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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-08-31 kl. 09:00-11:50 

 
Plats: Regionens hus, sal B 

§11 Särskilt driftsstöd för butiker i glesbygd 
Diarienummer: RJL 2016/2125, 1953, 2241, 2635, 2633 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja bidrag enligt 
följande: 
 
1. Bevilja Puttes Lanthandel AB, Ramkvilla 172 500 kr i 

särskilt driftstöd för 2016 av särskilda medel tilldelade från 
Tillväxtverket (Dnr 2016/2125) 

2. Bevilja ICA Nära Korsberga 18 750 kr i särskilt driftstöd för 
2016 av särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket (Dnr 
2016/1953) 

3. Bevilja Annebergs Livs 140 734 kr i särskilt driftstöd för 
2016 av särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket (Dnr 
2016/2241) 

4. Avslå ansökan från Tempo Bottnaryd (Dnr 2016/2635) p.g.a. 
för ensidigt utbud av varor 

5. Avslå ansökan från Goda butiken i Sandhem (Dnr 
2016/2633) p.g.a. för kort avstånd till annat försäljningsställe 

 
Sammanfattning 
Tillväxtverket har beslutat, enligt regeringsuppdrag, att fördela 
medel till berörda stödmyndigheter för långsiktigt stöd till 
dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt 
utsatta. Region Jönköpings län har för detta ändamål fått 275 000 
kronor särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket för 2016. 
Stödet delas ut enlig specifika förutsättningar och villkor men 
stödmyndigheten kan besluta att skjuta till mer medel. Då 
ansökningarna överstiger 275 000 kr tas överskjutande medel    
(56 984 kr) ur våra ordinarie statliga 1:1 medel. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19 
• Skrivelse tillväxtverket, beslut om fördelning av medel för 

särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och 
utsatta lägen 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson 
Ordförande 

 

 

  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-08-19 Dnr, se nedan 

  

 

   

Regionledningskontoret   
Lena Bohman Hjelmstedt  

Nämn för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Särskilt driftstöd för butiker  

Förslag till beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar bevilja bidrag 
enl. följande: 

1. Bevilja Puttes Lanthandel AB, Ramkvilla 172 500 kr i särskilt driftstöd 
för 2016 av särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket  
(Dnr 2016/2125) 

2. Bevilja ICA Nära Korsberga 18 750 kr i särskilt driftstöd för 2016 av 
särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket (Dnr 2016/1953) 

3. Bevilja Annebergs Livs 140 734 kr i särskilt driftstöd för 2016 av 
särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket (Dnr 2016/2241) 

4. Avslå ansökan från Tempo Bottnaryd (Dnr 2016/2635) p.g.a. för 
ensidigt utbud av varor 

5. Avslå ansökan från Goda butiken i Sandhem (Dnr 2016/2633) p.g.a. 
för kort avstånd till annat försäljningsställe 

Sammanfattning  
Tillväxtverket har beslutat, enligt regeringsuppdrag, att fördela medel till berörda 
stödmyndigheter för långsiktigt stöd till dagligvarubutiker i glesbygdsområden 
som bedöms som särskilt utsatta. Region Jönköpings län har för detta ändamål fått 
275 000 kronor särskilda medel tilldelade från Tillväxtverket för 2016. Stödet 
delas ut enlig specifika förutsättningar och villkor men stödmyndigheten kan 
besluta att skjuta till mer medel.  
Då ansökningarna överstiger 275 000 kr tas överskjutande medel (56 984 kr) ur 
våra ordinarie statliga 1:1 medel. 

Information i ärendet 
Stödet får endast lämnas till försäljningsställen som har ett mångsidigt utbud av 
dagligvaror, är beläget mer än 15 km från ett annat försäljningsställe, har fasta 
lokaler på åretruntbasis och har en nettoomsättning för dagligvaror på högst elva 
miljoner. Butiken i Anneberg ligger precis under gränsen 15 km men har stort 
behov av stöd. Enligt Tillväxtverkets regler kan då stödmyndigheten välja att 
skjuta till mer medel. I slutet av året kan stödmyndigheten ev. kompenseras för 
detta med medel från Tillväxtverket. 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-08-19 Dnr, se nedan 

 
 

 

 
 

Beslutsunderlag 
• Ansökningar från butikerna 
• Riktlinjer och bestämmelser för särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i 

sårbara och utsatta lägen från Tillväxtverket 

 
Beslutet skickas till 
Sökande butiker 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör 
  

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör 

  

 
 
 
  
 
 
 



 

Datum 
2016-03-01 

Diarienr 
1.2.2-Ä 2015-1739 
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Till: Lä nsstyrelser, ländsting, 
sämverkänsorgän enligt sä ndlistä 

 

Beslut om fördelning av medel för särskilt driftsstöd till 
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen 

Beslut 
Tillvä xtverket beslutär enligt regeringsuppdräg (N2015/08916/HL) ätt fo rdelä medel 
till lä nsstyrelser eller i fo rekommände fäll bero rdä ländsting respektive 
sämverkänsorgän(i dettä beslut källäde sto dmyndigheter). Medlen skä änvä ndäs till ett 
lä ngsiktigt sto d till dägligvärubutiker i glesbygdsomrä den som bedo ms som sä rskilt 
utsättä. Sto det ä r bäserät pä  fo rslägen i betä nkändet Service i glesbygd (SOU 2015:35).  

Motivering och fördelning 
Medlen fo rdeläs enligt beskriven fo rdelningsmodell i bilägä 1.   

Genomförande och villkor för beslut  
Sto dmyndighet skä enligt dettä beslut med tillho rände riktlinjer beslutä om driftsto d till 
fo rsä ljningsstä llen äv dägligväror i sä rskilt sä rbärä och utsättä lä gen. Sto det skä beviljäs 
i enlighet med nyä och ä ndräde bestä mmelser i fo rordningen (2000:284) om sto d till 
kommersiell service som kommer ätt trä dä ikräft under vä ren 2016 sämt dä ruto ver 
fo ljä Tillvä xtverkets riktlinjer fo r sto det enligt bilägä 2. 
 
Sto dmyndigheten fä r inte fättä beslut om sto d till slutlig sto dmottägäre fo rrä n ovän 
nä mndä fo rä ndringär i fo rordningen (2000:284) trä tt i kräft. 
 
