska
noderna ,t.ex. tillgång på naturvärden, vandringsleder, mål för besöksnäringen m.m.

Bild 9. Motpolskarta: geografin utanför utpekade noder. Källa: Region Blekinge.

5.3

Tillgänglighet till service i Sölvesborgs kommun

Under rubrikerna 5.3.1-5.3.7 redovisas tillgängligheten i avstånd till olika serviceslag i Sölvesborgs kommun i
samt serviceutövare uppdelade på serviceslag. Av säkerhetsskäl listas inte serviceutöver inom kontantuttag,
betalningsförmedling och dagkassehantering. De olika serviceslagen definieras enligt följande:
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Dagligvaror fullsortiment - Butiker som på helårsbasis tillhandahåller fullt sortiment av dagligvaror
Drivmedel - Drivmedelsanläggning med möjlighet för privatperson att tanka personbil
Posttjänster - Postkontor eller postombud för paketutlämning
Kontantuttag - Uttag av kontanter i svenska kronor i uttagsautomat eller över disk/i kassa på bankkontor
eller hos ombud.
Apoteksvaror – Apotek och apoteksombud för utlämning av receptbelagda läkemedel.
Betalningsförmedling – Betalning av räkningar med kontanter/kort eller från konto på bankkontor eller
hos ombud.
Dagskassehantering - Insättning av kontanter för företag och föreningar.
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5.3.1 Tillgänglighet till dagligvarubutiker med fullsortiment

Bild 10. Tillgänglighet till dagligvarubutiker med fullsortiment i Sölvesborgs kommun. Källa: PIPOS Serviceanalys.
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5.3.2 Tillgänglighet till drivmedelstationer

Bild 11. Tillgänglighet till drivmedelstationer i Sölvesborgs kommun. Källa: PIPOS Serviceanalys.
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5.3.3 Tillgänglighet till posttjänster

Bild 12. Tillgänglighet till posttjänster i Sölvesborgs kommun. Källa: PIPOS Serviceanalys.
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5.3.4 Tillgänglighet till apotekstjänster

Bild 13. Tillgänglighet till apotekstjänster i Sölvesborgs kommun. Källa: PIPOS Serviceanalys.
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5.3.5 Tillgänglighet till kontantuttag

Bild 14. Tillgänglighet till kontantuttag i Sölvesborgs kommun. Källa: PIPOS Serviceanalys.

5.3.6 Tillgänglighet till betalningsförmedling
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Bild 15. Tillgänglighet till betalningsförmedling i Sölvesborgs kommun. Källa: PIPOS Serviceanalys.

5.3.7 Tillgänglighet till dagkassehantering
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Bild 16. Tillgänglighet till dagkassehantering i Sölvesborgs kommun. Källa: PIPOS Serviceanalys.

5.4

Serviceutövare i Sölvesborgs kommun

5.4.1 Dagligvaror fullsortiment
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Bild 17. Dagligvarubutiker med fullsortiment i Sölvesborgs kommun. Källa: Pipos Serviceanalys.

Namn

Adress

Postnummer

Postort

Matöppet Hällevik

Strandvägen 11

294 72

Sölvesborg

Coop Sölvesborg 09-5260
Coop 21-6548 Rondellen
Sölvesborg

Järnvägsgatan 6

294 34

Sölvesborg

Järnvägsgatan 9

294 34

Sölvesborg

Frendo Sölvesborg

Östra Storgatan 37

294 31

Sölvesborg

Extra Mjällby

Remelinvägen 4A

294 71

Sölvesborg

ICA Supermarket Sölvesborg

Järnvägsgatan 1

294 34

Sölvesborg
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5.4.2 Drivmedel

Bild 18. Drivmedelstationer i Sölvesbogrs kommun. Källa: Pipos Serviceanalys.

