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Bakgrund  
Piteå kommun lämnar stöd till butiker på landsbygden, i syfte att förhindra en försämring av 
tillgängligheten till kommersiell service. Då butiker ofta fungerar som ombud för andra funktioner 
kan butiken ha en betydelse som går utöver den rent butiksmässiga funktionen, varför stödet även 
syftar till att upprätthålla servicenivån på landsbygden. För att följa med utvecklingen där 
exempelvis digitala verktyg i butiker kan användas på ett sådant sätt som ökar service i ett område 
vill kommunen vara med och stötta denna utveckling. 
 

Villkor för stöd  
För att landsbygdsbutik ska kunna erhålla stöd ska följande villkor vara uppfyllda:  

 Butiken ska normalt ligga minst 10 km från närmaste alternativ  
- Undantag från detta krav får göras efter särskild bedömning, då hänsyn ska tas till 

stödets betydelse för bygdens fortlevnad. Vid denna bedömning ska bland annat hänsyn 
tas till tillgänglighet i form av tillgång till kommunikationer samt belägenhet i 
förhållande till pendlingsstråk  

 Den sökande ska ha för avsikt att vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten, dessa åtgärder 
ska vara beskrivna i till ansökan bifogad handlingsplan 

 Nya lösningar för att upprätthålla god service uppmuntras.   
 Om stöd har lämnats vid tidigare tillfälle ska sökanden bifoga en uppföljning av vidtagna 

åtgärder utifrån då upprättad handlingsplan.  
 Om det tidigare stödtillfället ligger mer än fem år före aktuell ansökan, behöver ej 

uppföljning redovisas.  
 Om ägarbyte skett sedan tidigare stödtillfälle behöver ej uppföljning redovisas.  
 Om stöd har lämnats vid ett tidigare tillfälle ska det tas hänsyn till huruvida 

handlingsplanen har genomförts samt vilka eventuella ytterligare åtgärder som sökanden 
avser vidta.  

 De åtgärder som sökanden avser att vidta bedöms bidra till en förbättrad ekonomisk 
situation för butiken, samt bidra till att upprätthålla en tillfredsställande varuförsörjning till 
konsumenterna.  

 
Prioriteringsgrunder  
Butiker med synnerlig betydelse för varuförsörjning inom respektive kundomland prioriteras.  

Handläggning  
Ansökningsblanketter upprättas och ajourhålls av landsbygdsutvecklaren, som även ansvarar för 
handläggning av ansökningar.  

Beslut om stöd fattas av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Innan utskottet fattar beslut 
ska Landsbygdspolitiska Rådet ges tillfälle att yttra sig.  

 
Antaget av KS 2014-06-02 § 132 
Reviderad av KS 2023-03-06 § 33 
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