Tillvä xtverket fo rbehä ller sig rä tten ätt omfo rdelä medel som inte här beslutäts innän 
15 september 2016.  
 
Bilägor:  

1. Fo rdeläde medel ä r 2016 till respektive sto dmyndighet sämt beskrivning äv 
fo rdelningsmodell. 

2. Riktlinjer fo r sä rskilt driftssto d till fo rsä ljningsstä llen fo r dägligväror i sä rbärä 
och utsättä lä gen. 

3. Ä ndring eller upphä vände äv beslut sämt omfo rdelning och ä terkräv äv 
fo rdeläde medel. 
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Beslut i dettä ä rende här fättäts äv generäldirekto r Gunillä Nordlo f. 
 
I händlä ggningen här Ä sä Bjelkeby, Ännä Bunger, Kristinä Lindskog, Peter Blomquist 
och Pä r Ove Bergquist deltägit. Den senäre fo redrägände äv ä rendet. 
 
 
Stockholm 2016-03-01 
 
 
 
 
Gunillä Nordlo f 

Pä r Ove Bergquist 
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Sändlista: 
 
Lä nsstyrelsen i Blekinge  
Lä nsstyrelsen i Dälärnä 
Region Gotländ 
Region Gä vleborg 
Region Jä mtländ-Hä rjedälen 
Region Jo nko ping 
Region Hälländ 
Regionfo rbundet i Kälmär lä n 
Region Kronoberg 
Lä nsstyrelsen i Norrbotten 
Region Skä ne 
Lä nsstyrelsen i Stockholm 
Lä nsstyrelsen i So dermänländ 
Lä nsstyrelsen i Uppsälä 
Lä nsstyrelsen i Vä rmländ 
Lä nsstyrelsen i Vä sterbotten 
Lä nsstyrelsen i Vä sternorrländ 
Lä nsstyrelsen i Vä stmänländ 
Region Vä strä Go täländ 
Region O rebro 
Region O stergo tländ 
 
 
Kopia: 
 
Nä ringsdepärtementet 
 
 
 
 
Vid frågor i detta ärende kontakta: 
Pä r Ove Bergquist 
Tillvä xtverket  
Tel: 08-689 95 89 
E-post: pärove.bergquist@tillväxtverket.se   
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Bilaga 1 till Tillväxtverkets beslut 2016-03-01 (Dnr: 1.2.2-Ä 2015-1739) 

Fördelade medel år 2016 till respektive beslutande 
organisation samt beskrivning av fördelningsmodell. 

Lä nsstyrelser eller i fo rekommände fäll bero rdä ländsting respektive 
sämverkänsorgän(sto dmyndigheter) tilldeläs medel enligt täbell 1 nedän, fo r ätt fättä 
beslut om driftsto d till fo rsä ljningsstä llen fo r dägligväror i sä rskilt sä rbärä och utsättä 
lä gen.   
 
Sto dmottägären skä som villkor fo r sto d ä tä sig ätt utfo rä en tjä nst äv ällmä nt 
ekonomiskt intresse. I beslut om sto d skä sto dmyndighet dä rfo r änge de nä rmäre 
villkoren fo r tjä nsten. Dessä skä innefättä ä tminstone vilket utbud äv dägligväror som 
skä tillhändähä lläs och under vilken tid som fo rsä ljningsstä llet skä hä lläs o ppet. Äv 
sto dbeslutet skä det främgä  ätt sto det här käräktä ren äv sto d äv mindre betydelse och 
det skä finnäs en uttrycklig hä nvisning till kommissionens fo rordning (EU) nr 360/2012 
om tillä mpningen äv ärtiklärnä 107 och 108 i fo rdräget om Europeiskä unionens 
funktionssä tt pä  sto d äv mindre betydelse som beviljäs fo retäg som tillhändähä ller 
tjä nster äv ällmä nt ekonomiskt intresse. 
 
Tabell 1: Fördelade medel per län budgetår 2016.  
Län Stödmyndighet Fördelade medel(kr) 

Blekinge  Länsstyrelsen i Blekinge                          -       

Dalarna Länsstyrelsen i Dalarna          1 932 401     

Gotland Region Gotland                         -       

Gävleborg Region Gävleborg          1 107 816     

Jämtland Region Jämtland-Härjedalen          4 143 659     

Jönköping Region Jönköping              275 000     

Halland Region Halland                         -       

Kalmar Regionförbundet i Kalmar län              499 689     

Kronoberg Region Kronoberg              949 586     

Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbotten          4 501 580     

Skåne Region Skåne              300 000     

Stockholm Länsstyrelsen i Stockholm          3 306 987     

Södermanland Länsstyrelsen i Södermanland              300 000     

Uppsala Länsstyrelsen i Uppsala              566 667     

Värmland Länsstyrelsen i Värmland          1 432 608     

Västerbotten Länsstyrelsen i Västerbotten          6 376 061     

Västernorrland Länsstyrelsen i Västernorrland          2 352 925     

Västmanland Länsstyrelsen i Västmanland              266 667     

Västra Götaland Region Västra Götaland          4 306 262     

Örebro Region Örebro              558 023     

Östergötland Region Östergötland          1 824 070     
 Totalsumma        35 000 000     

 
Enligt regeringens beslut (N2015/08916/HL) skä Tillvä xtverket utärbetä en modell fo r 
fo rdelning äv medlen i sämverkän med Myndigheten fo r tillvä xtpolitiskä utvä rderingär 
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och änälyser(Tillvä xtänälys). Sto det här fo rdeläts bäserät pä  fo rsläg i betä nkändet äv 
utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:35). Medlen här fo rdeläts pä  respektive lä n 
och sto dmyndighet utifrä n fo rdelningsnyckeln:   
 

- Äntäl fo rsä ljningsstä llen äv dägligväror belä get mer ä n 15 km frä n nä stä 
fo rsä ljningsstä lle äv dägligväror och som här en nettoomsä ttning äv dägligväror 
pä  ho gst 11 miljoner kronor.1 

Beskrivning av fördelningsmodell 
Underläg info r fo rdelning äv 35 miljoner kronor(mnkr) till respektive lä n här erhä llits 
frä n Tillvä xtänälys. Underläget bestä r äv stätistik o ver sämtligä fo rsä ljningsstä llen fo r 
dägligväror (cä 5100 fo rsä ljningsstä llen) som innehä ller uppgifter om bl.ä. geogräfiskt 
lä ge sämt nettoomsä ttning frä n fo rsä ljning äv dägligväror per 2014-12-31. 
Tillvä xtänälys här beärbetät dennä stätistik och här fo r respektive fo rsä ljningsstä lle 
berä knät ävstä ndet(meter) till nä stä fo rsä ljningsstä lle äv dägligväror.  
 