Namn
St1 Sölvesborg, Skånevägen 30
St1 Sölvesborg, Snapphanegatan
Sölvesborg Kämpaslättsvägen (Tanka)
Listermacken Mjällby
Listermacken Sölvesborg
INGO Sölvesborg
TRB Sölvesborg
Smart Energy, Hällevik

Adress
Skånevägen 30
Snapphanegatan
Kämpaslättsvägen 1
Listervägen 2
Sölvesborgs rastplats
Östra Storgatan 37
Energivägen 2
Hällevik
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Postnummer
294 34
294 31
294 77
294 71
294 77
294 31
294 39
294 72

Postort
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg

5.4.3 Posttjänster

Bild 19. Leverantörer av posttjänster i Sölvesborgs kommun. Källa: Pipos Serviceanalys.

Namn
Coop Sölvesborg
ICA Supermarket Sölvesborg
Listermacken Mjällby
PostNord Sölvesborg
Hästtorgsgrillen
Frendo Sölvesborg
Matöppet Hällevik
Coop Rondellen Sölvesborg
Pressbyrån Sölvesborg

Adress
Järnvägsgatan 6
Järnvägsgatan 1
Listervägen 2
Löparevägen 4
Hästtorget
Östra Storgatan 37
Strandvägen 11
Järnvägsgatan 9
Ungergatan 2
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Postnummer
294 34
294 34
294 71
294 39
294 31
294 31
294 72
294 34
294 34

Postort
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg

5.4.4 Apotekstjänster

Bild 20. Leverantörer av apotekstjänster i Sölvesborgs kommun. Källa: Pipos Serviceanalys.

Namn
Matöppet Hällevik
Apotek Hjärtat Sölvesborg
Apoteket Mjällby Sölvesborg

Adress
Strandvägen 11
Järnvägsgatan 5A
Listervägen 35-39

Postnummer
294 72
294 34
294 71

Postort
Sölvesborg
Sölvesborg
Sölvesborg

5.4.5 Besöks- och medborgarinformation
I Sölvesborgs kommun finns olika informationspunkter, s.k. InfoPoints. Många av dessa finns på
landsbygden och kan ses som en förlängd arm av Sölvesborgs turistinformation. En InfoPoint är en
bemannad turistserviceplats och syftar till ökad tillgänglighet och service till kommuninvånare och besökare.
Dessa InfoPoints riktar sig i första hand till besökare/turister i tätorterna på landsbygden.
En InfoPoint är en bemannad, fast informationsplats, utmärkt med det vit/gröna InfoPoint-märket
(registrerat varumärke). Det kan till exempel vara en butik, restaurang eller fordon 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 Sölvesborg.
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Bild 21. Logotypen för InfoPoints

5.5

Fibernät

I framtiden kommer många av samhällets välfärdstjänster att bäras av den digitala infrastrukturen varför det
är viktigt att samtliga hushåll och företag ansluts. Till år 2020 bör minst 95 procent (tidigare 90 procent) av
alla hushåll och företag ha tillgång till en fibernätsanslutning på minst 100Mbit/sekund (nationellt mål).

Riket

Anslutna hushåll (%)
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64

65

48
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64
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Tillgången till fiber är viktig för såväl boenden som företagare och som framgår av ovanstående tabell gäller
för Sölvesborgs kommun att bredbandsandelanslutna hushåll i kommunen med minst 100 Mbit/s utgör totalt
64%, men 48% på landsbygden (för hela Blekinge är det 37%, för riket 48%).
Bredbandsandelanslutna företag i kommunen med minst 100 Mbit/s utgör 64% och här är 53% på
landsbygden anslutna (hela Blekinge 41%, riket 55%). (Källa PTS, 2019).
Det kommunala bolaget Sölvesborg Energi har ett uppdrag från kommunfullmäktige att erbjuda alla företag
och permanentboende en fiberanslutning. Detta arbete är påbörjat och pågår. Man räknar med att alla
permanentboende och företag som beställer kommer vara anslutna under 2021.
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Bild. 21. Fiberutbyggnad i Sölvesborg kommun, 2019 (källa PTS)