Det sä rskildä driftssto det skä lä mnäs till fo rsä ljningsstä lle som ä r belä get mer ä n 15 
kilometer frä n ännät fo rsä ljningsstä lle äv dägligväror, ä r o ppnä pä  ä retruntbäsis och här 
en nettoomsä ttningen fo r dägligväror som uppgick till ho gst 11 mnkr vid senäste 
ä rsredovisning. 
 
Dessä begrä nsningär äv sto det innebä r ätt ett stort äntäl fo rsä ljningsstä llen fäller bort 
som sto dbärä butiker. Fo r butiker med mellän 14500 till 14999 meter (vilket bero r 
totält 12 butiker) till nä stä butik sä  här ävstä ndet ävrundäts upp till 15 kilometer. En 
ännän fäktor som tägits i beäktände ä r ätt stätistik o ver fo rsä ljningsstä llen innehä ller 
ällt frä n stormärknäder till mindre servicebutiker, träfikbutiker och sä songso ppnä 
butiker. De senäre här sä  lä ngt det värit mo jligt utifrä n butikstätistik plockäts bort ur 
underläget. Träfikbutiker ä r enligt definition servicebutiker i änslutning till en 
bensinstätion. En bedo mning här gjorts ätt träfikbutikernä generellt inte fyller sämmä 
funktion som en servicebutik fo r dägligväror. Dels p.g.ä. utbudet äv dägligväror men 
ä ven hur de geogräfiskt ä r pläceräde. Dä rfo r här välet gjorts ätt inte tä med träfikbutiker 
i underläget o ver tillgä nglighetsberä kningär frä n Tillvä xtänälys. Om träfikbutikernä 
häde rä knäts in i dennä berä kning sä  häde resultätet blivit ätt ett fä rre totält äntäl 
fo rsä ljningsstä llen häde klärät ävstä ndskrävet pä  15 kilometer.  
 
I stätistik o ver fo rsä ljningsstä llen som klärär kräven i bestä mmelser fo r sto det ävseende 
ävstä nd och nettoomsä ttning äv dägligväror här en uppskättning gjorts enligt 
berä kningsmodell i bilägä 2 fo r ätt fä  ett berä knät belopp äv sto d. Dä  underläget 
innehä ller uppgifter om omsä ttning uppdelät pä  omsä ttningsklässer (2 till 3 mnkr per 
omsä ttningskläss) sä  här sto dbeloppet berä knäts utifrä n det genomsnittligä beloppet i 
respektive omsä ttningskläss, enligt täbell 2. En äv de ursprungligä omsä ttnings-
klässernä i stätistikunderläget vär 10 – 15 mnkr vilket inte stä mmer med den o vre 
grä nsen fo r sto det pä  11 mnkr i omsä ttning. Dä rfo r här en ävstä mning gjorts med 
lä nens händlä ggäre fo r sto d till kommersiell service. Sämtligä fo rsä ljningsstä llen i 
dennä omsä ttningskläss(cä40st) här kontrolleräts fo r ätt se vilkä som här en 
omsä ttning under 11 mnkr och dä rmed bo r finnäs med i underläget fo r fo rdelning äv 
medel till lä nen. Dettä resulteräde i ätt 11 fo rsä ljningsstä llen i omsä ttningskläss 10-15 
mnkr togs med i berä kningsunderläget och delädes upp pä  omsä ttningsklässernä 10 
mnkr respektive 10,5 mnkr. 
 
                                                                 
1 Underläg frä n Tillvä xtänälys, 2016-02-15. (Bäserät pä  Delfi Märknädspärtner stätistik o ver 
dägligvärubutiker 2015 med uppgifter per 2014-12-31) 
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Tabell 2: Omsättningsklasser, antal butiker med över 15 km till nästa butik, och 
beräknat stöd per omsättningsklass 
Omsättningsklass 

(mnkr) 
Antal butiker 

(3)* (>15km) 
Genomsnitt 

omsättning (kr) 
Beräknat stöd (kr) 

(Utifrä n omsä ttningskläss) 

(1)*0,5 – 1 1 1 000 000 33 333 

1 – 2 15 1 500 000 66 667 

2 – 3 21 2 500 000 133 334 

3 – 4 27 3 500 000 200 000 

4 – 5 26 4 500 000 266 667 

5 – 6 23 5 500 000 300 000 

6 – 8 21 7 000 000 300 000 

8 – 10 23 9 000 000 150 000 

(2)*10  7 10 000 000 75 000 

(2)*10,5 4 10 500 000 37 500 

Summa 168   
(1)* Fo r omsä ttningskläss 0,5-1 mnkr sä  berä knäs sto det pä  1 000 000 kr dä  det inte finns nä gon butik med lä gre 
omsä ttning i berä kningsunderläget 
(2)*Omsä ttningskläss skäpäd efter diälog med lä nen utifrä n butiker med ursprunglig omsä ttningskläss 10-15 mnkr 
(3)* Ävstä nd 14500 – 14999 meter här ävrundäts upp till 15 kilometer 
 
Tabell 3: Fördelade medel per län budgetår 2016. Antal försäljningsställen med 
omsättning under 11 mnkr samt mer än 15 km till närmaste försäljningsställe 
Län Antal 

Försäljnings-
ställen 

Beräknat stöd Tillägg 
ändel äv 

resterände sto d 
upp till 35 mnkr 

Totalt fördelade 
medel 2016 

BLEKINGE - - -                         -       

DALARNA 9             1 858 334     74 067          1 932 401     

GOTLAND - - -                         -       

GÄVLEBORG 5             1 066 668     41 148          1 107 816     

JÄMTLAND 21             3 970 836     172 823          4 143 659     

JÖNKÖPING 2                275 000     -              275 000     

HALLAND - - -                         -       

KALMAR 3                475 000     24 689              499 689     

KRONOBERG 4                916 667     32 919              949 586     

NORRBOTTEN 25             4 295 839     205 741          4 501 580     

SKÅNE 1                300 000     -              300 000     

STOCKHOLM 13             3 200 002     106 985          3 306 987     

SÖDERMANLAND 1                300 000     -              300 000     

UPPSALA 2                566 667     -              566 667     

VÄRMLAND 7             1 375 000     57 608          1 432 608     

VÄSTERBOTTEN 30             6 129 172     246 889          6 376 061     

VÄSTERNORRLAND 12             2 254 169     98 756          2 352 925     

VÄSTMANLAND 1                266 667     -              266 667     

VÄSTRA GÖTALAND 20             4 141 669     164 593          4 306 262     

ÖREBRO 3                533 334     24 689              558 023     

ÖSTERGÖTLAND 9             1 750 003     74 067          1 824 070     

Totalsumma 168 33 675 027       1 324 973            35 000 000     



 

7(16)  
 

 

 
Slutligen ä terfinns 168 fo rsä ljningsstä llen äv dägligväror som här en omsä ttning pä  
under 11 mnkr och mer ä n 15 km till nä stä fo rsä ljningsstä lle. Tre lä n (Blekinge, Gotländ 
och Hälländ) här enligt stätistik ingä butiker som klärär dessä kriterier. Fem lä n 
(Jo nko ping, Skä ne, So dermänländ, Uppsälä och Vä stmänländ)här en eller tvä  butiker 
som klärär kräven. Dä  det berä knäde sto det utgä r frä n omsä ttningsklässer enligt ovän 
sä  finns en risk ätt verklig omsä ttning fo r ett fo rsä ljningsstä lle medfo r ätt ett sto rre sto d 
bo r beviljäs ä n det berä knäde sto det enligt fo rdelningsmodellen. Det skulle kunnä 
resulterä i ätt ett lä ns tilldeläde medel inte rä cker till vid beviljände äv sto d. Dettä ä r 
exträ stor risk dä  ett lä n här nä got enstäkä fo rsä ljningsstä lle som klärär kräven fo r 
sto det. Fo r ätt undvikä dettä scenärio här det berä knäde sto det justeräts fo r de 
sistnä mndä fem lä nen.  Fo r respektive lä n här ett fo rsä ljningsstä lle erhä llit ett ho gre 
berä knäd sto d utifrä n nä rmäste omsä ttningskläss som ger ett ho gre berä knäd sto d. Som 
exempel här ett berä knät sto d i omsä ttningskläss 4-5 mnkr justeräts frä n 266 667 kr till 
300 000kr. Ett lä n med endäst ett fo rsä ljningsstä lle kän mäximält tilldeläts 300 000 kr 
dä  dettä ä r det mäximälä sto det som kän beviljäs per fo rsä ljningsstä lle. 
 
Dä  det totälä berä knäde sto det inte kommer upp till exäkt 35 mnkr fo rdeläs resterände 
1 324 973 kronor pä  de 13 o vrigä lä nen utifrä n respektive lä ns äntäl fo rsä ljningsstä llen 
i relätion till totält äntäl fo rsä ljningsstä llen fo r dessä lä n(161 st), enligt täbell 3. De fem 
lä nen ovän fä r ingen del äv dennä resterände pott dä  de redän här kompenseräts enligt 
ovänstä ende beskrivning. 
 
Observerä ätt underläget med 168 fo rsä ljningsstä llen inte utgo r en exäkt fo rteckning 
o ver de som ä r berä ttigäd till driftsto d sämt storlek pä  sto dbelopp. Det ä r en teoretisk 
fo rdelningsmodell och ändrä fäktorer kän pä verkä sto det. T.ex. finns bestä mmelser fo r 
sto det sä som mä ngsidigt utbud, o ppettider, detäljeräde uppgifter om nettoomsä ttning 
och ännän grundlä ggände service som pä verkär om fo rsä ljningsstä llet ä r berä ttigät till 
sto d och till vilket belopp. Ändrä fäktorer som pä verkär sto dgivning kän värä konkurser, 
stä ngning eller nyo ppning äv butiker. Dessä fäktorer här inte kunnät beäktäs vid 
berä kning äv fo rdeläde medel. 

Uppföljning, omfördelning samt fördelning av medel för åren 2017 - 2019 

Tillvä xtverket kommer ätt fo ljä upp änvä ndningen äv de medel som fo rdeläs enligt dettä 
beslut.  Efter den 15 september go rs en uppfo ljning äv sto dmyndigheternäs beviljäde 
och utbetälde sto d fo r ätt se om nä gon sto dmyndighet här kvär medel eller brist pä  
medel. En eventuell omfo rdelning äv medel kän dä refter kommä ätt genomfo räs. 
En slutlig uppfo ljning go rs efter ävslutät budgetä r fo r redovisning till Regeringskänsliet 
som sämordnäs med Tillvä xtverkets o vrigä redovisningär pä  serviceomrä det 
 
Fo rdelning äv medel fo r kommände ä r 2017-2019 kommer ätt go räs ä rligen info r 
kommände budgetä r. Dessä fo rdelningär kommer utgä  dels frä n ny butiksstätistik som 
erhä lls frä n Tillvä xtänälys men fäktiskt utfäll innevärände ä r, äv sto dmyndigheters 
beviljäde sto d, kän ä ven kommä ätt beäktäs vid fo rdelning äv medel.   
 
 
 
 

  



 

8(16)  
 

 

Bilaga 2 till Tillväxtverkets beslut 2016-03-01 (Dnr: 1.2.2-Ä 2015-1739) 

Riktlinjer och bestämmelser för särskilt driftsstöd till 
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen 

Enligt regeringsuppdräg 2015-12-17(N2015/08916/HL) skä Tillvä xtverket fo rdelä 
35 000 000 kr per ä r under perioden 2016-2019 till lä nsstyrelser eller i fo rekommände 
fäll bero rdä ländsting respektive sämverkänsorgän(sto dmyndigheter). Medlen skä 
änvä ndäs till ett lä ngsiktigt sto d till dägligvärubutiker i glesbygdsomrä den som bedo ms 
som sä rskilt utsättä. Sto det ä r bäserät pä  fo rslägen i betä nkändet Service i glesbygd 
(SOU 2015:35) 
 
Sto det skä beviljäs i enlighet med nyä och ä ndräde bestä mmelser i fo rordningen 
(2000:284) om sto d till kommersiell service, sämt kommissionens fo rordning (EU) 
nr360/2012 äv den 25 äpril 2012 om tillä mpningen äv ärtiklärnä 107 och 108 i 
fo rdräget om Europeiskä unionens funktionssä tt pä  sto d äv mindre betydelse som 
beviljäs fo retäg som tillhändähä ller tjä nster äv ällmä nt ekonomiskt intresse. 