6

Analys

6.1

Generell tillgänglighet till service i Sölvesborgs kommun

Ur bilderna under rubrik 5.3 framgår att tillgänglighet till service är relativt god i Sölvesborg. Avståndet till en
serviceutövare inom dessa kategorier är knappt längre än 10-20 km. Däremot ser vi en saknad på alla typer av
kommersiell service i området Sandviken/Siretorp samt Gammalstorp/Högtofta. Ortsboende är således
hänvisade till centrala Sölvesborg eller Mjällby. 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 i dessa
områden. Även i Norje saknas en dagligvaruhandel och ortsborna är hänvisade till Mjällby eller centrala
Sölvesborg, varför det är viktigt att arbeta för att servicen i norra delen av kommunen etableras samt
utvecklas.
Däremot gäller en hög sårbarhet för områden som Mjällby, Nogersund och Hörvik. Avstånd för boende och
företag i området kommer att öka i betydande omfattning om servicen i området upphör. Därför är det
viktigt att på dessa orter arbeta för att bibehålla och utveckla servicen.
Här ser vi möjligheter att uppmuntra gynnsamma samarbeten emellan antingen redan befintliga
serviceutövare eller utomstående som vill etablera sig kommunen. I sin tur kan detta skapa mötesplatser för
människor som bor på orten eller inom kommunen.

6.2

Olika målgruppers behov av service

6.2.1 Invånares behov av service
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Invånarna i Sölvesborg kommun är de som i högst utsträckning använder servicen i kommunen. Dessutom
finns det naturligtvis invånare som pendlar in från de gränsande kommunerna Karlshamn, Olofström och
Bromölla m fl 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 Sölvesborg.
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. Fritidsgårdar är viktiga
mötesplatser för barn och unga. På landsbygden utvecklas detta inte sällan till mötesplatser för barn, unga och
vuxna. En värdefull utveckling för lokalsamhället, där umgänge över generationsgränser är berikande. Genom
kulturen och näringslivet skapas många sociala mötesplatser.
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.
6.2.2 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.
6.2.3 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.
Sölvesborg kommun har både svenska och utländska besökare, både inom jobbet och på fritiden. Efter
svenska besökare kommer turister från t ex Tyskland, Polen, Nederländerna och Danmark. Många reser med
husbilar och husvagnar och i dagsläget finns campingplatser på många olika orter geografiskt spridda över i
kommunen.

6.3

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.

• Sida 32 (34)

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 Sölvesborg. 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, som
t.ex. Mjällby och Nogersund, kan det därför vara särskilt viktigt att verka för att dagligvaruhandeln blir kvar.
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.

7

Kommunala mål

7.1

Kommunens 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 Sölvesborgs 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 turistbranschen som är den snabbast växande näringen
så är det väsentligt att servicebehov tillgodoses för besökande till kommunen.
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Bilagor
1. Tabeller Källa: Pipos
Dagligvaror fullsortiment
Namn
Extra Mjällby
Matöppet Hällevik
Dagligvaror ej fullsortiment
Namn
Briggen Hanö
Listermacken Mjällby
Supermarket Sweden Rock
24 FOOD Hörvik
24 FOOD Nogersund
Drivmedelsstationer
Namn
Smart Energy, Hällevik
Listermacken Mjällby
Posttjänster
Namn
Listermacken Mjällby

Adress
Remelinvägen 4A
Strandvägen 11

Adress
Hanö Hamnplan
Listervägen 2
Norjebokevägen 12
Badstrandsvägen 2
Hamnplan 8 Nogersund

Adress
Hällevik
Listervägen 2

Postnummer Postort
294 71
SÖLVESBORG
294 72
SÖLVESBORG

Postnummer
294 07
294 71
294 76
294 74
294 95

Huvudmän
Hemköp
Bergendahls

Postort
SÖLVESBORG
SÖLVESBORG
SÖLVESBORG
SÖLVESBORG
SÖLVESBORG

Postnummer Postort
294 72
SÖLVESBORG
294 71
SÖLVESBORG

Adress
Listervägen 2

Postnummer Postort
294 71
SÖLVESBORG

Matöppet Hällevik

Strandvägen 11

294 72

Apoteksvaror
Namn
Matöppet Hällevik
Apoteket Mjällby
Sölvesborg

Adress
Strandvägen 11
Listervägen 3539

SÖLVESBORG

Huvudmän
DBSchenker
DHL,Postnord
DHL

Postnummer Postort
Huvudmän
294 72
SÖLVESBORG Bergendahls
294 71
SÖLVESBORG Apoteket
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