Tillämpningsområde 
Dessä riktlinjer änger: 
- Fo rutsä ttningär och villkor fo r lä mnände äv sto d till slutlig sto dmottägäre 
- Definitioner äv ord och benä mningär 
- Beskrivning äv berä kning äv sto dets storlek sämt bäkgrund till berä kningsmo-

dell. 
- Beskrivning äv änso kän om sto d och uppdräg ätt tillhändähä llä tjä nst äv ällmä nt 

ekonomiskt intresse. 
- Beskrivning äv beslut om sto d och uppdräg ätt tillhändähä llä tjä nst äv ällmä nt 

ekonomiskt intresse 

Förutsättningar och villkor för lämnande av stöd till slutlig 
stödmottagare    
Sto d fä r endäst lä mnäs till ett fo rsä ljningsstä lle som här ett mångsidigt utbud av 
dagligvaror och som  
 

1. ä r beläget mer än 15 km frä n ett ännät fo rsä ljningsstä lle som här ett 
mä ngsidigt utbud äv dägligväror, eller i ett skä rgä rdsomrä de utän fäst ländfo r-
bindelse.  
 

2. här fasta lokaler som ä r o ppnä sä  ätt kundernä kän fä  tillgä ng till dägligväror 
pä  åretruntbasis, och 

 
3. här en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner 

kronor vid senäste ä rets ä rsredovisning, ä rsbokslut eller ännät liknände un-
derläg. 
 

Om det finns särskilda skäl fo r det, fä r sä rskilt driftsto d lä mnäs till ett fo rsä ljnings-
stä lle trots ätt det inte uppfyller fo rutsä ttningärnä enligt fo rstä stycket 1 och 3 
 
Vid en bedo mning äv änso kningär om sä rskilt driftsto d skä fo rsä ljningsstä llen som ä r 
betydelsefullä ä ven fo r tillgä ngligheten till annan grundläggande kommersiell 
service ä n fo rsä ljning äv dägligväror prioriteräs.  
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Sä rskilt driftsto d lä mnäs med högst 300 000 kronor per år och fo rsä ljningsstä lle. 
Frä gän om stöd ska prövas för varje år.  
 
Sto dmottägären skä som villkor fo r sto d ä tä sig ätt utfo rä en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse. Lä nsstyrelsen eller bero rt ländsting/sämverkänsorgän skä i 
sto dbeslutet änge de nä rmäre villkoren fo r tjä nsten. Dessä skä innefättä ä tminstone 
vilket utbud äv dägligväror som skä tillhändähä lläs och under vilken tid som 
fo rsä ljningsstä llet skä hä lläs o ppet. Äv sto dbeslutet skä det främgä  ätt sto det här 
käräktä ren äv sto d äv mindre betydelse och det skä finnäs en uttrycklig hä nvisning till 
kommissionens fo rordning (EU) nr 360/2012.  

Definitioner och bedömningar 
Nedän fo ljer nä grä benä mningär som blir äktuellä fo r sto det till slutlig sto dmottägäre. 
Fo r respektive benä mning ges en definition sämt rekommendätion fo r bedo mning äv 
dessä.  
 
dagligvaror Grundlä ggände väror sä som livsmedel, 

drycker, tobäk och hushä llsärtiklär som 
konsumenter ko per flerä gä nger i veckän.  

 
mångsidigt utbud av dagligvaror  Minst 1000 ärtiklär, väräv värugruppernä 

mejeri, chärkväror, ä gg, fä rskt bro d, frukt 
och gro nsäker bo r finnäs representeräde. 
Fo r butiker med omsä ttning under 2 
miljoner kronor kän ävsteg go räs frä n 
ovänstä ende definition äv mä ngsidigt utbud. 
Dock skä sä dän butik värä betydelsefull fo r 
ännän grundlä ggände kommersiell 
service(se definition nedän)  

 
15 km från ett annat försäljningsställe  Ävstä nd mä ts i kortäst färbärä bilvä g.  

Fo r ätt butik skä bedo mäs som i 
skä rgä rdsomrä de gä ller ätt fäst 
ländfo rbindelse(bro/tunnel) säknäs. 

 
fasta lokaler Fo rsä ljningsstä llet fä r inte utgo räs äv 

värubuss eller verksämhet som flyttäs till 
ännän ort under del äv ä ret. 

 
öppet på åretruntbasis O ppet ä ret runt i genomsnitt minst 40 

timmär per veckä fo r butiker med 
omsä ttning pä  minst 2 miljoner kronor och 
mäx 11 miljoner kronor.  
O ppet ä ret runt i genomsnitt minst 20 
timmär per veckä fo r butiker med 
omsä ttning under 2 miljoner kronor. 
Sä songsbutiker kän inte erhä llä sto d. 

 
nettoomsättning av dagligvaror Omsä ttning fo r ändrä produkter ä n 

dägligväror sämt ändrä servicetjä nster skä 
ävrä knäs vid berä kning äv nettoomsä ttning. 
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T.ex. speciälväror, drivmedel, 
ombudstjä nster, cäfe , uthyrning äv fordon.  

 
särskilda skäl Innän beslut om sto d som grundäs pä  

sä rskildä skä l skä Tillvä xtverket kontäktäs.   
 
annan grundläggande kommersiell service 

Med grundlä ggände kommersiell service 
menäs dägligväror, drivmedel, post, äpotek 
och betältjä nster(kontänter, 
betälningsfo rmedling, dägskässähäntering) 

 
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse Fo r dettä sto d menäs tillhändähä llände äv 

kommersiell service enligt de villkor som 
kommer ätt gä llä enligt fo rordningen 
(2000:284) om sto d till kommersiell service 
och enligt de nä rmäre villkor kring utbud äv 
dägligväror och o ppethä llände m.m. som 
änges äv lä nsstyrelsen eller bero rt 
ländsting/sämverkänsorgän i beslut om 
sto d.   

Beräkning av stödets storlek 
Sto det skä berä knäs pä  fo rsä ljningsstä llets nettoomsä ttning äv dägligväror enligt 
senäste ä rets ä rsredovisning, ä rsbokslut eller ännät liknände underläg.  
 
Sto dets omfättning fo ljer nedänstä ende berä kningsmodell sämt visäs i bild 1 nedän: 
 
Omsä ttning mellän 500 000 och 5 000 000 kronor:  

Stöd= - 33 333 + 0,067 * omsättning  
 
Omsä ttning mellän 5 000 000 och 7 000 000 kronor:  

Stöd= 300 000 
 
Omsä ttning mellän 7 000 000 och 11 000 000 kronor:  

Stöd= 300 000 - 0,075 * (omsättning – 7 000 000) 
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Bild 1: Stödets omfattning i relation till butikens omsättning.  
 
X-äxel=nettoomsä ttning(kr), Y-äxel=sto d(kr) 

 

Bakgrund till beräkningsmodell2 

Studier äv ro relsemärginäler i butiker med olikä omsä ttningsnivä er ligger till grund fo r 
berä kningsmodellen. Ro relsemärginälen fo r butiker som här en omsä ttning under 2 
miljoner kronor här mediänvä rdet 0,22 procent, medän motsvärände resultät fo r 
butiker med mellän 2 miljoner och 5 miljoner kronor i omsä ttning ä r 0,97 procent. 
Dennä ro relsemärginäl o kär sedän ytterligäre fo r butikernä med mellän 5 miljoner och 
11 miljoner kronor i omsä ttning (1,17) och uppgä r till 2,32 procent fo r mediänbutiken 
som här o ver 11 miljoner kronor i omsä ttning. Dettä indikerär ätt butikernä med lä gre 
omsä ttning här ett sto rre sto dbehov fo r ätt kommä upp till en viss ro relsemärginäl i 
jä mfo relse med de butiker som här en ho gre omsä ttning. 
 
Sto dmodellen här utformäts fo r ätt minimerä risken fo r de negätivä incitämentseffekter 
som selektivä fo retägssto d kän ge upphov till. I vänligä fäll brukär det främhä lläs ätt 
vinstmärginälen inte lä ngsiktigt kän ävvikä frä n konkurrenternäs vinstmärginäler 
eftersom dettä leder till ätt de dä  inte kän o verlevä pä  märknäden. Glesbygdsbutiker 
mo ter i de flestä fäll inte nä gon direkt lokäl konkurrens och driftssto det ä r snäräre 
utformät fo r ätt en butik skä kunnä värä kvär fo r ätt o verhuvudtäget kunnä erbjudä 
invä närnä i glesbygd tillgä ng till kommersiell service.  
 
I en sä dän situätion ä r det rimligt ätt ro relsemärginälen borde tä ckä rä ntekostnäder, 
investeringskostnäder fo r änlä ggningen och erbjudä en viss vinst till ä gärnä som 
kompensätion fo r den risk som de tär. En ro relsemärginäl under 3 procent bo r i de 
flestä fäll indikerä ätt fo retäget inte mä r speciellt brä. Sto dmodellen ä r utformäd som ett 
”tä lt”, med ett stigände sto d fo r o käd omsä ttning upp till 5 miljoner kronor. Dettä 
minskär risken fo r oserio sä butiksetäbleringär och ger de minstä butikernä incitäment 
ätt expänderä sin verksämhet. Sto det ävträppäs sedän fo r ätt nä  noll vid en omsä ttning 
pä  11 miljoner kronor.  

  

                                                                 
2 Betä nkände äv utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:35) 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000



 

12(16)  
 

 

Ansökan om stöd och uppdrag att tillhandahålla tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse 
Änso kän om sto d och änso kän om uppdräg ätt tillhändhä llä tjä nst äv ällmä nt intresse 
fä r go räs äv ä gären till ett fo rsä ljningsstä lle fo r dägligväror. 
 
Dettä sto d omfättäs äv EU:s regler om s.k. stätssto d (Kommissionens fo rordning (EU) nr 
360/2012). Fo r ätt sto d skä kunnä beviljäs mä ste den som so ker sto d ocksä  änso kä om 
ätt utfo rä en sä  källäd tjä nst äv ällmä nt ekonomiskt intresse. Med ”ällmä nt ekonomiskt 
intresse” menäs fo r dettä sto d tillhändähä llände äv kommersiell service enligt de nyä 
och ä ndräde bestä mmelsernä i fo rordningen (2000:284) om sto d till kommersiell 
service och enligt de nä rmäre villkor kring utbud äv dägligväror och o ppethä llände 
m.m. som änges äv lä nsstyrelsen eller bero rt ländsting/sämverkänsorgän i beslut om 
sto d. 
 
So känden mä ste ocksä  ä tä sig ätt utfo rä en tjä nst äv ällmä nt ekonomiskt intresse. Dettä 
ä tägände mä ste sedän, i form äv villkor, främgä  äv beslutet om sto d, se nedän under 
rubriken ”Beslut om sto d…”. 
 
Ansökan via ”Min ansökan” 
Änso kän skä go räs viä e-tjä nsten ”Min änso kän” som finns ätt nä  viä websidän 
www.minänsokän.se.  
I ”Min änso kän” vä ljs den lä nsstyrelse eller bero rt ländsting eller sämverkänsorgän i det 
lä n dä r verksämheten bedrivs.  
 
I änso kän skä sto dso känden bländ ännät lä mnä uppgift om: 
- ävstä nd till nä rmäste fo rsä ljningsstä lle som här ett mä ngsidigt utbud äv däglig-

väror fo r dägligväror 
- dägligvärusortiment 
- o ppettider 
- nettoomsä ttning fo r dägligväror 
- ändrä servicefunktioner sä som ombud eller ändrä tjä nster 
- o vrigt ekonomiskt sto d som so känden fä tt under de tvä  fo regä ende beskätt-

ningsä ren sämt det innevärände beskättningsä ret 
 
I ”Min änso kän” berä knäs änso kt belopp med äutomätik enligt ovän beskriven 
berä kningsmodell och utifrä n ängiven omsä ttning fo r dägligväror fo r det senäste ä ret.  
 
En sto dmottägäre som o nskär go rä en fo rnyäd änso kän om sto d nä stkommände ä r skä i 
ny änso kän lä mnä en redogo relse fo r hur fo rsä ljning och lo nsämhet här utveckläts det 
senäste ä ret. Dennä redogo relse bo r ä ven beskrivä vilkä ä tgä rder som här genomfo rts 
fo r bä ttre lo nsämhet under senäste ä ret sämt vilkä ä tgä rder som pläneräs det 
kommände ä ret. 
 
Ansökan om servicebidrag och särskilt driftstöd samma år 
Om sto dso känden under sämmä ä r änso ker bä de om sä rskilt driftssto d och 
servicebidräg sä  skä driftsto det rä knäs äv frä n det ho gstä beloppet servicebidräg som 
fä r lä mnäs(250 000 kronor eller äv sä rskildä skä l 300 000 kronor) 

  

http://www.minansokan.se/
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Beslut om stöd samt uppdrag att tillhandahålla tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse 
Bestä mmelser i fo rordning 2000:284 fo r sä rskilt driftsto d i sä rbärä och utsättä 
omrä den trä der i kräft under vä ren 2016. Beslut om sto d till slutlig sto dmottägäre fä r 
inte fättäs fo rrä n de nyä och ä ndräde bestä mmelsernä trä tt i kräft. 
 
Innän lä nsstyrelse eller i fo rekommände fäll bero rt ländsting eller 
sämverkänsorgän(sto dmyndighet) beslutär om sto d skä bero rd kommun ho räs. Ä ven 
bero rdä lokälä orgänisätioner bo r ho räs i den omfättning som beho vs. 

Särskilda villkor för stöd 

Sto dmottägären skä som villkor fo r sto d ä tä sig ätt utfo rä en tjä nst äv ällmä nt 
ekonomiskt intresse. Det ä r dä rfo r viktigt ätt det tydligt främgä r äv rubriken älternätivt 
som en sä rskild räd i inledningen äv beslutet ätt det fo rutom sto d ocksä  ä r ett uppdräg 
ätt utfo rä en tjä nst äv ällmä nt ekonomiskt intresse.  Äv EU-fo rordningen (360/2012) 
främgä r det ätt det sto dmottägände fo retäget skriftligen skä hä fä tt i uppdräg ätt 
tillhändähä llä den tjä nst äv ällmä nt ekonomiskt intresse fo r vilken sto det beviljäs. 
 
Sto dmyndighet skä i sto dbeslutet änge de nä rmäre villkoren fo r tjä nsten. Dessä skä 
innefättä ä tminstone vilket utbud äv dägligväror som skä tillhändähä lläs och under 
vilken tid som fo rsä ljningsstä llet skä hä lläs o ppet. Äv sto dbeslutet skä det främgä  ätt 
sto det här käräktä ren äv sto d äv mindre betydelse och det skä finnäs en uttrycklig 
hä nvisning till kommissionens fo rordning (EU) nr 360/2012.  
 
Tillvä xtverket här tägit främ exempel pä  uppdrägsformulering och villkor som skä 
finnäs med i beslutet om sto d och uppdräg fo r ätt sä kerstä llä ätt beslutet uppfyller EU:s 
rä ttsligä kräv pä  dettä sto d. 

Regler avseende ekonomiska ramar för stödmyndigheter 
Beslut om fo rdelning äv medel fo r budget ä ret 2016 till respektive sto dmyndighet sker 1 
märs 2016. Enligt regeringsbeslut(N2015/08916/HL) skä utbetälning till de bero rdä 
sto dmyndigheter belästä det under utgiftsomrä de 19 Regionäl tillvä xt uppfo rdä 
änsläget 1:1 regionälä tillvä xtä tgä rder, änslägsposten 24:1 Tillvä xtverket. 
 
Fo r ländsting och sämverkänsorgän sä  ligger värje orgänisätions del äv änsläget pä  
Tillvä xtverket och nä r beslut om utbetälningär go rs viä Nyps gä r utbetälningen ut frä n 
Tillvä xtverket och belästär sämtidigt respektive orgänisätions ändel äv änsläget hos 
Tillvä xtverket.  
 
Fo r ätt fo renklä hänteringen fo r lä nsstyrelsernä kommer ä ven lä nsstyrelsernäs 
tilldeläde medel fo r dettä sto d ätt hänteräs pä  sämmä sä tt som fo r ländsting och 
sämverkänsorgän. Pä  sä  vis underlä ttäs uppfo ljning äv beviljäde medel och det blir 
enkläre ätt go rä eventuell omfo rdelning äv medel mellän sto dmyndigheternä. Beslut och 
utbetälningär fo r sto det bo r genomfo räs under fo rstä hälvä ret sä  ätt det finns tid ätt 
go rä ävstä mningär fo r ätt se om det beho ver go räs omprioriteringär äv medel mellän 
sto dmyndigheternä. Med dettä upplä gg uppstä r ingä outnyttjäde medel hos 
sto dmyndigheternä och dä rmed kommer inte Tillvä xtverket beho vä begä rä 
ä terbetälningär äv medel frä n sto dmyndigheternä i slutet äv ä ret. 
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Dispositionsrätt 

Tillvä xtverket här dispositionsrä tten till fo rdeläde medel enligt dettä beslut och belästär 
änsläget 1:1, Regionälä tillvä xtä tgä rder, änslägsposten 24:1, utgiftsomrä de 19 Regionäl 
tillvä xt.  Tillvä xtverket här dä rfo r änsvär fo r uppfo ljning och utbetälning äv de till 
sto dmyndigheternä fo rdeläde medlen 

Tillhandahållande av underlag 

I sämbänd med ätt sto dmyndighet beslutär om utbetälning äv medel i ett ä rende som 
bero r i dettä beslut äktuellä änslägsmedel skä sto dmyndigheten till Tillvä xtverket 
tillhändähä llä underläg fo r utbetälning äv äktuellä medel. Dettä sker i fo rstä händ 
genom ätt Tillvä xtverket här beho righet ätt direkt fo ljä upp ä renden i sto dä rende-
hänteringssystemet Nyps. Tillvä xtverket fo rbehä ller sig rä tten ätt ä ven pä  ännät sä tt 
krä vä underläg fo r uppfo ljningen äv fo rdeläde medel. 

Nypsadministration 
Pä  nedänstä ende lä nk till Nypscenträlen finns informätion om nä grä säker ätt tä nkä pä  
fo r ätt ”Min änso kän” skä kunnä änvä ndäs fo r dettä sto d.  
http://nypscenträlen.tillväxtverket.se/driftstod 
 
Sto dtypen Servicebidräg inom fo rordningen (2000:284) fo r Kommersiell service här 
änpässäts sä  ätt den ä ven kän änvä ndäs fo r änso kän och händlä ggning äv det nyä 
sä rskildä driftsto det till utsättä dägligvärubutiker i glesbygd. 
Fo r dettä här det dä rfo r tillkommit tvä  nyä sto dtyper under sto dtypen servicebidräg: 
 

 ”Servicebidräg” 
 ”Sä rskilt driftsto d till dägligvärubutiker” 

 
I vissä sä rskildä fäll kän det bli äktuellt ätt sto dmyndighet beho ver änvä ndä sitt 
ordinärie 1:1-änsläg till det nyä sto det. Dettä kän t.ex. uppstä  om de medel som ä rligen 
kommer ätt tilldeläs sto dmyndigheten inte ä r tillrä ckligä utifrä n efterfrä gän pä  sto d. 
Dettä skulle kunnä bero pä  ätt den teoretiskä fo rdelningen äv medel inte 
o verensstä mmer med den verkligä butiksstrukturen. En ännän orsäk kän värä ätt 
verkligä omsä ttningsuppgifter hos sto dso känden ävviker fo r mycket mot den 
genomsnittligä omsä ttningen i respektive omsä ttningskläss som legät till grund fo r 
berä kning äv de fo rdeläde medlen. En tredje orsäk kän värä ätt sto dmyndighet utifrä n 
sä rskildä skä l här beviljät sto d till fo rsä ljningsstä llen som här ett ävstä nd pä  mindre ä n 
15 km till nä rmäste fo rsä ljningsstä lle.  
 
Sämtligä dessä fäll kän ledä till ätt tilldeläde medel inte ä r rä cker till. Dä rfo r här tvä  
sto dtyper skäpäts under ”Sä rskilt driftsto d till dägligvärubutiker” fo r ätt hä llä isä r de 
olikä änslägen: 
 

 Sä rskilt driftsto d till dägligvärubutiker – sä rskildä medel 
 Sä rskilt driftsto d till dägligvärubutiker – ordinärie 1:1 änsläg 

 
Observerä ätt det ä r sto dtypen fo r de sä rskilt tilldeläde medlen som i fo rstä händ skä 
änvä ndäs. Bärä i undäntägsfäll skäll sto dtypen fo r ”ordinärie 1:1 änsläg” änvä ndäs.  
I Nyps ä r sto dtypen fo r ”sä rskildä medel” fo rvält i systemet. Vid behov äv byte äv 
sto dtyp i Nyps skä händlä ggären pä  sto dmyndigheten gä  in under ”Redigerä” och vä ljä 
”Detäljeräd sto dtyp”. Sedän vä ljs sto dtypen ”ordinärie 1:1 änsläg”. (Se bild 1 och 2 
nedän)  

http://nypscentralen.tillvaxtverket.se/driftstod
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Bild 1. Redigera detaljerad stödtyp i Nyps  

      
 
 
Bild 2. Val av stödtyp i Nyps 
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Bilaga 3 till Tillväxtverkets beslut 2016-03-01 (Dnr: 1.2.2-Ä 2015-1739) 

Ändring eller upphävande av beslut samt omfördelning 
och återkrav av fördelade medel 

Lä nsstyrelse eller i fo rekommände fäll bero rt ländsting respektive sämverkänsorgän 
(sto dmyndighet) skä snäräst räpporterä till Tillvä xtverket om ärbetet enligt dettä beslut 
ävbryts eller fo rsenäs. 

Upplysning om omfördelning av medel 
Medel som ej här beslutäts äv sto dmyndighet fo re 15 september värje ä r 2016-2019  fä r 
omfo rdeläs äv Tillvä xtverket.  

Ändring av beslut 
Tillvä xtverket fä r ä ndrä beslut om grund fo religger fo r omfo rdelning äv medel mellän 
sto dmyndigheter enligt regeringens beslut och dettä beslut. 
 
Sto dmyndighet skä i fo rvä g inhä mtä Tillvä xtverkets godkä nnände vid: 
- Ä ndringär äv inriktningen pä  hänteringen äv fo rdeläde medel jä mfo rt med dettä beslut   
- Änstä nd med räpportering  
- Ännän vä sentlig fo rä ndring,  t.ex. om fo rdeläde medel inte kommer ätt fo rbrukäs. 
medel.  

Upphävande av beslut 
Tillvä xtverket här rä tt ätt upphä vä helä eller delär äv dettä beslut om: 
- Grund fo r omfo rdelning mellän sto dmyndigheter fo religger enligt regeringens beslut 
och dettä beslut. 
- Beslut om fo rdelning äv medel här fättäts pä  grund äv oriktigä eller vilseledände 
uppgifter frä n sto dmyndighet.  
- Beredningsärbetet inte bedrivs i enlighet med beslutet eller tillä mpligä lägär och 
fo rordningär. 
- Sto dmyndighet bryter mot de villkor som ä r fo rknippäde med tilldeläde medel.  

Återkrav av medel 
Tillvä xtverket här rä tt ätt ä terkrä vä utbetäldä medel med rä ntä frä n dägen fo r 
utbetälning om: 
- Grund fo r omfo rdelning mellän sto dmyndigheter fo religger enligt regeringens beslut 
och dettä beslut och medel här betäläts ut till sto dmyndighet. 
- Medlen här fo rdeläts pä  grund äv oriktigä eller ofullstä ndigä uppgifter frä n  
sto dmyndighet. 
- Om sto dmyndighet inte fullgjort sinä fo rpliktelser enligt beslutet om tilldeläde medel. 

Revision 
Tillvä xtverket här rä tt ätt hos sto dmyndighet gränskä händlä ggningen och tä del äv 
händlingär som kän ge upplysningär om beredningen äv det sä rskildä driftssto det till 
fo rsä ljningsstä llen äv dägligväror enligt fo rordning (2000:284) om sto d till kommersiell 
service. 
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